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Plenarforsamlingen den 26.-27. februar 2003 var markeret ved deltagelsen af næstformanden for 
Det Europæiske Konvent, Jean-Luc Dehaene. 

 
 
1.    LISSABON-STRATEGIEN 

 
 

•  Den europæiske beskæftigelsesstrategi  
 Ordfører: Christoforos Koryfidis (Lønmodtagergruppen - EL) 

 

−  Reference : KOM(2003) 6 endelig – CESE 405/2003 
 
−  Hovedpunkter:  
 

EØSU er enig i de tre indbyrdes forbundne målsætninger for EU's nye beskæftigelsesstrategi, 
nemlig: fuld beskæftigelse, kvalitet og produktivitet på arbejdspladsen samt social samhørighed og 
et rummeligt arbejdsmarked. 
 
Investeringer i arbejdsstyrken og udvikling af institutionen livslang uddannelse er grundlæggende 
forudsætninger for at nå den nye EBS' mål. EØSU foreslår, at der fastsættes højere kvantitative 
mål i EU's beskæftigelsesstrategi end dem, der er fastsat frem til 2010.  
 
En retningslinje må vies specielt til fremme af aktive og forebyggende 
arbejdsmarkedsforanstaltninger til langtidsarbejdsløse, inaktive, handicappede, kvinder, unge og 
etniske mindretal med henblik på at fjerne hindringer for, at disse kan indtræde eller forblive på 
arbejdsmarkedet i varige job.  

 
Hvad de handicappede angår, er det påkrævet med et integreret system, der bl.a. skal omfatte 
styrkelse af retningslinje 7 for beskæftigelsen, kraftige incitamenter for arbejdsgiverne til at ansætte 
handicappede og etablering af forudsætningerne for, at de handicappede kan blive fortrolige med 
den moderne teknologi. 
 
En anden retningslinje skal sikre, at sort arbejde efterhånden forsvinder til fordel for deklareret 
arbejde, og at lovlige økonomiske aktiviteter træder i stedet for sort økonomi. Desuden bør der 
tilføjes en retningslinje om gunstige vilkår for udvikling af virksomheder og fremme af 
iværksætterkulturen.  
 
Endelig er der brug for en retningslinje om forvaltning af migrationsstrømmene og fremme af 
indvandrernes integration i samfundet via beskæftigelsen.  
 
Endelig slår udvalget til lyd for, at de nationale parlamenter inddrages i EBS-procedurerne. 
Forhandlinger og godkendelse af de nationale handlingsplaner for beskæftigelsen i forbindelse med 



- 2 - 

Greffe CESE 58/2003  VE/GG/JC/uv-t .../... 

de nationale parlamenters fastsættelse af deres budgetter ville med sikkerhed højne 
beskæftigelsespolitikkens effektivitet og bidrage til bedre integration af denne i de forskellige 
nationale og EU-politikker.  
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− Kontakt: Susanne Johansson 
 (Tlf.: 00 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int)  
 

 

• Overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker 

Ordfører: Bruno Vever (Arbejdsgivergruppen – F) 

 

− Reference : Initiativudtalelse - CESE 410/2003 

− Hovedpunkter:  

 
Udvalget understreger, at hovedformålet bør være at sætte nyt skub i væksten i Europa – hvilket er 
en forudsætning for et genopsving i beskæftigelsen – gennem en mere præcis målretning og effektiv 
anvendelse af samt en mere sammenhængende ramme omkring de overordnede retningslinjer for de 
økonomiske politikker.  
 
De overordnede retningslinjer bør omgives af en bedre ramme, hvilket kræver en hurtigere 
gennemførelse af det indre marked på prioriterede områder, så der opnås en højere grad af tillid og 
mere vækst, en reaktivering af Lissabon-reformerne, herunder regelforenkling, samt en styrkelse af 
bestemmelserne om fælles økonomiske styreformer i den fremtidige traktat, som konventet er ved 
at udforme.  
 

