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Joaquín Almunia, Medlem af Europa-Kommissionen, deltog i plenarforsamlingen under 
behandlingen af EU's økonomiske og monetære anliggender.  
 
1. ØKONOMISK STYRING 

 

• Styrkelse af den økonomiske forvaltning – reform af stabilitets- og 
vækstpagten 

 
− Ordfører: Susanna Florio (Arbejdstagergruppen – IT) 
 
− Medordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
− Reference: Initiativudtalelse – CESE 244/2006 
 
− Hovedpunkter:  

 
EØSU er dybt bekymret over det dødvande, som EU’s økonomiske forvaltning for tiden er inde i og 
ønsker med denne udtalelse: 
 

− at opridse de forskellige holdninger, der har været fremme i den økonomiske og politiske 
debat i løbet af de seneste seks år, hvor virkningerne af stabilitets- og vækstpagten har 
manifesteret sig; 

− at evaluere reformprocessen, som haft betydning for stabilitets- og vækstpagten i de 
seneste måneder; 

−  at udstikke nogle retningslinjer, som kan styrke den økonomiske forvaltning i EU.  
 
EØSU mener, at stabilitets- og vækstpagten lige fra starten har spillet en væsentlig rolle med hensyn 
til at sikre, at EU’s økonomiske vækst udviklede sig inden for nogle fælles rammer med monetær 
stabilitet.  

 

Succeserne og fiaskoerne i dette fænomens første seks leveår kan stort set alle henføres til to forhold, der 
er karakteristiske for pagten: den har været en utvivlsom succes, for så vidt angår den monetære 
stabilitet, men har omvendt skabt tilsvarende skuffelse pga. den utilstrækkelige økonomiske vækst i 
Europa. 
 
Hen ad vejen har der desværre ikke været nogen koordinering af den økonomiske forvaltning i EU, og 
det netop på et tidspunkt, hvor der har været og fortsat er internationale både økonomiske og politiske 
spændinger. 

Pagten har i løbet af sine seks års levetid været under pres fra visse stater, som har krævet, at pagten 
blev revideret. 
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Det må konstateres, at reformen ikke er gennemført fuldt ud, eftersom den ikke har formået reelt at 
styrke samordningen af EU’s økonomiske politik, hvilket ellers ville have gjort det muligt fuldt ud at 
udnytte mulighederne i den økonomiske og monetære union til at skabe økonomisk vækst og større 
beskæftigelse. 
 
− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 
                     (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
• Overordnede retningslinjer for den økonomiske politik (2005-2008) 
 
− Ordfører: Arno Metzler (Gruppen Andre Interesser – DE) 
 
− Reference: initiativudtalelse – CESE 245/2006 
 
− Hovedpunkter:  

 
Udvalget fremfører, at det er nødvendigt med en koordineret makropolitik, der intensivt fremmer 
vækst og beskæftigelse - som led i Lissabon-strategien – for at kunne overvinde de nuværende 
økonomiske og beskæftigelsesmæssige problemer i EU. En budgetpolitik i EU-landene, der lever op 
til de indgåede forpligtelser, er en nødvendighed og støttes af udvalget. Arbejdsmarkedets parter og 
medlemsstaternes regeringer anmodes om at skabe en innovationsvenlig balance mellem fleksibilitet 
og sikkerhed. Ud over en passende makroøkonomisk politik til fremme af vækst og beskæftigelse er 
der også behov for mikroøkonomiske reformer for at styrke vækstpotentialet. Det gælder ikke blot om 
at styrke konkurrenceevnen og sørge for afbureaukratisering, men også om at fortsætte med at 
videreudvikle det indre marked. Rigtige beslutninger om livslang læring, lige muligheder, støtte til 
familier, uddannelse, forskning og innovation spiller en vigtig rolle i forbindelse med vidensamfundet. 
Generelt fremhæver udvalget endvidere, at fremme af iværksætterkultur fortjener særlig 
opmærksomhed. 

 
− Kontaktperson: Gilbert Marchlewitz 

              (Tlf.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• Indførelse af et fælles konsolideret grundlag for selskabsbeskatning i EU 
 
− Ordfører: Lars Nyberg (Arbejdstagergruppen – SE) 
 
− Reference: Sonderende udtalelse – CESE 241/2006 
 
− Hovedpunkter:  
 
De overvejelser, som må gøres, er dels af juridisk og skatteteknisk, dels af økonomisk art. Udvalget 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til – trods det store antal tekniske detaljer og de store 

Greffe CESE 26/2006 Dhw/JH/uv .../... 



