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I plenarforsamlingen deltog, Margot Wallström næstformand for Europa-Kommissionen. Hendes tale og 
den efterfølgende debat drejede sig om interinstitutionelle forbindelser, deltagelsesdemokrati og 
kommunikationspolitik. 
 
Margot Wallström foreslog specielt at etablere et tæt samarbejde mellem Kommissionen og EØSU. 
EØSU bør have større indflydelse på Kommissionens forslag, på ideer og på lovgivning. Dette merbidrag 
bør formaliseres gennem den nye samarbejdsprotokol, som de to institutioner i øjeblikket forhandler om. 
Kommissæren fremhævede tillige EØSU's vigtige rolle, især med hensyn til konsolidering af vækst- og 
beskæftigelsesstrategien. Hun tilføjede, at EØSU kan spille "en afgørende rolle ved at målrette EU's 
budskaber mod specifikke målgrupper", og at det er en vigtig aktør i EU's overordnede 
kommunikationsstrategi, som er ved at tage form. Hun foreslog endvidere at afholde 
civilsamfundstopmøder og opfordrede EØSU til at medvirke til at udbygge deltagelsesdemokratiet. 
 

1.  STRUKTURFONDE OG SEKTORUDVIKLING 
 

• Fonde (generelle bestemmelser) 
–   Ordfører: Henri Malosse (Arbejdsgiverne – FR) 

 
− Referencer: KOM(2004) 492 endelig – 2004/0163 (AVC) – CESE 389/2005 
 
− Hovedpunkter:  
 

EØSU erkender, at Kommissionens forslag afstikker en egnet teknisk og finansiel ramme for 
samhørighedspolitikken i det udvidede Europa og tilstræber at samordne denne politik med EU's store 
strategiske mål, men det mener generelt, at teksten skulle gøre mere ud af prioriteringen, da man 
ellers risikerer, at programmerne ikke kan gennemføres, fordi ressourcerne viser sig ikke at stå mål 
med opgaverne. 
 
EØSU ser også med bekymring på forslaget om at overlade det til medlemsstaterne at fastlægge 
støttekriterierne og udvælge de regioner, der skal have støtte fra strukturfondene, og det beklager, at 
forslaget ikke er tilstrækkeligt opmærksomt på behovet for at inddrage alle berørte aktører i et lokalt 
partnerskab. 
 
EØSU kommenterer oprettelsen af en enkelt fond, den decentraliserede forvaltning og procedurerne 
for annullering af bevillinger, som der ikke er indgået forpligtelser for, og bifalder forslagene om 
indførelse af nationale strategiske rammer, additionalitetsprincippet, gradueringen af satserne og 
styrkelsen af globaltilskudsmetoden. En mere indgående konsekvensanalyse af de foreslåede 
ændringer af det offentligt/private partnerskab er dog nødvendig for at undgå, at bidragene fra den 
private sektor formindskes eller helt falder helt bort.  

 
− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 
                (Tlf. : 00  32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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• Samhørighedsfonden 
− Ordfører: Francisco João Silva (Andre Interesser  – PT) 

 
− Referencer: KOM(2004) 494 endelig – 2004/0166 (AVC) – CESE 390/2005 
 
− Hovedpunkter :  

 
EØSU godkender den tilgang, som går ud på, at forordningen om Samhørighedsfonden forbeholdes 
de overordnede mål og retningslinier for anvendelse og støtteadgang.  
 
Med henblik på en mere effektiv og hurtigere opfyldelse af "konvergens"-målet bør Kommissionen 
arbejde sammen med medlemsstaterne. 
 
EØSU opfordrer Kommissionen til behørigt at overveje nytten af reglen om, at støtten til 
medlemsstaterne er betinget af, at de ikke har et "uforholdsmæssigt stort" offentligt underskud.  
 
Endelig støtter EØSU afsættelsen af flere midler til Samhørighedsfonden.  

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

 

• Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
–   Ordfører: Vladimir Matousek (Lønmodtagerne – CZ) 

 
− Referencer: KOM(2004) 495 endelig – 2004/0167 (COD) – CESE 391/2005 
 
− Hovedpunkter :  

 
EØSU er enig i den brede indfaldsvinkel, Kommissionen anlægger.  
 
Det er positivt, at de foranstaltninger, der vil modtage støtte fra fonden, først og fremmest vil ligge 
inden for EU's højt prioriterede områder som fastlagt på Lissabon- og Göteborg-topmøderne.  
 
