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I plenarmødet deltog Philippe Maystadt, formand for Den Europæiske Investeringsbank, i forbindelse 
med bankens strategi for de kommende år og dens nye informationspolitik. 
 
 

1. BESKÆFTIGELSE : FREMME AF BESKÆFTIGELSE, SOCIALT 
ANSVAR OG FORVALTNING AF MIGRATIONSSTRØMME 

 
• Retningslinjer for beskæftigelsen (2005-2008) 

- Ordfører: Henri Malosse (Arbejdsgivergruppen – FR) 
 
− Ref.: CESE 675/2005 
 
− Hovedpunkter: 

 
I sin udtalelse af 31. maj 2005, vedtaget ved skriftlig procedure og fremsendt til Rådet 
(Beskæftigelse og Sociale Anliggender) den 2. juni 2005, udtrykker EØSU bekymring over 
den manglende sammenhæng mellem EU’s forskellige strategier. 
 
EØSU beklager, at Kommissionen ikke har foreslået en specifik retningslinje for beskæftigelse af 
unge, da dette ville have været i tråd med den europæiske ungdomspagt, som blev vedtaget af det 
europæiske forårstopmøde. Den vedvarende (eller i visse lande forværrede) ungdomsarbejdsløshed, 
som også rammer den kvalificerede arbejdskraft, er en afgørende udfordring for Europa, for man 
kan frygte for fremtiden for et samfund, der ikke giver sine unge et fremtidsperspektiv. 
 
EØSU efterlyser også større fokus på beskæftigelse af kvinder og dårligt stillede grupper, for hvilke 
der burde være en specifik retningslinje. 
 
EØSU understreger, at virksomhedernes innovationsevne er afgørende for den økonomiske 
dynamik i EU. Uden nye og forbedrede produkter og tjenesteydelser og uden 
produktivitetsfremgang vil Europa sakke agterud. EØSU foreslår, at der i 
beskæftigelsesretningslinjerne indarbejdes foranstaltninger til fremme af lokale initiativer og 
virksomhedsudvikling, især fjernelse af de administrative forhindringer for oprettelse af 
virksomheder, reform af skattereglerne vedrørende virksomhedsoverdragelse, bekæmpelse af 
monopoler og konkurrenceforvridning. 
 
EØSU anmoder om, at retningslinjerne for beskæftigelsen koncentrerer sig om forbedring af 
jobkvaliteten gennem uddannelse samt intern og ekstern mobilitet. Forbedring af kvalifikationerne 
indebærer også en kamp mod jobusikkerhed, især for unge, kvinder og dårligt stillede grupper. 
 
EØSU foreslår til sidst, at der indledes en ægte demokratisk debat på EU-plan og på 
nationalt plan af retningslinjerne for beskæftigelsen og de overordnede retningslinjer for de 
økonomiske politikker. En debat, som civilsamfundet skal være en aktiv deltager i. 

 
− Kontaktperson:  Alan Hick 
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   (Tlf.: 00 32 2 546 93 02, e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Metoder til information om og evaluering af virksomhedernes sociale ansvar 
i en global økonomi 
- Ordfører: Evelyne Pichenot (Gruppen Andre Interesser – FR) 

 
− Ref.: Initiativudtalelse – CESE 692/2005 
 
- Hovedpunkter:  
 

Virksomhedernes ansvar er et frivilligt krav, som går videre end loven, og tager udgangspunkt i en 
række konventioner, normer og internationale principper samt det europæiske regelværk.  
 
VSA-målingsinstrumenterne bør opfylde legitimitets-, relevans- og pålidelighedskrav.  
 
Årsberetninger er ved at blive gængs praksis i de store virksomheder. Dette er i tråd med 
opfordringer til gennemsigtighed vedrørende virksomhedernes strategi, herunder deres VSA-praksis. 
Informationskvaliteten er imidlertid stadig meget blandet og må derfor forbedres. De oplysninger, 
man kan afkræve SMV, må fra første færd være mindre detaljerede end dem, der afkræves større 
virksomheder, da SMV ikke råder over de samme finansielle og menneskelige ressourcer. Med 
henblik på at gøre fremskridt på dette felt bør SMV imidlertid opfordres til at informere de berørte 
parter om deres VSA-praksis. 
 
Overholdelsen af et korpus af principper må forenes med respekten for mangfoldigheden. Det ville 
være hensigtsmæssigt, hvis indikatorerne muliggjorde sammenligninger, og hvis disse kriterier og 
indikatorer udarbejdedes i fællesskab af parterne i den sociale dialog inden for de pågældende 
sektorer efter høring af andre interessenter og i samråd med de offentlige myndigheder. 
 
