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  Plenarforsamlingen den 14. og 15. maj 2003 var markeret ved deltagelsen af 
repræsentanter for det organiserede civilsamfund i tiltrædelseslandene og fremtrædende personer fra 
de økonomiske og sociale råd i medlems- og tiltrædelseslandene.  

 
1. REVISION AF DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK 
 
• Revision af den fælles landbrugspolitik – 2003  

Ordfører: Rudolf Strasser (Gruppen Andre Interesser - A) 
Medordfører: Adalbert Kienle (Arbejdsgivergruppen - D) 

 

− Reference : KOM(2003) 23 endelig – 2003/0006-0007 CNS - CESE 591/2003 
 

− Hovedpunkter:  
 
 EØSU er tilhænger af, at den fælles landbrugspolitik tilpasses ændrede krav. Det har i 

initiativudtalelser beskæftiget sig intensivt med videreudvikling af de direkte betalinger til 
landbruget. Men det afviser et pludseligt systemskifte, som Kommissionens forslag om at ændre de 
hidtidige areal- og dyrepræmier til en enkeltbetaling pr. bedrift ville indebære. Enhver mindskelse af 
forbindelsen mellem markedsregulering og produktion vil kun føre til større forstyrrelser for 
landbrugserhvervet, herunder navnlig i de dårligt stillede regioner. Udvalget beklager, at 
Kommissionen ikke har fulgt dets opfordring til i stedet for en betaling pr. bedrift f.eks. at overveje 
og søge at gennemføre en basisstøtte suppleret med produktrelaterede tilskud.  

 
 De foreliggende forslag om bedriftspræmie og krydsoverensstemmelse indeholder efter EØSU's 

opfattelse desværre ikke noget tilfredsstillende svar på, hvordan samfundets omfattende krav til 
landbruget (i form af høje europæiske normer) skal honoreres, hvis landbrugsmarkederne 
liberaliseres (WTO-forhandlingernes målsætning). Dermed er der fortsat grund til at nære 
bekymring for, at afvandringen af unge mennesker fra landbruget fortsætter i mange europæiske 
regioner. Det er også tvivlsomt, om de foreliggende forslag i det lange løb kan accepteres af 
offentligheden. 

 
 Efter EØSU's opfattelse kan det nye forslag om krydsoverensstemmelse medvirke til, at 

bestemmelserne om fødevaresikkerhed, arbejdssikkerhed, miljøbeskyttelse og dyrebeskyttelse 
praktiseres ens i hele EU. Men bestemmelserne om krydsoverensstemmelse skal kunne 
gennemføres i praksis, og det administrative besvær skal være overkommeligt. 

 
 Efter EØSU's opfattelse bør reformforslagene præges stærkere af frivillige foranstaltninger eller 

tilskyndelser. Således bør benyttelse af bedriftsrådgivningssystemet ske på frivillig basis. Reformen 
bør heller ikke indføre obligatorisk, tiårig, vedvarende jordudtagning, men tværtimod bibeholde 
princippet om roterende jordudtagning på frivillig basis, ikke mindst fordi sidstnævnte metode møder 
stor sympati både hos landbrugerne og i samfundet. 
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 EØSU går stærkt ind for, at landbrugspolitikkens anden søjle, udvikling af landdistrikterne, 

udbygges. På det punkt står lovgivningsforslagene med henblik på reform af den fælles 
landbrugspolitik klart tilbage for meddelelsen fra juli 2002 om midtvejsrevisionen. At udbygge den 2. 
søjle udelukkende ved hjælp af gradueringen ville svække komplementariteten mellem den fælles 
landbrugspolitiks to søjler. Med hensyn til forbedring af produktkvalitet, fødevaresikkerhed og 
miljøbeskyttelse går forslagene i den rigtige retning. Dog stilles der ikke tilstrækkelige midler til 
rådighed hertil, men udvalget anser det for muligt, at midlerne forøges i forbindelse med den 
forestående reform af strukturfondene. 

