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Plenarforsamlingen talte blandt sine deltagere dels Vladimir Špidla, medlem af Europa-
Kommissionen, som holdt et indlæg om de politiske prioriteter inden for beskæftigelse, sociale 
anliggender og lige muligheder, dels repræsentanter for det organiserede civilsamfund i de kommende 
tiltrædelseslande (Bulgarien og Rumænien). 
 
 

1. INDUSTRIPOLITIK 
 

• Moderne industripolitik 
– Ordfører: Ernst Ehnmark (Lønmodtagergruppen – SE) 
  
– Ref.: KOM(2005) 474 endelig – CESE 595/2006 
 
– Hovedpunkter: 

 
Lissabon-strategien opererer med en bred vifte af horisontale foranstaltninger, der skal skabe 
rammerne for et mere konkurrencedygtigt Europa, men hidtil har man savnet en sektororienteret 
tilgang. Kommissionens meddelelse om rammerne for en integreret industripolitik hilses derfor i 
høj grad velkommen 

 
EØSU bifalder meddelelsens vidtfavnende analyse af nødvendige støttetiltag inden for 27 sektorer 
i fremstillingsindustrien. Udvalget støtter ligeledes oprettelsen af 14 sektorielle og tværsektorielle 
taskforcer, hvis formål skal være at formulere mere konkrete tiltag for at styrke den europæiske 
industris konkurrenceevne. 

 
Spørgsmålet om, "hvem der gør hvad", lades imidlertid foreløbig ubesvaret.  

 
Navnlig fokuserer meddele lsen ikke på den nødvendige fordeling af rollerne mellem EU og de 
nationale niveauer. EØSU understreger, at det er bydende nødvendigt at sikre en koordination. 

 
To områder, hvor der ikke er meget hjælp at hente i meddelelsen, er regeringernes betydning for 
innovation og konkurrenceevne og grænselinjerne mellem fremstillingsindustri og tjenesteydelser. 

 
EØSU finder det afgørende, at arbejdsmarkedets parter kan indgå aftaler om industrielle 
ændringer og innovation, således som det allerede har været tilfældet i nogle EU-lande. 

 
EØSU er villig til at medtage spørgsmål om europæisk industripolitik i sit netværk om Lissabon-
strategien. 

 
– Kontaktperson:  João Pereira dos Santos 
   (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
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•  Industrielle ændringer i grænseregioner 
–    Ordfører: Marian Krzaklewski (Lønmodtagergruppen – PL) 

 
–    Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 586/2006 

 
–    Hovedpunkter: 

 
Den østrigske regering har rettet en formel anmodning til Den Rådgivende Kommission for 
Industrie lle Ændringer (CCMI) om at udarbejde en sonderende udtalelse om Industrielle 
ændringer og EU's udvidelse: Gennemgang af virkningerne i grænseregioner. 
 
Udvalget finder det vigtigt, at der under det næste formandskab formuleres en præcis og særskilt 
definit ion på, hvor der skal forstås ved "REGION" i grænseoverskridende og industriel 
sammenhæng. Man bør udskille regioner, der grænser op til ikke-EU-lande, og der bør tages 
hensyn til, om et givent naboland er kandidatland eller ej. 

 
Det er vigtigt at kunne fastslå, hvorledes der kan skelnes mellem virkningerne af de ændringer, der 
fandt sted i disse regioner i 1990'erne, og dem, der skyldes EU-tiltrædelsen, at kunne vurdere 
effektiviteten af de EF-instrumenter, der er benyttet i disse områder før og efter tiltrædelsen, og at 
fastslå forsinkelsen i EU-politikkernes iværksættelse i disse regioner sammenlignet med andre 
steder. 
 
Udvalget bemærker, at en meget vigtig og måske afgørende faktor, som har påvirket 
industripolitikkens gennemførelse og udvikling i grænseregioner i det udvidede EU, både nu og 
førhen, er muligheden for interessenterne i disse regioner for at få adgang til EU's 
strukturfondsmidler. En forøgelse af deres rolle i disse regioner har livsvigtig betydning. Forslaget 
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk gruppe for 
grænseoverskridende samarbejde (EGGS) udgør en ny mulighed på dette felt. Udvalget lægger 
særlig vægt på at medtage økonomiske og sociale interessegrupper og andre berørte 
civilsamfundsorganisationer i EGGS's sammensætning. Etablering af sådanne juridiske enheder 
kunne udgøre et incitament til grænseoverskridende samarbejde og give sådanne regioner en 
større identitetsfølelse samt øge deres ønske om at harmonisere regelsæt.  
 