GRI-retningslinjerne (Global Reporting Initiative) er et anerkendt privat referencesystem. De 
europæiske aktører bør deltage aktivt i dette organs arbejde for at tilpasse dets metoder og kriterier 
til en europæisk kontekst. 
 
Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) har opstillet retningslinjer for det sociale 
ansvar, men de vil ikke udgøre en generisk standard for forvaltningssystemer og vil ikke være 
certificerbare. 
 
EØSU foreslår, at der oprettes en informationsportal om de store virksomhedernes VSA-praksis, 
som er baseret på data fra virksomhederne selv. Disse data bygger på virksomhedernes egne 
erklæringer og,  som tingene forholder sig i øjeblikket, bliver de ikke bekræftet af de berørte 
interessenter. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis en institutionel observatør sammenholdt 
virksomhedens erklæringer med interessenternes vurderinger. Et organ som Dublin-instituttet kunne 
få til opgave at foretage en sådan kvalitativ analyse. EØSU foreslår, at dette drøftes i forbindelse 
med arbejdsprogrammet for Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer (EMCC). 
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De forpligtelser, virksomheden frivilligt indgår, bør offentliggøres, og det bør altid være muligt at 
bekræfte deres effektivitet. Den frivillige indsats må nødvendigvis ledsages af en struktureret dialog 
med interessenterne. Virksomhedens frivillige strategi kræver en social dialog om VSA. Inddragelsen 
af repræsentanter for virksomhedens ansatte foregår i tre stadier: etablering af virksomhedens 
særlige strategi under hensyntagen til principperne for bæredygtig udvikling, iværksættelse af de 
foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde strategien, samt uafhængig effektivitetskontrol af 
foranstaltninger på alle virksomhedsniveauer. 
 
På europæisk plan er der indledt en afgørende fase med den frivillige og/eller forhandlede strategi 
for VSA-forpligtelser i samtlige multinationale selskaber, som har et europæisk virksomhedsråd. Det 
gør det endvidere muligt at inddrage de nye medlemsstater i denne dynamiske udvikling. De 
europæiske virksomhedsråd har en rolle at spille i indarbejdelsen af VSA i virksomhedens 
ledelsesstrategi. De er det ideelle forum for interne interessenter. Samtidig bør det erindres, at en 
sammenhængende VSA-politik også bør tage hensyn til eksterne interessenter, herunder især 
medlemmer af den samlede arbejdsstyrke og så stor en del af værdikæden som muligt. 

 
- Kontaktperson: Alan Hick 
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 02,  e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

 

• Grønbog om en EU-metode til at styre økonomisk migration 
- Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagergruppen – ES) 

 
– Ref.: KOM(2004) 811 endelig – CESE 694/2005 
 
− Hovedpunkter: 
 

EØSU bekræfter, at der helt klart er behov for at regulere økonomiske migranters indrejse på 
EU-niveau, og at det derfor er nødvendigt at sikre en omfattende lovgivningsmæssig harmonisering, 
og en lovgivning, der er åben for såvel højtkvalificerede arbejdstagere som arbejdstagere til mindre 
kvalificerede jobs. 
 
Princippet om "fællesskabspræference" bør omfatte alle, der befinder sig på EU's arbejdsmarked, og 
ikke kun nationale eller europæiske arbejdstagere. 
 
EØSU understreger, at der er behov for to systemer for lovlig indrejse: et system, hvorefter 
migranter tilbydes et arbejde, mens de endnu befinder sig i hjemlandet, og tildeling af en midlertidig 
opholdstilladelse for at søge arbejde. 
 
Udgangspunktet for en debat om rettigheder bør være princippet om forbud mod diskrimination.   

 
− Kontaktperson: Pierluigi Brombo 

   (Tlf.: 00 32 2 546 97 18,  e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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2. INTERNATIONAL HANDEL – EN UDVIKLINGSFAKTOR MED 
ET MENNESKELIGT ANSIGT 

 

• Den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) – 
forhandlingerne om Modus 4 (fysiske personers bevægelighed) 
- Ordfører: Susanna Florio (Lønmodtagergruppen – IT) 

 
- Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 695/2005 
 
– Hovedpunkter: 
 

GATS Modus 4-forhandlingerne betragtes med rette som et nøgleelement i de igangværende WTO-
forhandlinger om en åbning af den internationale handel med tjenesteydelser. Tilstedeværelsen af 
fysiske personer er den fjerde leveringsmåde (modus 4) for tjenesteydelser. Det drejer sig om 
midlertidig indrejse af personer fra en medlemsstat i en anden medlemsstat for der at levere en 
tjeneste (f.eks. regnskabsførere, læger eller undervisningspersonale). Der er ikke tale om personer, 
som søger statsborgerskab eller permanent beskæftigelse eller ophold i en medlemsstat. 
 
