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I plenarforsamlingen deltog Neelie Kroes, medlem af Europa-Kommissionen, med et indlæg om 
"Reform af statsstøtten i lyset af Lissabon-processen med innovation som eksempel". 
 

1. DEMOKRATI, DIALOG, DEBAT : PLAN "D" FOR EUROPA  
 

• Tænkepausen og tiden derefter: Plan D for demokrati, dialog og debat 
– Ordfører: Jillian van Turnhout (Gruppen Andre Interesser – IE) 

 
– Referencer: KOM(2005) 494 endelig – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 

 
– Hovedpunkter: 

 
Udvalget har bevidst valgt at give et kort og rent operationelt svar på Kommissionens meddelelse. 
Udvalget foreslår nogle få konkrete foranstaltninger, hvor det mener, at det alene eller i samarbejde 
med de øvrige institutioner kan yde et vigtigt bidrag til den brede debat under tænkepausen og tiden 
derefter. De to grundlæggende budskaber er: at foregribe forfatningstraktatens bestemmelser om 
Unionens demokratiske liv ved allerede nu i højere grad at konkretisere deltagelsesdemokratiet på 
grundlag af de to søjler, civil dialog og styrket social dialog i Europa, samt sikre, at det organiserede 
civilsamfund og dets repræsentanter høres i den brede debat. 
 

– Kontaktperson:  Martin Westlake  
  (Tlf.: 00 32 2 546 92 26 – e-mail : martin.westlake@esc.eu.int) 

 
 

2. VIDEN, INNOVATION, KONKURRENCEEVNE, 
BESKÆFTIGELSE: LISSABON-STRATEGIEN OG STATSSTØTTE 

 

• Vejen til et europæisk videnbaseret samfund – det organiserede 
civilsamfunds bidrag til Lissabon-strategien 

− Ordfører: Jan Olsson (Gruppen Andre Interesser – SE) 
− Medordførere: Eva Belabed (Lønmodtagergruppen – AT) 
  Joost van Iersel (Arbejdsgivergruppen – NL) 
 
− Reference: Sonderende udtalelse – CESE 1500/2005 
 
− Hovedpunkter:  

 
 Medlemsstaterne, Kommissionen, Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter, erhvervslivet og de 

finansielle institutioner samt civilsamfundet skal forpligte sig til at skabe et europæisk vidensrum, der 
omfatter alle borgere, organisationer og virksomheder, og som er baseret på klart definerede mål, 
benchmarks og tidsplaner samt en klar ansvarsfordeling. 
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 Samspillet mellem det europæiske vidensrum og det indre marked vil give nye muligheder for vækst. 
Hindringer for det indre marked, som hæmmer overgangen til en videnbaseret økonomi, bør derfor 
fjernes hurtigst muligt. 

 
 Den fri bevægelighed for arbejdskraft, forskere og studerende bør fremmes og ledsages af ordentlige 

lønninger og arbejdsvilkår.  
 
 EU, medlemsstaterne og regionerne bør omdirigere deres offentlige udgifter til vækstfremmende 

investeringer. Medlemsstaterne bør i samarbejde med private aktører og med støtte fra EU forpligte 
sig til at gennemføre et “nationalt program til fremme af viden”. 

 
 EØSU anbefaler, at man følger Kommissionens forslag vedrørende de finansielle overslag for støtte 

til forskning, innovation og læring 2007-2013.  
 
 EØSU opfordrer virksomheder, finansielle institutioner og private fonde til at øge deres investeringer 

i den videnbaserede økonomi og til, at man i den forbindelse indfører skattemæssige incitamenter. 
 
 Kommissionen bør have flere beføjelser til at udstikke retningslinjer for politikkerne og overvåge 

fremskridt.  
 
 EØSU foreslår, at man iværksætter en permanent, struktureret debat, der skal motivere 

beslutningstagere på alle niveauer og fremme dialogen med borgerne.  
 
 De nationale parlamenter og de økonomiske og sociale råd spiller en afgørende rolle og bør deltage i 

denne debat. De lokale og regionale aktører bør også inddrages.  
 
 Private aktører bør spille en aktiv rolle og tage et ansvar gennem reelle bidrag og handlinger. En 

social og en civil dialog er vigtige instrumenter, når det drejer sig om at fremme livslang læring, 
innovation og teknologipolitikker.  

 
 En sund makroøkonomisk politik, der sætter fokus på vækst og beskæftigelse, bør skabe gunstige 

betingelser for et videnbaseret samfund og lægge vægt på efterspørgselsdrevne politikker for ny 
teknologi.  

 
 EØSU understreger igen, at det er nødvendigt at gennemføre et charter for livslang læring på alle 

niveauer. Chartret bør understøttes af offentlige og private investeringer samt af strukturfondene. 
Beskæftigelsespolitikker og nye former for social beskyttelse bør skabe gunstige forudsætninger, for 
at arbejdstagerne kan deltage fuldt ud i livslang læring. 

 
 Der bør gøres en indsats for at udvikle industriområder, teknologiparker og andre innovative miljøer. 
 
