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Plenarforsamlingen var præget af indsættelsen af de nye bulgarske og rumænske medlemmer i Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og af deltagelsen af Olli Rehn, medlem af Europa-
Kommissionen, som kom med et indlæg om udvidelsen. 

 
1. SOCIALE INDIKATORER 
 

• Status over dagens europæiske samfund 
 
− Ordfører: Jan Olsson (Gruppen Andre Interesser – SE) 
 
− Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 94/2007 
 
− Hovedpunkter: 

 
EØSU gør opmærksom på, at status over det europæiske samfund er et bredere emne end en 
undersøgelse af sociale spørgsmål i traditionel forstand. En sådan statusopgørelse kan blive et 
vigtigt redskab til at bringe EU tættere på borgerne og opfylde deres forventninger til EU-
politikkerne.   
 

Statusopgørelsen giver ingen mening, hvis man ikke samtidig ser på EU-socialpolitikkens 
metoder og instrumenter, og på hvor gode disse er til at tackle nye sociale udfordringer. Det er 
vigtigt at definere grænser og komplementaritet mellem EU's og medlemsstaternes kompetencer 
på den ene side og anvendelsen af europæiske lovtiltag og den åbne koordineringsmetode på den 
anden. Samtidig er det et must, at EU's eksisterende regelværk gennemføres. På europæisk plan 
bør den i traktaten nævnte sociale dialog udnyttes til fulde. Der skal også afsættes tid nok til reelt 
at inddrage det organiserede civilsamfund på alle niveauer i forbindelse med statusopgørelsen. 
 
For at EU kan vurdere generelle og specifikke sociale forhold og måle effektiviteten af sin politik, 
må den råde over indikatorer, som giver et tilstrækkeligt detaljeret og klart billede. EØSU 
gentager sin anmodning om, at de berørte parter indbydes til at deltage i formuleringen og 
evalueringen af indikatorer. 
 
EØSU kan spille en aktiv rolle på nationalt og europæisk niveau via sine medlemmer og de 
organisationer, de repræsenterer. De nationale økonomiske og sociale råd bør ligeledes 
mobiliseres i de lande, hvor de findes. På europæisk plan kan EØSU i starten af aktionsfasen 
afholde et interessentforum sammen med Kommissionen om fastsættelsen af en køreplan for 
aktionerne og ved afslutningen af processen afholde et opfølgningsforum. 
 
Når konklusionerne skal drages af statusopgørelsen, foreslår EØSU, at Kommissionen afholder et 
"borgertopmøde" om sociale forhold med deltagelse af samtlige aktører. Som opfølgning foreslår 
EØSU, at den europæiske socialmodel sættes på dagsordenen for endnu et særligt møde i Det 
Europæiske Råd (Hampton Court 2). Som grundlag for en ny konsensus om de sociale 
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udfordringer i Europa bør der udarbejdes et "socialt handlingsprogram", der tager hensyn til både 
økonomiske forhold og forventninger på det sociale område. 
 

− Kontaktperson: Susanne Johansson og Anna Redstedt 
   (Tlf.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
   (Tlf.: 00 32 2 546 31 87 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 
2. SOCIAL SAMHØRIGHED OG LIGE MULIGHEDER 
 

• Lige muligheder for handicappede 
 
− Ordfører: Meelis Joost (Gruppen Andre Interesser – EE) 
 
− Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 91/2007 
 
− Hovedpunkter: 

 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) bifalder det østrigske formandskabs 
anmodning om at udarbejde en udtalelse om lige muligheder for mennesker med handicap. 
Fremme af lige muligheder for mennesker med handicap må ses som en løbende proces, der bør 
stå højt på arbejdsprogrammet hos alle Det Europæiske Råds formandskaber. 
 
EØSU  
 
−  opfordrer til, at det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007 i videst muligt omfang 

anvendes til at sikre lige muligheder for mennesker med handicap, 
 
−  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag til omfattende lovgivning om 

handicapspørgsmål, som udvider de handicappedes beskyttelse mod forskelsbehandling til 
andre områder end beskæftigelse samt konsoliderer princippet om at integrere 
handicappolitik i alle politikområder, 

 
−  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sætte yderligere fokus på 

handicapområdet – ved at bevæge sig fra handicaphandlingsplanen (DAP) til en bred EU-
strategi for mennesker med handicap, 

