Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Bruxelles, den 24. marts 2006

PLENARMØDE
15. OG 16. MARTS 2006

OVERSIGT OVER VEDTAGNE UDTALELSER

Udtalelserne er tilgængelige i deres fulde ordlyd på alle de officielle EU-sprog
på EØSU's hjemmeside:
http://www.esc.eu.int (rubrik "Dokumenter")

Greffe CESE 52/2006 Uv/SFJ
Rue Belliard 99 - B-1040 Bruxelles - Tlf. +32 (0)2 546 90 11 - Fax +32 (0)2 513 48 93 - Internet http://www.esc.eu.int

DA

-1Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, deltog i plenarforsamlingen med et indlæg
om Lissabon-dagsordenen og forberedelsen af Det Europæiske Råds forårsmøde.

1.

MARCHE
EUROPEEN:
REVITALISATION

CONSOLIDATION

ET

• Beretning om konkurrencepolitikken 2004
– Ordfører: Henri Malosse (Arbejdsgivergruppen – FR)
– Ref.: SEK(2005) 805 endelig – CESE 401/2006
– Hovedpunkter:
Efter reformen af mekanismerne for tilsyn med aftaler og misbrug af dominerende stilling har
Kommissionen i form af en handlingsplan indledt en reform af statsstøtteordningen. Beretningen
for 2004 er for EØSU en lejlighed til at foretage en generel vurdering af konkurrencepolitikkens
mål og metoder, navnlig i relation til følgende:
-

samhandelens globalisering,
EU's udvidelse og de deraf følgende øgede skævheder i udviklingen,
EU's stigende efterslæb inden for vækst og beskæftigelse i forhold til de vigtigste økonomiske
konkurrenter,
borgernes legitime ønske om bedre styreformer, bedre legitimering af de førte politikker og
bredere deltagelse i beslutningsprocessen.

– Kontaktperson:

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

•

JEREMIE (Fælleseuropæiske midler til mikrovirksomheder og små og
mellemstore virksomheder)

–

Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT)

− Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 408/2006
− Hovedpunkter:
Jeremie præsenteres som et "intelligent" redskab til koordinering og rationalisering af de nuværende
muligheder, der skal give mikrovirksomheder og SMV'er lettere adgang til lån.
EØSU's holdning til dette initiativ kan opsummeres som følger:
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•

Anvendelsen af andre virkemidler end tilskud bør fremmes, f.eks. lån, finansiering af
efterstillet gæld ved hjælp af sikrede lån, konvertible instrumenter ("mezzaningæld") og
risikovillig kapital (f.eks. kuvøsekapital og venturekapital).

•

Tilskud bør bruges til at bygge og vedligeholde infrastruktur, der letter adgangen til
finansieringsmidler (f.eks. teknologioverførselskontorer, kuvøser, erhvervsengelnetværker og
programmer for investeringsberedskab).

•

Der bør desuden ydes støtte til garanti- og gensidige garantimekanismer, især for at lette små
og mellemstore virksomhedernes adgang til mikrolån. EIB og EIF kan yde værdifulde bidrag
på dette område.

•

Der bør også gøres en indsats for at nå ud til særlige grupper, som for eksempel unge eller
kvindelige iværksættere eller iværksættere fra svagt stillede befolkningsgrupper, herunder
etniske mindretal.

•

Det er særlig vigtigt at arbejde tæt sammen med EIF for at udnytte den ekspertise, fonden har
oparbejdet gennem en række år. Derved kan de små og mellemstore virksomheder få den
støtte, de har behov for, samtidig med at det europæiske marked for risikovillig kapital
udbygges.

•

Anvendelsen af gældssecuritisering bør støttes og udvides for at øge lånekonsortiers
udlånskapacitet.