Med henblik på en yderligere liberalisering af handelen med tjenesteydelser mener EØSU, at EU 
først skal tage skridt til at præcisere, at direktivet om udstationering af arbejdstagere også er 
retsgrundlaget for midlertidig indrejse og ophold for arbejdstagere. Dernæst skal det klarlægges, 
hvilken lovramme, der skal gælde for liberaliseringen af tjenesteydelser på EU's indre marked 
(jf. direktivforslaget om tjenesteydelser i det indre marked), og endelig skal der fastlægges  en klar 
skelnen mellem tjenesteydelser af almen interesse (herunder sundheds- og uddannelsesvæsen, 
energi og gasforsyning), økonomiske og ikke-økonomiske tjenesteydelser, kommercielle og ikke-
kommercielle tjenesteydelser og tjenesteydelser af anden art.  
 
EØSU opfordrer EU og medlemsstaterne til ikke på nuværende tidspunkt at acceptere nogen 
udvidelse af Modus 4 til tillært eller ufaglært arbejdskraft. Dette kunne i praksis føre til en situation, 
hvor Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende princip om, at "arbejde ikke er nogen 
handelsvare", blev sat på spil. EØSU kan ikke acceptere, at midlertidig indrejse og ophold for 
arbejdstagere, hvilket i praksis er midlertidig migration, i første omgang reguleres via WTO og 
GATS-aftalen uden nogen garantier for menneskerettigheder eller iagttagelse af de mest 
grundlæggende arbejdsnormer såsom ikke-diskriminering. Det bør være en forudsætning, at der 
eksisterer et fungerende samarbejde om at beskytte de midlertidige arbejdstageres rettigheder 
mellem WTO på den ene side og i det mindste ILO, Den Internationale Organisation for Migration 
(IMO) og FN på den anden. 
 
EØSU mener, at de europæiske regeringer burde overveje at ratificere FN's internationale 
konvention om beskyttelse af alle vandrende arbejdstageres og deres familiers rettigheder, som 
trådte i kraft i juli 2003. 
 

− Kontaktperson: Beatriz Porres 
   (Tlf.: 00 32 2 546 91 31, e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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3. HANDEL: KONKRETE ASPEKTER AF INTELLEKTUELLE 
EJENDOMSRETTIGHEDER 

 

• Retlig beskyttelse af mønstre 
- Hovedordfører: Virgilio Ranocchiari (Arbejdsgivergruppen – IT) 

Udvalget vedtog Jorge Pegado Liz' og Heiko Steffens' modudtalelse 
 
– Ref.: KOM(2004) 582 endelig – 2004/0203 (COD) – CESE 691/2005 
 
– Hovedpunkter: 

  
Udvalget bekræfter sit standpunkt, som er fremsat i tidligere udtalelser: Hvis reservedele, der 
omfattes af reparationsklausulen, underkastes beskyttelsesordningen for mønstre, opstår der et 
produktmonopol på det sekundære marked, hvilket strider mod selve beskaffenheden af retlig 
beskyttelse af mønstre. 
 
Det tilføjes, at den ordning, som blev indført med direktiv 98/71/EF, har gjort det muligt at bevare 
forskellige, ja endog modstridende, nationale ordninger, og at der efter EU's udvidelse er kommet 
endnu flere til,  og det på et område, som er yderst vigtigt for en sektor af enorm økonomisk 
betydning på det europæiske marked. 
 
Kommissionens forslag tilstræber at gennemføre det indre marked på dette område ved at tilnærme 
nationale ordninger, med afsæt i liberalisering af brugen af beskyttede mønstre ved reparation af 
komplekse produkter, så deres oprindelige udseende genskabes (det sekundære marked). 
 
Udvalget støtter Kommissionens forslag, som følger i kølvandet på andre initiativer, som Udvalget 
allerede har bakket op om, og som kan bidrage til større konkurrence, lavere priser og skabelse af 
nye arbejdspladser, især i SMV'er. 
 
