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I plenarforsamlingen deltog Max Kohnstamm, tidligere sekretær i EKSF's Høje Myndighed og 
kollega til Jean Monnet, samt Jacques Barrot, medlem af Europa-Kommissionen, som tog ordet i 
forbindelse med vedtagelsen af udtalelsen "Europæisk transportpolitik" (Hvidbog). 
 

1. RESOLUTION OM 50-ÅRS JUBILÆET FOR UNDERSKRIVELSEN 
AF ROM-TRAKTATERNE 

 
– Hovedordfører: Göke Frerichs (Arbejdsgivergruppen – DE) 

 
– Ref.:  CESE 350/2007 fin. 
 
– Hovedpunkter:  
 

EØSU mener, at set i lyset af denne historiske udvikling viste oprettelsen af EØF og Euratom sig 
at være afgørende skridt i retning af en stadigt tættere sammenslutning af stadigt flere stater og 
folkeslag, som i det sidste årti i det 20. århundrede har ført til, at Europas deling omsider blev 
overvundet.  
 
De fælles politikområder, den frie bevægelighed for personer, skabelsen af et stort og grænseløst 
indre marked og indførelsen af en fælles valuta er efter EØSU's mening nogle af de vigtige etaper 
på vejen mod et Europa med en hidtil ukendt generel velstand, selvom der fortsat eksisterer 
problemer, hvad angår den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Denne succes og 
værdierne bag den har bidraget til udviklingen af en europæisk samfundsmodel og dermed til 
realiseringen af en social model, der udøver stor tiltrækningskraft på mange af verdens lande. 
 
EØSU's holdning er, at EU i fremtiden må udnytte de gode erfaringer med disse fælles 
anstrengelser til at imødegå nye udfordringer i relation til den europæiske sociale model, 
globaliseringen, klimaforandringerne, energiforsyningen, problemer forbundet med indvandring 
og bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse.  
 
I dette perspektiv bør EU bibringes et nyt grundlag, hvilket betyder – med udgangspunkt i en klar 
vision og enighed om de grundlæggende principper – at Fællesskabet skal baseres på et styrket og 
mere omfattende traktatgrundlag.  
 
I den forbindelse mener EØSU, at ambitionerne ikke bør begrænse sig til en revidering af reglerne 
for EU's funktion; dets fremtidige opgaver og den forfatning, der er nødvendig for at løse disse, 
skal ligeledes skitseres. 
 
Fremtidens EU, der er både en union af stater og en union af borgere, skal - for at kunne arbejde 
succesrigt for borgernes interesser og være attraktiv for såvel nye medlemsstater som yngre 
generationer, der ikke selv har oplevet udviklingen gennem de sidste årtier – arbejde med følgende 
to dimensioner, der er fastlagt i Det Europæiske Konvents forfatningstraktat: 
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• den ene dimension omfatter de værdier og principper, der fra starten har ligget til grund for 
det europæiske enhedsprojekt, forsoning og tolerance, solidaritet og subsidiaritet, ret og 
retfærdighed, fred og frihed, og 

 
• den anden dimension omhandler borgernes politiske, økonomiske, sociale og kulturelle 

interesser, som repræsentanterne for det europæiske civilsamfund i årevis har gjort sig til 
fortalere for. 

 
EØSU bekræfter endelig, at det er fast besluttet på at bidrage til den nye dynamik, som der er 
behov for i den europæiske integrationsproces, og at sørge for, at EU i sidste ende kan blive til et 
europæisk fællesskab, hvor borgerne er reelle aktører i integrationsprocessen.  
 
EØSU tilføjer, at det for at skabe denne dynamik er nødvendigt at tage udgangspunkt i en 
systematisk afvejning af borgernes bekymringer og forventninger, og især en styrkelse af EU's og 
EU-institutionernes demokratiske legitimitet, navnlig ved hjælp af deltagelsesdemokratiet, og 
således skabe en forudsætning for, at europæerne genfinder deres rationelle og følelsesmæssige 
opbakning om det europæiske projekt. 
 