−  Kontaktperson:  Gilbert Marchlewitz 

 (Tlf. : 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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•  Teknologiparker og industrielle ændringer 
–  Ordfører: Janos Tóth (Gruppen Andre Interesser – HU) 
–  Medordfører: Jirí Kubícek (Kat. II – CZ) 
   
–    Reference: Initiativudtalelse – CESE 1494/2005 

 
  –    Hovedpunkter: 
 

Denne initiativudtalelse har, set i tilknytning til de opgaver, som påhviler EU, til formål at fremhæve det 
potentiale, som industriparkerne indebærer, og de elementer, som knytter dem sammen indbyrdes. Disse 
infrastrukturer, som fremmer den økonomiske og sociale samhørighed, fortjener ganske særlig 
opmærksomhed, når det gælder industrielle forandringer. 
 
Industri-, teknologi- og videnskabsparker og andre strukturer med tilsvarende betegnelser spiller en rolle 
som innovationspoler og medvirker herigennem til at konkretisere prioriteterne i den nuværende fase af 
gennemførelsen af de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker 2005-2008 og i Lissabon-
strategien. Med denne initiativudtalelse ønsker Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg at 
fremme samarbejdet mellem strukturer af samme art i EU-15 på den ene side og i de 10 nye 
medlemsstater på den anden side samt at sætte skub i deres udvikling. Endvidere søger udvalget at styrke 
adgangen til den støtte, som Kommissionen yder, og til den finansiering, som kan opnås via andre EU-
institutioner til fordel for industri-, teknologi-, videnskabs- og andre parker i samtlige EU-lande. 
 
Industriparkerne er kendetegnet ved den ganske specielle rolle, som de spiller for fremme af innovation. 
Derfor er det ikke nok, når der udformes net af industriparker, at man beskæftiger sig med de aspekter, 
som vedrører industrien i striks forstand og landbrug: tilførsel af et intellektuelt, akademisk og 
universitetsbaseret grundlag bliver stadig mere nødvendigt for at kunne løfte de udfordringer, som 
økonomien stilles over for. 
 
Innovationscentre og overførselsagenturer skaber broer mellem videnskab og økonomi via de 
tjenesteydelser, som de leverer (enten nonprofit eller med gevinst for øje) til virksomhederne i en region 
eller et land. De stimulerer virksomhederne og hjælper dem med at udnytte opnåede forskningsresultater 
ved at fungere som mellemled i processen. 
 
Mange videnskabs- og forskningsparker ligger til grund for velstand og har skabt adskillige videnskabelige 
muligheder i de områder, hvor de er etableret. 
 
EØSU mener, at Den Europæiske Union bør spille en aktiv rolle med henblik på at fremme etableringen 
og udviklingen af industriparker og teknologiparker som innovationspoler i EU's medlemsstater og 
regioner for derigennem at muliggøre fuld integration af nye og gamle medlemsstater i et udvidet indre 
marked, som et af nøgleelementerne i det nye partnerskab for vækst og udvikling, som den genlancerede 
Lissabon-strategi lægger op til.  
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Efter EØSU's mening bør tiltagene til fremme af industri- og teknologiparker udvikles på tre niveauer, 
nemlig europæisk, nationalt og regionalt/lokalt. 
 
EØSU opfordrer til et samarbejde, på medlemsstatsniveau, mellem arbejdsformidlingerne, og, på EU-
niveau, med alle aktører i det institutionelle system, som beskæftiger sig med jobskabelse, således at 
parkerne formår at skabe arbejdspladser ved at trække på de muligheder, som et netværkssamarbejde 
medfører. 
 
EØSU peger på det vigtige i at etablere en europæisk platform af industriparker og –distrikter som 
innovationspoler (europæisk platform for innovationspoler) for at tilvejebringe et fælles strategisk syn og 
kapacitetsopbyggende aktiviteter og kulturel udvikling af fagforeninger og brancheorganisationer, i 
samarbejde med de relevante aktører og det organiserede civilsamfund. 
 
− Kontaktperson:  Pol Liemans 
 (Tlf.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@esc.eu.int) 
 

•  Omstruktureringer og beskæftigelsen 
–  Ordfører: Gustav Zöhrer (Lønmodtagergruppen – AT) 
–  Medordfører: Daniel Soury–Lavergne (Kat. I – FR) 

 
–    Referencer: KOM(2005) 120 endelig – CESE 1495/2005 

 
– Hovedpunkter: 
 

EØSU er tilfreds med Kommissionens valg af en overordnet og tværgående tilgang. De industrielle 
ændringer og berørte aktørers tilpasningsevne er væsentlige faktorer for opretholdelsen af 
konkurrenceevnen. En vellykket omstrukturering afhænger imidlertid af, hvordan ændringerne 
håndteres på det sociale plan.  
 
EØSU tilslutter sig principielt Kommissionens analyse af fænomenet, men ville hilse en mere 
dybtgående analyse velkommen. EØSU er enigt med Kommissionen i, at omstruktureringer ikke bør 
være ensbetydende med social tilbagegang og store økonomiske tab. De bør tværtimod indgå som en 
del af den overordnede strategi for vækst og beskæftigelse. 
 
