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  I plenarforsamlingen deltog den 16. og 17. juli 2003 Rocco Buttiglione, minister for 
EF-politik, på det italienske rådsformandskabs vegne og Tarso Genro, minister, chef for det særlige 
sekretariat for rådet for økonomisk og social udvikling under præsidenten for Den Føderative Republik 
Brasilien. 

 

1. DET INDRE MARKED OG INDUSTRIPOLITIK  
 

• Industripolitik 

 Ordfører: John Simpson (Gruppen Andre Interesser – UK) 
 

- Reference : KOM(2002) 714 endelig – CESE 935/2003 
 

- Hovedpunkter:  
 
 EØSU anerkender, at denne meddelelse grundlæggende giver et overblik over den brede vifte 

af relevante spørgsmål, der gør sig gældende i denne forbindelse. Den har ikke til formål at 
udstikke detaljerede forslag til politikker. Den logiske rækkefølge er imidlertid, at Kommissionen 
nu må følge op på de politiske konsekvenser og vedtage proaktive politikker til støtte for 
industriel udvikling. EØSU vil da tilbyde Kommissionen at bidrage med sin erfaring og sine 
udtalelser. 

 
 EØSU er bekymret for, at man har undervurderet udvidelsens indvirkning på en række 
områder.  
 
 En afgørende faktor i udvidelsen af det indre marked er, at mange af de nye medlemsstaters 

infrastruktur stadig ikke lever op til standarden i resten af Den Europæiske Union. EØSU 
anbefaler, at der foretages en vurdering af prioriteter og finansieringsmekanismer (med et 
konkret bidrag fra fællesskabskilder) med henblik på modernisering af vigtige dele af 
infrastrukturen, herunder modernisering af transeuropæiske net. 

 
 Kommissionens meddelelse er værdifuld, fordi den udstikker en ramme for bedre forståelse af 

det pres, der udøves på udviklingen af Fællesskabets industri. Meddelelsens centrale tema, som 
EØSU bifalder, er, at det i forbindelse med selve industriens, brancheforeningernes, de lokale 
og regionale forvaltningers, de nationale regeringers og Fællesskabets foranstaltninger er vigtigt 
at anerkende og søge at opfylde behovet for at opretholde og forbedre industriens 
konkurrenceevne i et miljø, der giver mulighed for en bæredygtig fremtid. 

 
 EØSU glæder sig over forslaget i denne meddelelse om iværksættelse af en løbende revision af 

alle EU-politikker, som indvirker på industrien. Udvalget bifalder dette positive retningsskift i 
politikformuleringen, og det samme gælder forslaget om at benytte evalueringsmetoder, som er 
baseret på konsekvensanalyser. 

  
- Kontakt: João Pereira dos Santos   

          (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Strategien for det indre marked 2003-2006 
 Hovedordfører: Bryan Cassidy (Arbejdsgivergruppen – UK) 

 
-     Reference : KOM(2003) 238 endelig – CESE 932/2003 

 
-     Hovedpunkter:  

 
 EØSU bifalder Kommissionens meddelelse og tilslutter sig dens henstillinger, men konstaterer 

samtidig en række væsentlige mangler. Navnlig er der ikke sat tilstrækkelig fokus på 
jobskabelse. Kommissionen udtrykker generel overbevisning om, at det indre marked vil bidrage 
til at skabe flere arbejdspladser, men underbygger det ikke. 

   
 Desuden overser Kommissionens meddelelse praktisk taget forbrugerne og de fordele, der 

tilkommer dem med gennemførelsen af det indre marked. 
 
 Udvalget påpeger desuden, at gennemførelsen af det indre marked ikke er tilstrækkeligt til at 

fjerne problemerne på det europæiske arbejdsmarked, men at der i høj grad vil være behov for 
supplerende aktive tiltag. 

 
 EØSU mener, at arbejdsmarkederne er i konstant udvikling, arbejdspladser går tabt i den 

økonomiske omstrukturering, den internationale arbejdsfordeling ændres, der sker en konstant 
teknologisk udvikling osv. Kommissionen og især arbejdsmarkedets parter står med den vigtige 
opgave at håndtere disse ændringer. 

 
 Der er en sammenhæng mellem det indre marked og udfordringerne for de sociale 

tryghedssystemer og disses fremtidige udvikling. En debat om de sociale systemers fremtidige 
udformning skal dog ikke kun anskues ud fra hensynet til det indre marked og budgetmæssige 
bindinger, men skal anskue systemerne i deres helhed og tage hensyn til deres målsætninger. 

 
 Den sene gennemførelse af Lissabon-processen begynder at give anledning til bekymring. 

Denne bekymring kommer ikke til udtryk i meddelelsen. 
 
 Yderligere velfærdsgevinster inden for Den Europæiske Union vil ikke kunne opnås 

udelukkende i kraft af foranstaltninger vedrørende markedsliberalisering og fremme af 
konkurrencen. En ledsagende vækst- og beskæftigelsesorienteret makroøkonomisk politik vil i 
væsentlig grad bidrage til en vellykket gennemførelse af det indre marked. 