 
−  anmoder medlemsstaterne og Kommissionen om inden for deres respektive kompetencer til 

at fortsætte deres indsats for at sikre handicappede fuld integration og deltagelse i 
samfundslivet, 
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−  gentager, hvilke prioriteter der bør fokuseres på for at opnå lige muligheder for 
handicappede: bevidstgørelse om handicappedes rettigheder, handicappedes adgang til 
offentlige bygninger, adgang til informationssamfundet og til transportmidler, udarbejdelse 
af ny national lovgivning og støtte til familier. Disse prioriteter bør findes i ethvert samfund. 
Det er især vigtigt at fokusere på børn med handicap, 

 
−  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være klar til at gøre betydeligt mere for at 

støtte handicapbevægelsen, 
 
−  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremlægge information om god praksis 

og effektive fremgangsmåder, 
 
−  bifalder Kommissionens beslutning om at iværksætte et europæisk initiativ om e-Integration 

i 2008 og opfordrer til, at det bliver så vidtgående og ambitiøst som muligt og et definitivt 
skridt i retning af, at e-tilgængelighed integreres i alle relevante EU-politikker, 

 
−  opfordrer til en styrkelse af direktiv 2001/85/EØF for at bringe det på linje med ny 

EU-lovgivning om handicappede flypassagerers rettigheder, 
 
−  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bruge de fornødne kræfter og ressourcer 

til at sikre, at Rådets direktiv 2000/78/EØF, som afstikker lovrammerne for lige behandling 
med hensyn til beskæftigelse, gennemføres effektivt, 

 
−  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at lægge vægt på sociale tjenesteydelser og 

personlig assistance til handicappede. 
 
− Kontaktperson: Susanne Johansson og Anna Redstedt 
   (Tlf.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
   (Tlf.: 00 32 2 546 31 87 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

• Fremme af anstændigt arbejde for alle  
 
− Ordfører: Thomas Etty (Lønmodtagergruppen – NL) 
 
− Ref.: KOM(2006) 249 endelig – CESE 92/2007 
 
− Hovedpunkter: 

 
EØSU støtter Kommissionens forslag. Udvalget er overbevist om, at Kommissionen i tæt 
samarbejde med medlemsstaterne vil yde et betragteligt bidrag til realiseringen af dagsordenen for 
anstændigt arbejde, både i EU og i tredjelande. EØSU's anbefalinger: 
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− Kommissionen bør præsentere en handlingsplan for sine politikker for anstændigt arbejde, 
både inden for EU's grænser og uden for og fremlægge budgetoplysninger. 

 
− Udvalget anmoder Kommissionen om at udvikle de nødvendige indikatorer til vurdering af 

gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde i EU. 
 
− Kommissionen bør præsentere en klar angivelse af de økonomiske konsekvenser af 

Kommissionens bidrag til fremme af anstændigt arbejde, både inden for og uden for EU. Den 
bør også informere om den måde, hvorpå den påtænker at støtte ILO i gennemførelsen af dens 
dagsorden for anstændigt arbejde. 

 
− Kommissionen bør følge den tilgang, der anbefales i EØSU's udtalelse om den sociale 

dimension af globaliseringen fra marts 2005: at fastholde og styrke globaliseringens positive 
virkning, samtidig med at der iværksættes de nødvendige tiltag for at bekæmpe 
globaliseringens negative konsekvenser. Udvalget holder fast i konklusionerne fra udtalelsen 
fra marts 2005. 

 
− EØSU opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at undersøge årsagerne til 

modtagerlandenes manglende ratifikation af FN's internationale konvention om vandrende 
arbejdstagere. 

 
− EØSU opfordrer Kommissionen til at styrke vægtningen af arbejdstagernes sundhed og 

sikkerhed som en af de hovedfaktorer, der indgår i et anstændigt arbejde. 
 
Politikker for anstændigt arbejde, både i og uden for EU, kan kun lykkes med fuld inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter og et bredt udsnit af civilsamfundet. I arbejdet for at nå målet om 
anstændigt arbejde er politisk sammenhæng og koordinering på alle niveauer, også det nationale, 
af afgørende betydning. 
 
En afgørende forudsætning for fremme af dagsordenen for anstændigt arbejde er en styrkelse af 
ILO’s overvågningssystem. Det er afgørende, at de relevante ILO-konventioner ratificeres og 
gennemføres i EU og i forhold til tredjelande, både i lovgivningen og i praksis. 
 
Udvalget opfordrer kraftigt Kommissionen til at inddrage EØSU i arbejdet med den statusrapport 
om meddelelsen, der skal udarbejdes inden sommeren 2008. 