Udvalget mener, at arbejdsmarkedernes udvikling i de berørte grænseregioner er en faktor for 
industrielle ændringer, som ikke bør undervurderes. I dag findes der stadigvæk midlertidige 
hindringer for arbejdstagernes grænseoverskridende mobilitet inden for EU. Udvalget opfordrer 
medlemsstaterne til alvorligt at undersøge, om overgangsperioderne ikke kan bringes til ophør 
tidligere. Dette bør ske under passende inddragelse af og samråd med arbejdsmarkedsparterne på 
alle relevante niveauer. Med hensyn til andre industripolitiske instrumenter peger udvalget på det 
vigtige i en eventuel indførelse af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag. 
 
I udtalelsen fremhæver udvalget gentagne gange den særligt vigtige rolle, som den sociale dialog 
og civilsamfundets engagement kan spille for styringen af industripolitikken i de pågældende 
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regioner; både ved gennemførelsen af dynamiske industripolitikker og i forsøget på at overvinde 
de problemer, som påvirker de gensidige forbindelser mellem forskellige nationaliteter og etniske 
grupper. 
 

− Kontaktperson:  Pol Liemans  
   (Tlf.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@esc.eu.int) 

 
 

• Emissioner af drivhusgasser/ industrielle ændringer 
– Ordfører: Josef Zboril (Arbejdsgivergruppen – CZ) 
– Medordfører: Pavel Cincera (Gruppen Andre Interesser – CZ) 
 
–    Ref.: Initiativudtalelse – CESE 593/2006 

 
–    Hovedpunkter: 

 
Klimaændringerne udgør et enestående problem uden sidestykke i nyere tid. Der er tale om et 
globalt og langsigtet (flere århundreder) problem, der kendetegnes ved et komplekst samspil 
mellem klimatiske, miljømæssige, økonomiske, politiske, institutionelle, sociale og teknologiske 
processer. Dette har betydelige internationale og tværgenerationelle konsekvenser i lyset af de 
bredere samfundsmæssige  mål som lige muligheder og bæredygtig udvikling. Fastlæggelsen af en 
strategi for klimaændringerne kendetegnes ved en beslutningstagning, der præges af en høj grad af 
usikkerhed og risikoen for at skabe ikke-lineære, endsige uigenkaldelige ændringer. 
 
Hvis der ikke tages hensyn til de samlede økonomiske parametre under fastsættelsen af nye 
politikker til reduktion af drivhusgasser, risikerer de lande, som har underskrevet Kyoto-
protokollen, at en del af deres produktion udflyttes til økonomisk stærkere lande, der stadig tøver 
med at skrive under på protokollen, eller til udviklingslande, der på nuværende tidspunkt ikke er 
bundet af nogen kvantitative forpligtelser i henhold til protokollens bestemmelser. Dette vil kunne 
resultere i økonomiske tab eller tab af konkurrenceevne, uden at man nødvendigvis opnår den 
ønskede reduktion af emissioner på verdensplan. 
 
Klimaændringerne er et globalt fænomen, og de bør derfor behandles på globalt plan. Det er 
nødvendigt at tage alle politiske midler og forhandlingsmuligheder i brug for at inddrage samtlige 
store globale kilder i indsatsen for at reducere den globale koncentration af drivhusgasser i 
atmosfæren. Afhjælpningsforanstaltningernes effektivitet kan øges, forudsat at de 
klimaændringsrelaterede politikker integreres i de nationale og sektorspecifikke politikkers 
ikke-klimatiske mål, og at de gøres til brede overgangsstrategier til opnåelse af de langsigtede 
sociale og teknologiske ændringer, som er nødvendige for både den bæredygtige udvikling og 
afhjælpningen af klimaændringerne. 
 
Hvis disse problemer skal løses, er man nødt til i væsentlig grad at udbygge kendskabet til såvel 
årsagerne til dette fænomen som mulighederne for at begrænse de menneskeskabte indvirkninger 
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herpå. Uden tilstrækkelige midler til videnskab og forskning samt en systematisk opfølgning og 
overvågning vil man ikke kunne sikre en hurtig udbygning af den nødvendige videnskabelige 
viden om de faktiske årsager til klimaændringerne. Der hersker ingen tvivl om, at en 
rationalisering af produktionen, og navnlig af energianvendelsen, i mange henseender udgør en 
afgørende faktor, ikke alene for den økonomiske fremgang, men også for en gradvis reduktion af 
drivhusgasemissionerne. 
 
I udtalelsen foreslås en række foranstaltninger, som vil kræve betydelige midler til videnskab og 
forskning samt en stor gennemførelsesindsats, hvis EU virkelig ønsker at indtage en ledende 
position i kampen mod klimaændringerne. Ingen af disse foranstaltninger kan vedtages, før der er 
blevet foretaget en dybtgående analyse af de nærmere omstændigheder, så man ikke risikerer, at 
uhensigtsmæssige tiltag truer konkurrenceevnen samt EU’s og medlemsstaternes overordnede 
handlekraft. Med henblik på befolkningens sikkerhed er det nødvendigt at udarbejde planer for, 
hvordan sårbarheden over for klimaændringerne kan begrænses under hensyntagen til de regionale 
særtræk, og samtidig med, at man fremmer udviklingen af alarm- og varslingssystemer, der er 
forbundet med systematisk opfølgning og overvågning. 
 