 

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

• Revision af den fælles landbrugspolitik 2003 – den fælles markedsordning for korn 
- Ordfører: Sandro Mascia (Arbejdsgivergruppen – I) 

 

− Reference : KOM(2003) 23 endelig – 2003/0008 CNS – CESE 584/2003 
 

− Kontakt: Eleonora Di Nicolantonio 
  (Tlf.: 00 32 2 546 9454 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
• Revision af den fælles landbrugspolitik 2003 – den fælles markedsordning for ris 
- Ordfører: María Luísa Santiago (Arbejdsgivergruppen– P) 

 
- Reference: KOM(2003) 23 endelig – 2003/0009 CNS – CESE 592/2003 
 

- Kontakt: Eleonora Di Nicolantonio 
  (Tlf.: 00 32 2 546 9454 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
• Revision af den fælles landbrugspolitik 2003 – den fælles markedsordning for tørfoder 

 Ordfører: Hans-Joachim Wilms (Lønmodtagergruppen – D) 
 

- Reference : KOM(2003) 23 endelig – 2003/0010 CNS – CESE 585/2003 
 

- Kontakt: Eleonora Di Nicolantonio 
  (Tlf.: 00 32 2 546 9454 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

· Reform af den fælles landbrugspolitik 2003 – den fælles markedsordning for mælk 
 Ordfører: Bernd Voss (Gruppen Andre Interesser – D) 
 

- Reference: KOM(2003) 23 endelig – 2003/0011-0012 CNS – CESE 586/2003 
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- Kontakt:  Eleonora Di Nicolantonio 
  (Tlf.: 00 32 2 546 9454 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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2. BESKÆFTIGELSE 
 
• Retningslinjer for beskæftigelsen 

Hovedordfører: Christoforos Koryfidis (Lønmodtagergruppen – EL) 

 
– Reference : KOM(2003) 176 endelig –  2003/0068 (CNS) – CESE 590/2003 

 

– Hovedpunkter: 
 
 EØSU kan tilslutte sig Kommissionens argumentation og lægger især vægt på sikringen af 

overensstemmelse og komplementaritet i forholdet mellem beskæftigelsesretningslinjerne og de 
overordnede retningslinjer for den økonomiske politik. EØSU mener desuden, at moderniseringen 
og retningslinjernes treårige varighed er af stor betydning for den europæiske 
beskæftigelsesstrategis fremtidsudsigter. 

 
 De nye retningslinjer for beskæftigelsen er en stor udfordring for EU's nye medlemsstater. Dette 

faktum pålægger Kommissionen et særligt ansvar for at støtte de nye medlemsstaters bestræbelser 
på at opfylde Unionens forventninger. 

 
 EØSU gør opmærksom på, at der ikke findes en konkret og særskilt prioritering af indvandring, 

men at spørgsmålet nævnes i forbindelse med de øvrige prioriteringer.  
 
 EØSU spørger sig selv, om det ikke ville være mere hensigtsmæssigt at samle alle de 

foranstaltninger, der har til formål at afskaffe hindringer for adgang til arbejdsmarkedet, herunder 
også forskelsbehandling af arbejdstagere, der er statsborgere i tredjelande, og regionale forskelle i 
én retningslinje.  

 
 EØSU lægger en særlig vægt på livslang læring og mener ikke, at målet om at øge andelen af 

deltagere i voksenuddannelse  i tilstrækkelig grad opfylder vidensamfundets store behov. 
 
 EØSU støtter, at det tilstræbes at skabe bedre betingelser for, at arbejde og familieliv kan forenes, 

navnlig ved at sørge for ordninger for børn og andre med pasningsbehov. Endelig gentager EØSU 
sin opfordring til medlemsstaterne om at spille en stor rolle i de nationale handlingsplaner og 
insisterer på, at retningslinjerne, når de omsættes til praksis i medlemsstaterne, skal ledsages af 
kvantitative mål på nationalt, regionalt og lokalt niveau.  

