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I plenarforsamlingen deltog arbejds- og beskæftigelsesminister François Biltgen, som præsenterede det 
luxembourgske formandskabs program, samt José Manuel Barroso, formand for Europa-Kommissionen, 
som fremlagde Kommissionens program. 
 

1. UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 
 

• Beskæftigelsespolitikken: EØSU's rolle efter udvidelsen og i lyset af 
Lissabon-processen 

− Ordfører: Wolfgang Greif (Lønmodtagerne – AT) 
 

− Reference: Initiativudtalelse – CESE 135/2005 
 
− Hovedpunkter: 
 

Lissabon-rådet beskæftigede sig ikke bare med udsigterne til "mere beskæftigelse", men slog også 
fast, at yde- og konkurrenceevnen først og fremmest skal sikres ved at fremme innovation og 
jobkvalitet. Investeringer i humankapital, forskning, teknologi og innovation fik derfor samme 
prioritering som arbejdsmarkeds- og strukturpolitiske foranstaltninger. 

 
Trods nogen succes i begyndelsen er Europa stadig fjernt fra sine ambitiøse mål.  

 
I Lissabon forudsatte man en årlig real BNP-vækst på 3% i gennemsnit. Men i stedet for det ventede 
opsving har den økonomiske situation forværret sig hastigt siden 2000. 

 
Bag den svækkede vækst de seneste år ligger der i højere grad makroøkonomiske end 
strukturpolitiske årsager. Derfor har udvalget  allerede flere gange kraftigt gjort opmærksom på, at der 
i henstillingerne i forbindelse med retningslinjerne for den europæiske økonomiske politik skal tages 
hensyn til denne kendsgerning. 

 
Når målet er at skabe flere og bedre arbejdspladser, er det i den nuværende situation først og 
fremmest af betydning at sætte gang i økonomien og fremme fornuftige strukturreformer. Kun på den 
måde kan virkningen og accepten af reformer forøges. Makroøkonomisk politik og strukturreformer 
skal supplere hinanden uden at erstatte hinanden. 

 
Der må også tages større hensyn til Kommissionens reformforslag om i højere grad at orientere 
vækst- og stabilitetspagten ud fra hensynet til væksten, bl.a. ved i forbindelse med beregningen af 
underskud at se bort fra strategiske investeringer i vækst og beskæftigelse (først og fremmest 
investeringer i F&U samt uddannelse). 

 
Efterspørgselskomponenterne forbrug og private og offentlige investeringer skal styrkes mærkbart og 
suppleres med intelligent udformede strukturreformer. 

  
Fremme af jobegnethed, fjernelse af kvalifikationsmæssige mangler og integration af vanskeligt 
stillede grupper på arbejdsmarkedet må prioriteres frem for opfordringer til løntilbageholdenhed, 
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forringelse af arbejdsretlige normer, forøgelse af atypiske ansættelsesforhold og nedskæring af de 
sociale ydelser. 

  
EØSU er rede til som led i den europæiske beskæftigelsespolitik at stille sin sagkundskab til rådighed 
og bidrage til ekspertisen og til den nødvendige formidling af Lissabon-strategien over for Europas 
borgere. 

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

• Integreret handlingsprogram inden for livslang læring 
− Ordfører: Christoforos Koryfidis (Lønmodtagerne – EL) 

 
− Reference: KOM(2004) 474 endelig – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
 
–   Hovedpunkter: 
 

At gribe Kommissionens forslag kreativt an fordrer nødvendigvis en sammensat procedure. En sådan 
forudsætter både generelt og specifikt kendskab til målsætninger, midler og problemer i forbindelse 
med udviklingen af den europæiske uddannelsespolitik samt mulighed for integration og 
sammenkædning af valg på uddannelsesområdet med Unionens målsætninger for det 21. århundrede, 
navnlig de store målsætninger i indeværende årti. Endelig kræves der fremsynethed, så man i dag 
træffer de rigtige beslutninger for fremtiden.   
 
EØSU's holdning er klar, hvad angår den indbyrdes vægtning af de aktuelle centrale mål for 
Unionen. Udvalget har også formuleret en holdning til, hvordan livslang læring kædes sammen med 
disse målsætninger. EØSU's synspunkter blev nedfældet i en sonderende udtalelse om "uddannelse 
og produktivitet", som udvalget udarbejdede for nylig på anmodning fra det hollandske formandskab. 
EØSU's tilgang til Kommissionens her behandlede forslag er i høj grad betinget af disse tidligere 
formulerede synspunkter. 
 
EØSU's tilgang bestemmes også af dets erfaringer med den hidtidige gennemførelse af Unionens 
politikker og programmer for kultur, uddannelse og erhvervsuddannelse, ungdom og sport.  
 
Erfaringerne er – på nogle få undtagelser nær – positive. Programmerne opfattes som 
 
• et bindeled af høj kvalitet og stor effektivitet for kommunikationen mellem Unionens organer 

(især Kommissionen) og de europæiske borgere; 
 
• et grundlæggende udviklingsfelt i EU for personers, tankers og god praksis' mobilitet; 
 
• et handlefelt, der både nu og på længere sigt giver et højt niveau af europæisk merværdi.  