 
− Kontaktperson: Anna Redstedt 
   (Tlf.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
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• Strukturpolitikkerne og samhørigheden 
 
− Ordfører: Olivier Derruine (Lønmodtagergruppen – BE) 
 
− Ref.: Høring ved Europa-Parlamentet  – CESE 84/2007 
 
− Hovedpunkter: 

 
EØSU anerkender, at struktur- og samhørighedsfondene har haft en uafviselig effekt, som har 
gjort det muligt at sætte gang i mindre gunstigt stillede lande/regioners indhentning af efterslæbet 
for så vidt angår beskæftigelse, vækst og infrastrukturer, de har haft løftestangsvirkninger, har 
forankret princippet (som kan forbedres) om partnerskab ude i marken og har bidraget til at 
disciplinere lokalforvaltningerne og sikre EU’s synlighed. 
 
Strukturpolitikken støtter samtidig det indre marked via de handelsstrømme og den beskæftigelse, 
der skabes som følge af udformningen og gennemførelsen af strukturfondsstøtteberettigede 
projekter, som desuden kun sjældent ville have set dagen uden den katalysatorrolle, som EU’s 
interventioner spiller. 
 
Ikke desto mindre noterer EØSU, at den historiske konsensus, der herskede om udviklingen af 
strukturpolitikken (instrumenter, bevillinger) i samspil med det indre marked og den økonomiske 
og monetære union, er forsvundet de seneste år. 
 
Efter de seneste og kommende udvidelser bør det overvejes, hvorledes man fremmer alle de  
dynamiske regionale enheder, så man dækker hele EU’s territorium. 
 
Dette kræver infrastrukturer for at forbinde disse zoner med hinanden, men også de bycentre og 
landdistriktperiferier, de består af. Men de budgetstramninger, der blev vedtaget inden for 
rammerne af de finansielle overslag og stabilitets- og vækstpagten, hæmmer disses modernisering.  
 
EØSU mener, at man bør se på de budgetmæssige afgrænsninger, der er defineret i stabilitets- og 
vækstpagten og disses konsekvenser for finansieringen af de transeuropæiske net. 
 
EØSU gentager endelig sit forslag om at forbedre strukturfondenes finansielle mekanismer og 
mener, at man bør gå bort fra praksis med at returnere de ikke gennemførte bevillinger fra EU’s 
budget til medlemsstaterne for at mindske deres bidrag.  
 

− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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3. SUNDHEDSBESKYTTELSE 
 

• Forenkling og rationalisering af rapporterne om sikkerhed og sundhed  
 
− Ordfører: Thomas Janson (Lønmodtagergruppen – SE) 
 
− Ref.: KOM(2006) 390 endelig – 2006/0127 (COD) – CESE 93/2007 
 
− Hovedpunkter: 

 
EØSU 
− bifalder Kommissionens forslag, der tager sigte på at rationalisere den eksisterende retlige 

ramme, idet det bestemmes, at der kun skal udarbejdes en enkelt rapport hvert femte år om 
den praktiske gennemførelse for alle direktiver om sundhed og sikkerhed; de nationale 
myndigheder har måttet afsætte meget tid til rapporterne, og forslaget indebærer klare tids- og 
omkostningsbesparelser; 

− mener, at en enkelt, samlet rapport vil give de nationale myndigheder et bedre overblik over 
situationen og gøre det lettere at rapportere om sammenhængene mellem de forskellige 
sundhedsrisici, som direktiverne søger at forebygge; 

− mener, at Kommissionen bør foreslå, at medlemsstaterne forpligtes til at høre 
arbejdsmarkedets parter vedrørende alle kapitler i rapporten samt til at medtage deres 
synspunkter i den. 

 
− Kontaktperson: Torben Bach Nielsen 

    (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 

4. KONKURRENCE OG DET INDRE MARKED 
 

• Revision af det indre marked 
 
− Hovedordfører: M. CASSIDY (Arbejdsgivergruppen – UK) 
   
− Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 89/2007 
 

Denne udtalelse er resultatet af en anmodning fra Kommissionens næstformand, Margot 
Wallström, til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg den 5. oktober 2006 om at 
udarbejde en sonderende udtalelse. 
 
Med henblik på at fjerne de resterende hindringer for samhandelen, kræver fuldførelsen af det 
indre marked, at der skabes en balance mellem økonomisk fremdrift, den sociale dimension og 
bæredygtig udvikling. Det bør tilstræbes, at så mange som overhovedet muligt får gavn af det 
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indre marked, og at der indføres kompensationsforanstaltninger for dem, der taber ved dets 
indførelse.  Foranstaltninger til fremme af liberalisering og konkurrence må derfor være ledsaget 
af flankerende beskæftigelses- og vækstorienterede makroøkonomiske politikker samt 
foranstaltninger til opbygning af et videnbaseret samfund. Dette vil være et vigtigt skridt på vej 
mod fuldførelsen af det indre marked. 
 
