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I plenarforsamlingen deltog Kommissionens medlem László KOVÁCS i forbindelse med behandlingen 
af skattepolitikken i EU.  
 

1. EU'S FINANS-OG SKATTEPOLITIK 
 

• Momsforenkling 
 

− Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 

− Referencer: KOM(2004) 728 endelig -2004/0261 CNS - 2004/0262 CNS – CESE 531/2005 
 

− Hovedpunkter: 
 
 EØSU støtter Kommissionens forslag, men gør beslutningstagerne opmærksom på følgende: 

Hvis étstedsordningen er den eneste grænseflade mellem operatørerne og de forskellige nationale 
myndigheder, skal den være eneansvarlig for procedurerne og forvaltningen af de summer, som 
skal betales eller modtages. Denne proces vil under alle omstændigheder først kunne fuldføres, 
når momssatserne og de nationale regler er blevet harmoniseret, hvilket også er nødvendigt for, 
at EU’s indre marked kan blive en realitet. 

 
− Kontaktperson: Borbála Szij 

                                       (Tlf.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

• Ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 

 
− Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 

 
− Referencer: KOM(2004) 501 endelig – 2004/0170 CNS – CESE 533/2005 

 
− Hovedpunkter: 

 
 Udvalget koncentrerer sig om de aspekter, som vedrører rimeligheden af de finansielle bidrag og 

mekanismerne til at dele fordele og byrder mellem medlemsstaterne. Det rejser spørgsmålet om 
det fornuftige i at bibeholde momsafgiften som et led i EU's egne indtægter og det 
hensigtsmæssige i at bevare disse stadigt faldende indkomster, som indgår i de traditionelle egne 
indtægter, men i stedet for, i modsætning til hvad Kommissionen mener, foretage en justering af 
BNI-andelen.  Udvalget gentager sin modstand mod en afgift på forurenende energi og mod 
enhver forhøjelse af bidraget fra det skatte- og afgiftsbaserede system, især hvis dette bygger på 
den overbevisning, som Udvalget mener er forkert, at man herved vil bringe borgerne tættere på 
EU og gøre EU mere synligt. 

 
 Med hensyn til forpligtelser bør retningslinjerne være betinget af accept af de to begreber, der 

kan betegnes som global solidaritet og global udvikling. Den generelle korrektionsmekanisme bør 
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efter Udvalgets mening medtages blandt bidragskriterierne i kraft af afbalancerede løsninger, som 
skal være gennemsigtige og velbegrundede, så der opnås et kompromis mellem "juste retour" og 
solidaritet, hvor der tages hensyn til det nødvendige i at udvise særlig politisk følsomhed i 
forholdet til den offentlige opinion i Europa og især i de nye medlemsstater. 

 
− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 

                                       (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietransata@esc.eu.int) 
 

• Hvidvaskning af penge 

 
− Ordfører: John Simpson (Andre Interesser - UK) 

 
− Referencer: KOM(2004) 448 endelig – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 

 
− Hovedpunkter: 

 
 Efterhånden som der indhøstes erfaringer med forvaltningen af direktiverne om forebyggelse af 

hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, vil EU sandsynligvis med fordel kunne 
overveje visse sammenhænge og politiske synergier med andre aspekter af kriminel adfærd og 
forebyggelsen heraf. Udvalget har i sin udtalelse noteret sig forslag vedrørende: 

 
- sammenligning af direktivforslaget og Europa-Rådets arbejde på det strafferetlige 

område; 
- klarhed om ordningerne vedrørende konfiskering af kriminelle midler; 
- yderligere bistand til tredjelande i forbindelse med problemer omkring organiseret 

kriminalitet; 
- særligt sårbare områder som f.eks. grænseoverskridende skatteunddragelse. 
 

− Kontaktperson: Borbála Szij 
                                      (Tlf.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 



- 3 - 

Greffe CESE 65/2005 Dhw/JH .../... 

2. EU-FINANSIERING AF BÆREDYGTIGE AKTIVITETER 
 

• Bæredygtig udvikling og finansielle overslag 
 

− Ordfører: Ulla Sirkeinen (Arbejdsgivergruppen – FI) 
 

− Medordførere: Ernst Erik Ehnmark (Lønmodtagerne – SE) 
                 Lutz Ribbe (Andre Interesser - DE) 
 

− Reference: Sonderende udtalelse  –  CESE 528/2005 
 

− Hovedpunkter: 
 
 EØSU forventer, at vigtigheden af bæredygtig udvikling afspejles i den faktiske gennemførelse af 

budgettet, således at man ikke blot gør det samme som altid, blot under nye overskrifter. Det er 
yderst vigtigt, at de nye finansielle overslag tydeligt afspejler Lissabon-målene og bæredygtig 
udvikling. I denne forbindelse skal der ske en væsentlig omstrukturering af udgifterne, uanset 
hvilket niveau af egne indtægter man ender med at blive enige om. Hvis de finansielle overslag 
ikke sikrer, at EU udvikler sig i den rigtige retning, er der kun ringe håb om, at det vil lykkes ved 
hjælp af andre politikker eller senere finansielle justeringer. 

