
 

Greffe CESE 108/2003  DPN/PRM/et-t 

 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg  

 
 

 
 
 

Bruxelles, den 23. juni 2003 
 
 
 

PLENARFORSAMLINGEN  
  

DEN 18.-19. JUNI 2003 

 
 

RESUMÉ AF VEDTAGNE UDTALELSER 

 
 

 
På EØSU's hjemmeside er udtalelserne tilgængelige i 

deres fulde ordlyd på alle 11 officielle  EU-sprog:  
 

http://www.esc.eu.int (under "Documents") 
 

 
 
 
 
 
 



- 1 - 

Greffe CESE 108/2003  DPN/PRM/et-t .../... 

 
Specielt for plenarforsamlingen den 18.-19. juni 2003 var tilstedeværelsen af Jean-Luc Dehaene, 
næstformand for Det Europæiske Konvent. 

 

1. SOCIAL BESKYTTELSE  
 

• Europæisk sygesikringskort 
 Ordfører: Gérard Dantin (Lønmodtagergruppen – F) 
 

- Reference : KOM(2003) 73 endelig – CESE 751/2003 
 

- Hovedpunkter:  
 
 EØSU bifalder indførelsen af et europæiske sygesikringskort. Dette initiativ indebærer lettelser 
 og udgør et væsentligt bidrag til den fri bevægelighed og er herved med til at styrke 
 unionsborgerskabet.  
 
 Målet bør på sigt være, at der kun skal være et enkelt kort med en national og en europæisk 
 funktion. For at undgå, at kortet pludselig løber ud, bør det automatisk fornyes af det 
udstedende  organ under rettighedsperioden. Hvis dette ikke er tilfældet, bør kortet have en 
 gyldighedsperiode, der svarer til det nationale kort, mens dette eksisterer. 
 
 Den grafiske udformning af kortet skal "europæiseres", således at kortet i stil med EF-passet og 
 euroen kan symbolisere unionsborgerskabet og styrke tilhørsforholdet til EU. 
 
 Det vil være nødvendigt at sikre beskyttelsen af persondata i de senere faser af kortets 
 indførelse. 

  
- Kontakt:  Stefania Barbesta 

       (Tlf.:  0032 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

                  2.   SMV 

•  Små virksomheder og mikrovirksomheder 
 Ordfører: Antonello Pezzini   (Arbejdsgivergruppen – I) 
 

-     Reference : Initiativudtalelse – CESE 752/2003 
 

-     Hovedpunkter:  
 
 Udtalelsen tager bl.a. udgangspunkt i Kommissionens nylige grønbog om "En iværksætterkultur 
i  Europa" og behandler de vigtigste områder, inden for hvilke der skal iværksættes politikker, som 
 fremmer etableringen af nye virksomheder.   
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 Værdien af det europæiske charter for små virksomheder fremhæves, men der fremsættes krav 
om, at chartret gives en juridisk form, og at de forslag, som bl.a. er fremsat af 
Europa-Parlamentet, nu også gennemføres. 

 
 I den tredje del foreslås et forløb for, hvordan EU's programmer og politikker kan omlægges, 
 således at de fremmer etableringen og udviklingen af de små virksomheder og af 
 mikrovirksomheder.  
 

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

 
 

3. ET EUROPÆISK OMRÅDE MED FRIHED, SIKKERHED OG 
 RETFÆRDIGHED 

  
• Gensidig anerkendelse af afgørelser om udsendelse af 

tredjelandsstatsborgere  
 Ordfører:  Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagergruppen – E) 
 
– Reference : KOM(2003) 49 endelig – 2003/0019 (CNS) – CESE 756/2003 
 
– Hovedpunkter: 