Kontaktperson: Patrick Fève 

   (Tlf.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
 

2. EU-BORGERSKAB 
 

• Grønbog - Diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i 
tredjelande 

− Ordfører: Ivan Voles (Arbejdsgivergruppen - CZ) 
 
− Ref.: KOM(2006) 712 endelig – CESE 425/2007 
 
− Hovedpunkter: 

 
EØSU understreger, at EU-borgernes ret til diplomatisk og konsulær beskyttelse i tredjelande gør 
unionsborgerskabet mere håndgribeligt. 
 
Det er nødvendigt, betoner EØSU, at borgerne informeres bedre om denne ret. De hidtil 
registrerede resultater af oplysningskampagnerne er utilstrækkelige. Civilsamfundets 
organisationer, hvis medlemmer aflægger besøg i tredjelande, bør knyttes til EU's og 
medlemsstaternes oplysningsaktiviteter. 
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EØSU bifalder forsøget på at gøre omfanget og retsvirkningen af den konsulære beskyttelse, som 
de forskellige medlemsstater giver i tredjelande, mere ensartet og beder om, at det sker hurtigst 
muligt, eventuelt gennem en harmonisering af medlemsstaternes lovgivning. 
 

−   Kontaktperson: Pierluigi Brombo 
    (Tlf.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 

 
 
3. SOCIALPOLITIK OG DEMOGRAFISK POLITIK 

 
• De økonomiske og budgetmæssige konsekvenser af befolkningens aldring 
− Ordfører: Susanna Florio (Lønmodtagergruppen – IT) 
 
− Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 405/2007 
 
− Hovedpunkter:  

 
EØSU mener, at Lissabon-målene bør forfølges inden for de demografiske politikker.  
 

• Det er nødvendigt at modvirke, at ældre arbejdstagere udstødes fra arbejdsmarkedet.  
 

• For at få mest mulig gavn af arbejdstagere over 50 er der brug for vedvarende 
uddannelsesprogrammer.  

 
• Det er nødvendigt at tilskynde de unge til at studere de videnskabelige fag. 

 
• Investeringer i ugunstigt stillede områder hjælper de unge til ikke at flytte væk.  

 
• Det er nødvendigt at garantere børnepasningsordninger og pleje- og hjælpetjenester for de 

ældre.  
 

• Det bør sikres en hurtig udligning af lønforskellen mellem mænd og kvinder. 
 

• Der bør også skabes incitamenter, som tilskynder mændene til i højere grad at påtage de 
familiemæssige forpligtelser.  

 
• Der bør vedtages foranstaltninger, som sikrer kvinder adgang til lederstillinger. 

 
• De kompetencer og den erhvervserfaring og uddannelse, som immigranter besidder, bør 

udnyttes. 
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• Hvor det er nødvendigt med supplerende pensioner, bør disse være pålidelige, sikre og 
garanteret mod uforudsigelige udsving på de finansielle markeder. 

 
• I visse EU-lande bør en målrettet bekæmpelse af skatte- og afgiftsunddragelse være det 

primære mål for at sikre pensionssystemernes bæredygtighed.  
 

• For så vidt angår sundhedsområdet indebærer befolkningsaldringen først og fremmest, at 
der må investeres i forebyggelse. 

 
−   Kontaktperson:  Gilbert Marchlewitz 

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

• Familien og den demografiske udvikling 
− Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgivergruppen – FR) 
 
− Ref.:: Sonderende udtalelse –  CESE 423/2007 
 
− Hovedpunkter: 

 
I forbindelse med den aktuelle demografiske situation i Europa gør Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg sig til talsmand for følgende: 
 

− en detaljeret analyse af den demografiske udvikling og deres årsager,  
 

− udarbejdelse af et europæisk register over bedste praksis inden for familiepolitik, forening 
af familie- og arbejdsliv, ligestillingspolitik og en særlig politik rettet mod mødre og 
fædre, der fuldt ud deltager i de familiemæssige forpligtelser, 

 
− fremlæggelse af en flerårig handlingsplan med forslag til foranstaltninger, som har vist 

deres praktiske betydning i medlemsstaterne som basis for en familieorienteret politik, 
 

− anvendelse af den åbne koordinationsmetode som et redskab til familie-, ligestillings- og 
økonomisk- og socialpolitisk benchmarking. 