− Kontakt: Katarina Lindahl 
  (Tlf.: 00 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 

 
 

• Europæiske benchmarks for uddannelsesområdet 
Ordfører: Christoforos Koryfidis (Lønmodtagergruppen – EL) 
 

- Reference: KOM(2002) 629 endelig – CESE 406/2003 
 

- Hovedpunkter: 
 

EØSU går ind for Kommissionens forslag om at fastlægge europæiske uddannelsesbenchmarks. 
Det anser forslaget for at være endnu et skridt i den besværlige og langsommelige proces hen imod 
udvikling af en europæisk dialog, som skal belyse uddannelsesbegreber og kortlægge og harmonisere 
uddannelsesmål. Denne indsats bør yderligere intensiveres, da opfyldelse af Lissabon-målene, som 
processen er kædet direkte sammen med, kræver moderne uddannelsessystemer og fælles, høje 
uddannelsesmål. 

 
EØSU er endvidere enig i de seks specifikke europæiske benchmarks, som Kommissionen 
forelægger Rådet til godkendelse, og som foreslås under artikel 149 og 150 i EF-traktaten. Dog 
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ønsker det at henlede opmærksomheden på en vigtig lakune, som består i manglende medtagelse af 
det, der blev aftalt (rådsmødet den 14. februar 2002) med hensyn til de tre strategiske mål og det 
detaljerede program for iværksættelse af de 13 mål, som er tilknyttet disse. 

 
EØSU anser det derfor for vigtigt, da det grundlæggende arbejde er udført, at man i det mindste 
tilføjer dem, der knytter sig til strategisk mål 3 (GØRE UDDANNELSESSYSTEMERNE MERE 
ÅBNE OVER FOR RESTEN AF VERDEN), til de europæiske benchmarks, der forelægges til 
godkendelse. 

 
EØSU mener, at den foreslåede europæiske benchmark for livslang uddannelse bør ændres i en 
mere ambitiøs retning. Et mål om at bringe det land, som klarer sig dårligst i dag, op på det bedste 
lands niveau i 2010, er ambitiøst, men nødvendigt. 

 
EØSU mener desuden, at der bør findes en europæisk benchmark for det offentliges udgifter til 
uddannelse, udtrykt som en andel af BNP. Et mindstemål for 2010, svarende til det nuværende EU-
gennemsnit (5%), kunne medføre fremskridt på linje med, hvad de strategiske Lissabon-mål kræver. 

 
 

- Kontaktperson:  Stefania Barbesta 
   (Tlf.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

      ·   eLearning-programmet 
Ordfører: José Isaías Rodríguez García Caro (Arbejdsgivergruppen – E) 

 
       -    Refe rence: KOM(2002) 751 endelig – 2003/0303 (COD) – CESE 404/2003 

 
  -    Hovedpunkter: 
 

Udvalget bifalder det forelagte forslag til afgørelse, men mener, at de beløb, der er afsat til 
programmet til at opfylde de ambitiøse mål, er ganske utilstrækkelige. Det henstiller, at de 
disponible ressourcer koncentreres om to indsatsområder: bekæmpelse af it-kløften og 
internetbaserede skolepartnerskaber.  

 
Udvalget understreger nødvendigheden af, at der fortsat ydes et bidrag fra andre EU-instrumenter 
på området, og at overlapning af aktioner med eksisterende programmer undgås.  

 
Ifølge EØSU er det vigtigt at fremme og støtte alle handlinger til bekæmpelse af udelukkelsen af 
bestemte grupper af geografiske, sociale, kønsmæssige, aldersmæssige og andre årsager. 

