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Martin Bartenstein, Østrigs forbundsminister for økonomi og arbejdsmarked, deltog i 
plenarforsamlingen på rådsformandskabets vegne med et indlæg om de vigtigste punkter i det østrigske 
EU-formandskabs program. 
 
 

1. BORGERRETTIGHEDER 
 

• Grundlæggende rettigheder og retfærdighed  
– Ordfører: Brenda King (Arbejdsgivergruppen – UK) 

 
– Referencer: KOM(2005) 122 endelig – 2005/0037 (COD) – 2005/038 (CNS) – 2005/0040 (COD) –   

CESE 32/2006 
 

– Hovedpunkter: 
 

EØSU finder, at ubalancen mellem de tre dimensioner: frihed, sikkerhed og retfærdighed også 
afspejler sig i de finansielle overslag, idet sikkerhed tegner sig for broderparten af budgettet. 
 
EØSU føler sig ikke overbevist om, at Kommissionens forslag er blevet udformet under fornøden 
hensyntagen til nærhedsprincippet i EF-traktatens artikel 5, idet der synes at mangle den fornødne 
erkendelse af, hvilke områder der bedst lader sig takle på nationalt, regionalt og/eller lokalt plan i 
samarbejde med de berørte arbejdsmarkedsparter. 
 
Kommissionen plæderer for, at der i højere grad sættes ind over for racisme, fremmedhad og 
antisemitisk adfærd, og lægger op til øget støtte til tværreligiøse og multikulturelle dialogformer med 
sigte på at bekæmpe disse fænomener. EØSU anbefaler at tilføje islamofobi for at understrege 
behovet for at takle denne særlige form for racisme, hvor kultur og religion overlapper hinanden. 
 
Endelig mener EØSU, at bekæmpelse af vold mod børn, kvinder og unge samt menneskehandel med 
henblik på seksuel udnyttelse risikerer at blive nedprioriteret, fordi denne indsats kombineres med 
bekæmpelsen af narkotikamisbrug og –handel, især fordi fordelingen af budgetmidler på de enkelte 
programmer ikke er blevet endeligt vedtaget. EØSU anbefaler, at bekæmpelse af vold får en særskilt 
målsætning og budgetpost.  
 
 

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

• Bæredygtig udvikling– klimaændringer  
− Ordfører: Seppo Kallio (Gruppen Andre Interesser – FI) 
   
− Reference: Initiativudtalelse – CESE 33/2006 
 
− Hovedpunkter:  
  
 EØSU mener, at EU bør gøre en væsentligt større indsats for at bekæmpe klimaændringerne og 

begynde at udvikle sammenhængende tilpasningsstrategier for forskellige politikområder. EU kan 
bidrage hertil med god koordination og støtte fra internationale aftaler, hvilket bl.a. vil effektivisere 
arbejdet på verdensplan. 

 
Når landdistrikternes erhverv, landbrug, skovbrug og fiskeriet er havnet i baggrunden i EU’s 
klimaændringspolitik, skyldes det, at de har tegnet sig for en meget beskeden del af udledningen af 
drivhusgasser. EØSU mener derfor, at det er vigtigt, at EU også forbereder tilpasningsstrategier for 
disse sektorer. 
 
EØSU anser følgende for vigtigt: 
− Klimaændringernes multiplikatorvirkninger på erhvervene i landdistrikterne skal udforskes. 
− Ved planlægningen af EU’s kommende politik for landbrugsstøtte og -produktion, handel og 

energi skal der specifikt tages højde for de usikkerhedsfaktorer, som klimaændringerne skaber 
for disse basiserhverv. 

− I fiskeripolitikken er man også nødt til at evaluere ændringerne, så erhvervet kan tilpasse sig de 
ændrede vandressourcer og rammevilkår for fiskeriet. 

− Skovenes betydning som en dæmpende faktor for klimaændringerne skal tages alvorligt. Både i 
EU og på globalt plan er det vigtigt at øge skovrejsningen.  

  
 EØSU anser det for nødvendigt, at EU afsætter væsentlig flere forskningsressourcer til at analysere 

klimaændringer og tilpasningspolitikker og gennemføre sikkerhedsprogrammer. Det er især vigtigt i 
erhverv, der er baseret på naturressourcer. 

