Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Bruxelles, den 25. februar 2002

SAGER BEHANDLET PÅ
ØSU'S PLENARFORSAMLING
DEN 20.-21. FEBRUAR 2002

Udtalelserne er tilgængelige i deres fulde ordlyd på alle 11 officielle EU-sprog
på ØSU's hjemmeside:
http://www.esc.eu.int (under "Documents")
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Specielt for plenarforsamlingen den 20.-21. februar var tilstedeværelsen af
Jean-Luc Dehaene, næstformand for Konventet, og den debat, der fandt sted om opfølgningen af
Laeken-topmødet og ØSU's rolle.

1.

LISSABON-STRATEGIEN

•

UNDERUDVALGET
UDVIKLING"

"EN

STRATEGI

FOR

BÆREDYGTIG

Ordfører: Miguel Angel Cabra de Luna (Gruppen Andre Interesser – E)
-

Reference: Tillægsudtalelse til initiativudtalelse – CES 193/2002

-

Hovedpunkter:

ØSU besluttede på plenarforsamlingen den 29. november 2001 at udarbejde en
tillægsudtalelse til initiativudtalelse. ØSU behandler situationen for så vidt angår "den udvidede
Lissabon-stategi". Ifølge denne strategi skal Den Europæiske Union i løbet af 10 år blive "den mest
konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe en
holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og større social samhørighed". Siden
Lissabon-topmødet (marts 2000) og navnlig siden Göteborg-topmødet (juni 2001) har Kommissionen
skullet fremlægge en sammenfattende rapport om de fremskridt, der er sket på området; denne rapport
behandles hvert år på forårstopmødet, som i år finder sted i Barcelona den 15. marts.
ØSU har behandlet Kommissionens dokument (KOM(2002) 14 endelig) og foretaget
sin egen vurdering af situationen. I korthed mener hverken ØSU eller Kommissionen, at indsatsen har
været tilstrækkelig. Der efterlyses således en bedre beslutningstagning, større konsekvens og mere
helhjertede bestræbelser på at informere og inddrage civilsamfundet i hele processen. Det Europæiske
Råd i Barcelona spiller en særlig rolle i denne sammenhæng, idet EU ikke blot skal være konsekvent i
forfølgelsen af sine egne erklærede mål, men også være et godt eksempel, som kan påvirke de globale
beslutninger på FN-konferencen i Johannesburg i september.
-

Kontaktperson:

•

Webstedsadgang

Diarmid McLaughlin
(Tlf. +32 2 546 9350 – e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int )

Ordfører: Cabra de Luna (Gruppen Andre Interesser – E)
-

Reference : KOM(2001) 529 endelig – CES 189/2002

-

Hovedpunkter:
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Det er indlysende, at utilgængelige offentlige websteder er en klar diskrimination af
handicappede borgere, som dermed i praksis formenes adgang til dem og den information, de
indeholder. ØSU anbefaler, at der i forbindelse med det kommende europæiske handicapår i 2003 i det
foreslåede handicapspecifikke direktiv indføjes en bestemmelse, der imødegår denne særlige form for
diskrimination.
ØSU mener, at de tiltag i Kommissionens meddelelse, som skal sikre adgangen til
webstederne, kunne have været omfattet af bindende bestemmelser. ØSU tilslutter sig ikke desto mindre
en fremgangsmåde, der hviler på frivilligt engagement fra de offentlige myndigheder på forskellige
niveauer, og forventer, at medlemsstaterne fremmer en omfattende gennemførelse af alle de
foranstaltninger, som er fastlagt i meddelelsen.
ØSU forpligter sig til at gøre sit websted tilgængeligt og brugervenligt for at sikre
bedre adgang til information og offentlig debat for alle borgere med særlige behov. ØSU opfordrer også
Kommissionen og de øvrige EU-institutioner til at gøre deres egne offentlige websteder tilgængelige ved
at anvende WAI-retningslinjere. ØSU håber også, at man i forbindelse med initiativerne i det
europæiske handicapår i 2003 vil fremme vedtagelsen af tiltag, som bidrager til at gøre ikke kun
offentlige, men også private websteder tilgængelige for handicappede borgere.
-

Kontaktperson:

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

2.

