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I plenarforsamlingen deltog Michael Glos, Tysklands forbundsminister for økonomi og teknologi, der 
kom med et indlæg på EU-formandskabets vegne, og Viviane Reding, medlem af Kommissionen 
med ansvar for informationssamfundet og medier, der var til stede i forbindelse med vedtagelsen af to 
udtalelser. 
 
 

1. VEDTAGELSE AF EN RESOLUTION: GENNEMFØRELSEN AF 
DEN FORNYEDE LISSABON-STRATEGI 

 
− Ref.: Resolution – CESE 298/2007 
 
− Hovedpunkter: 
 

EØSU-resolutionen om "Gennemførelsen af den fornyede Lissabon-strategi" er en 
interimsrapport til forårstopmødet 2007. Resolutionen er en del af udvalgets initiativ til i højere 
grad at lægge ansvaret for Lissabon-strategien i EU, og den afspejler EØSU's ønske om fortsat at 
bidrage til en bedre gennemførelse af den fornyede strategi. 
 
EØSU bifalder i høj grad de nationale reformprogrammer (NRP) og den fulde gennemførelse af 
disse. Udvalget understreger vigtigheden af, at medlemsstaterne påtager sig det politiske ansvar 
for Lissabon-strategien. EØSU opfordrer til etablering af effektive partnerskaber og nye alliancer 
med arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet, særligt de nationale økonomiske og sociale råd 
og lignende rådgivende instanser. Effektiv styring på flere niveauer, nøje overvåget af 
Kommissionen, må garanteres. 
 
EØSU anser hele strategien for at være en dynamisk proces, der kræver konstant finjustering i 
medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen. På flere områder er der behov for umiddelbar 
handling: på nationalt og regionalt niveau må medlemsstaterne præcisere de Lissabon-relaterede 
prioriteter i de nationale budgetter. Hele uddannelsessystemet må gennemgås nøje samtidig med, 
at der tages fat på de demografiske forandringer og deres konsekvenser for økonomi, 
arbejdsmarked og sundhedssektor. På europæisk niveau er tidsplaner og tidsfrister for 
realiseringen af aftalte prioriterede mål, en fælles energipolitik og håndtering af 
klimaforandringerne topprioriteter. 
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EØSU opfordrer kraftigt Det Europæiske Råd til at give sin fulde støtte til denne strategi og 
inddrage det organiserede civilsamfund som en mere aktiv deltager i gennemførelsen af den 
fornyede Lissabon-strategi. Til sommer forelægger udvalget fire informationsrapporter om 
følgende emner: Investeringer i viden og innovation, erhvervspotentiale, især for SMV'er, 
beskæftigelse for prioriterede kategorier og fastlæggelse af en energipolitik for Europa, som 
basis for sin sammenfattende rapport til Det Europæiske Råd i 2008. 

 
–       Kontaktperson:  Gilbert Marchlewitz 
           (Tlf.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
               Juri Soosaar  
              (Tlf..: 00 32 2 546 96 28 – e-mail : juri.soosaar@eesc.europa.eu) 
 
 

2. SUNDHEDSBESKYTTELSE OG SOCIALE SIKRINGSORDNINGER 
 

• Arbejdstagere - Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed 
− Ordfører: Xavier Verboven (Lønmodtagergruppen – BE) 
 
− Ref.: KOM(2006) 652 endelig – 2006/214 (COD) – CESE 59/2007 fin – CESE 208/207 
 
− Hovedpunkter: 
 

Udvalget godkender hovedparten af det foreliggende forslag, men beder Kommissionen om at 
tage hensyn til to forbehold og om at ændre teksten i betragtningerne tilsvarende. Udvalget 
ønsker, at forslaget hurtigt vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet. 

 
−  Kontaktperson: Torben Bach Nielsen 

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

• Asbest 
− Ordfører: Xavier Verboven (Lønmodtagergruppen – BE) 
 
− Ref.: KOM(2006) 664 endelig – 2006/222 (COD) – CESE 61/2007 fin – CESE 209/2007 
 
− Hovedpunkter: 

 
EØSU  
 
• bifalder dette forslag og håber, at det hurtigst muligt vil blive vedtaget i Europa-Parlamentet 

og Rådet.  
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• udtrykker på ny ønske om, at medlemsstaterne ratificerer ILO's konvention nr. 162 om 
sikkerhed ved brugen af asbest. 