 
 Direktiv 2001/40/EF tager udgangspunkt i en forkert problemstilling ved at lægge op til gensidig 
 anerkendelse af afgørelser om udsendelse af tredjelandsborgere på et tidspunkt, hvor EU endnu 
 ikke har en fælles lovgivning om indvandring og asyl. Med dette direktiv fortsætter Rådet med 
at  afgørelser om udsendelse af tredjelandsstatsborgere bør indgå i en fælles indvandrings- og 
 asylpolitik. Så længe der ikke eksisterer en fælles lovgivning på området, bør enhver 
 fuldbyrdelsesstat forpligte sig til at samarbejde om fuldbyrdelse af en sanktion i form af 
 forbyder det. Hvad angår direktivets gennemførelse mener EØSU, at nogle af de garantier, der 
er  indeholdt i EU’s charter om grundlæggende rettigheder og i den europæiske 
 menneskerettighedskonvention, ikke i tilstrækkelig grad er overholdt.  

 
EØSU mener også, at afgørelserne om udsendelse og tvangsmæssig tilbagesendelse ikke kan 
begrænses til administrative afgørelser, men skal kunne indbringes for domstolene, og at 
håndhævede afgørelser om udsendelse bør garantere over for de berørte personer, at 
retsbeskyttelsen håndhæves med henvisning til den gældende lovgivning i de enkelte 
medlemsstater. 
 
EØSU støtter Kommissionens forslag om frivillig tilbagevenden. Udsendelse og tvangsmæssig 
tilbagesendelse er meget strenge afgørelser, som kun bør træffes i undtagelsestilfælde. 
Afgørelser om udsendelse skal være baseret på en alvorlig og konkret trussel mod den 
offentlige orden eller den nationale sikkerhed og skal træffes ved en retslig afgørelse af en 
domstol.  

   
Formålet med det nye forslag til Rådets beslutning er, at de faktiske omkostninger, som opstår 
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som følge af en udsendelse, og som ikke kan udredes af pågældende tredjelandsstatsborger, 
skal betales af den medlemsstat, der træffer afgørelse om udsendelse, for at undgå finansielle 
ubalancer ved anvendelse af direktiv 2001/40/EF. 
 
EØSU mener, at de procedurer, der foreslås i Rådets afgørelse til udligning af de finansielle 
ubalancer, kun kan finde anvendelse, hvis der eksisterer en fælles indvandrings- og asylpolitik. 
 

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

4.  TRANSPORT 
 

•  Minimumssikkerhedskrav til tunneler 
   Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgivergruppen – F) 

 
-    Reference : KOM(2002) 769 endelig – 2002/0309 COD – CESE 187/2003 
 
-  Hovedpunkter: 

  
 EØSU støtter Kommissionens forslag, men finder imidlertid, at der er behov for ændringer og 
 forbedringer på centrale punkter: 

 
– Det mener, at direktivets anvendelsesområde af hensyn til harmoniseringen af 

sikkerhedskravene bør udvides til at omfatte samtlige vejtunneler på over 500 m. 
– Det finder, at konsekvenserne af mulighederne for dispensation fra direktivet er 

uoverskuelige og afviser derfor sådanne. 
– Det foreslår, at der indføres en særlig uddannelse for førere af lastvogne på 16 tons 
tilladt  totalvægt, som anmærkes i kørekortet. 
– Det foreslår, at den sikkerhedsansvarlige, som er en central aktør i forbindelse med 

direktivets sikkerhedsforanstaltninger, skal være uafhængig af tunnelens driftsledelse og 
kunne  godtgøre sine færdigheder. 

 
 EØSU foreslår endelig, at der oprettes en EU-fond for transportinfrastruktur, som kan tage sig 

af det vanskelige spørgsmål om finansieringen af sådanne infrastrukturtiltag, og det agter at 
tage alle aspekter af finansieringen op til nærmere behandling i en initiativudtalelse. 