- 3 - 

forskelle landene imellem – at lade sig vejlede af de økonomiske fordele, der kan opnås med et fælles 
konsolideret selskabsskattegrundlag.  
 
De diskussioner, vi har haft, kan opsummeres med principperne for et fælles konsolideret 
selskabsskattegrundlag: et bredt grundlag, neutralitet, enkelthed, effektivitet, stabilitet, legitimitet, 
retfærdighed, international konkurrence, obligatorisk, foreløbige/overgangsregler, smidige 
beslutningsprocedurer. Vi har valgt at koncentrere os om de principielle argumenter, da vi tror, at 
valget mellem forskellige tekniske løsninger bliver lettere, hvis man tager udgangspunkt i disse 
principper. 

 
− Kontaktperson: Imola Bedő 

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

2.   CIVILSAMFUNDET, BORGERNES RETTIGHEDER  
 

• "De europæiske civilsamfundsorganisationers repræsentativitet i den 
civile dialog" 

 
– Hovedordfører: Jan Olsson (Gruppen Andre Interesser – SE) 

 
– Referencer: CESE 238/2005 fin – CESE 240/2006 
 
− Hovedpunkter:  
 
Denne « ret til at deltage », som civilsamfundet og organisationer, der er aktive på europæisk plan, 
længe har krævet, har særlig aktualitet i dag. De problemstillinger og udfordringer, som EU står over 
for, er så store, at de kræver mobilisering af alle lokale aktører og deres repræsentanter. 

 
EØSU har gentagne gange understreget, at kun en klart fastlagt repræsentativitet kan give 
civilsamfundets aktører ret til reelt at deltage i udarbejdelsen af politikker og forberedelsen af EU-
beslutninger. Kravet om repræsentativitet er et fundamentalt demokratisk princip, men også et udtryk 
for ønsket om at skabe større klarhed om det organiserede civilsamfund på EU-niveau og øge dets 
indflydelse. 

 
Denne udtalelse har således først og fremmest til formål at klarlægge og rationalisere EØSU’s 
forbindelser med civilsamfundets europæiske organisationer og netværk og give dialogen med det 
organiserede civilsamfund større troværdighed gennem en styrkelse af disse organisationers 
legitimitet. Den er et led i bestræbelserne på at etablere en stærkere, struktureret dialog med disse 
organisationer og netværk 
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Denne udtalelse kunne også: 
 
• give stof til eftertanke og blive et nyttigt referencepunkt for de andre EU-institutioner, især 

med henblik på at konsolidere deltagelsesdemokratiet på EU-niveau og etablere en ægte 
europæisk civil dialog, 

 
• åbne for et tværinstitutionelt samarbejdsfelt med udveksling af god praksis, især med 

Kommissionen og Europa-Parlamentet, uden noget ønske fra EØSU's side om at blande sig i 
deres måde at tilrettelægge dialogen med det organiserede civilsamfund i EU på. 

 
Bl.a. på baggrund af sit tidligere arbejde mener EØSU, at det er vigtigt at etablere en klar, ensartet og 
enkel procedure for evaluering af europæiske civilsamfundsorganisationers repræsentativitet. 
Proceduren skal gøre det muligt at undersøge kriterier på en måde, der er tilpasset de europæiske 
organisationers struktur og arbejdsformer. Den skal også baseres på princippet om, at 
organisationerne selv deltager i evalueringsprocessen. Proceduren bør baseres på følgende fem 
principper: gennemsigtighed, objektivitet, ikke-forskelsbehandling, verifikationsmuligheder og 
europæiske organisationers deltagelse. 

 
EØSU foreslår, at proceduren kommer til at omfatte tre grundlag for evaluering af de europæiske 
civilsamfundsorganisationers repræsentativitet: 
 
• organisationens vedtægtsbestemmelser og deres gennemførelse,  
• organisationens forankring i medlemsstaterne, 
• kvalitative kriterier. 
 