 
– Kontakt:   Susanne Johansson    
    (Tlf.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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3. EU-BORGERSKAB 
 
• Adgang til unionsborgerskab i EU 

Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagergruppen - E) 

 
– Reference : Initiativudtalelse – CESE 593/2003 
 

– Hovedpunkter:  
 
 Den 6. februar offentliggjorde konventets præsidium sit udkast til artikel 1-16 i forfatningstraktaten. 

Artikel 5 inkorporerer charteret om grundlæggende rettigheder i forfatningen, mens artikel 7 
definerer unionsborgerskab således: "Unionsborgerskab har enhver, der er statsborger i en 
medlemsstat. Unionsborgerskab er et supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i 
stedet for dette". 

 
 Dette forslag udelukker tredjelandsstatsborgere fra unionsborgerskab, også selv om de er 

fastboende i EU. 
 
 EØSU har i adskillige udtalelser foreslået, at forfatningen skal tildele tredjelandsstatsborgere med 

fast bopæl i EU unionsborgerskab. 
 
 Unionsborgerskabet bør være kernen i det europæiske projekt. Konventet er i færd med at udvikle 

et stort politisk projekt, for at alle borgere kan føle, at de er en del af et demokratisk politisk 
fællesskab af supranational karakter. Tiden er inde til at give unionsborgerskabsbegrebet en ny 
dimension: et unionsborgerskab, der ikke blot er baseret på statsborgerskab, men også på fast 
bopæl i EU.  

 
 EØSU bifalder inkorporeringen af charteret om grundlæggende rettigheder i forfatningen og 

tilslutningen til den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder, hvilket indebærer en anerkendelse af begrebet "medborgerskab", 
som er den første etape hen imod  et aktivt unionsborgerskab for alle med fast bopæl i EU.  

 
 EØSU er enigt i unionsborgerskabets karakter: det er et supplement til det nationale 

statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette. Det nye kriterium for tildeling af 
unionsborgerskab, som EØSU foreslår, kan åbne nye perspektiver for fastboende udlændinge, som 
ikke er statsborgere i EU's medlemslande. 

 
 Tildeling af unionsborgerskab til fastboende tredjelandsstatsborger som led i deres status som 

fastboende vil være et positivt skridt, der bekræfter EU's vilje til at integrere alle mennesker i EU, 
uanset nationalitet. 

 



- 6 - 

Greffe CESE 95/2003 GG/JH/et-t .../... 

 Konventet bør undersøge, om det nuværende politiske og juridiske grundlag er tilstrækkeligt til at 
fremme integrationen eller ej. 

 
 EØSU anmoder konventet om, at det ved udarbejdelsen af EU's første forfatning lader princippet 

om ligebehandling gælde alle mennesker, det være sig medlemsstaternes statsborgere eller 
tredjelandsstatsborgere med lovligt og fast ophold i EU. 

 
 EØSU anmoder konventet om at give unionsborgerskabsbegrebet en ny dimension: et 

unionsborgerskab, der ikke blot er baseret på statsborgerskab, men også på fast ophold i EU. 
 
 Det foreslås derfor konventet at lade artikel 7 (unionsborgerskab) tildele unionsborgerskab ikke blot 

til medlemsstaternes statsborgere, men til alle med fast ophold i EU. Unionsborgerskabet er et 
supplement til det nationale statsborgerskab og træder ikke i stedet for dette. På den måde vil disse 
mennesker blive europæiske statsborgere og følgelig lige for loven. 

 

– Kontakt:   Alan Hick 
  (Tlf.: 0032 2 546 93 02 – e-mail: alain.hick@esc.eu.int) 
 
 

4. EKSTERNE FORBINDELSER 
 

• Øget inddragelse af det organiserede civilsamfund i Sydøsteuropa – hidtidige erfaringer 
og fremtidige udfordringer 

 Ordfører: Clive Wilkinson  (Arbejdsgivergruppen - F) 

 
– Reference : Initiativudtalelse – CESE 594/2003 

  

– Hovedpunkter:  
 
 Den 1. januar 2003 overtog Grækenland formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union. 