 
– Kontakt: Pierluigi Brombo 
  (Tlf.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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2.  SUNDHED, SIKKERHED OG BESKYTTELSE AF FORBRUGERNE 
 
 
• Forbrugeruddannelse 

Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (Gruppen Andre Interesser – E) 
 

-   Reference : Initiativudtalelse –  CESE 397/2003 
 

-   Hovedpunkter: 
 
Tiden er inde til på europæisk plan:  
 
– at organisere og fremskynde arbejdet i en permanent ekspertgruppe bestående af undervisere 

med et indgående kendskab til forbrugeranliggender, som løbende kan systematisere det arbejde, 
der udføres i de enkelte lande, og udarbejde de rapporter, der er nødvendige for at bygge videre 
på Amsterdam-traktatens afsnit om forbrugeruddannelse;  

 
– at Kommissionen fremlægger en plan til konsolidering af de europæiske net til fremme af 

forbrugeruddannelse gennem omfattende og løbende projekter; 
 

– at oprette en databank, som omfatter alle de projekter, Kommissionen har finansieret i de 
seneste år, og eventuelt de mest betydningsfulde projekter, der er gennemført i medlemsstaterne, 
så de kan konsulteres af andre lande (herunder kandidatlandene) og dermed fremme 
samarbejde, formidling og dynamik til gavn for forbrugeruddannelsen;  

 
– at undersøge mulighederne for at oprette en virtuel skole for forbrugeruddannelse ved at udnytte 

de nye teknologiers potentiale og allerede eksisterende erfaringer i forskellige lande på dette 
område. Det vil desuden være en god ide at tage hensyn til de uddannelseserfaringer, der er gjort 
på europæisk plan på de forskellige uddannelsesniveauer, såsom Erasmus-projektet;  

 
– at Kommissionen udarbejder forslag, som: 
 

– kan bidrage til at gøre forbrugeruddannelse bredt tilgængelig, så alle europæiske borgere kan 
udøve deres ret og pligt til at uddanne sig som forbrugere;  

 
– gør det muligt at koordinere uddannelsesforanstaltninger og udgive passende 

undervisningsmateriale bl.a. via Internettet for at tage hensyn til de europæiske forbrugeres 
forskellige baggrund;  

 
– gør det muligt at uddanne undervisere, voksne forbrugere og sårbare grupper;  

 
– kan sikre, at medlemmer af forbrugerorganisationer og andre forbrugerorganer og –institutioner 

modtager løbende uddannelse af høj kvalitet. 

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

 

• Nuklear sikkerhed 
 Ordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser - D) 

 
-   Reference : KOM(2003) 32 endelig – 2003/0021-0022 (CNS) –  CESE 411/2003 
  
-   Hovedpunkter: 

 
EØSU anerkender Fællesskabets grundlæggende kompetence inden for områderne sikkerhed ved 
nukleare anlæg og bortskaffelse af radioaktivt affald og støtter dette initiativ, ikke mindst med 
henblik på integrationen af de nye medlemsstater. Medlemsstaternes og sikkerhedsmyndighedernes 
hidtidige arbejds- og ansvarsområde skal forblive uændret.  
 
Fællesskabet bør kontrollere, at medlemsstaterne fuldt ud og strengt følger IAEA's definitioner og 
regler. Under gennemførelsen af direktivet (procedurer, tidsplan) må der tages hensyn til balancen 
mellem på den ene side principperne om iagttagelse af fællesskabsretten og om planlægnings- og 
retssikkerhed og på den anden side garanti for størst mulig sikkerhed. Udvalget støtter 
Kommissionens målsætning om, at medlemsstaterne skal stille tilstrækkelige finansieringsmidler til 
rådighed for nedlukning af nukleare anlæg, men henstiller, at denne opgave fortsat er 
medlemsstaternes enekompetence.  

  
Udvalget støtter Kommissionens opfattelse om, at slutopbevaring af højradioaktivt affald i hver 
enkelt medlemsstat, hvor dette affald produceres, bør ske i dertil egnede geologiske formationer, 
men at dette ikke må udelukke en frivillig opgavefordeling mellem medlemsstater, der grænser op til 
hinanden. Udvalget henstiller imidlertid, at tidsplanen for godkendelse af de pågældende 
slutopbevaringssteder i medlemsstaterne tilrettelægges mere fleksibelt og tilpasses 
medlemsstaternes særlige omstændigheder.  
 