 
Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Kommissionen bør under behørig hensyntagen til 
nærhedsprincippet vedtage vidtgående foranstaltninger for at tilskynde medlemsstaterne til at 
underskrive en europæisk familiepagt, som kunne indbefatte følgende forpligtelser: 
 

• bekræftelse af medlemsstaternes ønske om at føre en politik, der imødekommer folks 
forventninger om, hvor mange børn den enkelte familie gerne vil have i EU, 

 
• fastlæggelse af et bestemt tærskelbidrag på de offentlige budgetter til familier og børn,  
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• en garanti om at fremme et miljø, som er gunstigt for familier, ved at gøre det lettere at 

forene familie- og arbejdsliv, og om at sikre vedvarende og bæredygtige foranstaltninger 
til fordel for børn og familier. 

 
−  Kontaktperson: Pierluigi Brombo 

    (Tlf.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
 

• Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union  
–    Ordfører: Raymond Hencks (Lønmodtagergruppen – LU) 
   

 –    Ref.: KOM(2006) 177 endelig – CESE 426/2007 
 
 –   Hovedpunkter: 

 
Formålet med socialydelser af almen interesse er via kollektiv solidaritet at gennemtvinge social, 
territorial og økonomisk samhørighed med henblik på at imødegå alle sociale krisesituationer, som 
kan tænkes at skade personers fysiske eller psykiske integritet, herunder sygdom, aldring, 
uarbejdsdygtighed, handicap, social usikkerhed, fattigdom, social udstødelse, stofmisbrug, 
familie- eller boligproblemer og problemer med integration af udlændinge.  
 
EØSU mener, at man frem for at beskæftige sig med en tilfældig og dertil flygtig opdeling af 
forsyningspligtydelser alt efter deres økonomiske eller ikke økonomiske karakter bør se på selve 
tjenesteydelsens art, dens opgaver og formål og på dette grundlag fastslå, hvilke tjenesteydelser 
der er omfattet af konkurrencereglerne og reglerne om det indre marked, og hvilke tjenesteydelser 
der af samfundsmæssige hensyn og af hensyn til den sociale, territoriale og økonomiske 
samhørighed og i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet skal undtages herfra af 
fællesskabs-, nationale, regionale eller lokale myndigheder. 
 
Der bør derfor på EU-plan udarbejdes fælles referencerammer for forsyningspligtydelser samt 
fælles regler for alle disse ydelser (økonomiske og ikke-økonomiske), herunder sociale 
tjenesteydelser, som bør samles i et i henhold til den fælles beslutningsprocedure vedtaget 
rammedirektiv, der kan skabe en grundlæggende EU-lovgivning, som er tilpasset disse ydelsers 
særlige kendetegn. 
 

–    Kontaktperson: Agota Bazsik  
    (Tlf.: 00 32 2 546 86 58 –  e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
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• Koordinering af de sociale sikringsordninger - Bilag XI 
− Ordfører: Wolfgang Greif (Lønmodtagergruppen – AT) 
 
−  Ref.: KOM(2006) 7 endelig – 2006/0008 (COD) – CESE 422/2007 
 
− Hovedpunkter: 
 

EØSU: 
 

− anser det for hensigtsmæssigt at anvende den nye koordineringsforordning for de sociale 
sikringsordninger mellem medlemslandene så hurtigt som muligt, hvilket indebærer en 
hurtig ikrafttrædelse af forslagets gennemførelsesforordning, såvel som opnåelse af 
enighed om den her omtalte forordning, der fastlægger indholdet i bilag XI til 
forordning 883/2004, 