Med udgangspunkt i disse evalueringsprincipper og –grundlag skulle der ifølge EØSU kunne 
udformes en procedure for evaluering af de europæiske civilsamfundsorganisationers 
repræsentativitet. Proceduren kunne gøres operationel gennem etablering af et særligt 
evalueringsinstrument, først og fremmest i samarbejde med den kontaktgruppe med civilsamfundets 
europæiske organisationer og netværk, som EØSU har etableret. 

 
− Kontaktperson: Patrick Fève 
          (Tlf.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
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Agentur for grundlæggende rettigheder • 
 
− Ordfører: Sukhdev Sharma (Gruppen Andre Interesser – UK) 
 
− Medordfører: An Marlière Le Nouail (Arbejdstagergruppen – FR) 

 
− Referencer: KOM(2005) 280 endelig – 2005/0124 CNS – CESE 239/2006 
 
− Hovedpunkter: 
 
EØSU glæder sig over Det Europæiske Råds beslutning om at oprette Den Europæiske Unions 
Agentur for Grundlæggende Rettigheder for at styrke de principper og fremgangsmåder, det er 
indskrevet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union. Hermed vil der blive skabt en mekanisme 
for overvågning af grundlæggende rettigheder i Unionen, som kan bidrage til at forbedre 
samordningen af de politikker for grundlæggende rettigheder, som medlemsstaterne forfølger. 
 
En af EØSU’s største bekymringer er, at forslaget ikke fremmer eller støtter bred repræsentation af 
det organiserede civilsamfund i det nye agenturs bestyrelse og rådgivende forum. 

 
Agenturet skal altid medtage racisme og fremmedhad i sine arbejdsområder inden for den flerårige 
ramme. 
 
EØSU har betænkeligheder med hensyn til agenturets uafhængighed i forhold til ikke blot EU-
institutionerne, men også medlemsstaterne. 
 
− Kontaktperson: Pierluigi Brombo 
          (Tlf.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

Kvinders repræsentation • 
 
− Ordfører: Thomas Etty (Arbejdstagergruppen – NL) 

 
− Reference: Høring ved EP – CESE 238/2006 
 
− Hovedpunkter: 
 
I januar 2003 anmodede Europa-Parlamentet EØSU om at udarbejde en udtalelse om kvinders 
repræsentation i de besluttende organer hos de socioøkonomiske interesseorganisationer, som er 
repræsenteret i EØSU. EØSU har taget de fleste af Parlamentets anmodninger og krav til 
arbejdsgivere, arbejdstagere og civilsamfundet op i en undersøgelse, baseret på et spørgeskema, der i 
2003 blev sendt til alle udvalgets daværende 222 medlemmer. 
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Udvalget er enigt med Europa-Parlamentet i, at det er meget vigtigt at styrke kvinders repræsentation i 
de besluttende organer i de socioøkonomiske interesseorganisationer i EU, og at de berørte 
organisationer og Kommissionen i højere grad og mere systematisk bør være opmærksom på dette 
anliggende. 

 
EØSU anbefaler, at alle repræsenterede organisationer regelmæssigt orienterer Kommissionen om 
resultaterne af deres bestræbelser på dette område, og at Kommissionen udbygger sin database og 
fastlægger passende indikatorer. 
 
EØSU finder det umagen værd yderligere at fremme særlige strukturer og støttestrukturer samt 
netværker for kvindelige medarbejdere og medlemmer. 
 
Kommissionens fremme af politikker vedrørende undervisning, uddannelse og bestemmelser, der gør 
det lettere at forene arbejde og omsorgsforpligtelser er af største betydning. Arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationerne har en vigtig rolle at spille i den forbindelse.  
 
EØSU anbefaler, at de berørte organisationer og Kommissionen nærmere studerer de kvoteordninger, 
der i nogle lande har vist sig effektive i den politiske verden og også i arbejdsmarkedets 
organisationer.  
 
EØSU ser gerne, at medlemsstaterne tilstræber, at mindst 30% af kandidaterne til medlemskab af 
udvalget i den kommende mandatperiode (2006-2010) tilhører det underrepræsenterede køn, og at 
dette tal øges til 40% i den næstfølgende mandatperiode. 
 
I 2006/2007 vil EØSU på ny se på resultaterne af sin undersøgelse og samtidigt undersøge, om 
organisationerne i de nye medlemsstater har en væsentligt anderledes politik og praksis end 
organisationerne i de gamle. Udvalget foreslår, at Parlamentet også revurderer situationen. 
 