− Kontaktperson:

•

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

Finansiering af europæisk standardisering

– Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT)
– Ref.: KOM(2005) 377 endelig – 2005/0157 (COD) – CESE 402/2006
– Hovedpunkter:
EØSU bifalder Kommissionens forslag om at skabe en udtrykkelig, klar og gennemsigtig retlig
ramme for finansieringen af europæisk standardisering.
Europæisk standardiseringspolitik bør betragtes som ét af EU's grundlæggende politikområder i
forbindelse med gennemførelsen af den nyligt aktualiserede Lissabon-dagsorden.
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-3EØSU understreger, at europæisk standardisering er afgørende for det indre markeds
funktionsevne og konsolidering.
EØSU mener, at det samlede beløb, der foreslås til finansiering af hele det europæiske
standardiseringssystem i den pågældende femårige periode, er utilstrækkeligt, og at det bør
forhøjes ud over den nuværende tærskel på 2%. Det vil sikre, at standarder kan udarbejdes og
formidles frit, så det bliver muligt at opfylde behovene i det udvidede EU på 25 og i
kandidatlandene.
– Kontaktperson:

Magdalena Bêlarová-Carabin
(Tlf.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)

2.

FINANSFORVALTNING

• Finansforordningen - gennemførelsesbestemmelser
− Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT)
− Ref.: SEK(2005) 1240 endelig – CESE 409/2006
− Hovedpunkter:
EØSU glæder sig over Kommissionens komplekse og minutiøse arbejde med forenkling af de
administrative procedurer.
Mange af de “tekniske” ændringer har “politisk” betydning. Det er tegn på en udvikling i
“styringen” af den offentlige administration, som EØSU kun kan glæde sig over.
EØSU peger på behovet for forsigtighed. Ønsket om at tilgodese arbejdsmarkedets parter skal
kædes sammen med hensynet til, at der må være en grænse for, hvor fleksible forvalterne af de
offentlige midler må være. Eventuelle tab skal sammenholdes med reelle indtægter, eller sagt på
en anden måde: der må foretages en risikovurdering.
− Kontaktperson:

•

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

Grønbog - Investeringsfonde

– Ordføre r: Angelo Grasso (Gruppen Andre Interesser – IT)
–

Ref.: KOM(2005) 314 endelig – CESE 403/2006
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Hovedpunkter:
I denne grønbog vurderes virkningerne af den EU-lovgivning, der blev indført for at støtte
udviklingen af de mest udbredte former for investeringsfonde på det europæiske marked – UCITS
– en særlig form for kollektive investeringsporteføljer, som udelukkende anvendes til placering af
investorers aktiver.
EØSU’s udtalelse behandler detaljeret de 19 spørgsmål, som grønbogen stiller.

– Kontaktperson: Mme Magdalena Bêlarová-Carabin
(Tlf.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)

3.

•

INFORMATIONSSAMFUNDET SOM EN
FREMMER VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

FAKTOR,

DER

i2010 - Et europæisk informationssamfund som middel til vækst og
beskæftigelse

– Ordfører: Göran Lagerholm (Arbejdsgivergruppen – SE)
– Ref.: KOM(2005) 229 endelig – CESE 415/2006
– Hovedpunkter:
EØSU støtter fuldt ud kommissionsforslagets tre hovedmål. Eftersom informations- og
kommunikationsteknologi (ikt) er så vigtig en del af Lissabon-processen, understreger EØSU, at
der er behov for en mere intensiv indsats støtte medlemsstaterne og lede dem i den rigtige retning.
Hvis der ikke afsættes betydelige finansielle ressourcer, navnlig til F&U på ikt-området, vil
målsætningerne i meddelelsen ikke kunne nås. F&U og innovationspolitik spiller en vigtig rolle
både for ikt-branchen og -brugerne.
Kommissionen gør ret i at behandle spørgsmålene om sammensmeltning og interoperabilitet.
F&U og standardiseringsarbejdet på dette område kan efter EØSU’s opfattelse være meget
lønsomt. Standardiseringsarbejdet bør fortsat være markedsstyret, inddrage alle relevante
interesseparter og fokusere på brugernes behov.
EØSU understreger, at en udjævning af den digitale kløft er en forudsætning for, at man kan
udnytte ikt’s sociale og økonomiske potentiale. Det er også ensbetydende med, at man ved
politikudformningen bør tage hensyn til socialt ugunstigt stillede personers særlige behov for
hermed at sikre et informationssamfund, hvor alle kan deltage på lige fod.
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-5EØSU understreger ligeledes vigtigheden af at øge bevidstheden om sikkerhedsspørgsmål,
eftersom tillid til IT er en forudsætning for hyppig anvendelse, og især for at kunne få fuldt
udbytte af Internettet.
– Kontaktperson:

Anna Wagner
(Tlf.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)

• E-tilgængelighed
– Ordfører: Miguel Angel Cabra De Luna (Gruppen Andre Interesser – ES)
– Ref.: KOM(2005) 425 endelig – CESE 404/2006
– Kontaktperson:

4.