− Kontaktperson:  José Miguel Cólera Rodríguez 
    (Tlf.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 
 

 2.  SOCIAL SIKRING  
 

• Strategi for åben koordination af social sikring 
− Ordfører:  Jan Olsson (Gruppen Andre Interesser – SE) 
 
−  Ref.: KOM(2005) 706 endelig – CESE 596/2006 
 
− Hovedpunkter: 
 

EØSU er enig i meddelelsens sigte. Det vil styrke Lissabon-strategiens sociale dimension, hvis 
medlemsstaterne med den nye ramme giver målet om at modernisere og forbedre den sociale 
beskyttelse større politisk vægt. 
 

 Selvom EØSU bifalder initiativet, gør udvalget opmærksom på, at der skal tages hensyn til hvert 
enkelt områdes specifikke karakteristika, de forskellige udviklingsfaser, de befinder sig i, samt til 
forskellene mellem medlemsstaterne. 

 
Et af de tre overordnede mål er at “styrke god forvaltningsskik, åbenhed og inddragelse af 
interesserede parter i udformningen, gennemførelsen og overvågningen af politikker”. 
Arbejdsmarkedets parter og andre centrale aktører fra det organiserede civilsamfund må inddrages 
langt mere i alle vigtige aspekter af processen. 
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EØSU bør, som en del af sit igangværende arbejde, følge op på den nye ramme for den åbne 
koordination og i rapporteringen om fremskridtene inden forårstopmødet i 2007. 

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

 
 

• Retten til at overføre supplerende pensionsrettigheder 
− Ordfører: Ursula Engelen-Kefer (Lønmodtagergruppen – DE) 
 
− Ref.: KOM(2005) 507 endelig – 2005/0214 (COD) – CESE 589/2006 
 
− Hovedpunkter: 
 

EØSU ser positivt på Kommissionen opstillede mål og støtter forslaget til direktiv, selv om det 
ikke altid er enigt i midlerne til opnåelse af disse mål.  
 

 Der bør derfor tages hensyn til følgende aspekter i den videre behandling af direktivforslaget: 
 

• For at fjerne hindringer for arbejdstagernes mobilitet er det nødvendigt med europæiske 
systemer, der er nøje afstemt efter hinanden, både hvad angår erhvervelse, bevarelse og 
overførsel af supplerende pensionsrettigheder. I den forbindelse må der tages behørigt hensyn 
til virkningerne på de forskellige supplerende pensionsordninger i de enkelte medlemsstater. 

 
• Det er nødvendigt og ønskværdigt, at arbejdsgiverne bidrager finansielt til udviklingen af 

supplerende pensioner. For at undgå negative virkninger er der derfor behov for 
overgangsbestemmelser, som gør det muligt for arbejdsgiverne gradvist at tilpasse 
pensionsordningerne. 

 
• For at imødekomme direktivets grundlæggende mål bør gennemførelsesfristerne være så 

korte som muligt og tage hensyn til de enkelte landes faktiske behov. 
 
• De generelle og tidsmæssigt ubegrænsede undtagelser for visse ordninger bør tages op til 

revision. 
 
• Der er behov for ledsageforanstaltninger rettet mod beskatningen af de supplerende 

pensionsordninger for at fjerne de mobilitetshindringer, der er forbundet med ordningerne. 
 
− Kontaktperson: Ewa Kaniewska 
   (Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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3.  LIGE MULIGHEDER 
 

• Handicappedes situation i det udvidede EU – Handlingsplan 2006-2007 
−  Ordfører: Tatjana Greif (Gruppen Andre Interesser – SL) 
 
−  Ref.: KOM(2005) 604 endelig – CESE 591/2006 
 
−  Hovedpunkter: 
 
 EØSU støtter de af Kommissionen foreslåede aktioner i handicaphandlingsprogrammet 2006 2007 

og mener, at overvågningen af direktivet om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og 
erhverv forsat bør være en prioritet.  

 
EØSU beder Kommissionen om at fremsætte et specifikt direktiv om handicappede på baggrund 
af en gennemførlighedsundersøgelse om udvikling af ikke diskriminationslovgivning på EU-plan. 
 
De reviderede mål for den europæiske beskæftigelsesstrategi bør styrke integrationen af 
handicapspørgsmål i beskæftigelsesretningslinjerne og de nationale reformprogrammer. 
 

 EU bør holde sig selv fast på princippet om at integrere handicapproblematikken i følgende 
initiativer: 
− Strukturfondene – her skal der tages højde for principperne om ikke-diskrimination og 

tilgængelighed for handicappede. 
− Det 7. rammeprogram – her skal det sikres, at der er forskningsprojekter på områder som 

design for alle, ikt-systemer, overgang til uafhængigt liv osv. 
− Transport, der fremmer integrationen af mere tilgængelig jernbanetransport, internationale 

busser og søtransport.  
 