 
− anerkender, at det er nødvendigt med særregler i bilag XI for at tage hensyn til de 

karakteristiske træk ved medlemsstaternes forskellige sociale sikringsordninger og undgå, 
at de nationale regler kommer i konflikt med bestemmelserne i forordning 883/2004. 
Udvalget opfordrer imidlertid til, at man undgår en uoverskuelig situation og forsøger at 
begrænse antallet af særregler, 

 
− understreger, at det er særligt vigtigt at fastholde, at praksis på koordineringsområdet 

under ingen omstændigheder må udmønte sig i, at optegnelserne i bilag XI er til skade for 
borgerne, 

 
− understreger, at det ingen problemer ser i de foreslåede optegnelser, hverken for de 

mobile forsikringstagere, virksomhederne eller de institutioner, der har ansvaret for den 
sociale sikring,  

 
− anerkender, at alle parter i sagen med succes har arbejdet for en forenkling, hvilket 

resulterer i, at bilag XI omfatter klart færre særregler end det tilsvarende bilag VI til den 
eksisterende koordineringsforordning 1408/71, 

 
− opfordrer medlemsstaterne til allerede på nuværende tidspunkt at tildele de sociale 

sikringsinstanser de personelle og tekniske ressourcer der skal til for at sikre en hurtig 
gennemførelse. 

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



- 7 - 

Greffe CESE 39/2007  Uv/GG 

4. VIRKSOMHEDER OG SOCIAL SAMHØRIGHED 
 

• Insolvens - beskyttelse af arbejdstagerne 
− Ordfører: Marío Soares (Lønmodtagergruppen – PT) 
 
− Ref.: KOM(2006) 657 endelig – 2006/0220 (COD) – CESE 318/2007 fin – CESE 424/2007 
 
− Hovedpunkter: 
 

Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets direktiv 80/987/EF af 
20. oktober 1980 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens. Det 
nye direktiv træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i det. Forslaget ændrer 
ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der 
foretages kun de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen. 
 
I betragtning af at emnet for denne udtalelse er kodificeringen af et direktiv og under 
hensyntagen til de mål, der opstilles i betragtning nr. 1, og de garantier, der gives i betragtning 
nr. 2 og 3, giver Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg sin godkendelse af dette forslag 
til direktiv. 
 

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

 
 

5. FORBRUGERBESKYTTELSE 
 

• Søgsmål med påstand om forbud/forbrugere 
– Ordfører: Jorge Pegado Liz (Gruppen Andre Interesser – PT) 
 
– Ref.: KOM(2006) 692 endelig – 2003/0099 (COD) – CESE 415/2007 
 
– Kontaktperson: Luís Lobo  
    (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
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6. TRANSPORT – TEKNISKE NORMER 

 

• Eftermontering af spejle  
– Ordfører: Virgilio Ranocchiari (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
– Ref.: KOM(2006) 570 endelig – 2006/0183 (COD) – CESE 409/2007 
 
– Hovedpunkter:  

 
EØSU bakker op om Kommissionens bestræbelser på at opnå størst mulig trafiksikkerhed på 
vejene og støtter helt og fuldt forslaget, og hilser det velkomment, at Kommissionen før 
fremlæggelsen af forslaget har foretaget en cost-benefitundersøgelse og en meget detaljeret 
konsekvensanalyse. 
 
EØSU ser sig dog nødsaget til at fremsætte nogle kritiske bemærkninger, især vedrørende risikoen 
for forskelsbehandling af fragtmandsvirksomhederne med de deraf følgende 
konkurrenceforvridninger samt manglen på et let anvendeligt, ensartet og pålideligt godkendelses- 
og kontrolsystem. 
 
Med hensyn til godkendelse og kontrol med overholdelsen af de nye forskrifter vil EØSU gerne 
foreslå indførelse af en overensstemmelseserklæring udstedt af den virksomhed, der installerer de 
nye spejle.  
 