-   Kontakt:  Siegfried Jantscher  
      (Tlf.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
 

• Fremskyndet indfasning/dobbeltskrog 
 Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgivergruppen - EL) 

 
-   Reference : KOM(2002) 780 endelig – 2002/0310 (COD) –  CESE 415/2003 
  
-   Hovedpunkter:  

 
EØSU beklager, at forliset af tankskibet Prestige har ført til endnu en økologisk katastrofe, og at 
dets gentagne opfordringer (i udtalelser om Erika I- og II-pakkerne) til en række konkrete 
foranstaltninger ikke har ført til handling. EØSU føler sig tvunget til at gentage opfordringerne, som 
det håber, der vil blive taget hensyn til. 
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EØSU støtter Kommissionens forslag til forordning om fremskyndet indfasning af dobbeltskrog. 
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EØSU mener endvidere, at  
· en undersøgelse af årsagerne til hændelsen må prioriteres meget højt med henblik på, at der 

kan træffes rimelige, praktiske og afpassede foranstaltninger, som sigter på at fjerne de 
egentlige årsager til sådanne hændelser,  

· de aktuelle aktioner bør være genstand for en evaluering af deres indvirkning på 
bæredygtigheden, og at denne evaluering bør omfatte aktionernes potentielle økonomiske, 
sociale og miljømæssige konsekvenser,  

· der er et presserende behov for, at Erika I- og Erika II-pakken gennemføres hurtigt og 
konsekvent, samt for at der snarest muligt iværksættes en ordning med nødhavne og 
beredskabsplanlægning med klare kommandoveje med henblik på at hjælpe nødstedte skibe, 
helst på EU-plan af EMSA,  

· der bør vedtages en Erika III-pakke, der sikrer hensyntagen til den menneskelige faktor i 
forbindelse med sikkerhed til søs. 
 

I forbindelse med forbuddet mod enkeltskrogede tankskibe til transport af svære olietyper, mener 
EØSU, at visse undtagelser bør overvejes. 
 
I lyset af de alvorlige socioøkonomiske følger og af søtransportens internationale karakter bør 
EU-landene hurtigst muligt via IMO indføre en tilfredsstillende fremskyndet  tidsplan for udfasning 
af enkeltskrogede tankskibe med henblik på, at den kan bringes i anvendelse på internationalt plan. 
EU's initiativ inden for IMO bør tages uden præjudice for retten og pligten til i tide at sikre 
tilstrækkelig miljøbeskyttelse på EU-plan.  

 
-   Kontakt:  Luis Lobo  
   (Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

 
• Farlige stoffer – nonylphenol og cement 

Ordfører: Michel Nollet (Lønmodtagergruppen - B) 
 

-   Reference : KOM(2002) 459 endelig – 2002/0206 (COD) –  CESE 399/2003 
 

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

 

• Forskningsprogram/sygdomme 
Ordfører: Adrien Bedossa (Gruppen Andre Interesser - F) 
 

-   Reference : KOM(2002) 474 endelig – 2002/0211 (COD) –  CESE 414/2003 
 
-   Kontrakt:  Nemesio Martinez 

  (Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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3.  DET INDRE MARKED 
 

 
• Regelforenkling (Markedsobservatoriet) 

Ordfører: John Simpson (Gruppen Andre Interesser - UK) 
 

-   Reference : Initiativudtalelse –  CESE 398/2003 
 
-   Hovedpunkter: 
 

Udtalelsen understreger, at spørgsmålet om forenkling, bedre lovgivning og bedre styreformer må 
tages alvorligt, og at det er vigtigt at finde en effektiv løsning på problemerne på dette område inden 
for nærmeste fremtid. Den gentager, at der ikke i første række er behov for deregulering. Valget 
står ikke kun mellem regulering og selvregulering, men mellem en hensigtsmæssig, harmoniseret 
lovgivning og en ineffektiv, fragmenteret lovgivning både på EU- og medlemsstatsplan.  

 
Den støtter de forslag, der er fremført i Kommissionens dokumenter, og går navnlig ind for 
udvidelsen af regelmæssige konsekvensanalyser til også at omfatte Kommissionens årlige 
arbejdsprogram. Udtalelsen støtter kraftigt Kommissionens forslag om bredere høring. En sådan 
bredere høring bør omfatte efterfølgende høring og villighed til at bruge denne feedback til at 
forbedre forberedelsen af efterfølgende konsekvensanalyser.  