 Angående den fremtidige dagsorden opfordrer EØSU Kommissionen til at være opmærksom på 
følgende specifikke forhold: 
− begrebet uafhængigt liv og alle handicappedes ret til ikke at være afsondret på institutioner 

eller udelukket fra samfundet. I den henseende er moderniseringen af det sociale 
sikringssystem en af prioriteterne 

− handicappedes aktive politiske deltagelse i samfundet. De relevante (også mindre og svagere)  
ngo’ers rolle bør styrkes både på nationalt og EU-plan  

− områder uden for beskæftigelse bør behandles i fremtiden f.eks. uddannelse, kultur, fritid osv. 
− virkningen af de mange forskellige former for diskrimination, kulturelle forskelle, fattigdom 

osv. 
− tilpassede arbejdspladser (herunder støtteteknologi, jobcoaching) og udnævnelsen af 

ligebehandlingsansvarlige i virksomheder kan være incitament til lige muligheder inden for 
beskæftigelse. 
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− sikkerhed på arbejdspladsen med henblik på forebyggelse af handicap bør gives passende 
opmærksomhed. 

 
–   Kontaktperson:  Anna Redstedt 
   (Tlf.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@esc.eu.int) 
 
 

4.  SAMHØRIGHEDSPOLITIKKEN 
 

• Samhørighedspolitikkens strategiske retningslinjer 2007-2013 
− Ordfører: Bruno Vever (Arbejdsgivergruppen – FR) 

 
− Ref.: KOM(2005) 299 endelig – SEK(2005) 904 – CESE 592/2006 
 
− Hovedpunkter:  
 

EØSU mener ikke, at der redegøres for sammenhængen mellem målene for de strategiske 
retningslinjer 2007-2013 og målene for strukturfondene. På baggrund af de beskedne EU-
budgetmidler, der er afsat, henstiller EØSU, at man diversificerer samhørighedspolitikkens 
ressourcer, koncentrerer dens indgreb yderligere og moderniserer dens forvaltningsmetoder for at 
skabe mere åbenhed og interaktivitet. 

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

 
 

• Det strategiske partnerskab EU/LAC 
− Ordfører: José Zufiaur Narvaiza (Lønmodtagergruppen – ES) 
 
− Ref.: Informationsrapport – CESE 68/2006 fin 
 
− Hovedpunkter : 

 
 Det kommende topmøde EU/LAC, der afholdes i Wien den 11.-12. maj, er en lejlighed til at 

uddybe det strategiske partnerskab. Det kræver en klar politisk vilje og en global strategisk 
indfaldsvinkel for at gøre fremskridt på områderne associeringsaftaler, udvikling af nye 
institutionelle mekanismer, solidaritet og udviklingssamarbejde. 

 
Det organiserede civilsamfund vil utvivlsomt være en nøgleaktør i konsolideringen af 
demokratie t, en effektiv økonomi og en værdig beskæftigelse for alle, og EØSU og dets 
søsterorganer i LAC er som repræsentanter for civilsamfundet rede til at spille en rolle som 
strategiske allierede i denne politik. 
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For civilsamfundsorganisationerne i Latinamerika og Caribien har den europæiske sociale 
kontrakt altid været en referenceramme og er det fortsat. Og for de europæiske 
civilsamfundsorganisationer er det afgørende ikke kun af solidaritetshensyn, men også af hensyn 
til konsolideringen af den europæiske sociale model at fremme en bæredygtig udviklingsmodel i 
Latinamerika. 
 
EØSU opfatter det således som meget positivt, at Europa-Parlamentet har henstillet om 
afholdelse af flere sociale fora for repræsentanter for erhvervslivet, arbejdstagerne og 
forbrugerne og opfordret EØSU til at intensivere sin indsats for at få etableret en specifik dialog 
om social samhørighed og overføre sine egne erfaringer til de latinamerikanske partnere. 

 
Civilsamfundene i Europa og de respektive lande eller subregioner i Latinamerika er 
interesserede ikke alene i at deltage i opfølgningen af disse associeringsaftaler, men ønsker også 
at udstyre dem med en social dimension. En sådan social dimension kunne tilvejebringes gennem 
indførelse af et sæt standarder, der garanterer overholdelse af de grundlæggende arbejdsmæssige 
rettigheder, beskyttelse af menneskerettighederne og de demokratiske og miljømæssige 
rettigheder, der er omfattet af sådanne aftaler, samt rådgivende mekanismer som den ovenfor 
beskrevne. 