Officielle udtalelser fra den græske regering viser klart, at det sydøsteuropæiske område prioriteres 
højt af det græske formandskab. 

 
 Hidtil har EØSU's engagement i Sydøsteuropa primært bestået i udarbejdelsen af en 

informationsrapport1 og en initiativudtalelse2 samt deltagelse i handlingsplanen for "Fremme af 
kultur og anvendelse af den sociale dialog samt civilsamfundets og dertil knyttede netværks aktive 
medvirken i Sydøsteuropa". 

 

                                                 
1  Informationsrapport om "Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og visse lande i Sydøsteuropa" (CES 1025/98 

fin rev.)  
2  Initiativudtalelse om "Udvikling af menneskelige ressourcer i det vestlige Balkan" (EFT C 193 af 10.7.2001). 
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 Konklusionerne fra konferencen om handlingsplanen i Thessaloniki i september 2002 fremhævede, 
at der er behov for fremtidige tiltag for at konsolidere civilsamfundets organisationer i de 
sydøsteuropæiske lande og at styrke deres rolle. Konklusionerne fremhævede ligeledes, at der er 
behov for kapacitetsudvikling, ekspertise og evnen til at arbejde i netværk på regionalt plan. 

 
 I denne sammenhæng vil denne initiativudtalelse blive fremlagt for det græske formandskab på det 

møde, som holdes i Thessaloniki den 21. juni 2003 (Zagreb II-møde), hvori der også vil deltage 
repræsentanter for de sydøsteuropæiske lande.  

 
 EØSU anbefaler: 
 

• at organisere møder eller andre begivenheder for at bringe tjenestemænd fra de 
sydøsteuropæiske lande (separat eller på regional basis) sammen med arbejdsmarkedets parter 

 

• at sørge for ledelsesuddannelse og organisatorisk erfaring, udvikling af den strategiske formåen, 
finansierings- og projektledelse (herunder EU's finansieringsprogrammer) til 
arbejdsmarkedsorganisationerne 

 

• at EØSU hjælper med at klarlægge, hvordan disse organisationer kan opfylde normerne for EU's 
organisationer i det civile samfund og at bistå dem, hvor der forekommer mangler. Dette bør 
ske i nært samarbejde med de relevante organisationer på EU-plan 

 

• at etablere egnede netværk af sådanne organisationer i en region 
 

• at styrke uafhængige medier i de sydøsteuropæiske lande 
 

• at etablere et IT-baseret netværk for at udveksle ideer og erfaringer 
 

• at der med tiden oprettes et organ for repræsentanter for civilsamfundsorganisationer i de 
sydøsteuropæiske lande og fra EØSU med henblik på at drøfte spørgsmål af fælles interesse 
og muliggøre regelmæssigt arbejde i netværk 

 

• at der udarbejdes et 3-årigt program for at bistå arbejdsmarkedets parter i de sydøsteuropæiske 
lande 

 
– Kontakt:  Susanna Baizou 
   (Tlf.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int)  
 

• Bekæmpelse af fattigdom ved fremme af bæredygtig udvikling: en fælles tilgang 
 Ordfører: Ernst Ehnmark (Lønmodtagergruppen - S) 

 

– Reference : Informationsrapport – CESE 104/2003 fin 
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– Hovedpunkter: 
 
 Den internationale sammenslutning af økonomiske og sociale råd og lignende institutioner 

(AICESIS) er i øjeblikket ved at forberede sit næste "internationale møde", der afholdes i Algier i 
juni 2003. Formålet med mødet er bl.a. at styrke dialogen med internationale organisationer såsom 
ILO, FN's udviklingsprogram og Verdensbanken.  