 
Opmærksomheden henledes på, at de europæiske uddannelsesprogrammer hidtil har været blandt de 
få initiativer, der henvender sig direkte til EU-borgerne. Derfor skal det nye program have som mål 
dels at fremme en demokratisk udvikling på grundlag af deltagerdemokratiske idealer og aktive 
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borgere, dels at fremme beskæftigelse og et alsidigt arbejdsmarked. Programmet skal gøre det muligt 
for EU-borgere at uddanne sig til helstøbte personer med up-to-date faglig viden, så flere kan udnytte 
deres potentiale. Det er vigtigt for Unionens fremtid og forholdet til borgerne, at der udvikles et 
integreret program, som henvender sig til forskellige aldersgrupper, enkeltpersoner, arbejdspladsen, 
små og mellemstore virksomheder og arbejdsmarkedsparterne. 
 

– Kontaktperson: Stefania Barbesta 
   (Tlf.: 0032 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

2.  LIGESTILLING  
 

• 10 år efter Beijing: vurdering af fremskridtene på området for ligestilling 
mellem mænd og kvinder i Europa og i udviklingslandene  

–   Ordfører: Susanna Florio (Lønmodtagerne – IT) 
 
− Reference: Initiativudtalelse – CESE 128/2005 

 
− Hovedpunkter: 

 
FN's engagement har været afgørende for ligestillingsproblematikkens internationale betydning. I tiden 
fra den 28. februar til den 11. marts 2005 vil det 49. møde i FN's kommission for kvinders status 
(CSW) handle om at gøre status over gennemførelsen af handlingsplatformen og Beijing-erklæringen, 
som blev vedtaget på den fjerde verdenskvindekonference (Beijing, 1995). I lyset af EØSU's 
opbyggede erfaring gennem vedvarende overvågning af temaer vedrørende ligestilling mellem 
kønnene vil det også være nyttigt at lade repræsentanter fra EØSU indgå i Kommissionens delegation 
på den 49. samling i FN's Kommission for Kvinders Status (CSW). 
 
Selv om der på FN-plan er blevet fastlagt en betydelig lovramme for opnåelse af ligestilling mellem 
kønnene, er der ofte ikke sammenhæng mellem de intentioner, der er nedfældet på papir, og den 
praktiske gennemførelse af principperne internt i landene og i deres handels- og udviklingspolitikker. 
 
I Den Europæiske Union er emnet ligestilling mellem mænd og kvinder blevet yderligere kodificeret 
med Amsterdam-traktaten, hvormed man vedtog den dobbelte indfaldsvinkel, som gør, at man 
parallelt arbejder på at kønsmainstreame alle EU's politikker og at gennemføre specifikke aktioner til 
fordel for kvinder. Imidlertid synes der kun at være truffet sporadiske foranstaltninger til at forbedre 
arbejdskvaliteten og karrieremulighederne, fremme andelen af kvindelige iværksættere og mindske 
lønforskellene og fremme andelen af kvinder inden for ny teknologi. Hvad angår forening af familie- 
og arbejdslivet, er der utallige aktioner, som sigter mod børnepasningsordninger, men kun ganske få, 
som eksplicit tager sigte på de ældre eller ikke selvhjulpne familiemedlemmer. 
 
Hvad angår udviklings- og handelspolitikker er det nødvendigt fortsat at styrke den 
inddragelsesbaserede fremgangsmåde i almindelighed og kvinders rolle i særdeleshed. Der skal sikres 
fuld inddragelse af kvindelige interessegrupper i formuleringen af udviklingspolitikker og fastlæggelse 
af nationale strategidokumenter i de enkelte lande. Man skal især også øge de finansieringsmidler, 
som retter sig specifikt mod kvinder, så de derved styrkes i økonomisk og social henseende. Effekten 
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af handelsaftaler og udviklingspolitikker bør overvåges, også på det mikroøkonomiske plan, ved at 
lave specifikke analyser af deres virkning på levevilkårene blandt de svageste grupper og tage højde 
for kønsbaserede forskelle. 
 
Selv om EU-politikkerne til fordel for kvinder er blevet styrket, er der desværre stadig behov for 
positive aktioner og den størst mulige indsats fra medlemsstaternes side, hvis de opstillede 
målsætninger rent faktisk skal nås, eftersom ansvaret for gennemførelsen af disse politikker først og 
fremmest påhviler medlemsstaterne. 
 

− Kontaktperson: Maarit Laurila 
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 

3.  DET INDRE MARKED - TJENESTEYDELSER 
 

• Tjenesteydelser i det indre marked  
– Ordfører: Arno Metzler (Andre Interesser – DE) 
– Medordfører: Ernst Erik Ehnmark (Lønmodtagerne – SE) 
 
– Reference: KOM(2004) 2 endelig – 2004/001 (COD) – CESE 137/2005 
  
– Hovedpunkter: 

 
Udvalget ser med tilfredshed på Kommissionens målsætning med forslaget til direktiv, nemlig at 
virkeliggøre det indre marked og tage yderligere skridt til at opfylde Lissabon-strategiens mål). 
Udvalget mener i øvrigt, at de ændringer og afklaringer, som foreslås i denne udtalelse, bør 
indarbejdes i direktivforslaget, således at dette mål også virkelig kan nås. 
 