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

5. SUNDHED OG FORBRUGERBESKYTTELSE 
 

• Retsramme for forbrugerpolitikken 
– Ordfører: Jorge Pegado Liz (Gruppen Andre Interesser – PT) 
 
–   Ref.: Initiativudtalelse – CESE 594/2006 
 
–   Hovedpunkter: 
 

Forbrugerpolitikken er et af de politikområder, som er tættest på Europas borgere. Den kan på 
afgørende vis påvirke borgernes holdning til det europæiske ideal, hvis dette lever op til deres 
behov og ønsker, hvilket ikke altid har været tilfældet. 
 
EØSU konstaterer i sin udtalelse: 

• at det er påkrævet at mobilisere den politiske vilje til at videreudvikle 
forbrugerbeskyttelsespolitikken 

• at det ligeledes er nødvendigt at undersøge omkalfatringen af den retlige ramme til bunds 
for at skabe et solidt grundlag for forbrugerbeskyttelsespolitikken, eftersom de 
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bestemmelser, der blev indsat i Maastricht-traktaten (artikel 129 A) og i Amsterdam-
traktaten (artikel 153), ikke er tilstrækkelige.  

 
Med støtte i bidrag fra en lang række europæiske jurister, hvis ekspertise er alment anerkendt, 
foreslår EØSU et nyt retsgrundlag for forbrugerpolitikken. 
 

– Kontaktperson:  Luis Lobo  
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)  
 
 

6.  TRANSPORT 
 

•  Transport ad de indre vandveje i Europa  
–  Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL) 
  

 –    Ref.: Initiativudtalelse CESE 599/2006 
   
–  Hovedpunkter: 

 
 EØSU støtter bestræbelserne på i slutfasen at nå frem til et uafhængigt organ, hvis rammer lægges 

fast i en traktat, der som et minimum kunne omfatte dels internationale organisationer som EU 
dels både EU-medlemsstater med indlandsskibsfart, et tredjeland som Schweiz samt andre Donau-
lande, der ikke er medlemmer af EU. I et organ for signatarer af en sådan traktat kan et 
ministerråd tage politiske beslutninger, som kan retshåndhæves, og føre tilsyn med den nationale 
kontrol. I organet kan man ikke alene samle al den knowhow og ekspertise, som i dag er spredt ud 
på forskellige fora, ét sted men også sikre, at det eksisterende beskyttelses- og sikkerhedsniveau 
håndhæves, og at der til stadighed foregår en social dialog i sektoren. 

 
 For i sidste ende at nå frem til en ensartet retsordning for hele Europa bør en række faktorer tages i 

betragtning.  
• For det første bør man, hvad angår den geografiske rækkevidde,  holde sig for øje, at i 

modsætning til andre transportformer, som f.eks. luftfart og vejtransport, er ikke alle EU-lande 
direkte berørt, når det gælder indlandsskibsfart.  

• For det andet er der lande uden for EU, som er meget vigtige for indlandsskibsfarten og 
dermed for Europa.  

• For det tredje kan den nødvendige tilpasning af infrastruktur i og til de indre vandveje et 
anliggende, der hører under alle staters nationale kompetence alene ske gennem fælles politisk 
optræden. 

• For det fjerde er det klart, at ikke alle regler behøver at blive anvendt i alle europæiske 
flodsystemer i samme omfang og grad, eftersom naturforhold, infrastruktur og 
indlandsskibsfartens intensitet varierer. 
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Man skal være særlig opmærksom på socialpolitikken i den nye ordning – et område, som har 
været meget forsømt i de regioner, som er omfattet af de nuværende bestemmelser for 
indlandsskibsfarten. Arbejdsmarkedets parter må drages fuldt ind i udviklingen heraf. 
  

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

 

• Fælles regler – Luftfartssikkerhedsagentur 
– Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL) 
  

 –   Ref.: KOM(2005) 579 endelig – 2005/0228 (COD) – CESE 600/2006 
   
– Hovedpunkter: 

 
 EØSU støtter fuldt ud målsætningen om at udvide anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 

1592/2002 til også at omfatte flyveoperationer, certifikater til flybesætninger samt luftfartøjer fra 
tredjelande, eftersom der opnås større effektivitet og sikkerhed ved at overlade al regulering 
angående luftfartssikkerhed til én myndighed. 

 
 I forbindelse med den ekstra certificering af kommercielle operatører fra tredjelande skal 

Fællesskabet eksplicit kunne undertegne bilaterale aftaler med tredjelande om gensidig 
anerkendelse af relevante certifikater. EØSU mener derfor, at der bør tages skridt til at sikre, at 
alle ICAO-medlemsstater opfylder deres forpligtelser, hvilket skulle gøre en sådan ekstra 
certificering overflødig. Det europæiske luftfartssikkerhedsagentur må have tilført en 
fællesskabsfinansiering, der er betydeligt større end den nuværende. Samtidig giver koncentration 
af ressourcer på EU-niveau ikke kun industrien, men også de nationale myndigheder mulighed for 
at spare betydelige beløb. Kommissionens forslag kommer ikke ind på dette spørgsmål.  