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

KULTUR: EN FAKTOR I DEN ØKONOMISKE OG SOCIALE
UDVIKLING
•

Turisme og kultur: to vækstfaktorer

– Ordfører: Patrizio Pesci (Arbejdsgivergruppen – IT)
–

Ref.: Initiativudtalelse – CESE 400/2006

– Hovedpunkter:
Denne initiativudtalelse har først og fremmest til formål at udstyre EU’s institutioner med
yderligere værktøjer til at fremme europæisk kulturturisme. Udtalelsen peger bl.a. på følgende:
-

Der er behov for mere effektiv information og integrerede kampagner, som gør reklame for
Europa og europæiske destinationer,
EU kunne benytte konkurrencer og belønningsordninger i sine programmer til at fremme
bedste praksis i forvaltningen af tjenester vedrørende kulturturisme,
fremme af den tværkulturelle dialog både inden for EU og mellem EU og andre områder i
verden bør også være et prioriteret punkt i kulturturismeprogrammerne,
EØSU ville kunne støtte oprettelsen (snarest muligt og under behørig hensyntagen til
nærhedsprincippet) af et europæisk turismeagentur.

– Kontaktperson:

Aleksandra Klenke
(Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
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• Kulturens sociale dimension
−

Ordfører: Daniel Le Scornet (Gruppen Andre Interesser – FR)

−

Ref.: Tillægsudtalelse – CESE 406/2006

− Hovedpunkter:
Sigtet med tillægsudtalelsen er at foreslå nogle yderligere operationelle etaper og redskaber i
forhold til udtalelsen ”Kulturens sociale dimension” vedtaget af EØSU den 31. marts 2004.
Begrebet "kulturens sociale dimension" søges præciseret via tre nøgleord. Nøgleord, der er
velkendte i EØSU, og som konstant udgør omdrejningspunktet for vore analyser. Disse nøgleord
er "vidensamfundet", "globaliseringen af økonomien" og "civilsamfundet".
Denne udtalelse gentager ikke a priori hypoteserne i første udtalelse vedrørende tilvejebringelsen
af nye strukturer som ”observationscenter”, ”laboratorium” og ”taskforce”.
EØSU beder imidlertid Kommissionen om at præcisere, hvilke kvantitative og kvalitative
indikatorer der gør det muligt at hævde, at de nuværende redskaber i EU er tilstrækkelige til at
måle følgende:
•

•

udviklingen i beskæftigelsen på det kulturelle og kunstneriske område i EU, de kvalitative og
kvantitative virkninger på beskæftigelsen generelt betragtet, på vækst, social samhørighed og
anerkendelse og deltagelse af alle, navnlig de tilsyneladende dårligst stillede
befolkningsgrupper og kategorier,
den reelle uddybning af den tværkulturelle dialog. Her tænkes der ikke kun på antallet af
udvekslinger og alskens initiativer. Men på et mere indholdsmæssigt plan er EØSU stærkt
bekymret over den stigende udstødelse, racisme, over afkoblingen mellem særinteresser og
almenvellets interesser, over splittelse i stedet for konvergens.

I udtalelsen foreslås det, navnlig i forbindelse med året for det tværkulturelle år for dialog – 2008 at Kommissionen forelægger en yderst detaljeret rapport om tværkulturel dialog som fænomen og
mål. EØSU er rede til at bidrage meget aktivt til udarbejdelsen af en sådan rapport.
Det foreslår ligeledes, at man giver sig i kast med nye kulturelle overvejelser over kultur. Begrebet
kultur synes fortsat alt for overvejende at være fokuseret omkring kulturarv og bevarelse af
kulturarven og i meget mindre grad om begreber som kreativt arbejde, processer og nye
forestillinger. Kulturen giver fortsat kun lidt plads til samfundets, økonomiens og miljøområdets
egen kulturelle frembringelseskapacitet.
EØSU ønsker, at man trækker på Dublin-Instituttets arbejde på disse områder. Det foreslår, at hver
gang EØSU behandler disse emner eller hver gang der melder sig et behov for "kulturelle
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begreber underkastes en konkret analyse i det mindste ét særligt afsnit.
Det understreger, hvorledes fremgangsmåden med "god eller bedste praksis" kunne blive et af de
vigtigste redskaber for dialog, udveksling, overførsel af viden og kultur, hvis man bevæger sig ud
over det rent retoriske aspekt.
− Kontaktperson:

5.

Stefania Barbesta
(Tlf.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

CIVILSAMFUNDET: STØTTE TIL KINA

•

Forbindelserne mellem EU og Kina: Civilsamfundets rolle

−

Ordfører: Sukhdev Sharma (Gruppen Andre Interesser – UK)

−

Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 413/2006

−

Hovedpunkter:
Den 7. februar 2005 anmodede det britiske EU-formandskab for anden halvdel af 2005 EØSU om
dets syn på civilsamfundets rolle i forbindelserne mellem EU og Kina. Også kommissær
Peter Mandelson har fremhævet, at det er nødvendigt at skabe forbindelser med Kina byggende på
menneskerettigheder og begrebet om et mere udviklet pluralistisk civilsamfund.
EU skal øge sin forståelse for kompleksiteten i civilsamfundets udvikling i Kina. EU bør derfor
vælge en flersporet tilgang ved samtidigt at samarbejde med forskellige typer af ngo’er. Det skal
også udvide sine kontakter med civilsamfundsorganisationer på regionalt og lokalt plan.
Hvad angår retsstatsforhold i Kina er det derfor tilrådeligt, at EU lægger mere vægt på behovet for at
respektere den eksisterende lovgivning. EU bør fortsat forsøge at gøre den kinesiske regering
opmærksom på, at stabilitet og et vitalt civilsamfund ikke er uforeneligt, så længe retsstatsforholdene
respekteres.
EØSU ser med tilfredshed på Kommissionens forslåede programmer til civilsamfundets udvikling i
Kina og henstiller, at EU overvejer at øge den finansielle støtte til civilsamfundsorganisationer i
Kina. Lige så vigtigt er det, at EU fortsat støtter kapacitetsopbygningsprogrammer for kinesiske
ngo’er.
EU kan vise den kinesiske regering og ngo’er, hvordan civilsamfundsorganisationer i Europa udøver
fortalervirksomhed, overvåger regeringens arbejde og bidrager til den offentlige politik, således at
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samarbejdet med civilsamfundet i Hongkong opretholdes.
Det anbefales, at EØSU i snævert samarbejde med UNICE og EFS overvåger overgreb mod
grundlæggende rettigheder og tilskynder Kommissionen til på rette vis at følge op herpå sammen
med Europa-Parlamentet og kinesisk ØSU. Det anbefales, at EØSU undersøger, på hvilken måde
virksomhedernes sociale ansvar og den internationale adfærdskodeks for multinationale
virksomheder (især OECD-retningslinjerne) kan øve indflydelse på de udenlandske virksomheders
bidrag til at udvikle regler for relationerne mellem arbejdsmarkedets parter i Kina.
− Kontaktperson:

6.

Gatis Eglitis
(Tlf.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int)

UDSATTE GRUPPER I SAMFUNDET

• Vold mod kvinder i hjemmet
−

Ordfører: Renate Heinisch (Gruppen Andre Interesser – DE)