Forskning og teknologisk udvikling, innovation og iværksætteri bør prioriteres højt, navnlig med 
henblik på at støtte små og mellemstore virksomheders udvikling.  
 
Forslagene om at fremme det europæiske territoriale samarbejde hilses velkommen. Denne indsats 
bør styrkes. 

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

• Europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde (EGGS) 



- 3 - 

Greffe CESE 56/2005  Et/JH .../... 

–   Ordfører: Michel Nollet (Lønmodtagerne – BE) 
 

− Referencer: KOM(2004) 496 endelig – 2004/0168 (COD) – CESE 388/2005 
 
− Hovedpunkter :  

 
Udvalget finder det fornuftigt, at de økonomiske og sociale aktører på lokalt og regionalt plan 
udtrykkeligt inddrages i etableringen af EGGS. 
 
EØSU tilslutter sig Kommissionens forslag og de opstillede målsætninger. Dog beklager det, at der 
mangler en udtrykkelig bestemmelse om arbejdsmarkedsparternes involvering i 
overvågningsordningerne.  

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

• Europæiske industridistrikter 
– Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgiverne – IT) 
 
– Reference: Initiativudtalelse – CESE 374/2005 
 
– Hovedpunkter :  

 
EØSU ønsker, at der etableres en europæisk platform for distrikter, så der sikres en programramme. 
 
EØSU mener, at der er behov for overvejelser om indførelse af en EU-anerkendelse af europæiske 
videnbaserede metadistrikter, så man kan nå frem til en typologi for europæiske konsortier af 
videndistrikter, der kan styrke iværksætterånden, det sociale ansvar, etableringen af nye aktiviteter, 
udvikling af livslang læring og tilskynde til grænseoverskridende partnerskaber. 
 
Afslutningsvis mener EØSU, at den erfaring, der er indsamlet med distrikter og som nu rettes mod 
videnbaserede metadistrikter, er en god mulighed for at: 

 
- øge beskæftigelsen, 
- forbedre sociale relationer på arbejdsmarkedet, 
- højne arbejdstagernes faglige kvalifikationer på alle niveauer, 
- skabe sikre og sunde arbejdspladser, 
- udvikle og udvide den etiske og miljømæssige certificering (ISO 14000 og EMAS),  
- tackle problemerne med låneadgang og effekten af Basel II-aftalerne bedre, 
- forbedre kvaliteten og konkurrencedygtigheden for produkter fremstillet i EU, 
- fremme og udvide eksportmulighederne, 
- forbedre arbejdets, arbejdstagernes og virksomhedernes stilling over for bureaukratiet. 

 



- 4 - 

Greffe CESE 56/2005  Et/JH .../... 

EØSU mener derfor, at der på baggrund af denne udtalelse bør arrangeres en offentlig høring med 
deltagelse af videndistrikter og berørte organisationer fra forskellige geografiske områder. 
 

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

• Turismepolitikken i det udvidede EU 

– Ordfører: Juan Mendoza Castro (Lønmodtagerne – ES) 
  
– Reference: Initiativudtalelse – CESE 375/2005 
  
– Hovedpunkter: 

 
EØSU betragter turismen som en nøglesektor og en nøgleindustri for effektiv integration i det 
udvidede EU. Den bør udvikles på bæredygtige vilkår i bredeste forstand og bør kunne bidrage 
effektivt til social samhørighed i Europa. 
 
De nye medlemsstater betragter turismen som en kærkommen mulighed for økonomisk udvikling, der 
kan mindske indkomstforskellene mellem de gamle og de nye EU-lande. Den store mangfoldighed af 
kultur- og naturværdier, som  de bringer med sig, vil betyde udvidelse af såvel udbud som 
efterspørgsel efter turistprodukter inden for og uden for EU. 
 
EØSU vurderer, at EU's optagelse af nye lande får meget positive følger for turistsektorens fremtid, 
især hvis den europæiske turismemodel anvendes på kriterier for bæredygtighed. 
 
Et af de forslag, som EØSU gerne ser vedtaget og fremsendt til alle institutioner i samtlige 
medlemsstater, er gennemførelse af en bred oplysningskampagne om turismen som strategisk industri 
for Europa. 

 
– Kontaktperson: Nemesio Martinez  
                        (Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• MEDIA 2007 
– Ordfører: Jorge Pegado Liz (Andre Interesser – PT) 

 
 –    Reference: KOM(2004) 470 endelig – 2004/0151 COD – CESE 380/2005 

   
–  Hovedpunkter: 

 
EØSU glæder sig over Kommissionens initiativ, som i vidt omfang imødekommer en række af 
EØSU’s forslag og henstillinger i tidligere udtalelser. 
 