 
EØSU er overbevist om, at definitionen af erhvervsmæssig drift af luftfartøjer også bør omfatte 
"corporate operations" og "fractional ownership" for at sikre samme sikkerhedsbeskyttelse for alle 
passagerer i EU. 

 
– Kontaktperson:  Anna Wagner   

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

 

• Sikkerhed inden for civil luftfart 
– Ordfører: Thomas McDonogh (Arbejdsgivergruppen – IE) 

 
 –   Ref.: KOM(2005) 429 endelig – CESE 584/2006 
 

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

•  Klimapåvirkningerne fra luftfarten 
–    Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL) 

 
– Ref.: KOM(2005) 459 endelig – CESE 25/2006 fin – CESE 598/2006 

 
–    Hovedpunkter : 
 
 EØSU er enig med Kommissionen i, at der er brug for ekstra politiske foranstaltninger for at få 

luftfartens klimapåvirkninger under kontrol. Stigningen i luftfartens andel af 
drivhusgassemissionerne vil udgøre ca. halvdelen af luftfartens årlige vækst, også selv om alle 
ambitiøse F&O-målsætninger skulle blive opfyldt i løbet af de næste årtier. De økonomiske 
midler, der er afsat hertil i det 7. rammeprogram, skal anvendes målrettet og effektivt.  

 
 Kommissionen har for at begrænse klimapåvirkningerne fastsat sin egen politiske målsætning om 

at begynde at begrænse CO2- og NOx-emissionerne fra luftfarten fra 2008-2012. Med henvisning 
til internationale traktater og aftaler og løbende videnskabelige undersøgelser mener EØSU, at 
man skal starte med foranstaltninger mod CO2-emissioner fra luftfart internt i Europa for at 
begrænse eventuelle forsinkelser i gennemførelsen til et minimum. 

 
 Luftfarten internt i Europa må på grund af sit årligt stigende CO2-bidrag til klimapåvirkningerne 

hurtigst muligt optages i en åben europæisk ordning for handel med emissionsrettigheder med et 
realistisk basisscenario. Der må afsættes ressourcer på EU-niveau, og der må indføres en ekstra 
reduktionsmålsætning, der gælder direkte for luftfartsselskaber som handlende part, så nye aktører 
fortsat kan komme ind på markedet uden at blive ringere stillet konkurrencemæssigt. Hvad de 
øvrige påvirkninger angår, bør der anvendes mere passende lokale metoder, som f.eks. en NOx –
afgift og operationelle foranstaltninger. 

 
 EU og erhvervslivet må give topprioritet til investeringer i undersøgelser af luftfartens 

klimapåvirkninger gennem andre stoffer end CO2 og til udvikling af teknologier, der kan gøre 
luftfarten mere miljøvenlig. I den forbindelse skal man især søge efter at undgå skadelige 
kompromisser mellem lokal støjforurening og luftfartens lokale og globale emissioner på såvel 
lokalt som internationalt plan.  

 
 En bedre forvaltning af luftrummet via SESAR-programmet og det fælles europæiske luftrum bør 

også prioriteres højt med tanke på de muligheder, som disse giver for en emissionsmindskelse. 
 

– Kontaktperson:  Annika Korzinek   
    (Tlf.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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• Tematisk strategi - havmiljø 
–   Ordfører:  María Sánchez Miguel (Lønmodtagergruppen – ES) 

 
–   Ref.: KOM(2005) 505 endelig – 2005/0211 (COD) – CESE 585/2006 

 
–   Hovedpunkter: 

 
 EØSU værdsætter dette forslag til direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategidirektivet), skønt det er af den opfattelse, at 
forslaget – kritisk betragtet - er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt. Havenes og oceanernes 
tilstand er så dårlig, at der er brug for mere bindende foranstaltninger for at få gennemført allerede 
eksisterende tiltag og føre kontrol med deres overholdelse. Desuden er der i forslaget kun tale om 
en partiel indsats over for havmiljøets tilstand, og EØSU mener derfor, at målene bedre ville 
kunne opfyldes med et rammedirektiv, som ville give mulighed for at supplere og bygge videre på 
aspekter, som ikke er medtaget her.  

 
 Da der ikke indføres nye lovgivnings- eller forvaltningsinstrumenter, idet de allerede eksisterende 

benyttes, fritages medlemsstaterne for ekstra finansieringsomkostninger og frem for alt mere 
bureaukrati. Samtidig indføres mekanismer for inddragelse og høring af offentligheden og de 
berørte parter, hvilket er så vigtigt for inddragelsen af borgerne i miljøspørgsmål.  