Med hensyn til revisionen af de finansielle instrumenter accepterer EØSU, at de i højere grad 
orienteres mod foregribelse og håndtering af omstruktureringer. 
 
Inden for industripolitikken gælder det ifølge EØSU først og fremmest om at styrke indsatsen på 
sektorplan og finde skræddersyede løsninger til de enkelte sektorer. Forbedring af virksomhedernes 
regelsæt er et væsentligt punkt, som dog bør undersøges og præciseres nærmere. Teknologiinitiativer, 
især teknologiplatformene, betragter EØSU som et af de vigtigste midler til at forbedre situationen. 
Det skal også sikres, at der skabes et gunstigt miljø for fornyelse. 
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Hvad konkurrencepolitikken angår, er det spørgsmålet, om de instrumenter, der på nuværende 
tidspunkt er til rådighed, er tilstrækkelige. Man bør være mere opmærksom på forbindelsen mellem 
statsstøtte, omstruktureringer og udflytning af produktionen. 
 
Udbygning af den sociale sektordialog fortjener særlig opmærksomhed. EØSU er enigt med 
Kommissionen i, at arbejdsmarkedets parter som følge af deres branchekendskab kan spille en særlig 
rolle ved at varsko de offentlige myndigheder. Dette instrument bør dog ikke kun anvendes i 
krisesituationer. De europæiske samarbejdsudvalg spiller en afgørende rolle i forbindelse med 
omstruktureringer. En høring om en revision af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg bør 
derfor lægge særlig vægt på omstruktureringer, men også indgå i en bredere sammenhæng. 
 
EØSU bifalder principielt oprettelsen af et ”forum for omstruktureringer”. Dets mål må være at 
fremlægge bedste praksis og analysere hindringerne for deres gennemførelse (lovgivning) på lokalt 
plan. 
 
Kommissionen planlægger at udsende en grønbog om arbejdsrettens udvikling. Netop i forbindelse 
med omstruktureringer bør målet for udvikling af arbejdsretten være et afbalanceret forhold mellem 
fleksibilitet og sikkerhed. 
 
Kommissionens eneste forslag til fremme af arbejdstagernes mobilitet i EU er et direktivforslag om 
overførsel af supplerende pensionsrettigheder, hvilket forekommer utilstrækkeligt. 

 
– Kontaktperson:  José Miguel Cólera 
 (Tlf.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
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• Handlingsplan for statsstøtte 
–   Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
–   Referencer: KOM(2005) 107 endelig – CESE 1483/2005 
 
–   Hovedpunkter: 
 
 EØSU udtrykker sin støtte til en modernisering af den europæiske statsstøttepolitik baseret på en ny 

proaktiv fremgangsmåde og en ny overordnet fællesskabsramme. Udvalget fremsætter detaljerede 
henstillinger i sin udtalelse. 

 
– Kontaktperson :   João Pereira dos Santos 
  (Tlf.: 32 2 546 9245 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 

• Konkurrenceevne og innovation 
– Ordfører: Bernhard Welschke (Arbejdsgivergruppen – DE) 
– Medordfører: Lucia Fusco (Gruppen Andre Interesser – IT) 
 
– Referencer: KOM(2005) 121 endelig – 2005/0050 COD – CESE 1485/2005 
 
–    Hovedpunkter: 
 
 EØSU opfordrer Kommissionen til at formulere rammeprogrammets mål og struktur endnu klarere.  

 
Det forventer, at samkøringen af en række programmer og individuelle foranstaltninger vil kunne 
skabe merværdi.  
 
Det opfordrer Kommissionen til at gøre nærmere rede for sammenhængen mellem 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og andre beslægtede eksisterende og 
fremtidige initiativer. 
 
EØSU vil følge gennemførelsen af rammeprogrammet opmærksomt. Det forbeholder sig retten til at 
fremsætte nye henstillinger i takt med de indhøstede erfaringer eller på grundlag af 
midtvejsrevisionen. 

 
– Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
 (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
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• Statsstøtte til innovation 
–   Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
– Referencer: KOM(2005) 436 endelig – CESE 1498/2005 
 
–    Hovedpunkter: 
 

EØSU ser positivt på dokumentet, som fastlægge kriterierne for tildeling af en mere målrettet støtte 
og derigennem nå frem til en forenkling af lovgivningen. 
 
Europas utilstrækkelige konkurrenceevne skyldes i vid udstrækning en lav innovationsgrad, som ofte 
hænger sammen med markedssvigt. Alternativet til innovation er kulturel og økonomisk tilbagegang i 
EU. 
 
Mange af de spørgsmål, Kommissionen rejser, har EØSU allerede udtalt sig om i tidligere udtalelser. 

 
– Kontaktperson:  João Pereira dos Santos 
 (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

3. FORSKNING OG UDVIKLING, ISÆR PÅ ENERGIOMRÅDET 
 

• 7. rammeprogram for forskning 
–    Ordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser – DE) 
–    Medordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
–    Referencer: KOM(2005) 119 endelig – 2005/0043 COD/2005/0044 CNS – CESE 1484/2005 
 
–    Hovedpunkter : 

 
Kommissionens forslag om at hæve sine hidtidige udgifter og nu afsætte knap 8% af det samlede 
fællesskabsbudget til disse mål er et prisværdigt og afgjort nødvendigt første skridt i den rigtige 
retning. 
 