Harmonisering af visse tjenester i en tofaset overgangsperiode: Udvalget mener, at det er for tidligt 
at anvende oprindelseslandsprincippet på området for grænseoverskridende tjenester. Rent generelt 
henstiller udvalget, at man undersøger, om det er muligt at anvende dette princip i de forskellige 
sektorer.  
 
Spørgsmål i forbindelse med den sociale dimension: Direktivforslaget må ikke føre til svækkelse af 
de eksisterende sociale, løn- og sikkerhedsmæssige normer på arbejdspladsen, især ikke af dem, der 
er fastlagt i udstationeringsdirektivet.  
 
Anvendelsesområde og lovvalgsnormer: Bestemmelserne om anvendelsesområde, undtagelser og 
lovvalgskonflikter i forbindelse med anvendelsen af oprindelseslandsprincippet på 
grænseoverskridende tjenestehandel bør fastlægges nøjere og afgrænses klarere indbyrdes. Alle 
forsyningspligtydelser bør udelukkes fra tjenesteydelsesdirektivets anvendelsesområde, indtil der er 
fastlagt en fællesskabsramme. 
 
Et centralt register for grænseoverskridende virksomhed: Ifølge udvalget bør man overveje, om 
oprettelsen af et centralt register for hele EU til indførelse af oplysninger og forseelser konstateret 
under gennemførelsen er en effektiv og nyttig måde at opfylde de i direktivforslaget fastlagte krav til 
kontrol med visse tjenesteydere som f.eks. de frie erhverv.  
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Forbedring af de empiriske opgørelsesmetoder. 
 
Kvalitetssikring og åben prisfastsættelse: Forbrugerbeskyttelsen bør opretholdes.  
 

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

 

• Hvidbog om forsyningspligtydelser  
– Ordfører: Raymond Hencks (Lønmodtagerne – LU) 
– Medordfører: Bernardo Hernández Bataller (Andre Interesser – ES) 
 
–   Reference: KOM(2004) 374 endelig – CESE 121/2005 

 
–   Hovedpunkter: 

 
Forsyningspligtydelser står ikke kun i centrum for den økonomiske konkurrenceevne, men er 
ligeledes et nøgleelement på det sociale og miljømæssige område. De er et supplement til de tre mål 
(økonomi, sociale aspekter, miljø) i Lissabon-strategien og en væsentlig og uundværlig forudsætning 
for at gøre EU til det mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede samfund. 
 
EØSU glæder sig over offentliggørelsen af hvidbogen. Det bifalder især den kendsgerning, at 
hvidbogen indeholder en præcis kalender for de forslag og foranstaltninger, som 
Europa-Kommissionen forpligter sig til at træffe med henblik på at anvende hvidbogens principper og 
retningslinjer i de kommende år. 
 
EØSU tager de ni principper og otte nye retningslinjer, som foreslås heri for at styrke 
tilstedeværelsen af forsyningspligtydelser, til efterretning. EØSU beklager imidlertid, at dets utallige 
opfordringer gennem de seneste år til at vedtage et rammedirektiv eller en rammelov, som giver 
mulighed for at sikre forsyningspligtydelsenes eksistens, definitions- og organisationsfriheden i 
medlemsstaterne, det frie valg af forvaltningssystemer, ydelsernes finansiering på langt sigt, 
evalueringen af ydelserne, forbrugernes rettigheder osv. endnu ikke er efterkommet, selv om 
Kommissionen forpligter sig til at udgive en rapport om spørgsmålet inden udgangen af 2005. 
 
Borgernes ret til at nyde godt af tilgængelige, overkommelige og effektive tjenesteydelser af almen 
interesse skal bevares og befæstes af hensyn til solidariteten og den økonomiske og sociale 
samhørighed, som anerkendes blandt de grundlæggende principper i traktaten.  
 
Derfor bør der udvikles en række universelle principper for heterogene ydelser, hvis 
leveringsmetoder varierer fra én medlemsstat til en anden, idet nærhedsprincippet samtidig skal 
respekteres fuldt ud. 

 
– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore 

   (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

• Jernbanepakken 
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– Ordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagerne – PT) 
 

 –   Reference: KOM(2004) 139 endelig – 2004/0047 (COD) – CESE 130/2005 
  KOM(2004) 142 endelig – 2004/0048 (COD) – CESE 131/2005 

  KOM(2004) 143 endelig – 2004/0049 (COD) – CESE 119/2005 
   KOM(2004) 144 endelig – 2004/0050 (COD) – CESE 120/2005 
 
– Hovedpunkter:  

 
EØSU mener, at enhver beslutning om liberalisering af international personbefordring skal 
baseres på et klart og indgående kendskab til de overordnede virkninger på personbefordring med 
jernbane og til resultatet af de foranstaltninger, der blev truffet inden for rammerne af den første og 
anden jernbanepakke. 
EØSU mener derfor, at Kommissionen burde have udarbejdet en udtømmende analyse af fordelene 
og ulemperne, før den fremsatte sit forslag om liberalisering. Der er især behov for en analyse af 
konsekvenserne for den regionale transport og jernbanetransporten som en offentlig tjeneste, 
kvaliteten af den service, der tilbydes passagererne, af ansættelses- og arbejdsvilkårene, især i de nye 
medlemsstaters jernbanevirksomheder. 
EØSU opfordrer desuden Kommissionen til at fremlægge rapporten om gennemførelsen af 
liberaliseringen af markedet for jernbanegodstransport som påkrævet i direktiv 91/440/EØF (ændret 
ved direktiv 2004/51/EF). 
 