−

Ref.: Initiativudtalelse – CESE 416/2006

−

Hovedpunkter:
EØSU mente, der bør fokuseres yderligere på problemet omkring vold mod kvinder i hjemmet, og
besluttede derfor at udarbejde en initiativudtalelse.
Kvinders sikkerhed og ligebehandling må som uadskillelige dele af menneskerettighederne være
grundlæggende udgangspunkt for og principielt mindstekrav til alle nuværende og kommende EUmedlemsstater. EØSU finder en fælleseuropæisk strategi, baseret på eksisterende
traktatbestemmelser, hårdt tiltrængt. EØSU efterlyser pålidelige og sammenlignelige statistikker
over vold mod kvinder i hjemmet i alle medlemsstaterne og i ansøger- og kandidatlandene, og alle
medlemsstater skal som led i den kommende fælleseuropæiske strategi udarbejde en national
handlingsplan til bekæmpelse af vold mod kvinder i hjemmet. Planen skal rumme konkrete
foranstaltninger for strategiens gennemførelse med særlig vægt på følgende punkter:
•
•
•
•
•

den nationale lovgivning,
statistisk registrering af vold i hjemmet,
hjælpe- og støtteforanstaltninger over for faktiske og potentielle voldsofre,
fokusering på særlige grupper af ofre for vold i hjemmet,
præventive og repressive aktiviteter over for gerningsmændene,
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•
•
•

finansiel og organisatorisk støtte til ngo’erne, som spiller en vigtig rolle i forbindelse med
forebyggelse af vold mod kvinder i hjemmet, gennemførelse af oplysningskampagner og
uddannelsestiltag, hjælp og støtte til ofrene og aktiviteter over for gerningsmændene,
passende uddannelse af personale, som har til opgave i tide at spore vold i hjemmet og
effektivt at hjælpe de berørte,
udpegelse af nationale rapportører til at indsamle, udveksle og bearbejde information og
statistiske data om vold mod kvinder i hjemmet,
oplysningskampagner.

Efter EØSU’s opfattelse er det absolut nødvendigt at finde nye løsninger med henblik på
bekæmpelse af vold mod kvinder i hjemmet og sikre vidensdeling mellem landene og på EU-plan
om god praksis inden for projekter og tiltag.
−

Kontaktperson:

Torben Bach Nielsen
(Tlf.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

• Ungdomsretssystemet
−

Ordfører: José Zufiaur Narvaiza (Lønmodtagergruppen – ES)

−

Ref.: initiativudtalelse – CESE 414/2006

− Hovedpunkter:
EØSU anser det for hensigtsmæssigt, at der tages følgende skridt til udvikling af en
fællesskabspolitik om ungdomskriminalitet og børne- og ungdomsret:
For det første er det absolut nødvendigt at råde over opdaterede og sammenlignelige data om
ungdomskriminalitetens udbredelse i de 25 EU-lande, således at man kan få et pålideligt kendskab
til problemets art og omfang og de forskellige måder at tackle det på. De forskelle, der kan være
mellem mandlige og kvindelige lovovertrædere, bør også tages med i betragtning.
Set ud fra en kvalitativ synsvinkel vil det også være hensigtsmæssigt at råde over nogle
minimumsstandarder eller fælles retningslinjer for alle medlemsstater - lige fra den forebyggende
politik over politiets og retsvæsenets behandling af børn og unge, som er kommet i konflikt med
straffeloven, til den socialpædagogiske og resocialiserende indsats.
Det første skridt hen imod udarbejdelsen af sådanne minimumsstandarder er at opbygge et så
præcist kendskab som muligt til de forskellige forhold og erfaringer i hver enkelt medlemsstat.
Det kan gøres på forskellig vis - blandt andet ved at indsamle information via rundspørger i hver
enkelt medlemsstat, som følges op med afholdelse af møder mellem eksperter og fagfolk på
området, som kan udveksle erfaringer og god praksis. Sådanne møder kan få en permanent
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- 10 karakter gennem oprettelse af et ekspertnet, hvis sammensætning og opgaver er tilpasset det
specifikke mål, der arbejdes hen imod. Endelig vil det for bedre at styre overvejelserne og
debatten om dette emne og nå ud til flest mulige institutioner, organisationer og enkeltpersoner
være hensigtsmæssigt, at Kommissionen offentliggør en grønbog om emnet.
Sideløbende med nævnte skridt eller i det mindste som næste trin i videnindsamlingen og
tilnærmelsen mellem medlemsstaternes ungdomsretssystemer vil det være hensigtsmæssigt at
oprette et europæisk observatorium om ungdomskriminalitet, hvilket vil gøre det lettere ikke alene
løbende at undersøge dette fænomen, men også at formidle resultaterne og yde de kompetente
myndigheder og institutioner råd og vejledning i forbindelse med beslutningstagningen.
Der er behov for en operativ koordination mellem de berørte instanser og agenturer, således at
ungdomskriminaliteten kan behandles på den tværfaglige og tværinstitutionelle måde, der – som
understreget i udtalelsen - er den bedst egnede for dette fænomen. Det skyldes, at de mange
forskellige aspekter af ungdomskriminalitet og børne- og ungdomsret er omfattet af forskellige
EU-politikker (fri bevægelighed, sikkerhed og retlige anliggender, ungdom, almen og faglig
uddannelse, beskæftigelse og sociale anliggender).
Da denne problematik har en åbenbar social og borgerretlig dimension må man ikke forsømme at
inddrage civilsamfundets organisationer og fagfolk, som er direkte knyttet til dette område (den
"tredje" sektors organisationer, foreninger, familier, ngo'er osv.), så de kan bidrage til
udformningen og den senere anvendelse af de programmer og strategier, der udvikles i EU.
I forbindelse med den sociale reintegration af mindreårige og unge lovovertrædere vil det også
være nødvendigt at tage hensyn til fagforeningernes og arbejdsgiverorganisationernes og deres
specifikke dialogforas rolle i udformningen af løsningsmodeller, som kan muliggøre social og
erhvervsmæssig integration af unge socialt marginaliserede. Hertil fordres medvirken fra alle
berørte aktørers side, da social og erhvervsmæssig integration er en af de vigtigste veje frem mod
en reintegration af disse unge i vort samfund.
− Kontaktperson:

7.

•

Stefania Barbesta
(Tlf.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

MILJØ: FORURENINGSBEKÆMPELSE OG UDNYTTELSE AF
NATURRESSOURCERNE
Fornybare råstoffer

– Ordfører: Bernd Voss (Gruppen Andre Interesser – DE)
–

Ref.: Initiativudtalelse – CESE 410/2006
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Hovedpunkter:
Fornybare råstoffer defineres som landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriprodukter, der ikke udnyttes
som fødevarer eller foder. Hertil regnes således alt, hvad der er skabt ved fotosyntese og ved
livsprocesserne i leddene efter denne. Der er tale om oplagret solenergi. Biomasse kan i den
forbindelse bruges som materiale eller energikilde.
Fremstillingen af fornybare råstoffer er sammen med fremstillingen af fødevarer og fodermidler
én af hovedopgaverne inden for landbrugsdrift. Med afsæt i traditionel viden kombineret med nye
teknologier og kreativ forskning har man i dag mangfoldige nye udnyttelsesmuligheder på
områderne energi, lægemiddelvidenskab, bygge- og anlægsvirksomhed, kemi og transport.
EØSU konstaterer, at det ikke er den udbudte mængde af færdigdyrkede eller allerede i dag
dyrkbare, fornybare råstoffer, der er den begrænsende faktor for udviklingen af denne sektor. Det
er udviklingen inden for forarbejdningsteknologierne i forhold til de mulige produkter på
markedet, der står i stampe. Det er på den baggrund problematisk, at forskning i og udvikling af
teknologier til fornybare råstoffer blev stærkt forsømt i det 6. rammeprogram for forskning. EØSU
efterlyser gennemgribende forbedringer, specielt ressourcer til udvikling af fornybare råstoffer i
det kommende 7. rammeprogram for forskning. EØSU anmoder især om flere budgetmidler til
fremstilling af materialer på basis af fornybare råstoffer, så fokus ikke blot er på energiudvinding
fra biomasse. Dette vil kræve en betydelig forhøjelse af budgettet.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg går udtrykkeligt ind for, at EU formulerer
målsætninger for de vedvarende råstofkilders andel. Udvalget foreslår 4x25 frem til 2020, dvs.
henholdsvis 25% strøm, varme, brændstof og nye materialer som f. eks. kompositmaterialer,
naturfiberforstærkede syntetiske stoffer eller andre oliekemiske produkter.
EØSU fremhæver, at det på alle indsatsområder (strøm, varme, brændstof samt
materialeudnyttelse) er helt afgørende, at der udvikles og gennemføres effektive
markedsføringsforanstaltninger. Her kunne visse medlemslandes energiforsyningslove tjene som
gode eksempler. Det er vigtigt med en fleksibel udformning, der giver investorer sikkerhed og
incitamenter til investering i nye teknologier, og som tager hensyn til forskellige udgangspunkter,
f. eks. med hensyn til teknologi og stordriftsfordele.