 
 Emnet for dette 8. møde bliver "Bekæmpelse af fattigdom ved fremme af bæredygtig udvikling: 

en fælles tilgang". Den arbejdsgruppe, som skal forberede dette emne, har følgende 
sammensætning: de økonomiske og sociale råd i Algerie t, Gabon, Marokko, Sydafrika og Guinea, 
Italien, Frankrig samt EØSU. 

 
 I lighed med tidligere år skal EØSU udarbejde en informationsrapport om dette emne, som bliver 

dets bidrag til det 8. møde.  
 
 I den sammenhæng slår EØSU til lyd for: 
 

• Integrerede løsninger, som er tilpasset de enkelte landes og regioners særlige behov, og som 
indebærer et klart engagement fra regeringer, arbejdsmarkedets parter, det organiserede 
civilsamfund samt internationale institutioner. 

 

• Bæredygtige resultater skal bygge på en gensidig balance mellem økonomiske, sociale og 
miljømæssige foranstaltninger. Den handlingsplan, der blev vedtaget på konferencen om 
bæredygtig udvikling i Johannesburg i 2002, er et inspirerende program for, hvordan man 
integrerer bæredygtig udvikling i bestræbelserne på at udrydde fattigdom. 

 

• EU skal erkende sit særlige ansvar for, at verdenstopmødet følges effektivt op, herunder med 
foranstaltninger for udryddelse af fattigdom. 

 

• EØSU ser gerne, at Kommissionen udarbejder en meddelelse om hele spektret af 
opfølgningsforanstaltninger på baggrund af handlingsplanen fra verdenstopmødet dog med 
særlig vægt på fattigdomsbekæmpende foranstaltninger. 

 

• EØSU er overbevist om, at det er væsentligt, at man prioriterer skabelsen af nye 
arbejdspladser tillige med fjernelse af handelshindringer, øget støtte samt yderligere 
gældslettelse kombineret med tilsagn om sociale reformer. 

 

• EØSU er kraftig fortaler for en fremgangsmåde, som bygger på partnerskab, eftersom dette er 
den eneste måde, hvorpå man kan sikre en langsigtet og klar støtte til de foranstaltninger, som 
besluttes, og langsigtede samfundsmæssige fremskridt på det økonomiske, sociale og 
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miljømæssige område. EØSU understreger, at uden god og effektiv governance er en 
sammenhængende indsats ikke realistisk. 

 

- Kontakt: Susanna Baizou 
   (Tlf.: 00 32 2 546 98 45 - e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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5. DET INDRE MARKED 
 
• EF-varemærke 
 Ordfører: María Sánchez Miguel (Lønmodtagergruppen – E) 

- Reference : KOM(2002) 767 endelig – 2002/0308 CNS – CESE 576/2003 

- Kontakt: Nemesio Martinez 
   (Tlf.: 0032 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

• PRISM 2002  
 Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – I) 

 
− Reference :  Supplerende initiativudtalelse – CESE 575/2003 
 

− Kontakt: Jakob Andersen 
 (Tlf.: 00 32 2 546 92 58 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

• Overtagelsestilbud 
 Ordfører: Bryan Cassidy (Arbejdsgivergruppen – UK) 

 

- Reference: KOM(2002) 534 endelig – 2002/0240 COD – CESE 589/2003 
 
- Hovedpunkter: 
 
 EØSU mener: 
 

• at endemålet må være at eliminere alle hindringer for grænseoverskridende overtagelser i EU, 
at sikre ligebehandling af alle interessenter og at få afviklet alle forsvarsmekanismer. 

 

• at artikel 4 bør forenkles for at opfylde sit formål, som er at modvirke, at der systematisk 
anlægges sager ved domstolene i forbindelse med overtagelsestilbud. 

 

• at der er behov for en relativt snæver ramme for, hvilken procentdel af stemmerettighederne 
der giver kontrol og dermed udløser et obligatorisk overtagelsestilbud. 

 

• at en ny artikel 13 om rettidig og omfattende information og høring af arbejdstagernes 
repræsentanter er en velkommen tilføjelse. 