EØSU appellerer til medlemsstaternes stats- og regeringschefer og til den europæiske industri om at 
bidrage til, at 3%-målet nås snarest muligt. 
 
EØSU bifalder, at Kommissionen har til hensigt at forenkle de administrative procedurer, reducere de 
hermed forbundne omkostninger og således øge de europæiske forskningsprogrammers effektivitet.  
 
Det bifalder, at Kommissionen har til hensigt i endnu højere grad at inddrage SMV’erne i forsknings-, 
udviklings- og innovationsprocessen.  
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Med hensyn til en række yderligere, detaljerede bemærkninger og henstillinger henviser udvalget til 
udtalelsen. 
 

– Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
  (Tlf. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 

•  Vedvarende energikilder 
–  Ordfører: Ulla Sirkeinen (Arbejdsgivergruppen – FI) 
–  Medordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser – DE) 

 –    Reference: Initiativudtalelse – CESE 1502/2005 
   
–  Hovedpunkter: 
 
 Vedvarende energikilder spiller en vigtig rolle i Europas energimix, og der er et betydeligt potentiale 

med hensyn til en forøgelse af disse kilders øgede andel af Europas samlede energiforbrug og -
produktion. EU har brug for et afbalanceret energimix, hvor fast brændsel, naturgas, kernekraft og 
vedvarende energikilder alle spiller en rolle. Vedvarende energikilder har potentiale til at blive et 
vigtigt element i dette fremtidige energimix, men de kan ikke forventes at erstatte fossile 
brændstoffer og kernekraft i lang tid fremover. Størstedelen af Europas intermittente energikilder 
rejser reelle spørgsmål om udbygning af transmissionskapaciteten og sikring af 
energiforsyningssikkerheden (hvad angår de alternative energikilders andel af  samlede elektriske 
energiproduktion, nævnes ofte en grænse på 15-20%). 

 
 Det anerkendes, at vedvarende energikilder har brug for økonomisk støtte, indtil de når 

markedsmodning. Men væsentlige aspekter som ændringer på de globale energimarkeder 
(prisudviklingen), konkurrenceevne, beskæftigelsesvirkninger og økonomisk vækst skal også 
inddrages. De nuværende nationale støtteordninger er meget omkostningstunge, og ofte tages der 
ikke i enkeltheder hensyn til konkurrencesituationen på markedet. Overordnet skal det løbende 
efterprøves, om støtteforanstaltninger er omkostningseffektive og effektive, og forandringer på de 
relevante markeder må give anledning til at nyevaluere støttebehovet og –niveauet. Virkningerne af 
EU’s emissionshandelsordning er særdeles vigtige. EØSU slår til lyd for en fælles europæisk tilgang 
til fremme af vedvarende energikilder for at dæmme op for synergitab og unødigt høje omkostninger 
samt mangel på markedsincitamenter og –impulser. 
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– Kontaktperson:  Siegfried Jantscher  
 (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  

 
 

4. FRIHED, SIKKERHED, RETFÆRDIGHED 
 

• Haag-programmet – frihed, sikkerhed og retfærdighed 
–   Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagergruppen – ES) 

 
–  Referencer: KOM(2005) 184 endelig – CESE 1504/2005 
 
–  Hovedpunkter:  
 

Fem år efter vedtagelsen af Tammerfors-programmet er målene stadig ikke nået. EU udgør ikke et 
fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Skønt Haag-programmet er mindre ambitiøst, 
indeholder det meget vigtige målsætninger. 
 
Skabelsen af et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed skal ske under hensyntagen til 
den rette balance mellem disse tre aspekter. Haag-programmet opretholder ikke denne balance i 
tilstrækkelig grad. De foranstaltninger, der vedtages på sikkerhedsområdet, skal beskytte værdierne 
om frihed og retfærdighed. EØSU mener, at beskyttelsen af de grundlæggende friheder og 
rettigheder, som fastsættes i den europæiske menneskerettighedskonvention og EU's charter om 
grundlæggende rettigheder, bør danne grundlag for disse foranstaltninger. 
 
EØSU er også af den opfattelse, at sikkerhedspolitikken skal være effektiv og yde beskyttelse til 
borgerne i et frit og åbent samfund inden for fastlagte retlige rammer, og at den skal gennemføres 
med respekt for retsstaten. Den dag vi for at bekæmpe terrorismen vedtager en ekstrem lovgivning, 
som på sikkerhedens alter ofrer hensynet til menneskerettighederne, giver vi terroristerne deres første 
sejr. Det europæiske civilsamfund bør her spille en afgørende og aktiv rolle. 
 
EØSU ønsker at videreudvikle unionsborgerskabet – et aktivt unionsborgerskab.. 
 
Indvandrere og asylansøgere skal sikres en retfærdig behandling, som er i overensstemmelse med den 
humanitære folkeret, med chartret om grundlæggende rettigheder og med lovgivningen om ikke-
forskelsbehandling. Der skal udvikles modtagelses- og integrationspolitikker. 
 