 
-    Kontakt:     Siegfried Jantscher  

        (Tlf.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: Siegfried.Jantscher@esc.eu.int) 
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•  Slottildeling i lufthavne – sommer 2004 
   Hovedordfører: Bo Green  (Arbejdsgivergruppen – DK) 

 
-     Reference : KOM(2003) 207 endelig – 2001/0140 COD – CESE 754/2003 
 
-  Kontakt:    Luis Lobo 
                    (Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

 
5.   MILJØBESKYTTELSE/FOLKESUNDHED 

 

•  Forurening fra skibe/sanktioner 
   Ordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen – P) 
   Medordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgivergruppen – EL) 

 
-    Reference : KOM(2003) 92 endelig – 2003/0037 COD – CESE – 755/2003 
 
-  Hovedpunkter:   

   
EØSU støtter forslagets centrale målsætning, men opfordrer Kommissionen til at genoverveje 
følgende spørgsmål: 
 
– begrebet "grov uagtsomhed" for at nå frem til et mere passende begreb, hvis virkning 
 ikke er mindre end, hvad direktivet lægger op til, og sikre, at det fortolkes og anvendes 
 ensartet i alle medlemsstater, samt 
– det hensigtsmæssige i at lade ulykkesbetinget forurening indgå i direktivets 
 anvendelsesområde. 

 
Endvidere fremsættes følgende henstillinger, idet EØSU: 
– på det kraftigste opfordrer til, at sanktionerne ikke vil være ude af proportioner med de 

konkrete omstændigheder; 
– henstiller til at foretage en skelnen mellem forsætlig og ulykkesbetinget forurening. I 
 tilfælde af forsætlig forurening er det ikke muligt at tegne forsikring mod bøder på 
 grund af betingelserne i forsikringskontrakterne. Hvad angår ulykkesbetingede 
 forureningstilfælde bør man kunne tegne forsikring mod bøder; 
– for at undgå faren for, at der iværksættes uforholdsmæssige strenge foranstaltninger, 

anmoder Kommissionen om at fremsætte forslag vedrørende behandling og beskyttelse 
og af skibsførere og søfarende, som er involveret i sådanne ulykker, under behørigt 
hensyn til artikel 292 i UNCLOS-konventionen ("umiddelbar løsladelse af fartøjer og 
besætninger"). 

  
-    Kontakt:    Luís Lobo  

        (Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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•  VOC-emissioner/Maling- og lakprodukter 
   Ordfører: David Sears (Arbejdsgivergruppen – UK) 

 
-     Reference : KOM(2002) 750 endelig – 2002/0301 COD – CESE 750/2003 
 
-  Kontakt:   Johannes Kind 
                  (Tlf.:  00 32 2 546 9111 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 
 

•  Badevand 
 Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgivergruppen - F) 
 

-     Reference : KOM(2002) 581 endelig – 2002/0254 COD – CESE 749/2003 
 
- Hovedpunkter:   

 
EØSU ser en klar fordel i et nyt direktiv, der tager hensyn til videnskabelige og tekniske 
fremskridt, og som kan være et redskab til at forbedre såvel målingen af badevandskvaliteten 
som kvaliteten som sådan. EØSU finder det helt afgørende, at man nøjes med at stille 
realistiske krav og holder sig de reelle fordele for folkesundheden for øje; EØSU mener 
således, at rekreative vandområder bør udelukkes fra direktivets anvendelsesområde, og 
kræver, at udvælgelsen af nye parametre og nye kriterier baseres på sikre og relevante 
videnskabelige og epidemiologiske undersøgelser. EØSU anbefaler fremme af de mest 
moderne og mest pålidelige teknikker, idet der også skal lægges vægt på optimalt hurtig 
spredning af oplysninger fra de ansvarlige myndigheder til offentligheden. Den badevandsprofil, 
der fastsættes i Bilag III, bør i højere grad definere karakteren af den pågældende forurening; 
dette bilag bør således ændres, så man undgår bestemmelser, der ikke kan gennemføres i 
praksis. Der bør fastlægges ordninger for overgangen fra gamle til nye standarder. 
 
I lyset af den store variation, der karakteriserer badevandsområderne i EU, insisterer EØSU 
endelig på, at subsidiaritetsprincippet respekteres som nøglen til god styring af Europa. 