–   Kontaktperson:    Magdaléna Belarova-Carabin 
         (Tlf.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 

• Midtvejsevaluering af Europa-Kommissionens hvidbog fra 2001 om 
transportpolitikken 

–   Ordfører: Rafael Barbadillo López (Arbejdsgivergruppen – ES) 
 

 –   Ref.: KOM(2006) 314 endelig – CESE 427/2007 
  
– Hovedpunkter: 
 

Formålet med meddelelsen er at evaluere udviklingen i transportsektoren i henhold til den strategi, 
der blev fremlagt i hvidbogen om transport fra 2001. Samtidig tages de oprindelige politiske 
målsætninger op til fornyet overvejelse, og der foreslås visse ændringer som følge af den ændrede 
baggrund.  

 
Ifølge evalueringen er målsætningerne for EU's transportpolitik fortsat aktuelle: at give 
europæerne effektive transportsystemer, som sikrer høj mobilitet, beskyttelse af miljøet, 
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energiforsyningssikkerhed samt forbinder regioner, virksomheder og personer på 
internationalt plan.  

 
Nøgleordet i den reviderede strategi er ”samordnet modalitet”, dvs. effektiv anvendelse af 
forskellige transportformer hver for sig og i kombinationer. Omlægningen af transportformer fra 
vejtransport til mere miljøvenlige former (jernbane- og vandvejstransport) er stærkt ønsket, men 
ideen med samordnet modalitet har dog overtaget rollen som førsteprioritet.  
 
EØSU støtter målsætningerne i den reviderede hvidbog, som tager sigte på at optimere alle 
transportformer hver for sig og i kombinationer under hensyntagen til hver enkelt transportforms 
specifikke muligheder for at opnå mindre forurenende og mere effektive transportsystemer, som 
kan sikre bæredygtig mobilitet for personer og varer. 
 
EØSU anser det for nødvendigt at forbedre interoperabiliteten mellem transportformerne og højne 
konkurrenceniveauet inden for jernbane-, sø- og flodtransporten for at forbedre effektiviteten og 
omkostningseffektiviteten i disse sektorer og for at de kan øge deres andel af den samlede 
transport og således sikre deres rentabilitet på længere sigt. Det vurderer, at den nødvendige 
koordinering mellem de forskellige former kan fremmes af de kompetente offentlige 
myndigheder. 
 
EØSU anbefaler, at der tages hensyn til den regionale offentlige kollektive personbefordring ad 
landevej som et middel til at opfylde de mål, Kommissionen forfølger, såsom at reducere 
trafiktætheden, forureningen og brændstofforbruget samt forbedre trafiksikkerheden. 
Lufttransporten har oplevet en stor vækst i de seneste ti år, men den uensartede anvendelse af den 
tredje lovpakke i de forskellige medlemsstater og de nuværende restriktioner på det indre marked 
skaber konkurrenceforvridning. I forlængelse af åbningen af markedet er det derfor nødvendigt at 
få det indre marked til at fungere bedre. Endvidere forhindrer mangelen på et indre 
søtransportmarked EU i at optimere reguleringen af den interne trafik og således lette den interne 
handel.  
 
Den fælles transportpolitik bør fortsat tilstræbe harmonisering på det tekniske, afgiftsmæssige og 
sociale område inden for hver enkelt transportform op på transportområdet som helhed for at 
udvikle rammer, som giver reelt lige konkurrencevilkår. 
 
Sikringen af transportformerne bør være et prioriteret mål, og sikkerhedsforanstaltningerne bør 
derfor udvides til at omfatte alle transportformer og deres infrastrukturer.  
 
Transport er en storforbruger af energi udvundet af fossilt brændstof og nedbringelse af 
transportsektorens energiafhængighed og af CO2-emissionerne bør være et prioriteret mål.  
 