 
− Kontaktperson: Torben Bach Nielsen 

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

3. MILJØBESKYTTELSE 
 

• Vand-/Miljøkvalitetskrav 
− Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgivergruppen – FR) 
 
− Ref.: KOM(2006) 397 endelig – 2006/0129 COD – CESE 204/2007 

 
− Hovedpunkter: 
 

EØSU godkender direktivets overordnede indfaldsvinkel. 
 

EØSU udtrykker tilfredshed med forslaget til den første liste over prioriterede stoffer og med de 
krav, der foreslås stillet til dem. Det slår dog kraftigt til lyd for, at man færdiggør de manglende 
krav til bly og nikkel, og at der udarbejdes en sikker metode til at holde løbende øje med listen og 
kravene. 

 
Det bliver en udfordring at nå målsætningerne for miljøkvaliteten inden 2015. EØSU insisterer 
imidlertid på, at medlemsstaterne intensiverer deres bestræbelser på at nå målsætningerne. 

 
EØSU insisterer på, at det er nødvendigt at udarbejde et system til rapportering og tilsyn med 
medlemsstaternes gennemførelse af direktivet og opnåelse af dets målsætninger. Udvalget bifalder 
Kommissionens initiativ til at udvikle et vandinformationssystem for Europa "Water Information 
System for Europe" (WISE). 

 
EØSU anbefaler ligeledes, at man sørger for at skabe sammenhæng mellem det nye 
direktivforslag og de nugældende tekster, og påser, at der vedtages en passende EU-lovgivning 
vedrørende visse forureningskilder, som ikke er dækket af den nuværende lovgivning (f.eks. den 
udbredte forurening fra husholdningsprodukter). 

 
− Kontaktperson: Filipa Pimentel  
                     (Tlf.:00 32 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
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• Stop for tab af biodiversitet 
− Ordfører: Lutz Ribbe (Gruppen Andre Interesser – DE) 

 
− Ref.:  KOM(2006) 216 endelig  – CESE 205/2007  

 
− Hovedpunkter: 

 
EØSU og Kommissionen er enige om situationsbeskrivelsen: Bevarelsen af biodiversitet er en 
nødvendig og central opgave, der ikke kun er en etisk-moralsk forpligtelse. Der er også 
tilstrækkeligt med økonomiske grunde til, at det er nødvendigt at handle hurtigt og effektivt. De 
økonomiske tab som følge af nedgangen i økosystemfunktioner skønnes allerede nu at beløbe sig 
til flere hundrede milliarder euro. Dette er et spild, som vores økonomier simpelthen ikke har råd 
til. 
 
Faldet i biodiversiteten i Europa er resultatet af millioner af normative vurderinger gennem de 
seneste årtier, der for langt størstedelens vedkommende er foretaget inden for rammerne af den 
eksisterende lovgivning. Illegale foranstaltningers bidrag til tabet af biodiversitet i Europa er 
yderst beskedent. 
 
Udviklingen i biodiversiteten er – på trods af politiske løfter – desværre fortsat negativ, hvilket 
dog ikke kan skyldes, at man ikke ved, hvad der skal til. Indtil nu har der ikke været politisk vilje 
til reelt at gennemføre de foranstaltninger, som man længe har vidst er nødvendige. Erfaringerne 
med Natura 2000-nettet taler for sig selv. 
 
EØSU kritiserer særligt, at Kommissionens meddelelse ikke behandler det strategiske spørgsmål 
om, hvorfor der er et umådeligt spænd mellem den indsats, der er behov for, den indsats, der er 
blevet bebudet, og den indsats, som faktisk gøres, når det gælder opretholdelse af biodiversitet. 
EØSU beklager, at dette problem så godt som ikke behandles i hverken Kommissionens 
meddelelse eller handlingsplanen. 

 
Derfor mener EØSU, at det er særligt nødvendigt at prioritere det politiske indsatsområde 4 
"Videnbasen", så borgere og politikere bliver klar over de reelle konsekvenser af deres handlinger. 
 