EØSU mener, at visse aspekter forsat ikke er tilstrækkeligt dækket i det nye forslag, dvs. at: 
 
− styrke initiativerne for at forebygge koncentrationer, som kan skade pluralismen og den 

kulturelle mangfoldighed, 
− sørge for komplementaritet og sammenhæng med andre EU-foranstaltninger ved at lade dem 

indgå i en fælles strategi,  
− lægge særlig vægt på teknologisk udvikling og innovation samt på den tværnationale udbredelse, 
− forbedre offentlighedens adgang til den europæiske audiovisuelle arv ved hjælp af 

sammenkædning på europæisk plan,  
− foretage en passende og systematisk evaluering af støtten med det formål at få mest muligt ud af 

de finansielle midler,  
− fremme europæiske film i og uden for Europa gennem et systematisk oplysningsarbejde 

vedrørende festivaler. 
  
–  Kontaktperson :  Raffaele Del Fiore  

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

2. BESKÆFTIGELSE OG UNDERVISNING 
 

•  Civilsamfundets rolle i forebyggelsen af sort arbejde 
− Ordfører: Erik Hahr (Arbejdsgiverne – SE) 
 
− Reference: Initiativudtalelse – CESE 385/2005 
 
− Hovedpunkter: 
 

Udvalget ser positivt på Rådets initiativ til at gå videre med spørgsmålet om sort arbejde i form af en 
resolution og konstaterer, at Kommissionen i 2003 tog initiativ til en bredt anlagt og meget værdifuld 
undersøgelse om sort arbejde i den udvidede union. Udvalget peger på en række områder, som må 
undersøges nærmere og holdes in mente: 
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• Incitamenterne til at selvangive lønindkomster bør forbedres og sanktionerne bør være tilpas 
effektive;  

 
• kvinder er mange gange i en udsat situation, når det gælder sort arbejde med lave lønninger; det 

er derfor vigtigt med en nærmere kortlægning af deres situation for at kunne træffe særlige 
foranstaltninger; 

 
• myndighederne har en pligt til klart at oplyse indvandrere om deres rettigheder og pligter og 

sørge for, at de får adgang til det almindelige arbejdsmarked og fuld adgang til uddannelse; nogle 
personer får deres papirer stjålet for at tvinge dem til at betale for deres indsmugling; 

 
• regelværket for virksomheder bør ændres for at mindske bureaukratiet, især ved etablering af 

nye virksomheder: ejere af nystartede virksomheder bør vide, hvilke retlige krav samfundet 
stiller, når det gælder driften af virksomheder, f.eks. vedrørende arbejdsret og social tryghed for 
ansatte medarbejdere; 

 
• brede oplysningstiltag for producenter og forbrugere bør gennemføres for at vise de negative 

konsekvenser af sort arbejde for statens indtægter og de sociale velfærds- og 
forsikringssystemer; 

 
• overvågningen fra de ansvarlige myndigheders side bør forbedres bl.a. gennem øget kapacitet til 

retlig forfølgelse samt gennem samarbejde mellem alle berørte myndigheder; 
 
• det vil være positivt, hvis man i en tilbundsgående undersøgelse belyser forholdet mellem skatter 

og afgifter og omfanget af sort arbejde;  
 
• det påpeges, at visse tredjelande ikke overholder de alment accepterede sociale standarder, og 

det henstilles, at EU-virksomheder, der opererer i sådanne lande, tager hensyn hertil; 
 
• det er vigtigt, at den europæiske beskæftigelsesstrategi gennemføres. Et velfungerende 

arbejdsmarked med fuld beskæftigelse og arbejdspladser af høj kvalitet udgør det bedste middel 
til at bekæmpe udbredelsen af sort arbejdskraft og sort arbejde. 

 
− Kontaktperson:  Torben Bach Nielsen 
           (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet – Progress 
– Ordfører: Wolfgang Greif (Lønmodtagerne – AT) 

 
– Referencer: (KOM(2004) 488 endelig) – CESE 386/2005 
 
− Hovedpunkter : 

 
Generelt bifalder EØSU Kommissionens forslag, men har på visse konkrete punkter en række 
bemærkninger. 