 –   Kontaktperson:  Maria José Lopez Grancha  
    (Tlf. : 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
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• Landbrugs- og skovbrugshjultraktorer - synsfelt og forrudeviskere 
– Ordfører: Brendan Burns (Arbejdsgivergruppen – UK) 
   
– Ref.: KOM(2006) 651 endelig – 2006/0216 (COD) – CESE 411/2007 
 
– Kontaktperson:      João Pereira dos Santos  
             (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail:  joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Landbrugs- og skovbrugshjultraktorer - dele og specifikationer 
– Ordfører: Brendan Burns (Arbejdsgivergruppen – UK) 
   
– Ref.: KOM(2006) 662 endelig – 2006/0221 (COD) – CESE 412/2007 
 
– Kontaktperson: João Pereira dos Santos  
    (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Landbrugs- og skovbrugstraktorer – maksimalhastighed 
– Ordfører: Brendan Burns (Arbejdsgivergruppen – UK) 
 
– Ref.: KOM(2006) 667 endelig – 2006/0219 (COD) – CESE 413/2007 
 
– Kontaktperson: João Pereira dos Santos  
    (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer – styreapparater 
– Ordfører: Brendan Burns (Arbejdsgivergruppen –UK) 
 
– Ref.: KOM(2006) 670 endelig – 2006/0225 (COD) – CESE 414/2007 
 
– Kontaktperson: João Pereira dos Santos  
    (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

 

• Konkurrenceregler for transport - kodificeret udgave 
 –   Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL) 
  

  –   Ref.: KOM(2006) 722 endelig – 2006/0241 (COD) – CESE 429/2007 
 

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

 
• Bekæmpelse af skattesvig 
− Ordfører: Edgardo Iozia (Lønmodtagergruppen – IT) 
 
− Ref.: KOM(2006) 254 endelig – CESE 406/2007 
 
− Hovedpunkter:  
 

EØSU henstiller at genoverveje merværdiafgiften, at drage fuld nytte af OLAF's eksisterende 
beføjelser, at effektivisere samarbejdet mellem de nationale organer der bekæmper svig, at indføje 
normalværdien som kriterium, at indføre solidarisk ansvar mellem sælger og køber, at indføre 
nuancerede krav til operatører ud fra en risikovurdering, fortsat at finansiere de EU-programmer, der 
fremmer tiltag vedrørende beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. 
 

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

 
• Opkrævning af kapitaltilførselsafgifter 
− Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
− Ref.: KOM(2006) 760 endelig – 2006/0253 (CNS) – CESE 408/2007 
 
− Hovedpunkter:  

 
EØSU mener, at det ville være en fordel for de berørte parter at afskaffe dispensationen, og at det 
ville være et skridt på vejen mod et velfungerende indre marked overordnet set. 
 
EØSU henleder opmærksomheden på, at der i visse medlemsstater indføres nye skatter, efter at 
man har afskaffet kapitaltilførselsafgiften. Arbejdsmarkedets parter kunne holde et vågent øje og 
hjælpe med til at udrydde dette fænomen.  
 

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

 

• Tilnærmelse af lovgivningerne om varemærker (kodificeret udgave) 
– Ordfører: Angelo Grasso (Gruppen Andre Interesser – IT) 
 
– Ref.: KOM(2006) 812 endelig – 2006/0264 (COD) – CESE 417/2007 
 
–   Kontaktperson:      João Pereira dos Santos  
            (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail:  joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

• Energieffektivitetsmærkning af kontor- og kommunikationsudstyr 
(omarbejdet) 

–   Ordfører: Ivan Voles (Arbejdsgivergruppen – CZ) 
  

 –   Ref.: KOM(2006) 576 endelig – 2006/0187 (COD) – CESE 428/2007 
 
 –   Kontaktperson: Sven Dammann  

    (Tlf. : 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

• Udveksling af tjenesteydelser inden for området for offentlige bygge- og 
anlægskontrakter 

– Ordfører: Hans-Joachim Wilms (Lønmodtagergruppen – DE) 
   
