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  I plenarforsamlingen den 22. og 23. januar 2003 deltog Akis Tsohatzopoulos, 

minister for udvikling på det græske rådsformandskabs vegne, og Loyola de Palacio, næstformand for 
Kommissionen. 
 

  Akis Tsohatzopoulos fremlagde det græske formandskabs program og 

Loyola de Palacio præsenterede Kommissionens arbejdsprogram med særlig vægt på 

transportspørgsmål. Desuden talte Jinhua Chen, formand for Kinas Økonomiske og Sociale Råd og 
næstformand for den nationale komité for CPPCC (Chinese People's Political Consultative 

Conference), samt Bas Treffers , næstformand for Europæisk Handicapforum.  
 

1. KONKURRENCE OG BESKATNING 
 

• XXXI Beretning om konkurrencepolitik 
 

Ordfører: Paulo Barros Vale (Arbejdsgiverne – P) 
 

Reference : KOM(2002) 462 endelig – CESE 69/2003 
 

Hovedpunkter: 
 
EØSU understreger, at håndhævelsen af konkurrencereglerne ikke blot er af central betydning for, 
at det indre marked kan udfylde sin økonomiske funktion, men er også en af Kommissionens 
vigtigste opgaver. Der lægges vægt på den store rolle, som konkurrencepolitikken spiller for 
etableringen af en stadig mere afbalanceret og retfærdig europæisk ramme, som med den stigende 
globalisering af økonomien får endnu større betydning. 
 
I lyset af den kommende udvidelse finder EØSU det bydende nødvendigt, at Kommissionen vier 
kandidatlandene større opmærksomhed, så det sikres, at de samme regler anvendes lige effektivt i 
hele EU. 
 
EØSU kommer i sin udtalelse nærmere ind på forskellige spørgsmål vedrørende konkurrence 
såsom: 
 
– Forberedelse af kandidatlandene på konkurrenceområdet. 
 
– Styrkelse af det indre marked og sikring af lige vilkår for virksomhederne. 
 
– Med henblik på ensartet anvendelse af konkurrencereglerne skal det bemærkes, at anmeldelse 

ikke er obligatorisk, og  at aftaler  betragtes som lovlige, hvis de ligger under den fastsatte 
markedsandel. 
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– Det uomgængelige behov for at revidere Kommissionens undersøgelsesbeføjelser og styrke og 

udvide dem. 
 
– EU's automatiske kompetence. 

– Samarbejde mellem de ansvarlige myndigheder i de forskellige lande og/eller de økonomiske 
blokke med ansvar for konkurrencekontrol. 

 
– Bagatelaftaler og afbureaukratisering 
 
– Etablering af mekanismer til styrkelse af konkurrencen, især på stærkt regulerede markeder. 
 
– Udbredelse af kendskabet til konkurrencereglerne og information om, hvorledes overtrædelser 

kan anmeldes. 
 
– Konkurrencen mellem SMV og store virksomheder, mellem rand- og/eller ugunstigt stillede 

regioner og andre mere gunstigt beliggende regioner, mellem rige og fattige lande, mellem den 
europæiske og amerikanske retlige ramme, herunder især regnskabsregler. 

 
– Reform af fusionsforordningen og samarbejde med de internationale organer. 
 
– Inddragelse af de nationale myndigheder i fusionssager. 
 
– Effektiv kontrol af statsstøtte, som kan sikre, at midlerne anvendes effektivt. 
 
– De store mangler, som skyldes den vanskelige offentlige adgang til megen information, eller 

den måde, informationen er struktureret på.. 
 
– Mangelen på samarbejde mellem Kommissionens forskellige generaldirektorater om at skabe 

en samordnet politik for at fremme fri konkurrence. 
 

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

• Afgiftsordning for dieselolie 

– Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgiverne – F) 
 

– Reference: KOM(2002) 410 final – 2002/0191 (CNS) – CESE 73/2003 
 

– Hovedpunkter: 
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EØSU godkender bestemmelserne i direktivet i deres helhed, men foreslår dog nogle tilføjelser, 
som kan opsummeres i fire foranstaltninger: 
 
– overgangsperioden forkortes med et eller to år, så man når frem til en centralsats i 2008 eller 

2009. 
 

– der indføres efter Schweiz' forbillede en afgift for anvendelse af EU's vejnet, der skal betales 
af tredjelandes lastbiler ved grænsen til EU. Indtægterne herfra skal tilflyde EU's budget. 

 
– der oprettes en EU-fond for infrastruktur, der finansieres af en EU-afgift på 1 cent pr. liter og 

af afgifterne på lastbiler fra tredjelande. 
 

– forvaltningen af de således opkrævede beløb overdrages til Den Europæiske Investeringsbank, 
der skal anvende midlerne til at yde rentegodtgørelse eller tilskud til lån, der finansierer 
gennemførelsen af transportinfrastrukturprojekter. 

 
– Kontakt: Katarina Lindahl 

  (Tlf.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 

 
* 

*       * 
 

2. LANDBRUG OG MILJØ 
 

• Bæredygtig anvendelse af pesticider 

Ordfører: Staffan Nilsson (Andre interesser – S) 

 
– Reference: KOM(2002) 349 final – CESE 68/2003 

– Hovedpunkter: 
 

EØSU støtter Kommissionens bestræbelser på at udarbejde en tematisk strategi for pesticider i 
den foreliggende meddelelses ånd. Strategien bør omfatte såvel foranstaltningerne i de 
eksisterende direktiver som yderligere foranstaltninger, som skal indarbejdes logisk og konsekvent 
for at undgå overlapninger, der kan medføre kompetenceforvirring eller for store omkostninger for 
de økonomiske aktører. EØSU mener desuden, at der bør peges på behovet for at beskytte 
afgrøderne, hvilket også kan ske gennem anvendelse af pesticider, og det er i den forbindelse 
vigtigt at evaluere de hermed forbundne risici og fordele på et solidt videnskabeligt grundlag. 