Ingen af de mål, der fastsættes i Haag-programmet og i handlingsplanen, kan nås uden tilstrækkelige 
finansielle midler. Kommissionen har fremlagt forslag til tre rammeprogrammer (april 2005), som 
EØSU har afgivet udtalelser om. 
 

–   Kontaktperson: Pierluigi Brombo 
  (Tlf.: 00 32 2 546 96 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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•  Sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder 
–    Ordfører: Miguel Angel Cabra De Luna (Gruppen Andre Interesser – ES) 

 
−  Referencer: KOM(2005) 124 endelig – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
 
−  Hovedpunkter:   
 

EØSU støtter fuldt ud kampen mod kriminalitet og terrorisme og understreger, at styrkelsen af 
terrorismebekæmpelsen og kampen mod kriminalitet i EU bør videreføres. 
 
Der bør tilvejebringes et effektivt samarbejde og en reel koordination mellem medlemsstaterne i 
henseende til håndhævelse af lovgivningen, efterretningsvirksomhed og på det juridiske område.  
 
Kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet bør imidlertid ikke bringe de individuelle 
frihedsrettigheder og retsstaten i fare. 
 
Det foreslåede rammeprogram passer ind i Kommissionens hensigt om at støtte udviklingen af 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed under de finansielle overslag for 2007-2013. Ved at 
udvide dette til at omfatte borgerskab indgår det i et bredere og mere omfattende sikkerhedsbegreb. 
Dette rammeprograms merværdi ligger i dets europæiske dimension, som gør det muligt at skabe 
synergi mellem det europæiske og det nationale indsatsområde. 
 
Den retlige form og forvaltningen af de foreslåede instrumenter forenkles, finansieringen 
rationaliseres, fastsættelsen af prioriteringer gøres mere fleksibel, og gennemsigtigheden øges. 
 
EU må koncentrere sig om de operationelle aspekter, med særlig vægt på bekæmpelse af terrorisme 
som en særlig snigende form for kriminalitet, der kræver en hurtig indsats. 
 

− Kontaktperson:  Ewa Kaniewska 
 (Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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5. SOCIAL SOLIDARITET 
 

• Europæisk År for Lige Muligheder for Alle (2007) 
– Ordfører: Maria Herczog (Gruppen Andre Interesser – HU) 
 
– Referencer: KOM(2005) 225 endelig – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 

 
–    Hovedpunkter: 
 
• EØSU støtter helhjertet programmet for Det Europæiske År for Lige Muligheder for Alle (2007) og 

programmets mål; der er sociale og økonomiske argumenter for at sikre lige muligheder til alle. 
 
• EØSU har konsekvent understreget behovet for mere konkrete fremskridt, end der hidtil er opnået, 

med henblik på at udelukke forskelsbehandling som defineret i EF-traktatens artikel 13. For at opnå 
reelle forandringer vil det være vigtigt at evaluere de hidtidige fremskridt og følge op på de 
europæiske år. 

 
• EØSU mener, at hver enkelt borger, der er bosiddende i EU, bør sikres mod forskelsbehandling og 

garanteres lige muligheder for at få del i hele registeret af menneskerettigheder. Alle former for 
forskelsbehandling, som er nævnt i artikel 13, bør forbydes inden for beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse, almen uddannelse, social sikring, sociale fordele og adgang til varer og 
tjenesteydelser for at undgå, at der skabes et hierarki mellem diskriminationsformerne. 

 
• EØSU understreger endnu engang det nødvendige i, at ikke-statslige organisationer, repræsentanter 

for relevante minoritetsgrupper, arbejdsgivere i den private og offentlige sektor, socioøkonomiske 
aktører, lønmodtagere og regionale repræsentanter deltager i alle faser og på alle niveauer af 
gennemførelsen. 

 
• EØSU mener, at det foreslåede budget er for begrænset i forhold til ambitioner og behov. 

Ressourcetildelingen må overvåges for at sikre de primært berørte adgang til støttemidlerne. 
 
–     Kontaktperson: Torben Bach Nielsen 
 (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Integration af sociale aspekter i forhandlingerne om økonomiske 
partnerskabsaftaler 

− Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
− Medordfører: Gérard Dantin (Lønmodtagergruppen – FR) 

 
− Reference: Sonderende udtalelse – CESE 1497/2005 
 
− Hovedpunkter: 
 
Forslaget til udtalelse indeholder følgende konklusioner og henstillinger: 
 
• De økonomiske partnerskabsaftaler vil kun blive fuldt effektive og gavnlige i det omfang, 

inddragelsen af de socioøkonomiske aktører sikres i såvel udformningen, udarbejdelsen og 
gennemførelsen af aftalerne – og især konsekvensanalyserne – som i forhandlingerne om og 
indkredsningen af de iboende sociale aspekter. 

• De økonomiske partnerskabsaftaler repræsenterer en meget stor udfordring for EU og for 
verdensøkonomien og vil sandsynligvis blive gennemført senere end planlagt. 