FORSKNING OG UDVIKLING

•

Bioteknologi
Ordfører: Adrien Bedossa (Gruppen Andre Interesser – F)

-

Reference: KOM(2001) 454 endelig – CES 192/2002

-

Hovedpunkter:

ØSU finder det vigtigt, at det globale aspekt af de problemstillinger, som knytter sig til
bioteknologi, ikke overskygges af drøftelserne mellem de udviklede lande, og mener, at spørgsmålet om
solidaritet mellem rige og fattige lande i spørgsmålet om miljøbevarelse er centralt.
EU's bør beslutsomt forsvare sin plads i denne vigtige fremtidssektor. EU vil kun blive
hørt, hvis det er en central aktør på det bioteknologiske område: Det er vigtigt, at EU hurtigt får større
forståelse for betydningen af konkurrenceevne, vækst og jobskabelse. Der er således behov for en stærk
og permanent vilje til samarbejde mellem de forskellige aktører.
ØSU er indstillet på at spille en rolle i dette spørgsmål gennem information, etablering
af en permanent debat, rationelt valg af målsætninger for at lette skabelsen af nye arbejdspladser og
oprettelsen af nye virksomheder samt ved at sikre kontakterne med civilsamfundet.
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-

Kontaktperson :

Birgit Fular
(Tlf. +32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

•

Deltagelsesregler – 6. FTU-rammeprogram
Ordfører: Henri Malosse (Arbejdsgivergruppen – F)

-

Reference: KOM(2001) 822 endelig – 2001/0202 (COD) – CES 185/2002

-

Kontaktperson :

3.

SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

•

Aspestrisici på arbejdspladsen

Birgit Fular
(Tlf. +32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)

Ordfører: Thomas Etty (Arbejdstagergruppen – NL)
-

Reference: KOM(2001) 417 endelig – 2001/0065 (COD) – CES 194/2002

-

Hovedpunkter:

Forbudet i Kommissionens direktiv 1999/77/EF mod markedsføring og anvendelse af
asbest kunne have sikret en helt anderledes effektiv forbedring af beskyttelsen af arbejdstagere (og
selvstændige) mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest. Man kunne i dette nye direktiv
have koncentreret sig om, hvilke foranstaltninger man kunne træffe for bedre at beskytte de folk, der
stadig udsættes for asbest, fordi de i deres arbejde har med eksisterende asbestprodukter at gøre i
forbindelse med nedrivning, reparationer, vedligeholdelse, fjernelse og lignende aktiviteter.
I forslaget kunne man tillige have valgt at fastsætte bestemmelser for følgende:
sundhedsovervågning, registrering, information og uddannelse (den risiko, som selvstændige udsætter
sig selv for), de farer, som arbejdstagere (samt befolkningen i almindelighed) udsættes for i forbindelse
med genbrug af produkter, der indeholder asbest, samt øget anerkendelse af asbestrelaterede sygdomme
som erhvervssygdomme. Kommissionen burde tage fat på disse spørgsmål i andre
lovgivningsinstrumenter, hvis man ikke mener, at dette kan reguleres af direktivet.
ØSU mener, at forslaget indeholder adskillige positive elementer: visse procedurer er
blevet forenklet, der indføres lavere grænseværdier og krav om, at man identificerer de materialer, der
måtte indeholde asbest, inden man starter nedrivning eller vedligeholdelse, samt bevis for kompetence
og uddannelse. Hvad angår udvinding af asbest inden for EU, ville forslaget kunne gøres klarere. ØSU
er af den opfattelse, at udvinding af asbest burde være klart omfattet af markedsføring eller
førstegangsanvendelse.
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De kompetencekrav, der stilles til firmaer, der påtager sig arbejde med nedrivning eller
fjernelse, bør gøres mere præcise. Kommissionen burde indføje en henvisning til brug af nationalt
bestemte kriterier.
-

Kontaktperson:

Alan HICK
(Tlf. +32 2 546 9302 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

4.