– Ref.: KOM(2006) 748 endelig – 2006/0249 (COD) – CESE 416/2007 
 
–    Kontaktperson: Jean-Pierre Faure  
   (Tlf.: 00 32 2 546 96 15 –  e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
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9. REGIONALPOLITIK 

 
• Boliger og regionalpolitik 
− Ordfører: Angelo Grasso (Gruppen Andre Interesser – IT) 
− Medordfører: Nicole Prud'homme (Lønmodtagergruppen – FR) 
 
− Ref.: Høringsanmodning fra Europa-Parlamentet – CESE 407/2007 
 
− Hovedpunkter:  

 
Som en grundlæggende rettighed og en hjørnesten i den europæiske samfundsmodel bør boligen 
gøres økonomisk overkommelig, især for dem der ikke har mulighed for at få en bolig via markedet. 
Boligpolitikkernes bidrag er uomgængelig for at gennemføre Lissabon-målsætningerne som en 
supplerende politik inden for rammerne af vækst- og beskæftigelsesstrategien. 
 
Det hedder i EØSU's udtalelse, at det i betragtning af boligaspektets betydning er vigtigt at anspore 
og bistå medlemsstaterne og regionerne med at planlægge omstruktureringen af bykvartererne og 
forbedringen af boligen inden for rammerne af strukturfondene.  
 
Med henblik herpå bør Den Europæiske Socialfond give bedre støtte til aktioner til social integration 
udover den blotte indslusning på beskæftigelsesmarkedet, for som vi har set, er bolig- og 
beskæftigelsesmarkedet tæt forbundne størrelser. I indvandringspolitikkerne, som i dag udformes på 
EU-plan, kan man heller ikke se bort fra overvejelser over boligaspektet, hvis man ønsker at 
forebygge territorial adskillelse. De retningslinjer, Kommissionen skal offentliggøre om 
integrationen af vandrende arbejdstagere via boligen, bør udgøre en første etape i denne tilgang, som 
skal udmøntes i Progress-programmet i form af en bedre støtte til projekter med boligrelaterede 
dimensioner. 
 
EØSU har taget positivt imod Europa-Kommissionens og Investeringsbankens (EIB) initiativ gående 
ud på at oprette et nyt finansielt instrument, Jessica, som specifikt skal støtte udviklingen i de dårligt 
stillede bykvarterer, herunder også sociale boliger i disse kvarterer. Jeremie-instrumentet udgør 
ligeledes en gunstig mulighed for aktørerne inden for sociale boliger, som arbejder for at skabe 
bykvarterer, hvor det er rart for alle at bo. 
 

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

• Mærkning for dyrevelfærd 
–    Hovedordfører: Leif E. Nielsen (Gruppen Andre Interesser – DK) 

 
–    Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 421/2007 

 
 –    Hovedpunkter: 

 
Der er stigende interesse i EU for at fremme produktions- og opdrætsmetoder, der i højere grad 
end hidtil tilgodeser husdyrenes velfærd. På denne baggrund foreslår EØSU, at der indføres et 
mærkningssystem for dyrevelfærd, som ligger over minimumskravene, som et frivilligt tilbud til 
de berørte producent-, handels- og industriinteresser. Den konkrete udformning kan bestå i tilbud 
om en form for logo kombineret med farvemærkning eller et pointsystem, som kan påføres de 
kommercielle mærker, og som udgør et sagligt grundlag for markedsføringen kombineret med en 
form for privat og uvildig kontrol. Efter EØSU's mening vil systemet i princippet kunne anvendes 
for samtlige husdyrarter og animalske produkter og, i overensstemmelse med WTO’s regler, 
ligeledes på lige vilkår for importerede produkter.  
 
EØSU understreger, at den klassiske myndighedsregulering dog fortsat bør anvendes ved 
fastsættelsen af minimumskrav i EU samt som hidtil ved mærkning af produktionsformer for æg 
og økologiske produkter. 
 