EU skal investere mere i uddannelse og forskning på nationalt og europæisk plan. EØSU mener, 
at det, ud over de vigtige spørgsmål vedrørende patenter og det hermed sammenhængende område 
intellektuel ejendomsret, er vigtigt, at man på EU-niveau beskæftiger sig med spørgsmålet om 
økonomisk information. 
 
Indsatsen for bedre lovgivning kan både forenkle betingelserne for erhvervslivet og skabe større 
gennemsigtighed til gavn for borgerne og forbrugerne. EØSU støtter ligeledes, at der lovgives på 
vigtige områder såsom dem, der er omfattet af minimumsbestemmelser om sundhed og sikkerhed. 
 
Kollektive aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, der er en afgørende faktor i den politiske 
beslutningsproces i mange medlemsstater, kan ligeledes være med til at udforme politikker og 
sikre accept af de foranstaltninger, der træffes på europæisk niveau. Arbejdsmarkedets parter bør 
inddrages i alle faser for at sikre, at målet om administrativ forenkling og bedre lovgivning nås i 
tilstrækkeligt omfang og inden for en rimelig tidshorisont.  
 
SOLVIT-netværket til bilæggelse af tvister fungerer tilfredsstillende og kunne ideelt set bidrage 
til fjernelsen af lovgivningsmæssige hindringer, om end en sådan fjernelse unægtelig kræver 
øgede ressourcer og mere personale i medlemsstaternes hovedstæder. Der bør gennemføres en 
veltilrettelagt oplysningskampagne for at øge SMV'ernes opmærksomhed på mekanismen og dens 
muligheder. 
 
I betragtning af EØSU's ekspertise og repræsentativitet mener det, at det kunne spille en rolle i 
den udarbejdelse af konsekvensanalyser, som Kommissionen ønsker skal ske systematisk. Som 
det fremgår af de nuværende debatter, er det afgørende, at lovgivningsforslag afspejler en række 
forskellige synspunkter, og at de bygger på mere stringente og objektive grundlag. 
 
EØSU så gerne hurtigere fremskridt hen imod et mere velfungerende indre marked for 
tjenesteydelser. Udvalget bifalder Europa-Parlamentets ændringsforslag til direktivet om 
tjenesteydelser, der stort set er sammenfaldende med udvalgets egne forslag. Hvad angår 
finansielle tjenesteydelser har EØSU henstillet, at der foretages en dynamisk konsolidering, idet 
man søger at undgå overimplementering; dette bør ske i Lissabon-strategiens ånd og under 
hensyntagen til den europæiske sociale models særlige karakteristika. 
 
Det er nødvendigt at harmonisere grundlaget for opkrævning af selskabsskat og at undgå 
dobbeltbeskatning. Dobbelt beskatning hører ikke hjemme i et indre marked. 
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Én af hindringerne for fuldførelsen af det indre marked er de fortsat eksisterende væsentlige 
restriktioner for arbejdskraftens fri bevægelighed. EØSU opfordrer indtrængende de 
medlemsstater, der ikke tillader fri bevægelighed, til at fjerne hindringerne for arbejdskraftens 
mobilitet. 
 
Endelig bør det med henblik på at fremme fuldførelsen af det indre marked være en prioritet at 
gøre forbrugerne opmærksomme på og tilskynde dem til at udnytte de muligheder, det indre 
marked giver. 

 
− Kontaktperson: Jean-Pierre Faure 

(Tlf.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige kontrakter 
 
− Ordfører: Joost van Iersel (Arbejdsgivergruppen – NL) 
 
− Ref.: KOM(2006) 195 endelig/2 – 2006/0066 COD – CESE 87/07 
 

Hvis der ikke tages et lovgivningsinitiativ på fællesskabsplan, vil der fortsat være meget store 
forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til effektiviteten af de klagemuligheder, 
virksomhederne råder over, og disse forskelle kan blive endnu større. Situationer med 
retsusikkerhed og alvorlige eller gentagne overtrædelser af udbudsdirektiverne vil fortsat 
forekomme. 
 
Allerede i 1999 gjorde EF-domstolen det klart, at bestemmelserne i begge klagedirektiver burde 
anvendes til at styrke de gældende mekanismer til sikring af den effektive anvendelse af 
udbudsdirektiverne, især på et stadium, hvor overtrædelserne endnu kan bringes til ophør 
 
For at lægge pres på den offentlige sektor og øge fagligheden på begge sider er EØSU enigt i 
Kommissionens forslag om at indføre en standstill-periode. En sådan EU-foranstaltning vil kunne 
forbedre effektiviteten, klarheden og retssikkerheden og fremme mere åbne og gennemsigtige 
offentlige indkøbsprocedurer. 
 