 
 EØSU påpeger, at det er nødvendigt at afklare og styrke Kommissionens kontrollerende og 

koordinerende funktion over for de regionale myndigheder, som skal evaluere og planlægge mål 
og gennemførelsesforanstaltninger for det havmiljø, de har ansvaret for. Målet må være at sikre 
ensartethed og balance mellem foranstaltningerne i alle kystregioner, idet man ikke må glemme 
vore have og oceaners grænseoverskridende karakter. En centraliseret koordination vil desuden 
muliggøre en indsats over for tredjelande, især hvis de er medundertegnere af internationale 
aftaler. 

 
 Hvad angår definitionerne, især på god miljøtilstand, som er udarbejdet på grundlag af generelle 

kvalitative kriterier, anser EØSU det for nødvendigt at medtage kvantitative kriterier, således som 
det var tilfældet med ferskvandsområderne i vandrammedirektivet, da havvandets tilstand i vid 
udstrækning afhænger af kvantitative faktorer. 

 
Endelig peges der på to spørgsmål af stor betydning for en effektiv gennemførelse af de her 
foreslåede mål. Det første vedrører den uopsættelige anvendelse af de tidligere fastlagte 
foranstaltninger for havmiljøet, herunder umiddelbar gennemførelse af foranstaltningerne i Erika 
I-, II- og III-pakken. Det andet vedrører forskningen i havmiljøet, som takket være et større og 
bedre kendskab vil gøre det muligt at indkredse målene og fastlægge programmerne for de 
foranstaltninger, der er nødvendige for genetableringen af en god miljøtilstand. Derfor bør større 
deltagelse i de europæiske forskningsrammeprogrammer tilstræbes. 
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– Kontaktperson:  Filipa Pimentel   
   (Tlf.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 

 
 

8.  UNIONSBORGERSKAB OG BORGERRETTIGHEDER  
 

• Underholdspligt 
−  Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR) 
 
−  Ref.: KOM(2005) 649 endelig – 2005/0259 CNS – CESE 588/2006 
 
−  Hovedpunkter : 

 
 Med forbehold af en række særlige bemærkninger bifalder EØSU Kommissionens 

lovgivningsinitiativ og glæder sig over dens bestræbelser på at forbedre lovgivningen, især 
gennem forudgående høringer og en foreløbig konsekvensanalyse. Resultatet er blevet en juridisk 
udformning af høj kvalitet. 

 
 EØSU bifalder også valget af en forordning som retsinstrument samt det valgte retsgrundlag, der 

gør det lettere at harmonisere på området, når der indgår en europæisk dimension – på trods af de 
forskelle mellem medlemsstaternes lovgivning, som stadig findes. 

 
 Emnet vedrører såvel familieretten som spørgsmålet om inddrivelse af gæld, ligesom det socialt 

set er nødvendigt at medtænke risikoen for udstødelse i permanent fattigdom. 
Forordningsforslaget opfylder desuden kravene om klarhed og retssikkerhed for de berørte parter, 
tredjemand og forvaltninger. Det beskytter ydermere personlige oplysninger mod enhver 
anvendelse, der er tvistbilæggelsen og opfyldelsen af den bidragpligtiges forpligtelser 
uvedkommende. 

 
EØSU opfordrer Storbritanniens og Irlands regeringer til at overveje at anvende deres 
opt in-mulighed og binde sig til denne forordning og den danske regering til at lette fuldbyrdelsen 
af afgørelser i overensstemmelse med Haag-konventionen om fuldbyrdelse af retsafgørelser om 
underholdspligt. 

 
− Kontaktperson:  Ewa Kaniewska 
   (Tlf.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
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• Det europæiske år for interkulturel dialog (2008) 
− Ordfører: Agnes Cser (Lønmodtagergruppen – HU) 
 
− Ref.: KOM(2005) 467 endelig – 2005/0203 (COD) – CESE 590/2006 
 
− Hovedpunkter: 
 

Det europæiske år for interkulturel dialog bør være et middel til at undgå konflikter ved gennem at 
kende og respektere forskellene i vore kulturer at indkredse årsagerne til dem.  
 
Der bør oprettes et tværeuropæisk medie, f. eks. en TV- eller radiokanal, på de europæiske 
medborgeres sprog som et redskab til at nå målsætningerne for dialogåret. 
 
EØSU tvivler på, at de vigtigste målsætninger kan gennemføres inden for rammerne af det 
foreslåede budget. Den væsentligste del af budgettet er afsat til støtte til fællesskabsaktiviteter, 
hvilket sår tvivl om støtten til borgernes lokale initiativer. 
 
EØSU foreslår, at Kommissionen sammen med EØSU ikke blot udarbejder kvantitative, men også 
kvalitative indikatorer  
 
EØSU foreslår, at udarbejdelsen af Den Europæiske Kulturencyklopædi tager udgangspunkt i 
arrangementerne og foranstaltningerne i forbindelse med det europæiske år for interkulturel dialog 
(2008). EØSU støtter desuden forslaget om at indføre en dag for den interkulturelle dialog og 
foreslår, at der uddeles symbolske priser til EU-borgere, organisationer i civilsamfundet og 
uddannelsesinstitutioner, der har spillet en førende rolle i etableringen og gennemførelsen af den 
interkulturelle dialog.  
 