Hvad angår direktivforslaget om certificering af togpersonale beklager EØSU, at denne sociale 
foranstaltning lægges frem som sidste led i en kæde af europæiske lovbestemmelser om liberalisering 
af jernbanegodssektoren. EØSU beder derfor Kommissionen om at afkorte det meget lange tidsrum, 
der er mellem den fuldstændige liberalisering af markedet for jernbanegodstransport og de frister, der 
er fastlagt for indførelsen af certificeringen. 
EØSU bifalder desuden de europæiske arbejdsmarkedsparters aftale om visse aspekter af 
arbejdsvilkårene for det kørende personale i grænseoverskridende jernbanetrafik og opfordrer 
Kommissionen til at forelægge aftalen for Rådet med henblik på vedtagelse. 
 
Hvad angår internationale jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser, mener EØSU, at de 
bestemmelser, der gælder for jernbanesektoren, ikke må være strengere end dem, der gælder for 
flytrafikken. Efter EØSU's mening bør visse bestemmelser i forordningsforslaget vedrørende 
erstatningsansvar for følgeskader, fastsættelse af øvre grænser for erstatningsansvar og undtagelser i 
forbindelse med aflysninger af tog forbedres.  
 
Endelig bifalder EØSU foranstaltninger til forbedring af kvaliteten af jernbanegodstransporten, 
men understreger følgende: 

− Positive incitamenter ville have været at foretrække i stedet for strenge erstatningsordninger, 
som kan føre til et kompliceret erstatningssystem.  

− Foranstaltningerne bør ikke resultere i diskriminering over for andre transportformer. 
 
Endvidere opfordrer EØSU Kommissionen til at undersøge foranstaltningernes konsekvenser for 
virksomheder og infrastrukturforvaltere i de nye medlemsstater. 
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– Kontaktperson: Luís Lobo 
    (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• GALILEO: Etablering, ibrugtagning og drift 
–   Ordfører: Virgilio Ranocchiari (Arbejdsgiverne – IT) 
 
– Reference: KOM(2004) 477 endelig – 2004/0156 (COD) – CESE 123/2005 
  
– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore  
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

4.  KONKURRENCEPOLITIK OG FORBRUGERBESKYTTELSE 
 

• XXXIII. beretning om konkurrencepolitikken  
– Ordfører: Franco Chiriaco (Lønmodtagerne – IT) 
 
– Reference: KOM(2004) 658 endelig – CESE 118/2005 
  
– Hovedpunkter: 

 
EØSU understreger, at det er nødvendigt at styrke industriens konkurrenceevne og tilskynde til 
forskning, udvikling og innovation i alle sektorer.  
 
EØSU går ind for et mere funktionelt forhold mellem konkurrencepolitikken og forbrugerpolitikken.  
 
Reformprocessen til rationalisering og forenkling af procedurerne for kontrollen med statsstøtte har 
gjort store fremskridt. Man har fulgt den retningslinje, som Det Europæiske Råd fastlagde i 
Stockholm, om at sænke støtteniveauet og omlægge støtten i retning af horisontale målsætninger af 
fællesskabsinteresse, herunder målsætningerne om samhørighed. 
 
EØSU understreger behovet for at vedtage en klar retsakt om forsyningspligtydelser.  
 
Det er sund fornuft at understrege, at også udbuddet af tjenesteydelser bør overholde 
konkurrencereglerne. 
 
EØSU opfordrer Kommissionen til at indfri løftet om at offentliggøre en ny rapport i 2005 om 
"hvordan afskaffelsen af restriktive og uberettigede regler skrider frem".  
 
Den fremadskridende konvergensproces mellem telekommunikation, informationsteknologi, tv og 
forlagsvirksomhed gør det til en kompleks opgave at indkredse de strukturer, som de forskellige 
markeder ofte får. Hvis denne proces ikke gribes rigtigt an, risikerer man også, at effektiviteten af 
konkurrencereglerne forringes og princippet om pluralisme svækkes.  
 

– Kontaktperson:   Aleksandra Klenke 
   (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Forbrugerpolitikken efter EU's udvidelse  
– Ordfører: Jorge Pegado Liz  (Andre Interesser – PT) 
 
– Reference: Initiativudtalelse – CESE 141/2005 
 
–  Hovedpunkter: 

 
Med optagelsen af over ti nye medlemsstater, hvor forbrugerbeskyttelse er et ret nyt begreb, må 
hele forbrugerpolitikken nytænkes for at tilpasse den til de nye realiteter på et marked med næsten 
500 mio. forbrugere. 
 
EØSU definerer i sin udtalelse de mest presserende opgaver for forbrugerpolitikken. 
 
EØSU mener, at der gradvis og uden at forglemme behovet for at opretholde balancen mellem de 
forskellige interesser, bør arbejdes videre på igangværende eller nye lovgivningsinitiativer, især på de 
områder, der nøje beskrives i udtalelsen.  
 