 

• at der i direktivets artikel 11, stk. 4, bør fastlægges et spillerum for kravet om kvalificeret flertal 
i forbindelse med ændring af et selskabs vedtægter. 
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• at Kommissionens forslag, under forbehold af disse bemærkninger og visse ændringer til artikel 
4, 5 6, 9, 10, 11, 13 og 17, kan godkendes og bør vedtages snarest. 

 

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

6. ET EUROPÆISK OMRÅDE MED FRIHED, SIKKERHED OG 

RETFÆRDIGHED 
 

• Daphne II-programmet 
 Ordfører: Ann Davison (Gruppen Andre Interesser – UK) 

 
- Reference: KOM(2003) 54 endelig – 2003/0025 COD) – CESE 588/2003 
 

- Hovedpunkter:  
 
 EØSU forholder sig positivt til en fornyelse af programmet, som det tidligere har støttet. Det er 

vigtigt med oplysningskampagner og informationsformidling. Daphne-programmet er værdifuldt i 
denne henseende på grund af dets store multiplikatoreffekt i hele Europa. EØSU ønsker at 
understrege, at vold mod børn og kvinder ikke blot er et spørgsmål om sundhed og fysisk integritet, 
men også en overtrædelse af deres menneskerettigheder. 

 
 Med hensyn til fremme af udviklingen og udvekslingen af god praksis har de disponible ressourcer 

takket være programmer som Daphne og STOP i løbet af de seneste år resulteret i en bred vifte af 
nyskabende projekter, aktiviteter og undersøgelser iværksat af ngo'er, medlemsstaternes 
myndigheder og forskningsinstitutioner. Daphne-initiativet har som oftest kunnet finansiere et ud af 
syv modtagne forslag. EØSU sætter derfor spørgsmålstegn ved, om den øgede støtte er 
tilstrækkelig.  

 
 EØSU forholder sig især positivt til Daphne-programmets udvidelse til EØF. Der er brug for nye 

oplysninger om, hvad man har opnået i medlemsstaterne. Antallet af medlemsstaternes rapporter 
om, hvilke foranstaltninger man har truffet på nationalt plan til bekæmpelse af handel med kvinder, 
modsvares ikke af et tilsvarende antal rapporter om seksuel udnyttelse af børn eller om omskæring 
og såkaldte æresforbrydelser. Det nye forslag lægger vægt på behovet for dataindsamling, som bør 
være ensartet i hele Europa. EØSU opfordrer medlemsstaterne til at sørge for dette.  

 
 Forskning, der hører under programmet, bør beskæftige sig med mulige lovgivningsmæssige 

foranstaltninger og oplysningskampagner. EØSU har f.eks. foreslået, at der indføres strikte 
EU-regler for adoption på tværs af grænserne og for embedsmænd og ngo'er, der arbejder med 
børn, at der udarbejdes en lovgivning, der kan forhindre identificerede pædofile i at praktisere sex-
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turisme og udnytte børn på internettet, samt at internetudbydere forpligtes til at beskytte børn på 
nettet. 

 
 EØSU finder det vigtigt, at programmet lægger op til en grænseoverskridende indsats. 
 

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

7. MILJØBESKYTTELSE 
 
• Beskyttelse og bevarelse af havmiljøet 
 Ordfører: María Sánchez Miguel (Lønmodtagergruppen – E) 
 

- Reference : KOM(2002) 539 endelig – CESE 578/2003 
 

- Hovedpunkter: 
 
 EØSU tager positivt imod forslaget fra Kommissionen, idet det markerer igangsættelsen af 

debatten om bevarelse og beskyttelse af havmiljøet med deltagelse af alle berørte parter. I lyset af 
de ulykkelige og stadigt hyppigere forureningsulykker i vores farvande opfordrer EØSU dog til, at 
medlemsstaterne viser større politisk vilje til håndhævelse af den gældende lovgivning, samt til, at 
de, der forårsager skaderne, reelt stilles til ansvar. 