− Kontaktperson: Torben Bach Nielsen 
          (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Det Europæiske Handicapår 2003  
 

− Ordfører: Gunta Anca (Gruppen Andre Interesser – LV) 
 
− Referencer: KOM(2005) 486 endelig – CESE 236/2006 
 
− Hovedpunkter: 

 
EØSU bifalder meddelelsen, som giver mulighed for at sammenfatte handicapårets positive og 
negative sider, anvende erfaringerne til at forberede andre europæiske år. 
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EØSU er enig i, at den succes, som karakteriserer Det Europæiske Handicapår 2003 i forhold til 
tidligere europæiske år, skyldes, at det udsprang af et ønske fra handicaporganisationerne selv, og at 
disse deltog i planlægningen og gennemførelsen af det europæiske år.  
 
EØSU beklager meddelelsens mangelfulde oplysninger om de foranstaltninger, der blev truffet på 
nationalt og regionalt niveau, og mener, at den indsats, der er blevet gjort for at øge den generelle 
bevidsthed og synlighed i medierne, er blevet evalueret kvantitativt, men ikke kvalitativt.  
 
Efter EØSU’s mening burde handicapårets succes have været omsat til politikker og lovgivning; de 
politiske reaktioner har ikke levet op til de forventninger, som det europæiske år rejste. 
 
Handicapåret 2003 ansporede udvalget til en række initiativer: oprettelse af en intern 
handicaptaskforce; medtænkning af handicapproblematikken i sine udtalelser; vedtagelse af 
initiativudtalelser om personer med handicap; opfyldelse af adgangskrav ved renoveringen af sit nye 
hovedsæde og justering af personalevedtægten vedrørende ansættelse af handicappede. 
 

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

•  Tværnational mobilitet i Det Europæiske Fællesskab i 
uddannelsesøjemed: Det europæiske kvalitetscharter for mobilitet  

 
−  Ordfører: Tomasz Czajkowski (Gruppen Andre Interesser – PL) 
 
−  Referencer: KOM(2005) 450 endelig – 2005/0179 (COD) – CESE 235/2006 
 
−  Hovedpunkter: 

 
EØSU bifalder Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om tværnational 
mobilitet i Det Europæiske Fællesskab i uddannelsesøjemed: Det europæiske kvalitetscharter for 
mobilitet. 

 
EØSU foreslår, at følgende punkter vies særlig opmærksomhed: 
 

− information om programmerne på såvel nationalt som lokalt plan på medlemsstaternes 
initiativ; 

− information om lige muligheder for ansøgerne; 
− klare, gennemsigtige og nøje fastlagte procedurer for udvælgelsen af deltagere; 
− en klar definition af de enkelte aktørers ansvarsområder for at undgå fremtidig uenighed 

eller misforståelser f.eks. mellem de udsendende og modtagende organisationer; 
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− koordination af mobilitetspolitikken fremover på europæisk plan (og ikke på 
medlemsstatsplan), hvilket vil gøre det muligt at opfylde Kommissionens mål og 
medvirke til en reel gennemførelse af Lissabon-strategiens mål. 

 
EØSU er af den opfattelse, at Kommissionen bør foreslå en dato for charterets ikrafttræden for 
derigennem at tilskynde medlemsstaterne til at skride til handling. 

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

 

• Forvaltning af migrationsstrømme 
 
− Ordfører: An Le Nouail-Marlière (Arbejdstagergruppen – FR) 
 
− Referencer: KOM(2005) 123 endelig – 2005/0046 (COD) – 2005/0047 (COD) – 2005/0048 

(CNS) – 2005/0049 (COD)) – CESE 234/2006 
 
− Hovedpunkter:  

 
EØSU: 

 
støtter forslaget om at oprette en Europæisk Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere for 
perioden 2007-2013, en Europæisk Flygtningefond i forlængelse af den eksisterende Fond, en Fond 
for de Ydre Grænser, 
 
beder Rådet om samlet at behandle og vedtage meddelelsen vedrørende rammen for det generelle 
program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme samt beslutningerne om oprettelse af 
specifikke fonde til gennemførelse af det generelle program, 

 
beder Kommissionen om i sin handlingsplan vedrørende Haag-programmet at tage hensyn til EØSU’s 
henstillinger, 

 
anbefaler Rådet og Kommissionen  

- at sikre gennemsigtigheden i disse nye strukturfondes funktionsmåde ved at skabe en klar 
sammenhæng mellem Haag-programmet og meddelelsen under behandling, 

 
- beder om, at der træffes konkrete foranstaltninger i forbindelse med beslutningerne om at 

oprette disse forskellige fonde, så de ikke-statslige operatører inddrages så tidligt som muligt i 
medlemsstaternes og Kommissionens fastsættelse af den årlige og flerårlige ramme af 
retningslinjer. 