EKSTERNE FORBINDELSER

•

Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og landene i
Latinamerika og Vestindien
Ordfører: J. Ignacio Gafo Fernández (Arbejdsgivergruppen - E)

-

Reference: Initiativudtalelse – CES 195/2002

-

Hovedpunkter:

Partnerskab bør være det styrende princip for alle forbindelser mellem EU og
Latinamerika/Vestindien. Det indebærer nærhed til borgerne, åbenhed og accept fra borgernes side.
Målet skal være oprettelse af et ægte europæisk og latinamerikansk fællesskab af nationer, hvor
forskellene mellem de enkelte regioner og lande anerkendes. Et demokratisk og socialt retfærdigt
fællesskab med en effektiv økonomi, der omfatter områder som migration og kultur, og hvor det civile
samfund spiller en afgørende rolle.
EU's institutioner og organer bør spille hver deres særlige rolle i opbygningen af dette
partnerskab. Det er således Det Økonomiske og Sociale Udvalgs opgave at bidrage med sine erfaringer
til oprettelse eller styrkelse af forskellige organer af lignende art – f.eks. Mercosurs rådgivende forum –
der allerede eksisterer eller overvejes oprettet på subregionalt niveau og inden for de enkelte lande i
Latinamerika og Vestindien.
Inden det 2. topmøde mellem stats- og regeringscheferne fra EU, Latinamerika og
Vestindien afholder civilsamfundets repræsentanter deres 2. møde den 17.-19. april 2002 i Madrid.
Sådanne møder før stats- og regeringschefernes topmøder bør gøres til en fast institution med en
dagsorden, der både indeholder de punkter, som civilsamfundet mener bør prioriteres, og de emner af
social og økonomisk karakter, der skal drøftes på stats- og regeringschefernes topmøde.
-

Kontaktperson:

Ellen Durst
(Tlf. +32 2 546 98 45 – e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)

5.

LANDBRUG OG MILJØ

• Tobak/Præmier
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Hovedordfører: Nikolaos Liolios (Gruppen Andre Interesser – EL)
-

Basisdokument: KOM(2001) 684 endelig – 2001/0276 CNS - CES

-

Hovedpunkter :
•

Kommissionens meddelelse "En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En
EU-strategi for bæredygtig udvikling" (KOM(2001) 264 endelig) indeholdt et forslag om,
at der i forbindelse med revisionen af den fælles landbrugspolitik i højere grad skal lægges
vægt på kvalitet end på kvantitet.

•

Derfor har Europa-Kommissionen i sit forslag om fastsættelse af præmier og
garantitærskler for tobak i blade angivet, at man efter en vurdering i 2002 af
markedsordningen for tobak bør tilpasse ordningen.

•

ØSU er bevidst om denne generelle hensigt, men mener dog, at den endelige bedømmelse
og stillingtagen også bør ske, når Kommissionen fremlægger sin vurdering og sit forslag
vedrørende markedet for råtobak.

•

Da tobakssektoren har stor regional betydning i ugunstigt stillede områder, og da
tobaksdyrkning primært foregår på små landbrug, er det yderst vigtigt, at Kommissionen
allerede nu over en bred front indleder arbejdet med at finde alternativer.

•

De beløb, som siden 1996 er blevet indbetalt til Fællesskabsfonden for tobak, er hidtil
blevet anvendt for snævert.

•

Så længe der ikke fremlægges en undersøgelse af branchen til behørig vurdering (den vil
efter planen først foreligge ved udgangen af 2002), er henvisninger som den i femte
betragtning i forslaget til forordning i modstrid med Kommissionens tidligere holdning.
Den femte betragtning bør udgå af det foreliggende forslag til forordning.