 
Der er især tale om bemærkninger vedrørende: a) større overensstemmelse med andre EU-
politikområder, b) behovet for øgede budgetbevillinger og en mere klar fordeling af midlerne, c) en 
større adgang og anvendelighed for slutbrugerne trods rationaliseringen på Kommissionsniveau, d) 
indblik og deltagelse i programudvalget samt e) inddragelse af civilsamfundet på såvel nationalt som 
europæisk plan. 

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

• Kvalitetssikring inden for videregående uddannelser " 
−  Ordfører: Mário Soares (Lønmodtagerne – PT) 

 
−  Referencer: KOM(2004) 642 endelig – 2004/0239 COD – CESE 387/2005 
 
−  Hovedpunkter :  

 
Kravet om et højt kvalitetsniveau i uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne er en vigtig 
forudsætning, hvis man vil opfylde målene i Lissabon-strategien. I denne forbindelse understreger 
EØSU endnu en gang, hvor stor betydning en større mobilitet blandt studerende og arbejdstagere har 
for udviklingen af vidensamfundet i Europa. En sådan mobilitet kan være en hovedhjørnesten i 
realiseringen af et europæisk arbejdsmarked og i opbygningen af et mere konkurrencedygtigt 
videnbaseret samfund. 
 
Forslaget til henstilling går i denne retning, idet det erkender, at gensidig anerkendelse af 
kvalifikationer og grader – som forudsætter etablering af effektive og sammenhængende mekanismer 
på europæisk plan med inddragelse af alle berørte parter – er nødvendig, hvis det skal lykkes at skabe 
en sådan mobilitet. Blandt disse mekanismer er det særligt vigtigt, at der fastlægges passende metoder 
til evaluering og akkreditering af de videregående uddannelser på det europæiske område. 

 
EØSU mener dog, at disse evalueringsmekanismer, som naturligvis er vigtige for styrkelsen af de 
videregående uddannelsers kvalitet og anseelse, ikke må være alt for afhængige af markedets 
umiddelbare behov, eftersom deres mål er langsigtede og fremadrettede. Her kan blot nævnes 
grundforskningen. 
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EØSU understreger endvidere, at finansieringen af de videregående uddannelser fortsat er et 
nøgleelement i konkretiseringen af de centrale mål. Det vil ikke være rimeligt, hvis de højere 
læreanstalter forhindres i at konsultere de bedste kvalitetssikrings- og akkrediteringsorganer på grund 
af finansielle begrænsninger. 

 
EØSU slår endnu en gang fast, at opnåelsen af de tilstræbte mål på området gensidig anerkendelse 
bygger på væsentlige principper, som derfor udtrykkeligt bør nævnes i henstillingen til 
medlemsstaterne: 
 
− kvalitetssikringssystemerne kan ikke påtvinges, men skal accepteres af aktørerne, især lærerne 

og universiteternes styrelse, og det endelige mål med dem skal være at højne niveauet inden for 
medlemsstaternes videregående uddannelser; 

 
− de højere læreanstalter bør stille de nødvendige midler til rådighed til finansiering af de 

strukturer, der er nødvendige for at fremme, støtte og anvende kvalitetssikringsmetoder og 
-teknikker, især hvad angår den uundværlige inddragelse af dem, som forestår undervisningen. 

 
− Kontaktperson:  Stefania Barbesta 

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

3.  DET INDRE MARKED 
 

• Indremarkedsprioriteter for 2005-2010 
– Ordfører: Bryan Cassidy (Arbejdsgiverne – UK) 
 
– Reference: Tillægsudtalelse – CESE 376/2005 
  
– Hovedpunkter : 

 
Kommissionen bør koncentrere sit arbejde om at forenkle og konsolidere de eksisterende EU-
bestemmelser og forbedre deres sammenhæng, således at der kan drages fuld nytte af det indre 
markeds potentiale.  
 
Efter EØSU's mening er det medlemsstaterne, som udgør den største hindring for gennemførelsen af 
det indre marked. Nogle trækker implementeringen af lovgivningen i langdrag, og andre fastsætter så 
deltaljerede regler for implementeringen, at det skaber modvilje mod det indre marked og EU. Atter 
andre obstruerer det indre marked ved f.eks. at vedtage national lovgivning, der forbyder 
grænseoverskridende virksomhedsovertagelse af finansielle institutioner som banker. Andre igen 
tillader deres nationaliserede industrier at foretage grænseoverskridende virksomhedsovertagelser 
uden at tillade gensidighed. Nogle landes nationaliserede industrier har ubegrænsede midler til deres 
rådighed, og denne form for konkurrenceforvridning har Kommissionen hidtil tøvet med at takle. 
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– Kontaktperson: Jean-Pierre Faure  
                        (Tlf.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 