Endvidere mener EØSU, at den gældende EU-lovgivning bør revideres og modstridende 
bestemmelser udryddes for at tilpasse lovgivningen til det udvidede indre marked, med særlig vægt 
på områder, der behandles i udtalelsen. 
 
EØSU henviser til sit forslag om oprettelse af et EU-forskningscenter for forbrugerspørgsmål, som 
skal bidrage til videngrundlaget for forbrugerpolitikken. 
 
EØSU anbefaler Kommissionen at tage hensyn til forslagene og ideerne i nærværende udtalelse ved 
fastlæggelsen af nye retningslinier for forbrugerpolitikken og regelmæssigt at offentliggøre rapporter 
om situationen på forbrugs- og forbrugerområdet i Europa. 
 

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

• Audiovisuelle tjenester/Beskyttelse af mindreårige og den menneskelige 
værdighed  

–   Ordfører: Jorge Pegado Liz (Andre Interesser – PT) 
  
–   Reference: KOM(2004) 341 endelig – 2004/0117 (COD) – CESE 134/2005 
  
– Kontaktperson:  Raffaele Del Fiore  
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

5. DET INDRE MARKED – HARMONISERING AF 
FÆLLESSKABSLOVGIVNINGEN 
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• Samregulering og selvregulering i det indre marked – den nuværende 
situation 

– Ordfører: Bruno Vever (Arbejdsgiverne – FR) 
 
– Reference:  Informationsrapport – CESE 1182/2004 fin 
 
– Hovedpunkter: 

 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er blevet enige om at anerkende og opstille rammer for 
de samregulerings- og selvreguleringstiltag, der kan udgøre et nyttigt supplement til lovgivningen. Den 
interinstitutionelle aftale af 16. december 20031 fastsætter nærmere regler herfor i form af ramme- og 
overvågningsbestemmelser. 
 
Muligheder og begrænsninger 
 
Der er en række potentielle fordele ved samregulering og selvregulering: forenkling af reglerne for det 
indre marked, lettelse af lovgivningsproceduren, hurtigere tilpasning til ændringer og øget inddragelse 
af de økonomiske aktører og det organiserede civilsamfund, hvorved grundlaget for den europæiske 
integration styrkes.  
 
Der er dog også begrænsninger, som navnlig vedrører betingelserne for reglernes anvendelse og de 
eventuelle sanktioner i tilfælde af, at disse regler ikke overholdes. Også andre problemer kan opstå og 
nødvendiggøre kontrol; det gælder navnlig kompatibiliteten med eksisterende lovbestemmelser og 
indvirkningen på konkurrencen.  

 
Man har stadig ikke tilstrækkeligt kendskab til den reelle situation, hvad angår samregulering og 
selvregulering i det indre marked. Formålet med udvalgets informationsrapport og de seneste høring, 
som er blevet foranstaltet af EØSU's Markedsobservatorium, er primært at få og formidle et klarere 
billede af den nuværende situation omkring samregulering og selvregulering i det indre marked og at 
fremme udbredelsen af  bedste praksis. 
 

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

• Clearing og afvikling 
– Ordfører:  Umberto Burani (Arbejdsgiverne – IT) 
 
– Reference: KOM(2004) 312 endelig – CESE 138/2005 
 
– Hovedpunkter: 

 
Indførelsen af et integreret og effektivt kapitalmarked i Europa er et af de vigtigste og mest ambitiøse 
økonomiske projekter i Den Europæiske Union for øjeblikket.  
 



- 10 - 

Greffe CESE 22/2005  Uv/EWN …/… 

Rent indenlandske clearing- og afviklingsaktiviteter i EU er forholdsvis omkostningseffektive og 
sikre. Men grænseoverskridende ordninger er komplicerede og fragmenterede, hvilket resulterer i 
langt højere omkostninger, risici og manglende effektivitet.  
 
EØSU har med stor interesse gennemgået Kommissionens meddelelse og analyseret den på baggrund 
af først og fremmest arbejdsmarkedsparternes synspunkt, som det jo repræsenterer. Udvalget er 
enigt i tilgangen og retningslinjerne.  
 
EØSU mener imidlertid, at markederne med de nuværende regler har vist sig i stand til at overvinde 
svære situationer, og myndighederne har også haft kontrol over de vanskeligste situationer.  
 

                                                                                                                                                         
1  EUT C 321 af 31.12.2003. 
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Beslutningerne bør efter EØSU's mening ikke kun tages af konkurrencemyndighederne. Den 
bindende udtalelse fra tilsynsmyndigheden burde anvendes fra nu af, selvom det ikke altid sker 
overalt. Ønsket om at åbne markederne og overholde konkurrencereglerne må ikke gå ud over 
markedernes sikkerhed. Dette aspekt kan kun vurderes af dem, der har ansvaret herfor. 
 

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

• Betalingspåbudsprocedure  
– Ordfører: Jorge Pegado Liz (Andre Interesser – PT) 
 
– Reference: KOM(2004) 173 endelig – 2004/0055 (COD) – CESE 133/2005 
  
– Hovedpunkter: 

 
EØSU hilser fremlæggelsen af dette forordningsforslag velkommen. De fleste af EØSU's 
kommentarer til grønbogen er indarbejdet i dette forslag. 
 