EØSU vil meget gerne tage del i evalueringen af år 2008. 
 

–    Kontaktperson:  Anna Redstedt 
    (Tlf.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@esc.eu.int) 
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9.  INDVANDRINGSPOLITIK 
 

• Migration og international beskyttelse 
−  Ordfører:  Sylvia Sciberras (Arbejdsgivergruppen – MT) 
 
−  Ref.: KOM(2005) 375 endelig – 2005/0156 (COD) – CESE 587/2006 
 
−  Hovedpunkter : 

 
 Nøjagtige statistiske data er meget væsentlige, hvis man skal kortlægge migrantbefolkningen i 

EU's medlemsstater med angivelse af størrelse og andre demografiske karakteristika. Udvalget 
tilskynder Kommissionen til at understrege behovet for nøjagtige statistiske data på dette område, 
således at medlemsstaterne erkender betydningen af dette og indsætter flere ressourcer. 

 
 De fleste EU-medlemsstater råder over fyldestgørende statistikker om asylsøgernes 

oprindelsesland. Der er dog stadig et stort behov for mere dybdegående statistikker baseret på 
sammenhængende kriterier mellem for at kunne foretage sammenligninger mellem 
medlemsstaterne i fremtiden. 

 
En af statistikkernes væsentligste roller er at øve indflydelse på udarbejdelsen og revisionen af 
politikkerne. 

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

10. FORSKNING 
 

• Nanovidenskab og nanoteknologi 
– Ordfører:  Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
– Ref.: KOM(2005) 243 endelig – CESE 582/2006 
 
– Hovedpunkter: 
 

EØSU bifalder de forslag, Kommissionen har fremlagt for at gennemføre en handlingsplan for 
nanovidenskab og nanoteknologi (N&N) frem til 2009, og kræver, at denne plan ledsages af 
nationale handlingsplaner.  
 
EØSU mener, at den europæiske industri bør udbygge og fremskynde sin indsats inden for N&N-
forskning og –anvendelse og investere mere konsekvent i denne sektor. 
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N&N-baserede produkter og tjenesteydelser kan i perioden frem til 2015 skabe et globalt marked 
til en værdi af flere hundrede milliarder euro om året, forudsat at videnskabelig topkvalitet kan 
overføres til kommercielt levedygtige produkter, processer og tjenesteydelser. 

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

 

• Særprogrammer for forskning og teknologisk udvikling 
– Ordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser – DE) 
–   Medordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
  
– Ref.: KOM(2005) 439-440-441-442-443-444-445 endelig – CESE 583/2006 
 
– Hovedpunkter: 

 
 Lissabon-strategiens mål om at gøre EU til det førende økonomiske område i verden kræver, at 

der investeres langt mere i forskning og udvikling. EØSU gentager endvidere, at europæisk 
samarbejde om forskning og udvikling er en effektiv katalysator til europæisk integration og 
samhørighed. Udvalget bekræfter derfor sin henstilling om at tildele forskning og udvikling en 
langt større andel.  

 
 EØSU henstiller generelt, at der ikke opereres med en stiv budgettildeling til de forskellige emner, 

men at der skabes spillerum for den størst mulige fleksibilitet for at sikre, at Kommissionen under 
programgennemførelsen kan reagere hurtigt på nye spørgsmål, der måtte melde sig, eller på 
omlægninger, der måtte være påkrævede. 
 
Afslutningsvis henviser EØSU til sin tidligere henstilling om drastisk at reducere den nødvendige 
administrative indsats fra ansøgerens side, forenkle procedurerne og samtidig sikre størst mulig 
kontinuitet mellem støtteinstrumenter og tildelingsprocedurer.  
 

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

• Oplysninger om indbetaler ved pengeoverførsler 
− Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT) 

 
− Ref.: KOM(2005) 343 endelig – 2005/0138 (COD) – CESE 597/2006 
 
− Hovedpunkter:  
 

EØSU er helt enigt i, at det et nødvendigt med en forordning. De foranstaltninger, som 
Kommissionens dokument lægger op til, er generelt passende og fornuftige, men EØSU sætter 
spørgsmålstegn ved deres praktiske gennemførlighed i hvert fald på kort sigt. 
 
EØSU foreslår en præcision af, at foranstaltningerne ikke kun rettes mod terrorisme, men også 
den organiserede kriminalitet, at der henvises til gældende hvidvaskningsbestemmelser, at der 
etableres et enkelt kontaktpunkt, der er ansvarligt for indsamling og udbredelse af oplysninger, og 
at myndighederne opgiver navnene på personer under mistanke. 

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

____________ 
 

 
 