− Kontaktperson: Annika Korzinek  
       (Tlf.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
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• Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening - kodificeret udgave 
− Ordfører: Derek Osborn (Gruppen Andre Interesser – UK) 

 
− Ref.: KOM(2006) 543 endelig – 2006/0170 COD – CESE 206/2007  

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

4. EKSTERNE FORBINDELSER 
 

• Forbindelserne mellem EU og Japan 
− Ordfører: Eve Päärendson (Arbejdsgivergruppen – EE) 
 
− Ref.: initiativudtalelse – CESE 214/2007 
 
− Hovedpunkter:  
 

EØSU er af Europa-Kommissionen blevet opfordret til at undersøge, hvordan civilsamfundet i 
Japan har udviklet sig og overveje, hvordan EU kan samarbejde med dette med henblik på 
yderligere at styrke forbindelserne mellem EU og Japan. 
 
Civilsamfundets rolle i Japan bliver stadig vigtigere, selv om fokus stadig oftest er rettet mod 
lokale og regionale spørgsmål.  
 
Det vil tage lang tid at etablere og skabe stærkere forbindelser, og det vil være af afgørende 
betydning at finde de bedste partnere. Et vigtigt første skridt kunne være afholdelsen af et møde 
med det formål at identificere fælles problemer og drøfte, hvordan man kan gå i gang med at løse 
dem. 
 
På længere sigt kan man forestille sig en mere struktureret dialog efter samme mønster som 
rundbordsdialogen. 

 
− Kontaktperson: Loïc Defaye  
           (Tlf.: 00 32 2 546 83 57 – e-mail: loic.defaye@eesc.europa.eu) 
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5. KOMMUNIKATIONSNET 
 

• Statistisk information - rådgivende udvalg 
− Ordfører: Susanna Florio (Lønmodtagergruppen – IT) 
 
− Ref.: CESE 202/2007 
 
− Hovedpunkter:  

 
Styrkelsen af CEIES' strategiske rolle i forbindelse med prioritering og evaluering samt dets 
mulighed for at nedsætte midlertidige arbejdsgrupper er et vigtigt skridt i retning af at udstyre det 
med det ansvar og de midler, som det bør have. 
 
EØSU udtrykker dog forundring over udvalgets nye sammensætning, idet den institutionelle 
repræsentation er blevet udvidet på en måde, som ikke sikrer, at institutioner som Europa-
Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, der repræsenterer en bred vifte af 
politiske holdninger og interessegrupper, får reel mulighed for at udtrykke deres synspunkter. 
 
EØSU burde på baggrund af den særlige plads, det indtager, og dets unikke 
medlemssammensætning tildeles en større vægt i høringsfasen, ikke kun pga. sin institutionelle 
position, men også fordi det udtrykker det europæiske civilsamfunds synspunkter. 

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

• En strategi for et sikkert informationssamfund 
− Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
      
− Ref.: KOM(2006) 251 endelig – CESE 211/2007  

 
− Hovedpunkter: 

 
EØSU mener, at Kommissionen set i lyset af problemets omfang og konsekvenserne for 
økonomien og borgernes privatliv bør gøre en yderligere indsats for at gennemføre en innovativ, 
flerstrenget strategi. EØSU understreger, at hensynet til informationssikkerheden ikke kan ses 
isoleret fra hensynet til en bedre beskyttelse af personoplysninger og til overholdelse af friheder 
og rettigheder, som den europæiske menneskerettighedskonvention sikrer. EØSU sætter 
spørgsmålstegn ved, hvad nyt forslaget bringer, og henleder opmærksomheden på de 
konklusioner, der blev vedtaget på verdenstopmødet om informationssamfundet i Tunis i 2005, og 
som FN's generalforsamling tilsluttede sig den 27. marts 2006: EØSU understreger, at en EU-
strategi også bør tage højde for forebyggelsesforanstaltninger, teknisk standardisering, digital 
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brugeridentifikation, risikovurdering, pilotprojekter i skoler, styrket koordinering på nationalt og 
internationalt niveau, osv. 