–

Kontaktperson:

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

•

Træ som energikilde i et udvidet EU

–

Ordfører: Seppo Kallio (Gruppen Andre Interesser – FI)

–

Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 411/2006
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Hovedpunkter:
Europas skovreserver (træstammevolumen i kubikmeter uden restbiomasse) voksede med ca.
30 procent, da EU fik ti nye medlemsstater i 2004. Næsten 30 procent af væksten er stadig
uudnyttet, hvilket indebærer, at EU’s skovkapital vokser og har gjort det de sidste 50 år. En del af
denne uudnyttede træmængde (170 mio. m3) består af småtræ, som kun kan anvendes til energi.
Af skovhugstrester efter hugst af stammetræ og anden skovfældning, der egner sig til
energiproduktion, efterlades årligt 173 mio. m3 i skovene. Under hensyntagen til de tekniske,
økonomiske og økologiske begrænsninger skønnes det, at 70 mio. m3 af denne mængde i form af
skovhugstrester og stammer kan udnyttes. Skovindustriens biprodukter (sortlud, bark, savsmuld
m.v.) og genbrugstræ rummer det største potentiale og udnyttes allerede effektivt i mange lande,
navnlig i forbindelse med integreret skovindustri. Energianvendelse baseret på biprodukter og
genbrugstræ kunne komme op på 30-50 procent af anvendelsen af råtræ.
EØSU finder derfor, at formålet med at anvende træ som brændsel først og fremmest er at
anvende et uudnyttet europæiske energipotentiale og samtidig mindske udledningen af
CO2-drivhusgasser. Det er også vigtigt at være opmærksom på skovenes nyttefunktioner i
almenhedens interesse (beskyttelsesfunktioner og biodiversitet). Øget anvendelse af træbrændsler
gør det også lettere at anvende det uudnyttede råstofpotentiale til industriel forarbejdning.
Anvendelse af træ som energikilde kan være med til at bekæmpe klimaændringerne, øge EU’s
selvforsyning på energiområdet og forbedre energiforsyningssikkerheden - alle energipolitiske
mål i EU.
EØSU mener, at øget anvendelse af træbrændsel stiller krav om en langsigtet strategi, der fjerner
regulering, der forhindrer og begrænser en mere udbredt anvendelse. Med henblik på anvendelsen
af træbaseret energi bør der skabes lige rammevilkår, ved at man fjerner skatte- og støttetiltag,
som begunstiger fossile brændstoffer. For faste træbrændsler er der offentliggjort en europæisk
specifikation vedrørende kvalitetskrav og -kategorier. Det er også vigtigt, at man i alle lande øger
den bæredygtige anvendelse af træ, og at brændstofmarkedet åbnes for industrielle biprodukter,
for træmateriale fra skovene til energiproduktion og for forarbejdede træbrændsler.
Udvalget konstaterer, at der i EU kun er ringe kendskab til træbrændsels potentiale og
anvendelsesmuligheder. Man bør i alle nuværende og kommende medlemsstater gøre bedre status
over træressourcer, som anvendes til energiformål, da en sådan viden er grundlaget for bæredygtig
udvikling. Der er her behov for en differentieret tilgang. Således må der i de store
mellemeuropæiske løvskovsområder bevares et tilstrækkeligt potentiale af træ til at sikre
artsmangfoldigheden i skovene.
EØSU mener, at øget anvendelse af træ som brændsel i nogle områder er et vigtigt led i
bekæmpelsen af skovbrande. Øget anvendelse, især inden for energiproduktionen, kan mindske
faren for skovbrande og reducere deres antal.
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Kontaktperson:

Filipa Pimentel
(Tlf.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int)
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Tildeling af kvoter af hydrofluorcarboner

– Ordfører: Giacomina Cassina (Lønmodtagergruppen – IT)
– Ref.: KOM(2004) 550 endelig – CESE 405/2006
–
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