 
En kodificering af EU's regelværk, som vil kunne føre til en betydelig reduktion i lovmængden og en 
tilsvarende forbedring, hvad angår klarhed, sammenhæng, tilgængelighed og effektivitet, bør 
gennemføres beslutsom og ihærdig vis.   

 
Udtalelsen anbefaler også, at konsekvensanalyser baseres på et RIA-system. Hvis ændringer til 
lovforslaget gør den oprindelige konsekvensanalyse ubrugelig, må disse ændringer understøttes af 
en ændret konsekvensanalyse.   

 
Udtalelsen bifalder Kommissionens intention om at gøre principperne om ansvar, proportionalitet, 
gennemsigtighed og retssikkerhed gældende i forbindelse med forbedringen af de 
lovgivningsmæssige rammer. En styreform, som ikke følger disse principper, kan ikke være ægte 
demokratisk. Udtalelsen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at indgå en fast forpligtelse på 
dette område. 

 
-    Kontakt:  Jakob Andersen  
  (Tlf.: 00 32 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)  
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4.  ENERGIPOLITIK 
 

 

• Energiforsyningssikkerhed 
 Ordfører: Claude Cambus (Lønmodtagergruppen - F) 

 
-   Reference : KOM(2002) 488 endelig – 2002/0219-0220 (COD) - 0221 (CNS) –  CESE 400/2003 
  
-   Hovedpunkter: 

 
EØSU støtter Kommissionens mål om at udstikke fælles retningslinjer for olie - og 
gasforsyningssikkerheden i EU.  
 
I relation til olie støtter EØSU forslaget om at forpligte medlemsstaterne til at oprette et organ til 
forvaltning af et centralt sikkerhedslager. 
 
– EØSU tvivler stærkt på, at forslaget om at øge medlemsstaternes lagerforpligtelse fra 90 til 120 

dage tjener noget formål. Udvalget mener ikke, at en sådan beslutning vil munde ud i noget, der 
kan opveje og berettige de dermed forbundne ekstra omkostninger.  

  
– EØSU forholder sig lige så skeptisk over for forslaget om at anvende de strategiske lagre til at 

indvirke på oliepriserne, når frygten for en eventuel fysisk knaphed får operatører til at "hamstre" 
og derved fremkalde panik og prisstigninger.  

 
– EØSU mener, at EU bør gennemføre sine foranstaltninger til overvindelse af eventuelle 

olieforsyningskriser inden for rammerne af IEA for at opnå tilstrækkelig indflydelse og være 
sikker på at opnå resultater.  

 
I relation til gas støtter udvalget Kommissionens ønske om at lade det stå medlemsstaterne frit for 
at fastsætte de regler, der skal gælde for operatørerne for at garantere forsyningssikkerheden. 
 
Udvalget er i tvivl om, hvorvidt muligheden for at fritage nye markedsdeltagere for 
forsyningssikkerhedsforpligtelserne vil have den ønskede effekt, og foreslår, at spørgsmålet 
overlades til den enkelte medlemsstat.  

 

-   Kontakt  Raffaele Del Fiore  
   (Tlf.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
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5.  INDUSTRIPOLITIK 
 

 

• Årlige EF-stålstatistikker 
 Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen - I) 

 

-   Reference : KOM(2002) 584 endelig – 2002/0251 (COD) –  CESE 413/2003 

  

-   Hovedpunkter: 
 
1. I denne første udtalelse, udarbejdet af den nyoprettede rådgivende kommission for industrielle 
ændringer, tilslutter EØSU sig den generelle udformning af Kommissionens forslag og dets mål om 
at sikre stålsektoren disponible statistiske nøgleoplysninger, der passer til det, som de institutionelle 
beslutningstagere, industrien, verdensproduktionen, den sociale dialog og moderniserings- og 
rationaliseringsprocesserne (især i kandidatlandene) har behov for.  