 
− Kontaktperson: Siegfried Jantscher  

                    (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 –  e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

• Regelsæt for elektroniske kommunikationsnet og tjenester 
− Ordfører: Thomas McDonogh (Arbejdsgivergruppen – IE) 
  

 –   Ref.: KOM(2006) 334 endelig – CESE 212/2007 
 

− Hovedpunkter: 
 

Udvalget støtter generelt Kommissionens forslag og mener at, regelsættet skal rettes ind efter 
strategien for udvikling af ikt-sektoren. EØSU anerkender specifikt regelsættets betydning for 
skabelsen af et fælles europæisk informationsområde, der tilbyder sikre bredbåndsforbindelser 
med et rigt og varieret indhold og digitale tjenester til rimelige priser samt præstationer i 
verdensklasse inden for ikt-forskning og -innovation ved at mindske afstanden til Europas ledende 
konkurrenter. Endvidere bør der etableres et europæisk frekvensagentur med det formål at skabe 
et sammenhængende, integreret system til fælleseuropæisk frekvensforvaltning, og Kommissionen 
bør samtidig øge sin agtpågivenhed med hensyn til de regulerende foranstaltninger, der 
håndhæves af de nationale tilsynsmyndigheder for at udvide tilbudspaletten. Desuden mener 
udvalget, at bredbåndsforbindelser på grund af bredbåndstjenesternes øgede betydning for den 
økonomiske og sociale udvikling bør omfattes af definitionen af forsyningspligtydelser. 

 
− Kontaktperson: Agota Bazsik  

                   (Tlf.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 

6. TRANSPORT OG LOGISTIK 
 

• En EU-politik for logistik  
− Ordfører: Virgilio Ranocchiari (Arbejdsgivergruppen – IT) 
   
− Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 210/2007 

 
− Hovedpunkter: 

 
Det er EØSU's holdning, at transportlogistiske og intermodale løsninger i første omgang er 
aktiviteter, som er forbeholdt virksomheder, dvs. er en opgave for erhvervslivet.  Myndighederne 
har imidlertid en klar rolle at spille ved at skabe gunstige rammevilkår og sørge for, at spørgsmål 
vedrørende transportlogistik og intermodalitet altid står højt på den politiske dagsorden. Denne 
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tilgang bør fokusere på at forbedre den institutionelle ramme for logistikinnovation ved at sikre en 
fornuftig balance mellem økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn og overlade håndteringen 
af virksomhedslogistik til virksomhederne selv. I den forbindelse bifalder EØSU derfor 
Kommissionens nye tilgang på området, som er beskrevet i meddelelsen fra juni 2006. 
Kommissionen går nu andre veje, men holder sig altid inden for rammerne af en bæredygtig 
mobilitet. Den store udfordring består i at få de forskellige transportformer til, hvor det er muligt, 
at virke sammen på en måde, så de enkelte transportformers effektivitet og særlige kvaliteter 
udnyttes til fulde. Dette kræver, at de tekniske, praktiske og økonomiske forudsætninger er til 
stede. Udfordringen for EU består i at definere en fælles politik, som skaber og udvikler disse 
forudsætninger. 

 
− Kontaktperson: Maria José Lopez Grancha  

                    (Tlf.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

• Styrkelse af søfarendes arbejdsstandarder  
− Ordfører: Thomas Etty (Lønmodtagergruppen – NL) 
  
− Ref.: KOM(2006) 287 endelig – CESE 213/2007 

 
− Hovedpunkter: 

 
EØSU roser Kommissionen for dens støtte til arbejdet i ILO, som er mundet ud i denne nye 
konvention. Det bemærker, at konventionen er resultatet af en skrøbelig balance i 
beslutningstagningen på internationalt plan og i en trepartssammenhæng. 
 
Ratificering er ene og alene op til medlemsstaterne, da EU ikke er medlem af ILO. EØSU 
forventer, at medlemsstaterne gennemfører en ratificering hurtigst muligt, forhåbentligt i 2008, 
ved at Kommissionen bistår med at få en aftale mellem medlemsstaterne på plads. 
 
EØSU påpeger, at uanset hvilken løsning Kommissionen planlægger for at sikre EU-koordination 
i en treparts-beslutningsprocedure, bør Kommissionen aldrig svække ILO’s trepartsbestemmelser 
på nationalt niveau. 
 
EØSU anbefaler Kommissionen at støtte ILO’s ekspertmøder, hvad angår udvikling af 
operationelle retningslinjer for flag- og havnestatskontrol. 

 
− Kontaktperson: Maria José Lopez Grancha  
                        (Tlf.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail :mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
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7. LANDBRUG OG KVÆGAVL 
 

• Racerent avlskvæg 
− Ordfører: Gilbert Bros  (Gruppen Andre Interesser – FR) 

 
− Ref.: KOM(2006) 749 endelig – 2006/0250 CNS – CESE 207/2007 

 
− Kontaktperson: Arturo Iñiguez Yuste  
                      (Tlf.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 
 