 
De nye foranstaltninger, der i fremtiden foreslås inden for strategiens rammer, bør indeholde: 
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– Fælles EU-kriterier og retningslinjer, men selve udformningen af handlingsprogrammerne bør 

være et nationalt anliggende, så  de generelle kriterier kan tilpasses til lokale forhold; 

 
– For at begrænse risiciene for miljø og sundhed bør der sikres uddannelse og rådgivning af 

landmænd, landarbejdere, sæsonarbejdere og andre brugere, som  delvis  finansieres via en 
rimelig afgift på pesticider. For at undgå konkurrenceforvridning bør  tilsvarende afgifter også 
indføres i andre lande, 

 
– Fokusering på en begrænsning af farerne ved brugen af pesticider, hvilket også kan ske 

gennem en reduktion af den anvendte mængde kemikalier, især hvis en sådan reduktion 
afpasses efter de nationale, regionale og lokale behov. 

 
 Revisionen af direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesprodukter hilses 

velkommen, og elementer som substitutionsprincippet og regionale forsøg opfattes som 
positive. 

 

– Kontakt:  Johannes Kind 
  (Tlf.: 32 2 546 91 11 - e-mail: Johannes.kind@esc.eu.int) 

 
* 

*      * 
 

3. KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 
 

• En informations- og kommunikationsstrategi for Den Europæiske 
Union 

 Hovedordfører: Ernst Ehnmark (Arbejdstagerne – S) 
 
– Reference: KOM(2002) 350 final – CESE 72/2003 
 
– Hovedpunkter: 
 

 EU er på vej ind i en afgørende fase med store forandringer. Unionens borgere føler sig ikke 
tilstrækkelig informeret om EU's arbejde og om de forandringer, som finder sted eller 
debatteres. For at rette op på denne situation har Kommissionen fremlagt et forslag til en ny og 
styrket informations- og kommunikationspolitik, der udpeger fire prioriterede 
informationstemaer og som sigter på at forbedre koordinationen i informationsarbejdet mellem 
EU-niveau og nationalt niveau.  
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 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) hilser forslaget velkommen. Det er et 
godt program for yderligere udvikling af informations- og kommunikationsarbejdet. EØSU 
finder imidlertid, at der er tre vigtige punkter at overveje:   

– Strategien tager ikke hensyn til den rolle, som arbejdsmarkedets parter og det organiserede 
civilsamfund1 kan spille i informations- og kommunikationsarbejdet om EU's aktiviteter.  

– De foreslåede fire informationstemaer er velvalgte, men miljø og bæredygtig udvikling mangler 
på listen.  

– Strategien bør også mere tydeligt fokusere på uddannelsessektoren og ungdomsorganisationer.  

–  Endelig understreger EØSU, at man bør se på de spørgsmål, der påvirker borgernes hverdag, 
eftersom de er konkrete udtryk på det personlige niveau for, hvad EU foretager sig. EØSU vil 
selv videreudvikle sit informations- og kommunikationsarbejde.  

 

– Kontakt: Vasco De Oliveira 
 (Tlf.: 00 32 2 546 93 96 - e-mail: Vasco Oliveira@esc.eu.int) 

 

* 
*       * 

 

4.  SPROG OG KULTUR 

• Sprogindlæring og sproglig mangfoldighed 
 Hovedordfører: Renate Heinisch (Andre interesser – D) 
 

– Reference: SEK(2004) 1234 final – CESE 71/2003 
 

– Hovedpunkter: 
 
 EØSU finder det positivt og forbilledligt, at Kommissionen ikke betragter "de europæiske år" 

(livslang læring og sprogåret) som isolerede aktioner, men gør deres resultater op og tager hensyn 
til dem i uddannelsesprogrammerne. EØSU støtter denne fremgangsmåde. 

 
 Derfor bifalder EØSU, at EU vil fremme sprogindlæring. Sprogene må ikke skabe grænser og 

barrierer for den globale integration og kommunikation.  
 
 EU må reagere flersproget på den kommende udfordring. Kun på den måde kan folkenes 

kulturelle identitet og de regionale forskelle og dermed Europas kulturelle rigdom bevares; samtidig 
tages der hensyn til subsidiaritetsprincippet. 
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 Det er EØSU's opgave at fremme arbejdstagernes mobilitet og at arbejde for, at de sproglige 
grænser ikke hindrer gensidig forståelse og solidaritet, og at Europas sproglige og kulturelle 
mangfoldighed bevares. Alle Europas sprog har samme kulturelle værdi. 

 

– Kontakt: M. Vasco DE OLIVEIRA 
 (Tlf.: 00 32 2 546 93 96 - e-mail: Vasco Oliveira@esc.eu.int) 

 

* 
*       * 
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5. FORSIKRING 
 

• Regnskaber i forsikringsselskaber 
 Hovedordfører: Guido Ravoet (Arbejdsgiverne – B) 

 
– Reference : KOM(2002) 259 final – 2002/0112 COD – CESE 91/2003 

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

* 
*       * 

 

6. FORSKNING 
 Hovedordfører: Adrien Bedosse (Andre interesser – F) 
 

• Kemiske stoffer 
 
– Reference: KOM(2002) 530 final – 2002/0231 COD – CESE 75/2003 

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

 

• God laboratoriepraksis 
 Hovedordfører: Adrien Bedossa (Andre interesser – F) 
 

– Reference: KOM(2002) 529 final – 2002/0233 COD – CESE 74/2003 

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