EØSU mener, at forskningsindsatsen i EU på dyreværnsområdet således er helt afgørende for, at 
det i fremtiden bliver muligt at integrere dyrevelfærd i kæden fra landbrug og efterfølgende 
produktions- og handelsled på et videnskabeligt og objektivt grundlag.  
 
Samtidig stiller EØSU forslag om: 
 

− at etablere en hjemmeside og database, der understøttes af EU, med henblik på større 
gennemsigtighed og åbenhed, hvor anvendelse af de fælles retningslinjer forudsætter 
offentliggørelse af det nærmere indhold, 

− at skærpe forbudet og kontrollen med urigtige og vildledende anprisninger med henblik 
på at sikre, at virksomhederne i højere grad lever op til egne påstande.  

 
−  Kontaktperson:  Eleonora di Nicolantonio 
   (Tlf. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
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• Sortering af råtræ 
–    Ordfører: Tadeusz Dorda (Arbejdsgivergruppen – PL) 

 
–    Ref.: KOM(2006) 557 endelig – 2006/0178 (COD) – CESE 420/2007 

 
–    Kontaktperson: Filipa Pimentel  
   (Tlf. : 00 32 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)  
 
 

11. MILJØBESKYTTELSE 
 

• Bæredygtig anvendelse af pesticider 
–  Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
–    Ref.: KOM(2006) 373 endelig – 2006/0132 (COD) – CESE 419/2007 

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

12. UDDANNELSE 
 

• Det Europæiske Teknologiske Institut 
– Hovedordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
–  Ref.: KOM(2006) 604 endelig – 2006/0197 (COD) – CESE 410/2007 
 
–  Hovedpunkter: 

 
EØSU støtter helt og fuldt ideen om at skabe et instrument som Det europæiske Teknologiske 
Institut (ETI), der skal bidrage til udvikling af uddannelse af høj kvalitet, innovation og forskning 
ved at tilskynde til samarbejde og integration mellem europæiske ekspertisecentre på industriens, 
universiteternes og videnskabens område. 
 
EØSU understreger betydningen af at udvikle forslaget om ETI. 
 
Hvis det kommende ETI har ambitioner om at blive en hovedaktør i verdensklasse, skal dets 
funktion efter EØSU's mening ikke begrænses til integration af ressourcer. 
 
EØSU finder det vigtigt, at man ikke nøjes med at realisere ideen om et internationalt anerkendt 
flagskib på vidensområdet, men også prøver at opnå konkrete resultater. 
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ETI's succes vil være stærkt afhængig af EU's og medlemsstaternes finansielle støtte, som 
imidlertid ikke bør tages fra de andre vedtagne programmer for forskning og innovation. 
 
EØSU mener desuden, at ETI, hvor det er muligt, skal forsøge at inddrage udvalgte 
ekspertisecentre, som allerede findes i EU, men undgå at blive en bureaukratisk overbygning på 
dem.  
 
Det ville i denne forbindelse være hensigtsmæssigt at oprettet et "ETI investment management 
company". 
 
Endelig finder EØSU det nødvendigt, at både VIS'erne og ETI præciserer, hvordan 
ETI-eksamensbeviser skal defineres og udstedes.  
 
Hvad angår forslaget til ETI's vedtægter finder EØSU det hensigtsmæssigt, at der til at bistå den 
deri nævnte bestyrelse oprettes et overvågningsudvalg bestående af repræsentanter for 
medlemsstaterne med en repræsentant for Kommissionen som formand, et forretningsudvalg 
bestående af 2 repræsentanter for erhvervslivet, 2 for forskningscentrene og 2 for universiteterne 
under forsæde af bestyrelsens formand, en administrerende direktør og en rektor. 

 
–   Kontaktperson:  Magdalena Belarova-Carabin  
           (Tlf.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalina.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
 

13. EU-RET 
 

• De nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der 
tillægges Kommissionen 

– Hovedordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR) 
 
– Ref.: KOM(2006) 901 til 903 og KOM(2006) 905 til 926 endelig – CESE  418/2007 
 
–    Kontaktperson: Luís Lobo  
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