• Den første vigtige opgave, som skal gennemføres via de økonomiske partnerskabsaftaler, er at styrke 
de forskellige arbejdstager-, arbejdsgiver-, forbruger-, og ligestillingssammenslutninger og de mange 
andre sammenslutninger, som findes i de forskellige regioner og som er kulturskabende og med til at 
skabe tilslutning til initiativer, hvis sigte er at fremskynde menneskelige, sociale og økonomiske 
fremskridt. 

• Sociale og kønsspecifikke spørgsmål og udvikling af beskæftigelsesmuligheder og 
socialsikringsgarantier bør medtages i forhandlingerne og efterfølgende føres ud i livet. 

• Praksis i de enkelte civilsamfund er  meget forskellig, og disse forskelle mellem landene bør 
medføre, at de enkelte regioner betragtes særskilt, og at man udarbejder indholdsmæssigt forskellige 
økonomiske partnerskabsaftaler. 

• EØSU foreslår, at der oprettes regionale udvalg for den sociale dialog, der inddrager 
socioprofessionelle aktører med henblik på at udarbejde og foreslå programmer for social udvikling 
og sikre deres opfølgning og gennemførelse. Disse udvalgs arbejdsområder kunne bl.a. omfatte 
økonomiske, sociale og regionale resultater af økonomiske partnerskabsaftaler. 

• Det skal også understreges, at AVS-staterne har opnået meget forskellige udviklingsniveauer. 
Kommissionen må derfor gøre en stor indsats for at finde træk, som er specifikke for de enkelte 
regioner og som civilsamfundets fokus og interesser kan samles om. 

• Endelig bør det anføres, at selvom fri handel i sig selv hverken er et middel mod sult og fattigdom 
eller et optimalt instrument til at gennemføre bæredygtig udvikling, bør det inden for et 
partnerskabsprojekt betragtes som en af de faktorer, der kan fremme konkurrenceevnen. 

 
− Kontaktperson: Susanna Baizou  
 (Tlf.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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• Forbedring af EU's civilbeskyttelsesmekanismer 
–   Ordfører:  María Sánchez Miguel (Lønmodtagergruppen – ES) 

 
– Referencer: KOM(2005) 137 endelig – CESE 1491/2005 

 
– Kontaktperson:  Annika Korzinek 

 (Tlf. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

6. Finansielle tjenesteydelser, skatter og handel 
 

• Finansielle tjenesteydelser 
– Ordfører: Guido Ravoet (Arbejdsgivergruppen – BE) 
 
–    Referencer: KOM(2005) 177 endelig – CESE 1508/2005 
 
–    Hovedpunkter : 

 
EØSU mener, at denne statusopgørelse over det, som hidtil er opnået, og det, som stadig mangler at 
blive gennemført på området for finansielle tjenesteydelser, giver EU en lejlighed til at gøre 
betydelige fremskridt i retning af at give EU's økonomi en saltvandsindsprøjtning 
 
I henseende til finansielle tjenesteydelser kan EU tage store skridt i retning af Lissabon målene ved at 
tackle en række nøglespørgsmål, som EØSU behandler grundigt i sin udtalelse. 
 
EØSU bakker fuldt ud op om bestræbelserne på at styrke og uddybe reguleringsdialogen med EU's 
globale konkurrenter, såsom USA, Japan, Kina og Indien. 
 

–    Kontaktperson: Aleksandra Klenke  
 (Tlf. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Realkredit 
– Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
–    Referencer: KOM(2005) 327 endelig – CESE 1503/2005 
 
–    Hovedpunkter: 
 

EØSU tilslutter sig de mål, Kommissionen opstiller, men mener, at en total integration vil være 
vanskelig at opnå på kort sigt. Udtalelsen behandler en række spørgsmål, især om 
forbrugerbeskyttelse, de retlige aspekter, sikkerhedsstillelse og finansiering af realkredit. 

 
– Kontaktperson:  Aleksandra Klenke  

 (Tlf. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Rationalisering af fravigelser og foranstaltninger mod svig vedrørende det 
sjette momsdirektiv 

− Ordfører: Viliam Páleník (Gruppen Andre Interesser – SK) 
 
− Referencer: KOM(2005) 89 endelig – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
− Hovedpunkter:  
 

EØSU støtter initiativet til at forenkle momssystemet i det indre marked i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Kommissionens meddelelse KOM(2000) 348 endelig. 
 
I sine bemærkninger behandler EØSU følgende problemstillinger: rationalisering af særlige 
foranstaltninger vedrørende fravigelser, imødegåelse af problemerne omkring svig og unddragelse, 
gruppedannelse af virksomheder og overdragelse af going concerns, beskatning af investeringsguld, 
fastsættelse af det afgiftspligtige beløb til normalværdien (behov for en klar definition af 
”normalværdi” og af ”væsentlig værdiforskel”), anvendelse af berigtigelse og fradrag af momsen på 
investeringsgoder på tjenesteydelser samt ”reverse charge”-opkrævningssystemet som et værktøj i 
forebyggelsen af svig og unddragelse. 