 
 EØSU er enig med Kommissionen i, at vækst og beskæftigelse skal prioriteres set i lyset af 

Lissabon-perspektivet frem til 2010. Konkurrenceevne og økonomisk vækst er ikke mål i sig 
selv, men midler til at fremme sociale og miljømæssige mål. Såvel de prioriterede områder inden 
for strategien for bæredygtig udvikling som andre områder, hvor tendensen tydeligt ses at gå i 
den forkerte retning – klimaforandringer, transport, folkesundhed, naturlige ressourcer, 
udryddelsen af fattigdom, befolkningens aldring og afhængigheden af fossile brændstoffer  – bør 
også betragtes som budgetpolitiske prioriteter. 

 
 En budgetpost er som sådan næsten aldrig hverken "bæredygtig" eller "ikke bæredygtig". 

Virkningerne på bæredygtig udvikling afhænger af den detaljerede udformning af programmer, 
målsætninger og kriterier for de projekter, der skal finansieres. Det vigtigste instrument til at 
skabe sammenhæng mellem politikker og målene for bæredygtig udvikling er 
konsekvensanalyser af hvert eneste program på budgettet og de tilhørende målsætninger ud fra 
kriterier som f.eks. projektets effekt på miljø, sundhed, jobskabelse eller jobtab samt EU's 
konkurrenceevne. I denne sammenhæng bør man navnlig indstille støtten til ikke-bæredygtige 
aktiviteter. 

 
 EØSU ønsker især at understrege vigtigheden af viden, F&U samt ny teknologi. Ved i praksis at 

støtte dette og sikre tilstrækkelige ressourcer har EU en enestående chance for at forbedre 
produktiviteten, konkurrenceevnen, væksten og beskæftigelsen på trods af skarp konkurrence 
fra andre dele af verden, men også til at mindske belastningen af miljøet og de naturlige 
ressourcer ved at anvende mere miljøeffektive teknologiske løsninger til at opfylde borgernes 
behov, der samtidig værner om sundhed og sikkerhed. 
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− Kontaktperson: Johannes Kind  

   (Tlf. : 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Den Europæiske Fiskerifond 
 

− Ordfører: Gabriel Sarró Iparraguirre (Andre Interesser – ES) 
 

− Referencer: KOM(2004) 497 endelig – 2004/0169 CNS – CESE 43/2005 – CESE 532/2005 
 
− Hovedpunkter: 

 
 Udvalget hilser forslaget til forordning om Den Europæiske Fiskerifond velkommen, da formålet 

med dette finansielle instrument er at ledsage foranstaltningerne til forvaltning af ressourcerne og 
bidrage til justering af fiskerisektorens produktionsstrukturer i overensstemmelse med den fælles 
fiskeripolitik. 

 
 Udvalget har følgende bemærkninger til Kommissionens foreslåede fem prioriterede opgaver: 
 

1. Foranstaltninger til tilpasning af EF-fiskerflåden  
 

• EU bør bevare en operationel og konkurrencedygtig fiskerflåde såvel i som uden for den 
eksklusive økonomiske zone. 

• Indførelse af mere rimelige kriterier til beregning af den offentlige støtte til ophugning. 
• Opførelse af udskiftning af hovedmotoren som en støtteberettiget investering om bord på 

fiskerfartøjet.       
 
2. Akvakultur, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter  

 
• Medlemsstaterne bør selv kunne afgøre, hvordan fondens økonomiske bistand kommer 

bedst til anvendelse.  
• Hovedvægt på investeringer i mikrovirksomheder og små virksomheder med blot ét krav til 

finansieringen af disse projekter, nemlig at de skal være økonomisk og kommercielt 
levedygtige, så de kan forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. 

 
3. Foranstaltninger af kollektiv interesse  

 
• Finansiering af kollektive foranstaltninger af begrænset varighed, som private virksomheder 

måtte ansøge om, samt de investeringer, der er nødvendige for at kunne forbedre den 
videnskabelige og tekniske rådgivning om EU's fiskeriforvaltning. 