Dog mener Udvalget, at Kommissionens forslag bør underbygges bedre med en klar påvisning af 
overensstemmelsen med TRIPS, en tydeliggørelse af forslagets virkninger for beskæftigelsen og 
især en garanti for, at forbrugerne (udover deres ret til information, som allerede ligger fast) ikke 
berøres i deres valgmuligheder, hverken direkte i henseende til sikkerheden og pålideligheden af 
produkter, der anvendes af uafhængige leverandører, eller indirekte i kraft af de konsekvenser, som 
anvendelse af sådanne reservedele til reparation af komplekse produkter, de er bestemt til 
(hovedsagelig motorkøretøjer), kan få enten for videresalgsværdien eller for de indirekte 
omkostninger (f.eks. forsikring). 

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

• Patenter på farmaceutiske produkter 
- Ordfører: Paolo Braghin (Arbejdsgivergruppen – IT) 
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– Ref.: KOM(2004) 737 endelig – 2004/0258 (COD) – CESE 689/2005 
 
– Hovedpunkter: 

 
EØSU støtter Kommissionens forordningsforslag, som sigter mod at gennemføre den afgørelse, som 
WTO’s Almindelige Råd traf den 30. august 2003. 
 
EØSU er enig i såvel den foreslåede procedure for tildeling af tvangslicens vedrørende 
farmaceutiske produkter, som er beskyttet af patent eller supplerende beskyttelsescertifikat, som de 
valgte kontrolmekanismer. 
 
EØSU foreslår endvidere, at gennemførelsesbestemmelserne styrkes for derved at sikre: 

 
• at der sker fuld overholdelse af den gældende lovgivning, specielt hvad angår kvalitetskontrol af 

produktionen, 
 
• at betingelserne for tildeling af tvangslicens strammes op for at undgå illegal reeksport til EU eller 

tredjelande, 
 
• at der iværksættes en koordineret indsats med myndighederne i importlandene for at undgå svig, 

varemærkeforfalskning og utilsigtet brug, 
 
• at gennemførelsen af toldforordningen og medlemsstaternes sanktionsmekanismer nøje 

overvåges, så der dæmmes op for alle former for ulovligheder, 
 
• at der sker bredere omtale af tildeling af disse tvangslicenser med henblik på at sikre, at den 

intellektuelle ejendomsret forvaltes mere effektivt. 
 
EØSU ser gerne, at anvendelsesområdet udvides til at omfatte veterinære lægemidler med henblik 
på eventuelle krisesituationer, der kan opstå pga. sygdomme, der kan overføres fra dyr, eller pga. 
smitte fra fødevarer af animalsk oprindelse.  
 
EØSU håber endelig, at Kommissionen fortsætter sin verdensomspændende indsats for at sikre, at 
der også er adgang til nødhjælpsmedicin og et passende sundhedsvæsen  i de udviklingslande, der 
ikke er medlemmer af WTO. 
 

–  Kontaktperson: Nemesio Martinez 
   (Tlf.: 00 32 2 546 95 01,  e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

4. TJENESTER: SUBSIDIARITET OG MERE FLEKSIBLE 
PROCEDURER 

 

• Mægling på det civil- og handelsretlige område 
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- Ordfører: María Sánchez Miguel (Lønmodtagergruppen - ES) 
 
– Ref.: KOM(2004) 718 endelig – 2004/0251 (COD) – CESE 688/2005 
 
– Hovedpunkter: 
 

Man bør overveje muligheden for mægling i civile sager, som udspringer af straffe- eller skattesager; 
ganske vist ville de fortsat være udelukket i forbindelse med den oprindelige straffe- eller skattesag, 
men mægling ville kunne fremme bilæggelsen af civile sager. 
 
EØSU understreger mæglerens vigtige rolle for hele processens gennemførelse og effektivitet. 
Kommission bør tage skridt til at sikre, at de fysiske og juridiske personer, der fungerer som 
mæglere, er kompetente, uafhængige og ansvarlige. 
 
Problemet med mæglingens omkostninger er ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt de skal medregnes i 
sagsomkostningerne alt efter situationen i hver enkelt medlemsstat. 

 
- Kontaktperson: Nemesio Martinez 
   (Tlf.: 00 32 2 546 95 01,  e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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5. MILJØ: ANSVARLIG FORVALTNING AF FARLIGT AFFALD 
 

• Overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt 
brændsel  
- Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgivergruppen - FR) 

 
– Ref.: KOM(2004) 716 endelig – 2004/0249 (COD) – CESE 696/2005 
 

- Kontaktperson: Siegfried Jantscher  
    (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 