 
Forslaget til Rådets direktiv er realistisk hvad angår gennemførelsen, og det lever op til de mål, 
Kommissionen forpligtede sig til i meddelelsen til Rådet og Europa-Parlamentet af 7. juni 2000, om at 
rationalisere visse af de mange fravigelser fra det nugældende sjette momsdirektiv. EØSU påpeger 
dog, at det i langt højere grad vil tilgodese effektiviteten og forenklingen af det fælles momssystem, 
hvis der blev gennemført en mere omfattende revision af momslovgivningen og en yderligere 
harmonisering af skattereglerne. 
 
EØSU mener, at forslaget går i den rigtige retning mod forenkling, forudsat at det gennemføres 
korrekt og tilstrækkelig hurtigt i medlemsstaterne, men at det skal følges op af  flere tiltag til 
forenkling af det fælles momssystem. 
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− Kontaktperson:  Imola Bedo 

  (Tlf. : 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 

• Indførsel i Finland af øl 
– Ordfører: Harry Byrne  (Arbejdsgivergruppen – IE) 
 
– Referencer: KOM(2005) 427 endelig – 2005/0175 (CNS) - CESE 1487/2005 
 
–  Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
 (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

7. TRANSPORT 
 

• Transportsikkerhed 
–   Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL) 

 
 –   Reference: Sonderende udtalelse – CESE 1488/2005 
 
 –   Hovedpunkter: 
 

I sin sonderende udtalelse understreger EØSU følgende:  
• Når det gælder sikkerhed for landtransportformerne, forestår der efter udvalgets opfattelse 

stadig et stort arbejde, bl.a. fordi landtransportformerne i høj grad er indbyrdes forbundne, og på 
grund af de sårbare intermodale oplagrings- og omladningscentre.  

• Ansvaret for at træffe sikkerhedsforanstaltninger ligger efter udvalgets mening hos 
medlemsstaterne, der bør etablere en ramme med mindstestandarder. Myndighederne bør 
oprette en særlig instans til at sikre, at  foranstaltningerne samordnes og gennemføres. 

• EU's rolle består først og fremmest i at koordinere foranstaltningerne på EU-plan og på 
internationalt niveau, mens de lokale og nationale myndigheders rolle i højere grad er at træffe 
konkrete foranstaltninger, overvåge gennemførelsen, forestå oplysningsarbejde og øge 
bevidstheden om terrorisme og kriminalitet på alle niveauer.  

• Brugerne af de forskellige transportformer spiller en vigtig rolle i forbindelse med 
sikkerheden. Passagerer og kunder skal gennem oplysning bibringes en mere opmærksom og 
aktiv holdning, og de ansatte i de forskellige landtransportformer skal gennemgå en særlig 
uddannelse, der specifikt tager sigte på deres betydning for sikkerheden i den pågældende 
transportform. 

• Opgaven for transportselskabernes ledelse består først og fremmest i at integrere 
sikkerhedsidéer i virksomhedskulturen og virksomhedsfilosofien, give de ansatte mulighed for at 
følge efteruddannelseskurser på området og sørge for, at krisestyring bliver en del af 
managementuddannelsen.  
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Med hensyn til finansieringen mener udvalget  
− at sikkerhedsudgifter skal indregnes i prisen for slutproduktet, så forbrugeren betaler dem, eller 

så de i sidste ende afholdes af borgerne over de skattefinansierede offentlige budgetter, hvis det 
er myndighederne, der har truffet foranstaltningerne; 

− at forsikringsselskaberne spiller en sekundær rolle. Præmiernes størrelse bør i den forbindelse 
afspejle markedsrisiciene; 

− at Den Europæiske Unions finansielle rolle først og fremmest skal bestå i at finansiere 
forsknings-, oplysnings- og bevidstgørelsesprogrammer på dette område. 

 
– Kontaktperson:  Luís Lobo  

 (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Registrering af køretøjer – SIS II 
–   Ordfører: Virgilio Ranocchiari (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
–   Referencer: KOM(2005) 237 endelig – 2005/0104 COD – CESE 1486/2005 
 
– Hovedpunkter: 
 

EØSU fremhæver på ny, at det er enigt med Kommissionen i, at adgangen til SIS II-systemet bør 
udvides til også at omfatte nationale myndigheder med ansvar for registrering af motorkøretøjer. 
Private tjenester med samme ansvar bør kunne opnå oplysninger med garanti for databeskyttelse.  
 
Det bør ligeledes give adgang til de medlemsstater, som ikke har undertegnet Schengen-
konventionen, og øge samarbejdet med Interpol og Europol.  
 

– Kontaktperson:  Aleksandra Klenke  
 (Tlf. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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8.  FISKERISEKTOREN 
 

• Gennemførelse af den fælles fiskeripolitik/Finansielle foranstaltninger 
–   Ordfører:  Gabriel Sarró Iparraguirre (Gruppen Andre Interesser – ES) 

 
–   Referencer: KOM(2005) 117 endelig – 2005/0045 CNS – CESE 1490/2005 
 
– Kontaktperson:  Yvette Azzopardi   

 (Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 

• Joint venture-selskaber i fiskerisektoren 
–   Ordfører:  Gabriel Sarró Iparraguirre (Gruppen Andre Interesser – ES) 

 
– Reference: Initiativudtalelse – CESE 1492/2005 

 
− Kontaktperson:  Yvette Azzopardi 
    (Tlf. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