 
4. Bæredygtig udvikling af kystfiskeriområder  
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• Fjernelse af begrænsningen af de støtteberettigede områder til kommuner med færre end 
100.000 indbyggere.  

• Hver enkelt medlemsstat bør have ret til at opstille listen over støtteberettigede kystområder 
med udgangspunkt i egne kriterier. 

 
5. Teknisk bistand   
 

• Der bør ydes finansiel støtte til fiskeriaktiviteter i indre farvande og ferskvande. 
 

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

3. BESKÆFTIGELSESPOLITIK   
 

• Tilrettelæggelse af arbejdstiden 

 
− Ordfører: Ursula Engelen-Kefer (Arbejdsgivergruppen – DE) 

 
− Referencer: KOM(2004) 607 endelig – 2004/0209 COD – CESE 527/2005 

 
− Hovedpunkter: 

 
• EØSU ønsker at understrege, at arbejdsmarkedsparterne på nationalt plan har en meget 

vigtig opgave i under overholdelse af de grundlæggende rettigheder at aftale fleksible 
arbejdstidsmodeller, der tager hensyn til de specifikke behov i en given branche.  

 
• Efter EØSU's opfattelse kan der opstå berettiget tvivl om, hvorvidt Kommissionens 

ændringsforslag er egnet til at sikre,  at de tilstræbte målsætninger faktisk nås. Et af målene 
er at sikre bedre beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed med hensyn til 
arbejdstid. 
 

• EØSU vender sig derfor til Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet med en bøn om, 
at de i forbindelse med revisionen af direktivet vil lade sig lede af følgende synspunkter : 

 
• arbejdsmarkedsparterne bør spille en fremtrædende rolle i forbindelse med vurderingen  af 

referenceperioden til brug ved beregning og overholdelse af den maksimale ugentlige 
arbejdstid inden for det eksisterende direktivs grænser 

 
• sikring af en fremgangsmåde i forbindelse med vagttjeneste, der dels er i overensstemmelse 

med EU-domstolens domspraksis, dels giver løsninger aftalt af arbejdsmarkedets parter 
fortrin 
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• egnede arbejdsorganisatoriske foranstaltninger til sikring af bedre forenelighed mellem 
arbejde og familieliv 

 
• overvejelse af, om det ikke strider mod direktivets ånd og målsætning at fastholde individuel 

opt-out. 
 

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

4. EKSTERNE FORBINDELSER 
 

• Forbindelserne mellem EU og Indien  

 
− Ordfører: Sukhdev Sharma (Andre Interesser – UK) 

 
− Reference: Initiativudtalelse – CESE 530/2005 

 
− Hovedpunkter: 

 
• EU og Indien er mere opsatte end nogensinde på at udvide samarbejdet.  

 
• Initiativudtalelsen er derfor ikke kun en opdatering af informationsrapporten om 

forbindelserne mellem EU og Indien fra 2000. Den sætter også streg under, hvor vigtigt det 
er, at EØSU drager mest mulig fordel af EU-institutionernes og den indiske regerings stærke 
politiske opbakning af et snævrere samarbejde mellem de europæiske og indiske 
civilsamfund.  

 
• I den forbindelse fremhæver initiativudtalelsen den indsats, EØSU allerede har ydet for at 

forene de indiske og europæiske civilsamfund i en veritabel dialog, og fremsætter forslag til, 
hvad der fortsat kan gøres, især med henblik på udarbejdelsen af den fælles handlingsplan 
for et strategisk partnerskab mellem EU og Indien, herunder navnlig gennem 
rundbordsdialogen. 

 
− Kontaktperson: Susanna Baizou 

                                  (Tlf.:  00 32 2 546 98 52 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 



- 7 - 

Greffe CESE 65/2005 Dhw/JH .../... 

5. INDUSTRI- OG SEKTORPOLITIK 
 

• Industrielle ændringer inden for maskinindustrien 
 

− Ordfører: Joost van Iersel (Arbejdsgivergruppen – NL) 
 

− Medordfører: José Luis Castaneda Boniche (Andre Interesser - ES) 
 

− Reference: Initiativudtalelse  –  CESE 526/2005 
 

− Hovedpunkter: 
 
 Maskinindustrien er en sektor i sig selv, samtidig med at den som leverandør af kapitalgoder og 

fælles teknologier, som anvendes i forskellige industrier, er en drivkraft for andre 
industrisektorer, hvilket har en stimulerende virkning på endnu flere europæiske sektorer. 
Eftersom det er en af de vigtigste innovative industrier, bør en europæisk industripolitik betragte 
maskinindustrien som en strategisk sektor. Sektoren passer perfekt ind i et konkret program med 
fastsatte målsætninger for det regionale, nationale og europæiske niveau, som sigter mod 
gennemførelsen af Lissabon-dagsordenen. Dette kræver både horisontale og sektorspecifikke 
politikker samt en passende blanding af disse to typer af politikker. Disse politikker bør bidrage 
til at fremme denne sektor, ikke kun i Europa, men også i resten af verden.  