-  
− Kontaktperson: Susanne Johansson 
                     (Tlf.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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3.  ENERGI 
 

• Energieffektivitet  
 
–   Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgivergruppen – FR) 
 

 –   Reference: Sonderende udtalelse – CESE 242/2006 
 
 –   Hovedpunkter: 

En kraftig forbedring af energieffektiviteten bør være et vigtigt element EU's fremtidige energipolitik. 
EØSU støtter på det kraftigste hensigten om at mindske energiforbruget med 20% og anser det for 
nødvendigt ikke blot at nå målet om en årlig reduktion i energiforbruget på 1% hurtigst muligt, men 
også at opstille et mål om en reel begrænsning på 2%. 

Oplysningskampagner kan spille en vigtig rolle. Kampagnerne skal føres så tæt på slutbrugerne og de 
relevante erhvervssektorer som muligt, hvis de skal være effektive. Der er derfor op til de nationale og 
lokale myndigheder at tage ansvaret for sådanne tiltag. 

Virksomhederne er nødt til at forske i energieffektivitet, og frivillige aftaler kan i de fleste tilfælde 
udgøre en passende løsning. Lovgivning bør ikke være reglen, men snarere undtagelsen, eftersom der 
allerede er blevet vedtaget en række retsinstrumenter, hvis gennemførelse først bør evalueres. 

Da de to mest energiforbrugende sektorer er transportsektoren og byggebranchen, er det på disse 
områder, at der skal gøres det største fremskridt og forskes i ny teknologi.  

EU og medlemsstaterne bør gøre en kraftig indsats for at føre konvergerende politikker til fremme af 
energieffektivitet, udveksling af god praksis og udbredelse af den bedste teknologi samt organisere 
oplysnings- og fremmekampagner rettet mod husholdningerne og forbrugerne. EU kunne her spille en 
yderst nyttig rolle.  
 
–    Kontaktperson: Siegfried Jantscher  
                    (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
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4.  SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE 
 

• Sundhed og forbrugerbeskyttelse 
 
– Ordfører: Jorge Pegado Liz (Gruppen Andre Interesser – PT) 
 
– Referencer: KOM(2005) 115 endelig – 2005/0042 COD – CESE 230/2006 
 
- Hovedpunkter:  
 
EØSU er generelt af den opfattelse, at forslaget til afgørelse om et fælles EF-handlingsprogram for 
sundhed og forbrugerbeskyttelse ikke er tilstrækkeligt begrundet og belyst under alle synsvinkler: de 
fremførte argumenter er ikke tilstrækkelige til at overbevise om, at den valgte løsning er 
hensigtsmæssig. 
 
Retsgrundlaget for de to politikker, henholdsvis artikel 152 og 153 i traktaten, er af vidt forskellig 
juridisk art. Derfor må man være påpasselig for at undgå på den ene side, at 
forbrugerbeskyttelsespolitikken bliver underlagt de samme kriterier om komplementaritet og 
subsidiaritet, som gælder for sundhedspolitikken, på bekostning af EU's egen kompetence på 
forbrugerbeskyttelsesområdet, og på den anden side, at der opstår en uønskværdig  "forbrugerattitude" 
til sundhedspolitikken, med en sammenblanding af de to begreber "bruger" og "forbruger" under det 
generelle overbegreb "borger". 

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

 

• Miljømærkeordninger for fiskevarer 
 
– Ordfører:  Gabriel Sarró Iparraguirre (Gruppen Andre Interesser – ES) 
 
– Referencer: KOM(2005) 275 endelig – CESE 237/2006 

 
– Hovedpunkter: 

 
EØSU mener, at det på indeværende tidspunkt vil være bedst at vælge den tredje løsningsmulighed, 
der er anført i Kommissionens meddelelse, dvs. opstilling af mindstekrav til frivillige 
miljømærkeordninger. EØSU understreger imidlertid, at disse mindstekrav bør være tilpas strenge og 
ledsages af regler, der forhindrer og opstiller sanktioner for overtrædelser. 
 