 
2. Det kan imidlertid vise sig, at oplysningerne i de foreslåede spørgeskemaer ikke i tilstrækkelig 
grad opfylder målene om effektivitetsmåling, besparelser og miljøbæredygtighed. Det Europæiske 
Miljøagentur kunne i disse tilfælde levere supplerende statistiske oplysninger i forbindelse med sin 
registreringsvirksomhed. Disse supplerende oplysninger bør integreres i en velstruktureret og 
opdateret ramme, som kan anvendes i forbindelse med sektorens fremtidige politikstrategier. 

 
3. Oplysningerne om forbruget af stål fra de sektorer, der anvender stål, har stor betydning for 
såvel brugere som producenter. Der bør også opstilles aktivitetsindikatorer opdelt efter land og 
produkttype samt indikatorer for sektorer, der aftager produktionen og får oplysninger om 
forventede ordrer. 
 
4. For ikke at overbebyrde Eurostat kunne indsamlingen af disse oplysninger foretages i 
forbindelse med registrerings- og analysevirksomheden i Kommissionens tjenestegrene, f.eks. 
Generaldirektoratet for Erhvervspolitik, der efter EØSU's mening regelmæssigt bør udarbejde en 
koordineret analyse af den europæiske stålindustris konkurrenceevne, især i de nye medlemsstater. 
Analysen bør også omfatte sektorens udvikling og beskæftigelsesbehov.  

 
5. Forslaget nævner hverken de nye medlemsstater eller statistikkerne for de fremtidige EU-
politikker, som de berøres af. I den sammenhæng synes det derfor nødvendigt med flere målrettede 
tiltag, så deres statistiske korpus genoprettes og fornyes. 
 

− Kontakt: José Miguel Colera Rodriguez 
 (Tlf.: 00 32 2 546 9629 - e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
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6.  EKSTERNE FORBINDELSER 
 

  
• For et WTO med et menneskeligt ansigt 

Ordfører: Dimitris Dimitriadis (Arbejdsgivergruppen - EL) 
 

− Reference : Initiativudtalelse – CESE 412/2003 
 

– Hovedpunkter:  
 

WTO står nu over for at skulle træffe beslutninger, der tager behørigt hensyn til de nye vilkår, der 
gælder i den internationale økonomi (problemer knyttet til liberaliseringen af handlen, miljøproblemer, 
omlægninger af landbruget m.m.), samt verdenssamfundets fortrængning af alvorlige humanitære og 
sociale problemer (social ulighed, fattigdommens udbredelse, farlige epidemier osv.). 

 
EØSU ønsker med denne udtalelse at bidrage konstruktivt til den internationale dialog og til de 
bestræbelser, som Kommissionen udfolder, på at give denne internationale organisation et mere 
menneskeligt ansigt og sætte den i stand til at opfylde dels udviklingslandenes berettigede krav og 
dels kravene fra civilsamfundet, der har klandret WTO for mangel på forståelse, gennemsigtighed, 
tilpasningsevne og fleksibilitet.  

 
EØSU foreslår: 
 

• at indføre en parlamentarisk dimension i WTO med det formål at udvide den demokratiske dialog 
og for at folkevalgte kan få egentlig indflydelse på organisationens arbejdsgang; 

• at indføre en institutionaliseret dialog mellem WTO og repræsentanter for det organiserede 
civilsamfund – anerkendte repræsentanter med baglandet i orden, der indgår i en dialog i henhold 
til et kodeks for den konkrete struktur;   

• at indføre en institutionaliseret dialog mellem WTO og andre internationale organisationer (FN, 
Verdensbanken, IMF, OECD, ILO) samt tværnationale  organisationer;   

• at sørge for løbende bistand og overførsel af midler og knowhow til de mindst udviklede lande, 
så disse kan få udbytte af at deltage i WTO's forhandlinger. 

 
EØSU foreslår for sit vedkommende at fremsætte et initiativ om koordineringen af de økonomiske 
og sociale råd, hvor disse findes på internationalt plan (f.eks. de økonomiske og sociale råd i Afrika, 
Kina osv.) vedrørende WTO-spørgsmål. Man kan f.eks. udarbejde fælles udtalelser, som  skal 
forelægges på ministerkonferencerne som bidrag fra civilsamfundet. 