•  Store detailhandelskæder – tendenser og konsekvenser for landbruget og 
forbrugerne 

–   Ordfører: Frank Allen (Andre Interesser – IE) 
 
–   Reference: Initiativudtalelse – CESE 381/2005 
 
–   Hovedpunkter : 
 

Initiativudtalelsen undersøger den tiltagende koncentration inden for fødevaredetailhandel og 
indeholder en generel analyse af de konsekvenser, som koncentrationen har – eller kan få – for de 
forskellige aktører, så som forbrugere, ansatte i supermarkeder, landmænd og leverandører. 
Fremhæver følgende tendenser og problemer: 
 
• I udtalelsen behandles de store detailhandelskæders prispolitik, idet det bemærkes, at selv om 

deres konstante stræben efter prissænkninger kan være positivt for forbrugerne på kort sigt, kan 
de medføre betydelige negative følger for fødevarekvaliteten, forbrugernes valgmuligheder og 
miljøvilkårene på lang sigt. 

 
• Udtalelsen omhandler de store detailhandelskæders arbejdskraft, som ofte primært består af 

dårligt kvalificerede, deltidsansatte og kvinder. Selv om de særlige arbejdsvilkår i supermarkeder 
kan rumme gode muligheder for fleksible arbejdstider for personer med familiemæssige 
forpligtelser, studerende m.v., kan konsekvensen også blive udnyttelse og lave lønninger. Det er 
yderst vigtigt, at deltidsansatte ikke udsættes for forskelsbehandling.  

 
• Forskellene mellem de priser, som landmændene (leverandørerne) modtager, og de priser, som 

de endelige forbrugere må betale, analyseres i udtalelsen. Det konkluderes, at der er en tendens 
til at betale producenterne lavere priser, til trods for at forbrugerne ikke betaler mindre for 
slutproduktet i supermarkedet, dvs. at supermarkedernes fortjenstmarginer stiger. Dette fører til 
hårdere arbejds- og levevilkår for landmænd og andre leverandører. Aggressiv prisfastsættelse og 
salgspriser under kostprisen øger presset på producenter og leverandører. 

 
Det hedder i udtalelsen, at selv om store detailhandelskæder kan indebære en række fordele for 
økonomien og forbrugerne, er det yderst vigtigt, at medlemsstaterne og Kommissionen er klar over 
de potentielle problemer og reagerer overfor dem. Udtalelsen indeholder følgende konklusion: 
 
• Der er behov for flere oplysninger om og større gennemsigtighed af prisstrukturen og 

fortjenstmarginerne mellem detailhandlerne, leverandørerne (fødevareforarbejdningsleddet) og 
de primære producenter. 
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• Medlemsstaterne skal sikre, at der findes en passende konkurrence mellem regionerne inden for 
medlemsstaterne. 

 
• Et af de områder af konkurrencelovgivningen, som bør behandles, er definitionen af almen 

interesse, som ikke bør indskrænkes til kun at omfatte priser og markedskræfter. 
 
–    Kontaktperson: Annika Korzinek 

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

• Elektroniske Business-to-Business markedspladser 

– Ordfører: Göran Lagerholm (Arbejdsgiverne – SE) 
 
– Referencer: KOM(2004) 479 endelig – CESE 377/2005 
  
– Hovedpunkter : 
 

− EØSU finder, at 
 
− Kommissionens meddelelse stort set dækker de vigtigste spørgsmål vedrørende accept af 

e-markedspladser, og at den gør det på korrekt vis; 
 
− der er imidlertid behov for yderligere tiltag. Det er til en vis grad også forståeligt, at markedet er 

tilbageholdende. Især de mere avancerede former for e-markedspladser adskiller sig fra de 
forretningsmodeller, som traditionelt anvendes af små og mellemstore virksomheder; 

 
− der findes dog andre langt større hindringer for grænseoverskridende handel. 

 
–    Kontaktperson:  Nemesio Martinez  
                       (Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• PRISM 2004 (Markedsobservatoriet)  
–  Ordfører: Madi Sharma (Arbejdsgiverne – UK) 
 
–  Reference: Informationsrapport – CESE 835/2004 fin 
 
–  Hovedpunkter : 

 
Udvalget mener, at PRISM-databasen effektivitet skal forbedres, og at indholdet skal leve op til dens 
potentielle brugeres forventninger og være i tråd med det indre markeds tendenser og prioriteter. 
 