EØSU opfordrer Kommissionen til at se nærmere på muligheden for at udvide anvendelsesområdet 
for dette forordningsforslag til Det Europæiske Økonomiske Område. 
 
Kommissionen mener, at den europæiske betalingspåbudsprocedure kan eksistere side om side med 
nationale procedurer af samme art og med samme mål. EØSU mener dog, at der kun bør være én 
betalingspåbudsprocedure, nemlig den der fastlægges i det foreliggende forslag til forordning.  
 
EØSU's udtalelse indeholder også en detaljeret gennemgang af artiklerne i forordningsforslaget. 
 

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

6. SAMHØRIGHEDSPOLITIK 
 

• Regioner med permanente naturbetingede og strukturelle handicap  
–   Ordfører: Paulo Barros Vale (Arbejdsgiverne – PT) 

 
− Reference: Initiativudtalelse – CESE 140/2005 
 
− Hovedpunkter:  

 
I betragtning af de problemer, der er knyttet til transport, telekommunikation, infrastruktur, adgang til 
offentlige tjenester, miljø og beskæftigelse, og i lyset af de muligheder, som især turismen byder på, 
mener EØSU, at en effektiv politik for regioner med permanente handicap bør hvile på de tre 
principper om "varighed", "positiv forskelsbehandling" og "proportionalitet" samt en række mål af 
social, økonomisk og miljømæssig art. 
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En sådan politik bør således bestå i en pakke af foranstaltninger, der i så vid udstrækning som muligt 
gør disse områder mindre sårbare og bidrager til reelt at skabe lige muligheder i forhold til resten af 
EU. Da en sådan politik vil være et svar på objektive naturlige begrænsninger, bør den gradueres i 
forhold til disse begrænsningers omfang. Derfor skal den ikke være en erstatning, men et supplement 
til de traditionelle foranstaltninger som led i politikken for økonomisk og social samhørighed. 
 

− Kontaktperson:   Roberto Pietrasanta 
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 

7. MILJØBESKYTTELSE 
 

• Finansiering af Natura 2000 
– Ordfører: Lutz Ribbe (Andre Interesser – DE) 

 
–   Reference: KOM(2004) 431 endelig – CESE 136/2005 

 
–   Hovedpunkter: 

 
EØSU slår fast, at de forskellige kultur- og naturlandskaber udgør en enestående og bevaringsværdig 
naturarv, men at naturbeskyttelse imidlertid ikke kun er et mål i sig selv. Naturen er det nødvendige 
livsgrundlag og økonomiske grundlag og udgør ikke mindst en vigtig ressource for økonomisk 
aktivitet. 
 
EØSU forstår begrundelsen for den af Kommissionen valgte finansieringsløsning, dvs. videreudvikling 
af eksisterende støtteinstrumenter. Hvis de eksisterende finansieringsfonde forvaltes og anvendes på 
en måde, der tager større hensyn til naturbeskyttelsen, får de ansvarlige organer i medlemsstaterne 
øget fleksibilitet og flere handlingsmuligheder. I den forbindelse må det imidlertid sikres, at EU-midler 
i fremtiden ikke anvendes til medfinansiering af miljøskadelige projekter for senere at blive brugt igen 
til at udbedre de derved opståede skader på natur og miljø. 
 
Diskussionen om finansiering af Natura 2000-lokaliteter må finde sted i lyset af det forventede 
tovtrækkeri om størrelsen af EU's samlede budget og fordelingen af midlerne mellem regionerne og 
mellem de forskellige politikområder. Det må sikres, at naturbeskyttelsen ikke af medlemsstaterne 
underordnes andre opgaver. Naturbeskyttelse er, som stats- og regeringscheferne ofte har fremhævet, 
en samfundsopgave, en politisk pligt, som det er helt nødvendigt at finansiere. 
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Der skal øremærkes midler til helt nødvendige opgaveområder under Natura 2000 (f.eks. 
kompensationsbeløb eller incitamenter til ejere og brugere af jord). I modsat fald kan EØSU ikke 
støtte princippet om at integrere finansieringen af Natura 2000 i de eksisterende fonde, men må, 
ligesom et stort antal af de interessenter, der var involveret i de indledende stadier, gå ind for, at der 
oprettes særskilte finansieringsinstrumenter. 
 

– Kontaktperson: Johannes Kind      
    (Tlf.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 

• Undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet 
–   Ordfører: Leif E. Nielsen (Andre Interesser – DK) 

 
–   Reference: KOM(2004) 712 endelig – 2004/0254 (CNS) –  CESE 127/2005 

 
– Kontaktperson:  Annika Korzinek  

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

• Kemikalielovgivning (REACH) 
– Ordfører: David Sears (Arbejdsgiverne – UK) 
– Medordfører: Julius Hosman (Delegeret – NL) 
  
– Reference: Informationsrapport - KOM(2003) 644 endelig – 2003/0256-0257 (COD) –  
   CESE 242/2004 fin rev. 