EØSU mener, at:  
 

− Miljømærker bør være klart adskilt fra generelle regler for mærkning af fødevarer. 
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− Miljømærket for fiskevarer kan – som for ethvert andet udvundet produkt eller 

akvakulturprodukt – tildeles både for uforarbejdede fiskevarer og for forarbejdede fiskevarer. 
I det første tilfælde skal miljømærket garantere, at fangstmetoderne overholder FAO's kodeks 
for ansvarligt fiskeri. I det andet tilfælde skal miljømærket garantere, at sporbarhedsreglerne 
for fødevarer anvendes korrekt. 

 
− Der må indføres en klar mekanisme for akkreditering af certificeringsorganer, tildeling af 

miljømærker, bilæggelse af tvister, overvågning og sanktioner  i tilfælde af misbrug eller 
manglende overholdelse, med en differentiering af miljømærkede fiskevarer fra fiskevarer 
generelt.  

 
− De små og mellemstore virksomheder og erhvervsdrivende i udviklingslande kan under visse 

omstændigheder have vanskeligt ved at få adgang til miljømærker. De regler, der vedtages, 
bør derfor omfatte interventionsmekanismer, som involverer producentorganisationer, 
fiskerisammenslutninger og partnerskabsaftaler. Reglerne bør tage særligt hensyn til  
miljømærkningens mulige relevans for fiskerisektoren, hvor omkostningerne videregives i 
den kommercielle kæde uden at skade forbrugerne. 

 
− En omfattende uddannelses- og oplysningsindsats er nødvendig og offentlige institutioner bør 

finansiere oplysnings- og bevidstgørelseskampagner over for erhvervsdrivende og forbrugere. 
 
–   Kontaktperson: Yvette Azzopardi   
                   (Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 

• Akvakultur –dyresundhedsbestemmelser 
 
–  Ordfører:  Christos Fakas (Gruppen Andre Interesser – EL) 
 
–  Referencer: KOM(2005) 362 endelig – 2005/0153– 154 CNS – CESE 233/2006 
 
–    Kontaktperson:  Yvette Azzopardi   
                    (Tlf.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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5.  EKSTERNE FORBINDELSER 

 
• Forbindelserne mellem EU og Mexico 
 
–    Ordfører: José Isaías Rodríguez García Caro (Arbejdsgivergruppen – ES) 
 
–    Reference: Initiativudtalelse– CESE 246/2006 
 
–    Hovedpunkter: 

 
Siden december 1995, hvor EØSU vedtog en udtalelse om forbindelserne mellem EU og Mexico, er 
der sket betydelige fremskridt, herunder f.eks. partnerskabsaftalen om økonomi, politisk koordination 
og samarbejde mellem EU og Mexico, der undertegnedes i oktober 2000, og som lagde op til 
etableringen af et frihandelsområde.  
 
Således vedrørte et af hovedaspekterne i denne aftale en udbygning af kontakterne mellem 
civilsamfundene i de to regioner, hvilket kunne føre til oprettelse af et blandet rådgivende udvalg 
EU-Mexico. 
 
EØSU har derfor udarbejdet en udtalelse, der kan danne grundlag for dette initiativ og endvidere 
ajourføre og evaluere den udvikling i forbindelserne mellem EU og Mexico, som er sket siden 1995, 
primært under hensyntagen til det forhold, at EØSU i overensstemmelse med den erklæring, der blev 
vedtaget på det tredje møde for det organiserede civilsamfund i EU, Latinamerika og Vestindien, gav 
tilsagn om at sætte ind med en række tiltag, som nu bør udmøntes i praksis.  
 
Som det påpeges i den nævnte Mexico-erklæring, bør EØSU i sine tiltag arbejde hen imod det 
trefoldige mål om at udbygge samarbejdet mellem EU, Latinamerika og Vestindien, opstille en 
tidsplan for social samhørighed og styrke det organiserede civilsamfunds rolle. Udarbejdelsen af 
denne initiativudtalelse er derfor meget relevant, da EØSU ellers ikke vil kunne overholde de 
indgåede forpligtelser. 
 