Der må findes en balance mellem at give økonomiske aktører en rimelig frist til at gøre 
indsigelser og sikre, at der ikke sker en unødig forsinkelse af kontrakter, hvor der ikke er 
problemer. Standstill-perioden bør defineres som arbejdsdage, men så har man problemet med 
forskellige helligdage i forskellige medlemsstater. 
 
EØSU er enigt i, at det er ønskeligt med en eller anden form for alternativ konfliktløsning. En 
nærmere undersøgelse af de konfliktløsningsmodeller, der anvendes i andre lande eller i andre 
sammenhænge, kunne resultere i et nyttigt redskab. 
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Det ville i høj grad øge meddelelsernes værdi, hvis der på en hjemmeside fandtes et automatisk 
søgeredskab, der kan bruges til at informere tilbudsgivere om offentliggjorte meddelelser, de 
kunne have interesse i.  
 
EØSU er stærkt imod den praksis, der består i at opkræve et gebyr fra tilbudsgivere, som ønsker at 
afgive et tilbud. En sådan praksis er ikke kun til skade for SMV’er, men også for nem at udnytte 
som et middel til skjult diskrimination i strid med direktivernes ånd – og måske ordlyd. 
 

− Kontaktperson: Jean-Pierre Faure 
   (Tlf.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 

5. FINANSIELLE ANLIGGENDER OG BESKATNING 
 

• Tilsynsmæssig vurdering af erhvervelser 
 
− Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR) 
   
− Ref.: KOM(2006) 507 endelig – 2006/0166 COD – CESE 88/2007 
 
− Hovedpunkter: 
 

Princippet om en udtømmende liste over kriterier og åbenheden omkring de krævede oplysninger 
fortjener at blive støttet. Der vil blive skabt en harmoniseret, endog ensartet, ordning i samtlige 
medlemsstater, men kun for grænseoverskridende operationer vedrørende erhvervelser og 
forøgelse af kapitalandele i den finansielle sektor (banker, forsikringsselskaber og værdipapirer). 
 
De berørte investorer bør kunne anmode om ekstra tid til at opfylde visse yderligere krav. 
 
Den af Kommissionen valgte metode kan vise sig ikke at være tilstrækkelig smidig i praksis. 
 
Risikoen ved en hurtig vurdering er, at den bliver overfladisk; Kommissionens kontrol bør ikke 
begrænse sig til afviste tilfælde, men den bør snarere fra tid til anden foretage stikprøver for at 
vurdere, hvorvidt direktivet gennemføres korrekt i medlemsstaterne. 
 

− Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
 (Tlf.: 00 32 2 546 92 02 45 – e-mail 

 : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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• FISCALIS 2013-programmet 
 
• Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
− Ref.: KOM(2006) 202 endelig – CESE 83/2007 
 
− Hovedpunkter: 

 
EØSU tilslutter sig generelt Kommissionens dokument. For så vidt angår uddannelse drejer 
overvejelserne sig om effektiviteten af de hidtidige tiltag. Uddannelsen af undervisere bør således 
udgøre hovedhjørnestenen i fællesskabsprogrammet. 
 
Forbeholdene vedrører de uklare forhold omkring leveringen af oplysninger til offentlige 
myndigheder, som ikke er skattemyndigheder. Hvordan og på hvilke betingelser de pågældende 
myndigheder får adgang til oplysningerne fremgår ikke klart og giver anledning til nogen 
bekymring, især hvad angår beskyttelsen af privatlivet. Spørgsmålet om, hvem der ejer, og hvem 
der kan disponere over oplysningerne, bør ligeledes klarlægges. Der nævnes heller ikke noget om, 
efter hvilke kriterier udgifterne for tredjemand, der anmoder om oplysninger, fastlægges. 
 

− Kontaktperson: Imola Bedő 
    (Tlf.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 

• Inddrivelse af fordringer 
 
− Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
− Ref.: KOM(2006) 605 endelig – 2006/0192 (CNS) – CESE 85/2007 
 
− Hovedpunkter: 
 

EØSU tilslutter sig forslaget, men understreger, at det har vanskeligt ved at foretage en nøjagtig 
kontrol af det kodificeringsarbejde, som Kommissionens tjenestegrene har foretaget. 
 

− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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6. FISKERI 
 

• Fiskeri - Godtgørelse til fjernområderne 
 
− Hovedordfører:  Gabriel Sarró Iparraguirre (Gruppen Andre Interesser – ES) 
 
− Ref.: KOM(2006) 740 endelig – 2006/0247 CNS – CESE 90/2007 

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

_____________ 
 