 
 Man bør se nærmere på en række aspekter i forbindelse med den igangværende høring og 

politikudformning på EU-niveau (hvad angår maskinindustrien), som vil have en stimulerende 
virkning på lignende processer på nationalt og regionalt niveau i Europa. En række specifikke 
betingelser skal være opfyldt på EU-niveau, herunder bedre lovgivning inklusive gennemførelse 
af konsekvensanalyser af lovgivning forud for selve reguleringen samt korrekt gennemførelse og 
håndhævelse af eksisterende EU-lovgivning, effektiv markedsovervågning, etablering af en 
teknologiplatform, som skal bygge bro over kløften mellem forskningscentre, universiteter og 
industrien, en begrænsning af den voksende kløft mellem europæisk finansieret F&U og 
industriens behov, en konkurrencepolitik til fremme af udviklingen og innovationen i små og 
mellemstore virksomheder, bedre adgang til de finansielle markeder og en handelspolitik, som 
sikrer fri adgang til investeringer på tredjelandes markeder. Kompetencer bør ligeledes tilpasses 
de nuværende standarder.  

 
 En dialog mellem Kommissionen og alle de berørte parter på EU-niveau om konsekvenserne for 

industrien kan bidrage til udarbejdelsen af en ramme, som vil være til fordel for maskinindustrien 
i EU, og kan ydermere bidrage til fremme og udvikling af stærke regionale klynger. Alt dette 
kræver en aktiv indsats fra EU’s institutioner, navnlig fra Kommissionen. 

 
− Kontaktperson: José Miguel Colera Rodriguez     

    (Tlf. : 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
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• Lægemidler til pædiatrisk brug 
 

− Ordfører: Paolo Braghin (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 

− Referencer: KOM(2004) 599 endelig – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
 

− Hovedpunkter: 
 

 EØSU mener, at der skal gives høj prioritet til at beskytte børn, eftersom de udgør en sårbar 
gruppe pga. deres særlige fysiologiske, psykologiske og udviklingsmæssige kendetegn. Udvalget 
mener derfor, at beslutningen om at kræve eller foretage pædiatriske undersøgelser skal være 
baseret på klart definerede og forskningsbaserede behov, og at der skal være garanti for, at selve 
forsøgene er etisk forsvarlige. 

 
 EØSU støtter forslaget om at nedsætte et pædiatrisk udvalg under Det Europæiske 

Lægemiddelagentur, og ser det som et godt instrument til at sikre en forskning af høj kvalitet 
baseret på videnskabelige og etiske principper. 

 
 EØSU er enig i de foreslåede godkendelsesprocedurer, og støtter især den nye procedure for 

markedsføringstilladelse til pædiatrisk brug for lægemidler, der allerede findes på markedet. 
 
 EØSU er enig i målsætningen om at give læger og sundhedspersonalet mere indgående og 

omfattende oplysninger om lægemidler og om forsøg i den pædiatriske befolkning, bl.a. gennem 
en mere generaliseret brug af EU’s databank, EudraCT1

.  
 
 EØSU mener, at der er behov for en indgående undersøgelse af børns epidemiologiske situation, 

valget af behandlingsformer og de nuværende mangler på lægemidler til børn, samt af 
ordineringen af lægemidler til pædiatrisk brug til ikke-godkendte indikationer.  

 
 EØSU anbefaler derfor, at Kommissionen deltager aktivt i oprettelsen af et netværk mellem de 

kompetente myndigheder og de specialiserede forskningscentre for at uddybe kendskabet til 
mekanismerne bag efterspørgslen efter lægemidler og bedste behandlingspraksis. 

 
 Endelig ser EØSU gerne, at samarbejdet med WHO og dialogen med de internationale 

kompetente myndigheder styrkes yderligere med henblik på at fremme godkendelsen af 
lægemidler til børn.  

 
− Kontaktperson: Nemesio Martinez 

                          (Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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1  European Clinical Trias Database.  