 
− Kontakt: Jean-François Bence 
 (Tlf.: 00 32 2 546 93 99 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
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7.  EUROPÆISK OMRÅDE MED FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED 
 

 
• Handicappede - Mod et juridisk bindende FN-instrument  

Ordfører: Miguel Angel Cabra De Luna (Gruppen Andre interesser - E) 
 

− Reference : KOM(2003) 16 endelig – CESE 407/2003 
 
− Hovedpunkter:  
 

 
EØSU bifalder Kommissionens meddelelse, da de gældende internationale 
menneskerettighedsinstrumenter ikke yder tilstrækkelig beskyttelse af handicappede. EØSU støtter 
skiftet fra en lægevidenskabelig tilgang til en tilgang baseret på menneskerettigheder. 
  

EØSU mener, at det juridisk bindende instrument bør være en konvention og indeholde en specifik 
regel om, at menneskerettighederne er universelle og gælder for alle mennesker, herunder 
handicappede og mennesker med kroniske sygdomme. EØSU mener desuden, at det bør 
understreges i konventionen, at staterne bør gøre en indsats for at sikre, at handicappede virkelig 
kan udøve deres rettigheder.  
 

EØSU anser det for meget vigtigt, at EU spiller en ledende rolle på det næste møde i ad hoc-
udvalget, og foreslår rådsformandskabet at forsøge at nå frem til en fælles holdning for EU's 
medlemsstater og tiltrædelseslandene. Udvalget anmoder som talerør for det organiserede 
civilsamfund om at blive aktivt inddraget i EU's arbejde på dette område.   

 

− Kontakt: Susanne Johansson 
 (Tlf.: 00 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 

 

 
• Betingelser for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik 

på studier, faglig uddannelse eller volontørtjeneste 
 Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Arbejdsgivergruppen – E) 
 

– Reference : KOM(2002) 548 endelig – 2002/0242 (CNS) - CESE 403/2003 
 
– Hovedpunkter:  
 

EØSU ser positivt på Kommissionens holdning til at lovgive omkring lovlige indrejsekanaler for 

indvandrere og på indholdet af direktivforslaget.  
 

Det er efter EØSU's mening et positivt skridt at give de studerende mobilitet, så de kan supplere 
deres studier i en anden medlemsstat end den, der oprindeligt gav dem opholdstilladelse.  
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EØSU ønsker at gentage en af sine grundholdninger: uddannelse i EU af unge fra tredjelande bør 
være en udviklingsfaktor for disse lande og ikke give dem flere problemer. Udvalget deler 
Kommissionens holdning om, at man bør undgå at forstærke problemet med hjerneflugt.  

 
 
EØSU ser ligeledes særdeles positivt på, at de studerende gives adgang til at arbejde, og ønsker at 
give ulønnede praktikanter samme mulighed. 

 

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

 
8.  BESKATNING 
 

 
• Leveringssteder for el og gas/momsregler 

Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – I) 
 

− Reference : KOM(2002) 688 endelig – 2002/0286 (CNS) – CESE 409/2003 
 

– Hovedpunkter: 
 

EØSU støtter målene i Kommissionens forslag, men udtrykker imidlertid nogle forbehold. 
 

EØSU foreslår, at levering af elektricitet eller gas til en person i en anden medlemsstat end 
sælgerens bør være afgiftspligtig i den medlemsstat, hvor energien forbruges, såfremt køberen ikke 
erhvervsmæssigt videresælger godet.  Køberen bør hæfte for afgiftens erlæggelse, hvis han er 
momsregistreret i pågældende medlemsstat. Hvis han ikke er indregistreret dér, bør den, som 
hæfter, være sælgeren, som er nødt til at lade sig indregistrere dér. 

 
EØSU finder det nødvendigt at klarlægge og præcisere visse termer, som er anvendt i 
Kommissionens forslag.  