  
–   Hovedpunkter: 

 
Denne informationsrapport omhandler konsekvenserne med hensyn til konkurrenceevne og 
industrielle ændringer for de sektorer, som både forsyner og konkurrerer med den kemiske industri  
 
Generelt beror en af REACH-forslagets svagheder på manglende klarhed og svage definitioner. 
Forslaget er i høj grad baseret på de definitioner af ”stof” og ”præparat”, der blev udviklet i midten 
af 1960'erne. Men ordet ”kemisk” er ikke defineret, selv om det anvendes bredt i dokumentet.  
 
Forslaget er alt for komplekst i opstilling og disposition og problemerne med rækkevidde og 
definitioner skærpes, fordi forslaget, selv om det er baseret på den kemiske industri, ikke afspejler 
den konkrete virkelighed med hensyn til nuværende eller planlagt praksis i de omhandlede sektorer.  
 
Forslaget vil ramme SMV hårdest, hvilket analyseres detaljeret i rapporten. Navnlig vil de 
uforholdsmæssigt høje omkostninger og minimale forventede fordele for ansatte og forbrugere føre 
til, at europæiske SMV vil miste afgørende konkurrencefordele i forhold til de konkurrerende 
producenter i lande uden for EU. 
 
Hensigten med forslaget er angiveligt at sikre beskyttelse af arbejdstagere, forbrugere og miljøet. De 
miljømæssige konsekvenser af affaldsbortskaffelse og emissioner, som er godt reguleret af en række 
generelle og sektorspecifikke EU-forskrifter, er generelt undtaget fra forslaget og kan derfor ikke 
trække i retning af de ønskede fordele.  
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Det bør generelt og for alle sektorer sikres, at den igangværende behandling af REACH-forslaget ikke 
resulterer i et uacceptabelt tab af dynamik i testen af de højt prioriterede stoffer. Igen er håndhævelse 
af den eksisterende lovgivning lige så vigtig som at skabe nye initiativer, der vil konkurrere om de 
samme ressourcer. 
 
Det er vigtigt, at de konsekvensanalyser, der nu betegnes som nødvendige, både erkender 
virkeligheden i de omhandlede økonomiske sektorer og på en gennemsigtig og acceptabel måde 
benytter de relevante metoder, f.eks. metoder, der er fastlagt af organisationer som f.eks. OECD. 
 
Hvis man kan nå til enighed om REACH’s formål og anvendelsesområde og om de metoder, der skal 
følges for at vurdere såvel fordele som ulemper, så kan man have tiltro til, at den bedste tilgang er 
benyttet med de største fordele for alle berørte parter. Dette er ikke tilfældet i øjeblikket. I bedste 
fald modsvares de direkte og indirekte omkostninger af potentielle, men dårligt definerede fordele 
andre steder. 
 

–    Kontaktperson:    Jakob Andersen  
   (Tlf.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 
 

• Styring af oversvømmelsesrisikoen  
–   Ordfører: María Sánchez Miguel (Lønmodtagerne – ES) 

 
–    Reference: KOM(2004) 472 endelig – CESE 125/2005 

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

 

• Udnyttelse af geotermisk energi - jordvarme  
– Ordfører: Gerd Wolf (Andre Interesser – DE) 
  
–   Reference: Initiativudtalelse – CESE 122/2005 
  
– Kontaktperson:   Siegfried Jantscher  

   (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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• INSPIRE 

–   Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagerne – FR) 
 

–   Reference: KOM(2004) 516 endelig – 2004/0175 (COD) – CESE 124/2005 
 
–   Kontaktperson: Johannes Kind        
    (Tlf.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

8. DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK 
 

• Finansiering af den fælles landbrugspolitik  
–   Ordfører: Adalbert Kienle (Arbejdsgiverne – DE) 
 
–   Reference: KOM(2004) 489 endelig – 2004/0164 (CNS) – CESE 126/2005 

 
–   Hovedpunkter: 
 

EØSU mener, at der i det foreliggende forordningsforslag indgår flere helt innovative tiltag til en 
bedre budgetteknisk afvikling og forenkling. Oprettelse af to fonde med en klar opgavedeling er efter 
EØSU's mening den rette vej til at nå målet. EØSU mener dog, at forenklingen bør kunne mærkes på 
alle niveauer og gavne både EU, medlemsstaterne og slutmodtagerne, at der snarest skal tages skridt 
til at sikre, at støtten til slutmodtagerne ydes hurtigt og så ukompliceret som muligt, og at 
forenklingsmålet nok er ved at blive opfyldt fra Kommissionens side, mens det samme ikke kan siges 
om medlemsstaterne.  
 
EØSU beklager, at betalingsorganerne som følge af de forskellige procedurer for betaling og 
budgetforpligtelse fortsat skal køre med to finansforvaltningssystemer. EØSU finder det vigtigt, at de 
to systemer strømlines så meget som muligt. Dertil behøves yderligere justeringer, især i forordningen 
om støtte til udvikling af landdistrikterne.  
 
EØSU udtrykker principielt tilfredshed med, at bestemmelserne om inddrivning af midler ikke 
placerer ansvaret for udbetalt støtte hos EU alene, men også hos medlemsstaterne. På baggrund af 
mange medlemsstaters kritik af det øgede medansvar vil EØSU nøje påse, at medlemsstaterne ikke 
mister interessen for programmerne – til skade for de potentielle endelige modtagere.  
 