9. FØDEVARESIKKERHED 
 

• Hygiejnebestemmelser og håndværksmæssig forarbejdning 
–   Ordfører: Lutz Ribbe (Gruppen Andre Interesser – DE) 
 
–    Reference: Initiativudtalelse – CESE 1489/2005 

 
–    Hovedpunkter: 
 

Denne initiativudtalelse undersøger, hvordan små håndsværksmæssige fødevareproducenter vil blive 
berørt af de nye hygiejneretlige bestemmelser for fødevarer af animalsk oprindelse, som træder i 
kraft i EU den 1. januar 2006 (forordning (EF) nr. 852/2004, (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 
854/2004). Disse forordninger er mindre detaljerede end den tidligere lovgivning og giver de lokale 
godkendende myndigheder større skønsbeføjelser. Dette har vist sig problematisk på mange områder, 
eftersom reglerne anvendes forskelligt af de forskellige myndigheder. Reglerne fortolkes ofte 
strengere, end lovgiverne havde til hensigt.  
 
EØSU glæder sig over fleksibiliteten i de nye forordninger, men gør dog opmærksom på, at 
forordningernes spillerum rummer risici for især håndværksvirksomhederne i fødevaresektoren. 
Erfaringer med gennemførelsen af disse EU-direktiver peger i retning af, at der i nogle lande faktisk 
sker en forvridning af markedet til fordel for store industrielle aktører. EØSU opfordrer de 
kompetente myndigheder til at fokusere mere på slutresultaterne (dvs. gode hygiejnestandarder) en 
på vejene til at nå dem. 
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På nogle punkter er der efter EØSU's opfattelse brug for konkrete ændringer i forordningerne: 
 

• Håndværksmæssig slagtning af enkelte dyr bør anerkendes som "traditionel metode" 
 
• Alle detailhandelslokaler, der benyttes til tilberedelse og/eller opskæring af store mængder 

fødevarer af animalsk oprindelse med henblik på viderelevering til andre detailhandlere, bør 
uden undtagelse inddrages under forordningens anvendelsesområde 

 
• Hvad angår de bygningsmæssige forhold skal håndværksbedrifter, der selv slagter, ikke 

nødvendigvis råde over opstaldningsfaciliteter, og foder- og vandingsanlæg behøver ikke at 
være teknisk avancerede 

 
• Ved påviselig tidsmæssig adskillelse mellem slagtning og opskæring bør der kunne ses bort 

fra et andet særskilt arbejdsrum 
 
• Der bør ikke stilles krav om afkøling ned til en bestemt temperatur af det rum, hvor 

opskæringen foregår, når kødet, som det er sædvane i håndværksvirksomheder, portionsvis 
hentes ud af kølerummet for at skæres op. 

 
EØSU opfordrer endvidere til, at der foretages en sammenlignende undersøgelse af gennemførelsen 
af forordningen i en række medlemsstater, der adskiller sig strukturelt med hensyn til 
håndværksmæssige fødevarevirksomheder, med henblik på at udarbejde forslag til forbedring af disse 
virksomheders konkurrencemæssige stilling. Navnlig bør uddannelses- og 
videreuddannelsestilbuddene for små fødevarevirksomheder undersøges. Desuden bør systemet for 
videreformidling af Kommissionens retningslinjer prøves med henblik på at sikre, at de små 
virksomheder får tilstrækkelig information om deres fleksibilitetsmuligheder. 

 
– Kontaktperson: Annika Korzinek  

  (Tlf. : 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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10. KODIFIKATION OG FORENKLING AF 
FÆLLESSKABSLOVGIVNINGEN 

  

• Oprettelse af europæiske agenturer – formændenes og direktørernes 
embedsperioder 

–   Hovedordfører: Agnes Cser (Lønmodtagergruppen – HU) 
 

− Referencer: KOM((2005) 190 endelig – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 2005/0089(CNS) – 
2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) – 2005/0080(CNS) – 
2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) – 
2005/0081(COD) –     2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) – CESE 1506/2005 

 
−  Hovedpunkter:   
 

EØSU ser positivt på Kommissionen forslag om at harmonisere de for øjeblikket divergerende 
bestemmelser i Rådets forordninger om udnævnelse af de administrerende direktører i de 
18 europæiske agenturer og om forlængelse af deres embedsperiode. 
 
EØSU har imidlertid adskillige forbehold, især over for den generelle tilsidesættelse af 
bestemmelserne om almindelige udvælgelsesprøver, det faktum, at borgerne fra de ti nye 
medlemsstater sandsynligvis vil blive udelukket fra at blive udnævnt som direktører, vicedirektører 
og administrerende direktører, og det korte mandat, som Det Europæiske Agentur for Net- og 
Informationssikkerhed har fået.  

 
− Kontaktperson:  Alan Hick 
 (Tlf.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Slagtekroppe af voksent kvæg - kodifikation 
–   Ordfører:  Frank Allen (Gruppen Andre Interesser – IE) 

 
– Referencer: KOM(2005) 402 endelig – 2005/0171 CNS – CESE 1493/2005 
 
− Kontaktperson:  Filipa Pimentel 
  (Tlf.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 