Der er derfor blevet udarbejdet en handlingsplan, som skal ajourføre databasen og øge EØSU’s rolle 
og synlighed. Denne ”forretnings- eller handlingsplan” omfatter målsætninger på kort, mellemlang og 
lang sigt og fastsætter tidsrammer til overvågning af den fremtidige udvikling.  
 
Der kræves nu en fælles indsats for at skaffe ressourcer til at fremme PRISM og give det en førende 
position samt sikre, at det anvendes til det formål, der oprindeligt var hensigten. Med de nye 
medlemsstaters tiltrædelse er tiden nu moden til at udvikle og styrke webstedet. 

 
– Kontaktperson:  Jean-Pierre Faure  
                      (Tlf.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 

4. MILJØ- OG FORBRUGERBESKYTTELSE 
 

•   LIFE+ 
–   Ordfører: Lutz Ribbe (Andre Interesser – DE) 

 
–     Referencer: KOM(2004) 621 endelig – 2004/0218 COD – CESE 382/2005 

 
–     Hovedpunkter: 

 
 EØSU bifalder i princippet, at miljøpolitikken skal integreres i alle andre politikområder, for alene 

med Life-programmets beskedne midler kan miljøbeskyttelsen i EU ikke fremmes. 
 

 Men både i Kommissionens forslag og generelt i den aktuelle debat om de finansielle overslag 2007-
2013 ser EØSU store potentielle farer for Life-programmets fremtidige succes. For det første er der 
ikke nogen som helst "garanti" for, at miljøforanstaltninger nu faktisk vil få tildelt midler under andre 
udgiftsområder, og for det andet giver EU med den planlagte overførsel til medlemsstaterne et hidtil 
ganske vist beskedent, men meget effektivt styringsinstrument fra sig. EØSU kræver derfor, at de 
innovative elementer i Life-Miljø og Life-Natur fortsat varetages af en støttefond, som 
Kommissionen selv administrerer. 

 
– Kontaktperson:   Johannes Kind 

                  (Tlf.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 
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•  Det europæiske register over forurening 
–    Ordfører: María Sánchez Miguel (Lønmodtagerne – ES) 

 
–    Referencer: KOM(2004) 634 endelig – 2004/0231 COD – CESE 383/2005 
 
– Kontaktperson:  Annika Korzinek  
                         (Tlf.: 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 

 

• Færdigpakninger 
– Ordfører: Madi Sharma (Arbejdsgiverne – UK) 
 
– Referencer: KOM(2004) 708 endelig – 2004/0248 COD – CESE 379/2005 
  
– Hovedpunkter: 

 
Ifølge EØSU giver det nye direktiv større mulighed for innovation, markedsundersøgelser og 
udvikling, hvilket giver forbrugerne flere valgmuligheder. 
 
EØSU bifalder ligeledes den nært forestående revision af den metrologiske mængde, som er en vigtig 
prioritet for beskyttelsen af forbrugerne og den europæiske industri. 
 
Ikke desto mindre kan nogle forbrugere blive forvirret af for mange forskellige emballagestørrelser og 
emballage, som måske ikke ligefrem kan betegnes som vildledende, men alligevel giver indtryk af at 
have et større indhold. 
 
Det er bydende nødvendigt, at målene med direktivet om emballage og emballageaffald nås, uanset 
om størrelserne reguleres eller ej. 
 

–    Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
            (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 

•  Tilsætningsstoffer til levnedsmidler og sødemidler 
–    Ordfører: Ann Davison (Andre Interesser – UK) 

 
–    Referencer: KOM(2004) 650 endelig – 2004/0237 COD – CESE 384/2005 

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

• Farlige stoffer - CMR 
– Ordfører: David Sears (Arbejdsgiverne – UK) 
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– Referencer: KOM(2004) 638 endelig – 2004/0225 COD – CESE 378/2005 
  
– Hovedpunkter : 

 
EØSU støtter de begrænsninger for markedsføring og anvendelse, som forslaget indeholder.  
 
Hvad de tidligere ændringer til Rådets direktiv 76/769/EØF angår, beklager EØSU, at produkter, der 
ikke har noget med hinanden at gøre, behandles i samme tekst. Det kunne under andre forhold gøre 
det nødvendigt med løbende konkrete ændringer for at skabe overensstemmelse med den ydre 
virkelighed. 

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

 
 