 
-  Kontakt:   Johannes Kind  

       (Tlf.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

•  Emission fra forbrændingsmotorer 
 Ordfører: Paulo Barros Vale  (Arbejdsgivergruppen - P) 
 

-     Reference:  KOM(2002) 765 endelig – 2002/0304 COD – CESE 744/2003 
 

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

 

 6.    FORSKNING 
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•  Rumforskning (Grønbog) 
 Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgivergruppen - F) 
 

-    Reference : KOM(2003) 17 endelig – CESE 745/2003 
 

-    Hovedpunkter: 
 

EØSU mener, at Europas betydning på rumfartsområdet afhænger af en fast politisk vilje og 
klare budgetmæssige beslutninger. Indførelsen af delt og/eller parallel kompetence på 
rumfartsområdet i EU's fremtidige forfatningstraktater vil give Den Europæiske Union de 
politiske, lovgivningsmæssige og finansielle midler til at iværksætte en stærk rumpolitik, som 
navnlig skal: 
 
- garantere Europa uafhængig adgang til rummet,  
- bidrage til dets strategiske uafhængighed, 
- udvikle et avanceret videnskabeligt program,  
- fremme applikationer, som er til gavn for EU's borgere og sektorpolitikker, 
- samordne et rumteknologiforskningsprogram med dobbelt anvendelsesformål for at 
 garantere EU's uafhængighed i gennemførelsen af civile, kommercielle, 
 sikkerhedsmæssige og forsvarsmæssige aktiviteter. 
 
EU råder over en fremragende videnskabelig, teknologisk og industriel kapacitet på 
rumfartsområdet. Eksemplet med Galileo viser tydeligt, at der skal handles hurtigt, hvis ikke 
Europas imponerende potentiale på rumfartsområdet skal sættes over styr. Det afgørende 
spørgsmål er, om EU har politisk vilje og økonomisk styrke til at bevare sin selvstændighed og 
forsat spille med i 1. division. 

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

 

 7.   INFORMATIONSSAMFUNDET 
 

•  Europæisk agentur/netsikkerhed 
   Ordfører:   Göran Lagerholm (Arbejdsgivergruppen – S) 

 
-     Reference : KOM(2003) 63 endelig – 2003/0032 COD – CESE 747/2003 
 
-  Kontakt: Raffaele Del Fiore  
    (Tlf. : 00 32 2 546 9794 – e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)  

 
 

•  Slutrapport om eEurope 2002 
   Ordfører: Christoforos Koryfidis (Lønmodtagergruppen – EL) 
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-     Reference : KOM(2003) 66 endelig – CESE 748/2003 
 
-  Kontakt:     Raffaele Del Fiore 
                    (Tlf.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)  

 
 

8.   DET INDRE MARKED 
 

•  Investeringsservice 

  Ordfører: Dagmar Boving (Arbejdsgivergruppen - D) 
 
-  Reference : KOM(2002) 625 endelig – 2002/0269 COD – CESE 741/2003 
 
-  Kontakt:      Nemesio Martinez   
                     (Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

•  Forenkling af søgsmål 
 Ordfører: Jörg Frank von Fürstenwerth  (Arbejdsgivergruppen - D) 
 

-     Reference : KOM(2002) 746 endelig – CESE 742/2003 
 
-     Kontakt:      Jakob Andersen  
                    (Tlf.: 0032 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 

 

•  Elektromagnetisk kompatibilitet 
 Ordfører: Bo Green (Arbejdsgivergruppen - DK) 
 

-    Reference: KOM(2002) 759 endelig - 2002/0306 COD – CESE 743/2003 
 
-    Kontakt:    Jakob Andersen  
                  (Tlf.: 0032 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
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9.   BESKATNING 
 

•  Rejsetjenesteydelser/moms 
 Ordfører:  Rafael Barbadillo López (Arbejdsgivergruppen – E) 

 

−   Reference : KOM(2003) 78 endelig – 2003/0230(COD) – CESE 753/2003 
 
– Kontakt:    Alberto Allende 

      (Tlf.: 00 32 2 546 9679 - e-mail: alberto allende@esc.eu.int) 
 
 

 
 

 
 