For at muliggøre civilsamfundets deltagelse i løsningen af disse opgaver kunne der efter EØSU's 
mening oprettes et blandet rådgivende udvalg EU-Mexico. EØSU går også stærkt ind for, at der i 
Mexico oprettes et organ svarende til EØSU. Et blandet rådgivende udvalg EU-Mexico bør være et 
rådgivende organ under Det Fælles Råd EU-Mexico, som skal medvirke til at udvikle, overvåge og 
anvende den globale aftale. Dets funktion bør være at afgive udtalelser på anmodning af Det Blandede 
Udvalg eller Det Fælles Råd på nærmere fastlagte områder. Desuden bør det være beføjet til på eget 
initiativ at afgive henstillinger om spørgsmål, der vedrører den globale aftale. 
 
EØSU anser det for hensigtsmæssigt mere regelmæssigt at pleje kontakterne med det mexicanske 
civilsamfund – som hidtil har været sporadiske - for at undersøge, om der kan nedsættes et Blandet 
Rådgivende Udvalg EU-Mexico. Derfor anmoder det aktørerne i det mexicanske civilsamfund om i 
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enighed at udpege tre repræsentanter for civilsamfundets tre grupper (arbejdsgivere, arbejdstagere og 
den tredje sektor). EØSU vil på sin side udpege tre repræsentanter for hver af dets tre grupper. En 
sådan fælles arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for EØSU og det mexicanske civilsamfund 
skulle have til opgave at udarbejde et forslag vedrørende oprettelse, sammensætning, funktion og 
forretningsorden for et Blandet Rådgivende Udvalg EU-Mexico. 
 
Herudover er EØSU rede til at støtte - så vidt det står i dets magt - oprettelsen af et EØSU-lignende 
organ i Mexico under forudsætning af, at der er konsensus herom i det mexicanske samfund. Et sådant 
organ bør efter EØSU's mening afspejle det mexicanske civilsamfund i alle dets facetter og følgelig 
sammensættes af repræsentanter for de tre nævnte sektorer. Ligesom EØSU bør det opfylde 
kriterierne for repræsentativitet, uafhængighed og legitimitet. 

 
− Kontaktperson: Beatriz Porres 
                     (Tlf.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 

6.  RETLIGE ANLIGGENDER 
 

• Forkyndelse i civile og kommercielle sager 
 
– Ordfører: María Sánchez Miguel (Arbejdstagergruppen – ES) 
  
– Referencer: KOM(2005) 305 endelig – 2005/0126 COD – CESE 231/2006 
 
– Hovedpunkter: 
 
EØSU bifalder Kommissionens foreslåede ændring, som skaber større klarhed og letter anvendelsen 
af denne forordning, der er så vigtig for virkeliggørelsen af området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed i EU. Ikke desto mindre skaber nogle af de nye formuleringer en vis usikkerhed omkring 
fortolkningen af dem. 
 
EØSU er bekymret over, at Kommissionen ikke har evalueret forordningens gennemførelse i de nye 
medlemsstater, skønt den har udformet bilagene under hensyntagen til denne nye situation. 
 
Under alle omstændigheder vil EØSU gerne give udtryk for, at revisionen af forordningen er foregået 
efter en hensigtsmæssig fremgangsmåde 
 
– Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
        (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
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• Europæisk småkravsprocedure 
 
– Ordfører: Jorge Pegado Liz (Gruppen Andre Interesser – PT) 
 
– Referencer: KOM(2005) 87 endelig – 2005/0020 COD – CESE 243/2006 
 
- Hovedpunkter: 
 
EØSU gratulerer Kommissionen med forslagets juridisk-tekniske kvalitet, afbalanceringen af de 
forskellige berørte interesser og underbygningen af forslaget med en velstruktureret, gennemtænkt og 
klart fremstillet konsekvensanalyse. 
 
De generelle og særlige bemærkninger, som EØSU fremsætter hertil, tjener kun til at gøre det 
fremlagte forslag endnu bedre og forbedre nogle af dets bestemmelser. 

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

 

• Banegårdenes betydning i det udvidede EU  
 
– Ordfører: Janos Tóth (Gruppen Andre Interesser – HU) 
  

 –    Reference: Initiativudtalelse – CESE 232/2006 
   
–  Kontaktperson: Anna Wagner   
                     (Tlf.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)  
 

_____________ 
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