EØSU er bekymret over, at øget teknisk bistand vil medføre en omdirigering af midler fra fondenes 
egentlige mål, som er at støtte landbruget og udviklingen i landdistrikter. En sådan indirekte støtte bør 
ikke tage overhånd og kun være tilladt, hvor det er absolut nødvendigt. I den forbindelse er EØSU 
især kritisk over for EU's støtte til op- og udbygning af forvaltnings- og kontrolstrukturer i 
medlemsstaterne. Dette er utvivlsomt en opgave, som tilkommer medlemsstaterne. EØSU anmoder i 
denne sammenhæng Kommissionen om at rapportere tilbage, så der kan holdes et vågent øje med 
denne støtteindsats. 
 

− Kontaktperson:  Eleonora di Nicolantonio 
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

9. HANDEL MED TREDJELANDE 
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• Forslag til Rådets forordning om anvendelse af et arrangement med 
generelle toldpræferencer  

–    Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgiverne – IT) 
 

−  Reference: KOM(2004) 699 endelig – 2004/0242 (CNS) – CESE 132/2005 
 

–    Hovedpunkter:  
 

Kommissionen vedtog den 20. oktober 2004 et forslag med detaljerede bestemmelser om EU's 
generelle handelspræferenceordning (GSP) for perioden 2006-2008. Dette forslag bygger på de 
retningslinjer, Kommissionen opstillede i juli 2004. Kommissionen foreslår at forbedre den 
nuværende ordning på en række områder: forenkling (tre arrangementer mod tidligere fem), udvidelse 
af produktdækningen, fokusering på de udviklingslande, der har mest brug for præferencer, og 
indførelse af en yderligere GSP-ordning ("GSP+") for at tilskynde til bæredygtig udvikling. 
 
EØSU har slået til lyd for, at den nuværende ordning forenkles og gøres mere gennemsigtig, samt at 
man griber anledningen til at harmonisere, sammenfatte og strømline alle regler og procedurer i GSP-
ordningen. Det foreslåede arrangement anses i denne henseende for at være en konkret forbedring, og 
EØSU støtter derfor Kommissionens forslag. 
 
EØSU går ind for, at antallet af begunstigede lande reduceres, men frygter, at reduktionen ikke vil 
være tilstrækkelig vidtgående. 
 
EØSU mener, at den nye ansporende ordning for bæredygtig udvikling kun i ringe grad vil ændre 
modtagerlandenes handlen sammenlignet med den gamle ordning. 
 
EØSU er bekymret over, at spørgsmålet om svindel i den nuværende ordning ikke synes at være 
blevet effektivt behandlet, og mener, at man kunne have gjort mere i denne henseende. 
 
EØSU er skuffet over, at der ikke er blevet offentliggjort, eller i nogle tilfælde foretaget, nogen 
dybtgående konsekvensanalyser af disse forslag. 
 

        –   Kontaktperson: Susanna Baizou  
   (Tlf.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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10. FORSVAR 
 

• Offentlige indkøb af forsvarsmateriel 
–    Ordfører: Clive Wilkinson (Arbejdsgiverne – UK) 

 
–    Reference: KOM(2004) 608 endelig – CESE 129/2005 

  
–    Hovedpunkter: 

 
EØSU's konklusioner kan sammenfattes således: 
 

− Forsvarsmateriel er kun én af forudsætningerne for en effektiv "forsvarsevne". Industrien 
får brug for klare retningslinjer, harmoniserede krav og kontinuitet, hvis det skal udfylde sin 
rolle fuldt ud. Den må også have hovedansvaret for den nødvendige omstrukturering. 
Derudover må industrien forskånes for alt for tunge lovgivningsmæssige procedurer. 

 
− Det må afklares præcist, hvilke dele af proceduren for indkøb af forsvarsmateriel der skal 

dækkes af de regler, der er aftalt.  
 

− Der vil stadig være brug for traktatens artikel 296. For at gøre fremskridt i begrænsningen af 
den alt for hyppige anvendelse af den, må Kommissionen fastlægge et referencepunkt ved at 
undersøge, hvor meget der i dag afviges fra reglerne. Det er ikke praktisk gennemførligt at 
føre lister over materiel og procedurer, på hvilke artikel 296 kan anvendes. 

 
− Som et første skridt bør Kommissionen snarest muligt udarbejde en 

"fortolkningsmeddelelse" vedrørende artikel 296. Først efter, at der er indhøstet erfaringer 
med denne meddelelse, vil det være muligt at afgøre, om et lovgivningsinstrument også er 
nødvendigt. 

 
− Materiel med "dobbelt anvendelsesmulighed" bliver mere og mere almindeligt, hvilket må 

hilses velkommen, ikke mindst fordi FTU, som anvendes på militært materiel, også 
potentielt vil kunne anvendes til civile formål.  

 
− EØSU støtter forslaget om, at det europæiske forsvarsagentur (EDA) skal indtage en 

førende rolle. Der må være klarhed over rollefordelingen mellem samtlige deltagende 
agenturer.  

 
–   Kontaktperson: Nemesio Martinez 

   (Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 