 
 Strategien skal baseres på effektivitet, forstået som EU’s reelle muligheder for at øve indflydelse i 

havmiljøspørgsmål ved at fremme indførelsen af retsinstrumenter (bindende og obligatoriske samt 
almindelige aftaler og konventioner) og økonomiske instrumenter (handelsaftaler og 
finansieringsprogrammer for tredjelande). 

 

- Kontakt:  Johannes Kind  
  (Tlf.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Svovlindholdet i skibsbrændstoffer 
 Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – F) 
 

- Reference: KOM(2002) 595 endelig – bind II – 2002/0259 COD – CESE 580/2003 
 

- Kontakt:  Johannes Kind  
  (Tlf.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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8. FØDEVARESIKKERHED 
 
• Mund- og klovesyge 
 Ordfører: Jean-Paul Bastian (Arbejdsgivergruppen – F) 
 

- Reference: KOM(2002) 736 endelig – 2002/0299 CNS – CESE 577/2003 
 

- Hovedpunkter:  
 
 EØSU mener, at der er et akut behov for at indføre nye EU-rammebestemmelser for bekæmpelse 

af mund- og klovesyge, og understreger, at det vil være hensigtsmæssigt at fremme et bæredygtigt 
husdyropdræt under hensyntagen til EU-borgernes krav til dyrenes velfærd, udviklingen i 
landbrugsproduktion og -handel og behovet for et velfungerende indre marked. Bæredygtigt 
husdyropdræt forudsætter en dyresundhedspolitik, der medtager de seneste tilgængelige 
videnskabelige resultater og den nyeste teknologi. 

 
 EØSU har knyttet særlige bemærkninger til følgende punkter: 
 

• forebyggelse af sygdommen  

• foranstaltninger, der skal træffes ved udbrud af mund- og klovsyge 

• beredskabsplaner  

• forskning og udvikling  

• erstatning. 
 

- Kontakt:  Silvia Calamandrei 
  (Tlf.: 00 32 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 

• Registrering/Identifikation af får og geder 
 Ordfører: John Donnelly (Gruppen Andre Interesser – IRL) 
 

- Reference: KOM(2002) 729 endelig – 2002/0297 CNS – CESE 582/2003 

 
- Hovedpunkter:  
 
 EØSU hilser Kommissionens forslag velkommen, idet man mener, at der er et presserende behov 

for at udvikle en effektiv og slagkraftig metode til hurtig sporing og identifikation af dyr i EU. 
EØSU bemærker, at forslaget bygger på den endelige rapport fra IDEA-projektet i 2002 
(udarbejdet af FFC) og dens henstillinger. Visse af disse henstillinger nævnes imidlertid ikke i 
forslaget. EØSU understreger behovet for et harmoniseret og centraliseret system til registrering 
og identifikation af dyr, herunder af dyr, som flyttes til tredjelande. I betragtning af de nylige udbrud 
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af dyresygdomme og den forestående udvidelse mener EØSU, at et sådant system kan være et 
effektivt og hurtigt svar på eventuelle kommende udbrud.  
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- Kontakt:  Silvia Calamandrei 
  (Tlf.: 00 32 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 

• TSE (transmissibel spongiform encephalopati)/udvidelse af overgangsperioden 
 Ordfører: Leif E. Nie lsen (Gruppen Andre Interesser – DK) 
 

- Reference: KOM(2003) 103 endelig – 2003/0046 COD – CESE 587/2003 
 

- Hovedpunkter:  
 
 EØSU finder, at det er demoraliserende for EU-samarbejdet, at Kommissionen og medlemslandene 

med mere eller mindre acceptable begrundelser ustandselig overskrider de tidsfrister, som de 
fastsætter i fællesskab. Det gælder ikke mindst inden for det veterinære og sundhedsmæssige 
område, som repræsenterer op imod halvdelen af retsakterne vedrørende det indre marked.   

 
 I den aktuelle situation er en forlængelse af overgangsfristen imidlertid påkrævet, men det må 

undgås, at tidsfristen efterfølgende på ny skal udskydes med yderligere usikkerhed til følge. 
 