•

Opmærksomheden henledes på, at Kommissionen fremlægger sit forslag med en betydelig
forsinkelse: da de endelige beslutninger måske vil blive truffet på et tidspunkt, hvor
dyrkningen allerede er gået i gang, vil dette undergrave såvel dyrkningen som
forarbejdningen og virke voldsomt forstyrrende på markedet.

ØSU opfordrer Kommissionen til
a) at forlænge den gældende ordning for tobak og forordning 660/1999 for de kommende tre
år (2002-2004), således at de nuværende præmieniveauer og garantitærskler (kvoter)
fastholdes for alle sortsgrupper. ØSU foreslår under alle omstændigheder Kommissionen,
at de kommende ændringer først træder i kraft fra 2003, og at ordningen for 2001, også
kommer til at gælde for 2002
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b) at fastholde tilbageholdelsen på 2% af præmierne til Fællesskabsfonden for tobak, som
fastsat i Rådets forordning 1636/1998, i perioden 2002-2004, samt at opretholde støtten til
agronomisk forskning fra Fællesskabsfonden for tobak.
-

•

Kontaktpersen :

Nikolaos Pipiliagkas
(Tlf. :+32 2 546 91 09 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

Zoonoser
Ordfører: Ann Davison (Gruppen Andre Interesser – UK)

-

Reference: KOM(2001) 452 endelig – 2001/0176-0177 (COD) – CES 191/2002

-

Hovedpunkter:
ØSU er overbevist om,
•

at forebyggelse af zoonoser bør have højeste prioritet i EU og medlemsstaterne, og at
der skal afsættes passende ressourcer til dette formål;

•

at det er i alle de i fødekæden involverede parters og de offentlige myndigheders
interesse at sikre gennemførelsen og overholdelsen af strenge sikkerhedsnormer i hele
fødekæden; det vil også bidrage til sikring af europæisk landbrugs konkurrenceevne på
internationalt plan, som fortsat skal kunne forbindes med normer og produktionsmetoder
af bedste kvalitet;

•

at bekæmpelse af antibiotikaresistens kan kun lykkes, såfremt der vedtages
omfattende politikker;

•

at det i det "nye" direktiv klart skal anføres, at overvågningen omfatter alle slags
husdyrpopulationer;

•

at indsamling af nationale rapporter og udarbejdelse af de sammenfattende rapporter
samt indsamling og spredning af oplysninger om zoonoser bør være et af
Fødevaremyndighedens vigtigste mål; ØSU insisterer på, at rapporteringsproceduren
bliver fuldstændig gennemsigtig;

•

at Kommissionens forslag til forordning ikke vil nå de fastsatte mål, hvis ikke
HACCP-principperne gennemføres i hele fødevarekæden (HACCP = Hazard Analysis
Critical Control Points).
ØSU finder de sene gennemførelsesdatoer problematiske og uacceptable.
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Endelig kræver ØSU for så vidt angår import fra tredjelande, at der foretages streng
kontrol af anvendelsen af "tilsvarende foranstaltninger".
-

Kontaktperson:

Nikolaos Pipiliagkas
(Tlf. +32 2 546 91 09 – e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

•

Beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg
Ordfører: Johannes M. Jaschick (Gruppen Andre Interesser – D)

-

Reference : KOM(2001) 703 endelig – 2001/0277 (COD) – CES 186/2002

-

Kontaktperson:

•

Nødder og johannesbrød

Nikolaos Pipiliagkas
(Tlf. +32 2 546 91 09 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int)

Hovedordfører: José Manuel de las Heras Cabañas (Gruppen Andre Interesser – E)
-

Reference: KOM(2001) 667 endelig – 2001/0275 (CNS) – CES 187/2002

-

Kontaktperson:

Eleonora Di Nicolantonio
Tlf. +32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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