 
 EØSU opfordrer Kommissionen til at foreslå iværksættelse af en bred oplysnings- og 

uddannelseskampagne både i EU og internationalt for også at øge civilsamfundsorganisationernes  og 
de politiske beslutningstageres bevidsthed om problemet. Det kan efter EØSU’s mening være med til 
at fremskynde udarbejdelse og iværksættelse af tilpasningsstrategier. 

  
−  Kontaktperson:  Yvette Azzopardi  

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

3. OFFENTLIG SUNDHED – CIVILSAMFUNDETS ROLLE 
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• Europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug 
(omarbejdning)  

–  Ordfører: Jan Olsson (Gruppen Andre Interesser – SE) 
   
–    Reference: KOM(2005) 399 endelig – 2005/0166 COD – CESE 44/2006 

 
  –    Hovedpunkter: 

 
EØSU understreger, at de organisationer i civilsamfundet, som arbejder med narkotikaspørgsmål, skal 
inddrages i overvågningscentrets arbejde. 
 
EØSU ser positivt på det ændrede retsgrundlag for forslaget. Virkelige konsultationer med Europa-
Parlamentet er naturligt i dette tilfælde, ikke mindst for at garantere offentlighedens indsigt i 
overvågningscentrets arbejde. Parlamentet får ifølge det nye forslag udvidede beføjelser, blandt andet 
til at udpege to uafhængige eksperter med særlig kompetence på narkotikaområdet til at sidde i 
centrets bestyrelse. Udvalget anbefaler på det kraftigste, at de to uafhængige eksperter hentes fra 
ngo’er med ekspertise på narkotikaområdet. 
 
Det europæiske net består af nationale kontaktpunkter, som udgør en forbindelse mellem 
medlemsstaterne og centret. EØSU henstiller, at centret i sine retningslinjer og overenskomster med 
medlemsstaterne slår fast, at kontaktpunkterne skal samarbejde med nationale organisationer, 
herunder også ngo’er, som arbejder inden for narkotikaområdet. 

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



- 4 - 

Greffe CESE 3/2006  Jg/EWN  .../... 

4. INFORMATIONSSAMFUNDET 
 

•  Lagring af elektroniske data  
–  Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (Gruppen Andre Interesser – ES) 

 
–    Referencer: KOM(2005) 438 endelig – CESE 35/2006 

 
– Hovedpunkter: 
 

EØSU udtrykker undren og bekymring over, at der stilles forslag af denne art, hvis indhold synes 
ude af proportioner og til skade for grundlæggende rettigheder. 
 
Den måde, som menneskerettigheder og særlig privatlivets fred behandles på i forslaget, er upassende 
i flere henseender. 
 
Man risikerer at undergrave brugernes tillid til elektroniske kommunikationstjenester og begrænse 
anvendelsen af de nye teknologier samt på langt sigt bremse udviklingen af informationssamfundet, 
hvilket også ville bringe Lissabon-strategien i fare. 
 
På denne baggrund bør direktivforslaget underkastes en gennemgribende revision, da det efter 
EØSU's mening hverken fuldt ud respekterer de grundlæggende rettigheder eller reglerne for adgang 
til data, anvendelse af data og dataudveksling. 

 
 
− Kontaktperson:  Raffaele Del Fiore  
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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5. SKATTEHARMONISERING 
 

• Punktafgifter på alkohol  
–   Ordfører: Clive Wilkinson (Arbejdsgivergruppen – UK) 
 
–   Referencer: KOM(2004) 223 endelig – CESE 34/2006 
 
–   Hovedpunkter: 
 
 I den nuværende ordning er det ofte et problem at klassificere bestemte produkter. 
 
 Der er intet afgørende belæg for, at højere punktafgiftssatser mindsker misbrugsproblemer på længere 

sigt. Derfor bør der sættes ind med andre foranstaltninger af primært uddannelsesmæssig og 
forebyggende art for at tackle disse problemer og forbedre folkesundheden. 

 
 Det anbefales, at Kommissionen overvejer at inddele alkoholiske drikke i to hovedkategorier og 

indføre en ensartet grundsats for alle alkoholholdige drikkevarer i hver af disse to kategorier, hvor alle 
alkoholiske drikke beskattes ud fra produkttypen på grundlag af deres fremstillingsmåde, indvirkning 
på sundheden og alkoholindhold. Vin og andre gærede drikke (øl, æblevin og pærevin) bør imidlertid 
behandles for sig. 

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

_____________ 
 