 
 
− Kontakt: Pawel Olechnowicz 
 (Tlf.: 00 32 2 546 99 72 - e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 

 
 

9. FISKERI 
 

 
• Fiskeressourcerne/Middelhavet 
 Ordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen - P) 

 
-    Reference : KOM(2002) 535 endelig –  CESE 402/2003 
 
-    Hovedpunkter: 
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EØSU ser med interesse på Kommissionens meddelelse og de perspektiver, den åbner for 
opfyldelsen af målsætningen om i løbet af tre år at nytænke den fælles fiskeripolitik i Middelhavet 
ved bl.a. at udnytte de mange allerede eksisterende forvaltningsmuligheder. 

 
EØSU lægger også vægt på meddelelsens intention om, at de aktioner, der gennemføres på EU-
niveau for at nå målet, skal være et resultat af en bred debat med de sociale aktører og parter inden 
for rammerne af allerede eksisterende organer eller organer, der oprettes specielt til formålet. 
Oprettelsen af et regionalt rådgivende råd for Middelhavet, som nævnt i "vejviseren", kunne være et 
vigtigt skridt i den rigtige retning. EØSU ser med interesse på forsøget på at oprette en 
fiskerisammenslutning for hele Middelhavet, men det er meget vigtigt, at alle centrale aktører og 
navnlig redere og arbejdstagerrepræsentanter inddrages i arbejdet. 

 
Opretholdelsen af passende miljømæssige betingelser for beskyttelsen af fiskeriets biologiske 
ressourcer kræver generelt set stor årvågenhed i form af miljømæssige foranstaltninger og aktioner 
til forureningsbekæmpelse og biotopbeskyttelse. Dette gælder i særlig grad for et hav med 
Middelhavets karakteristika. 

 
Selv med de tilpasninger, som de reelle forhold kræver, vil en total gennemførelse af bevarelses-, 
struktur- og markedspolitikken i Middelhavet få nogle sociale konsekvenser for dem, der arbejder i 
og får sit udkomme fra fiskerierhvervet. 

 
EØSU slår til lyd for fuld integration af den sociale dimension i reformen af den fælles fiskeripolitik i 
denne region som et afgørende, tillidsskabende element. 

 

-   Kontakt:  Silvia Calamandrei  
   (Tlf.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 

 

• Ændring/Uddannelse for søfartserhverv 
 Ordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen – P) 

 
-    Reference : KOM(2003) 1 endelig – 2003/0001 (COD) –  CESE  401/2003 
  
-    Kontakt:   Luis Lobo  
   (Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

  
 

10. STRUKTURFONDE 
 

• Strukturfondsprogrammering/URBAN 2000-2006 
     Ordfører: Bruno Di Odoardo (Lønmodtagergruppen – I) 

 
-   Referencer:  KOM(2002) 308 endelig – CESE 408/2003 
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- Hovedpunkter:   

 
EØSU bifalder Kommissionens videreførelse af Urban-initiativet inden for rammerne af Urban II, 
antallet af omfattede programmer og forenklingen af de administrative procedurer. 
 

Udvalget finder det også positivt, at erfaringsudveksling mellem byer fremmes, og at 40% af de 
planlagte udgifter afsættes til miljømæssig og fysisk revitalisering. 
 

Det tillægger endvidere inddragelsen af de lokale myndigheder i programmeringen, forvaltningen og 
overvågningen af projekterne stor betydning, da det er en forudsætning for at opnå et stadig bedre 
samspil mellem offentlige og private ressourcer. 
 

Urban-initiativet bør efter EØSU's mening fremover sigter mod at fremme en hensigtsmæssig 
boligpolitik, bedre og flere tjenesteydelser i de støtteberettigede kvarterer og en højere prioritering af 
de problemer, der følger med bybefolkningens højere gennemsnitsalder. 
 

EØSU understreger endnu en gang, at det er vigtigt at sikre sig, at Urban-programmet i fremtiden 
tager fat på de nye problemstillinger omkring byspørgsmålet på en eksperimenterende og innovativ 
facon i form af foranstaltninger, der tager sigte på at få kontrol over byspredningsfænomenet og 
indføre genopretningspolitikker for de pågældende områder. 

 
 

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

 
 