- Kontakt:  Silvia Calamandrei 
  (Tlf.: 00 32 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 

• Andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer 
 Ordfører: John Donnelly (Gruppen Andre Interesser – IRL) 

 

- Reference : KOM(2002) 662 endelig – 2002/0274 COD – CESE 581/2003 
 

- Kontakt:  Silvia Calamandrei 
  (Tlf.: 00 32 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

9. FISKERI/LANDBRUG 
 
• Konsekvenser af omstruktureringen af fiskeriet i EU 
 Ordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen – P) 

 

- Reference : KOM(2002) 600 endelig – CESE 579/2003  
 

- Hovedpunkter:  
 
 Handlingsplanen til afhjælpning af de sociale, økonomiske og regionale konsekvenser af 

omstruktureringen af fiskeriet i EU fremlægges på et kritisk tidspunkt for den europæiske 
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fiskerisektor, hvor der må træffes dristige foranstaltninger for at sikre EU-fiskeriets overlevelse på 
holdbare og bæredygtige vilkår, hvilket nødvendigvis forudsætter en genoprettelse af 
fiskeressourcerne. I lyset af de beslutninger, der blev taget af Ministerrådet i december 2002, vil 
nogle af disse konsekvenser imidlertid blive delvist begrænsede og de til rådighed stående midler 
færre, idet Rådet valgte at opretholde nogle af de foranstaltninger, Kommissionen ville afskaffe 
med en reallokering af de dertil hørende midler. 

 
 EØSU opfordrer Kommissionen til at sikre passende instrumenter til at imødegå vanskelighederne 

for beskæftigelsen og rette op på de kendte mangler inden for tekniske hjælpemidler, infrastrukturer 
og uddannelse. EØSU mener endvidere, at der kun kan sikres en solid ramme for støtte til sektoren 
og dens ansatte, hvis FIUF-midlerne øges, og der skabes en særlig budgetpost for støtte til sociale 
spørgsmål. 

 

- Kontakt:  Silvia Calamandrei 
  (Tlf.: 00 32 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 

• Fiskeri/Partnerskabsaftaler med tredjelande 
 Ordfører: Gabriel Sarró Iparraguirre (Gruppen Andre Interesser – E) 
 

- Reference: KOM(2002) 637 endelig – CESE 583/2003 
 

- Kontakt:  Silvia Calamandrei 
  (Tlf.: 00 32 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 

• Akvakultur/bæredygtig udvikling 
 Ordfører: Maria Luísa Santiago (Arbejdsgivergruppen – P) 
 

- Reference: KOM(2002) 511 endelig – CESE 595/2003 
 

- Hovedpunkter:   
 

 EØSU bifalder Kommissionens dokument og udtrykker tilfredshed med, at Rådet sammen med 
Kommissionen vil undersøge og gennemføre passende initiativer til udvikling af en bæredygtig 
akvakultursektor i EU. EØSU anser det for afgørende, at fiskeopdræt udvikles på en afbalanceret 
måde, uden at det går ud over miljøet eller slutproduktets kvalitet og sikkerhed. EØSU fremhæver, 
at forskning er altafgørende for sektorens udvikling, at løbende efteruddannelse er meget vigtig, og 
at man her bør være særlig opmærksom på den rolle, kvinderne spiller i sektoren. 
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 EØSU mener desuden, at et samarbejde via producentorganisationer og kooperativer er vigtigt for 
at udvikle markedet, skabe stabilitet og tilrettelægge udbuddet, medens et samarbejde mellem det 
offentlige, de videnskabelige kredse og producentorganisationerne også vil kunne bidrage til en 
bedre løsning af de problemer, sektoren står overfor. EØSU fremsætter endvidere en række 
bemærkninger om produktsikkerhed og -kvalitet.  

 

 Kontakt: Eleonora Di Nicolantonio 
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 
 
 

 