 
 Endelig undrer EØSU sig over, at det ikke indgår som et strategisk mål for det indre marked at 

vinde borgernes (forbrugernes og lønmodtagernes) tillid og lade dem nyde godt af de fordele, 
der følger med dets gennemførelse. 

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

• Civilsamfundets rolle i den europæiske udviklingspolitik  
 Ordfører:  Susanna Florio (Lønmodtagergruppen – IT) 
 
– Reference : Initiativudtalelse - CESE 933/2003 
 
– Hovedpunkter: 

 
 I sin meddelelse om "Det Europæiske Fællesskabs udviklingspolitik"1, som blev vedtaget 

den 26. april 2000, understregede Kommissionen den afgørende rolle, som varetages af 
civilsamfundet, og erklærede, at  EU's politik " fremover vil tage sigte på at styrke det civile 
samfund og i endnu højere grad inddrage aktører fra det civile samfund i 
udviklingssamarbejdet." Ligeledes har Kommissionen i en nyere meddelelse om "Ikke-
statslige aktørers inddragelse i EU's udviklingspolitik"2, som blev vedtaget den 7. november 
2002, understreget, hvor vigtigt det som et nøgleprincip i EU's udviklingspolitik er at inddrage 
alle samfundsgrupper i videst muligt omfang for derigennem at styrke samfundets demokratiske 
struktur. 
 
På baggrund af sit tidligere arbejde og store erfaring med dette område kan EØSU med 
initiativudtalelsen om civilsamfundets rolle i den europæiske udviklingspolitik yde et væsentligt 
bidrag til den aktuelle debat i EU. 
 

 EØSU's vigtigste kommentarer i udtalelsen er følgende: 
 

• EØSU håber, at man på kort til mellemlang sigt når frem til en fælles aftale om de 
nærmere bestemmelser og instrumenter for de ikke-statslige aktørers inddragelse, som 
kan munde ud i en ramme, der regulerer og legitimerer dialogen.  

 
• Der må udarbejdes en "køreplan" ud fra bredere og klarere udvælgelsessystemer for at 

fremme dialogen med og inddragelsen af de ikke-statslige aktører.  
 

• Decentraliseringen til delegationerne skal omfatte mekanismer for en reel udveksling 
med de ikke-statslige aktører i tredjelande.  

 
• Der er behov for særlig oplæring i kapacitetsopbygning blandt de ikke-statslige aktører i 

tredjelande. 
 
• Det er nødvendigt, at der skabes en konstant og fint forgrenet informationsstrøm på 

græsrodsniveau. 
 

                                                 
1  KOM(2000) 212 endelig. 
2  KOM(2002) 598 endelig. 
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• Det er vigtigt at styrke instrumenterne til bekæmpelse af korruptionen, som fortsat bør 
være et af nøglekriterierne for øget støtte. 

 
• Det foreslås at indføre et system til såvel kvantitativ som kvalitativ overvågning af de 

ikke-statslige aktørers deltagelse i fastlæggelsen og evalueringen af udviklingspolitikken 
i de lande, som modtager EU-støtte.  

 
• EØSU anser det for vigtigt, at de ikke-statslige aktørers initiativer, såsom foraene for 

arbejdsgiverorganisationer eller fagforeningskomitéerne i Euromed og EU-Mercosur 
bør have støtte fra Kommissionen for at garantere deres reelle deltagelse i den politiske 
dialog. 

 
• EØSU understreger, at EU's og de enkelte medlemsstaters politik ofte er modstridende. 

EU må derfor tage skridt til at opstille overordnede kriterier, der er ens for alle 
medlemsstater. 

 
• EØSU lægger vægt på betydningen af at styrke kvindernes rolle i politikken for 

udviklingssamarbejde og anerkender deres rettigheder i udviklingsprocesserne.  
 

• EØSU henstiller, at Verdensbanken, Den Internationale Valutafond og Den 
Internationale Arbejdsorganisation sammen med de europæiske institutioner bidrager til 
at styrke og profilere arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationerne i 
udviklingslandene. 

 
• EØSU foreslår, at en større del af EU-støtten kanaliseres direkte til de ikke-statslige 

aktører i udviklingslandene. 
 

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

 
 

• FORBINDELSERNE NELLEM DEN EUROPÆISKE UNION OG 
KINA 

   Ordfører: Thomas Etty (Lønmodtagergruppen – NL) 
   Medordfører: Dimitris Dimitriadis (Lønmodtagergruppen – EL) 

 
-    Reference : Initiativudtalelse – CESE 934/2003 
 
-  Hovedpunkter: 

  
 EØSU mener, at Kina ikke kan foretage en vellykket overgang til markedsøkonomi uden en 

omfattende politisk reform. Der bør derfor lægges særlig vægt på dette spørgsmål i kommende 
EU-Kina-kontakter, herunder mellem EØSU og Kinas økonomiske og sociale råd.  
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 Udvalget støtter på det kraftigste bestræbelserne for at uddanne lovgivere og medlemmer af 
retsvæsenet, der er involveret i Kinas gennemførelse af WTO-reglerne på de forskellige 
relevante niveauer.  

 
 Udvalget henstiller, at Kommissionen arbejder tæt sammen med EU's handelskammer i Kina 

om, hvordan WTO-reglerne kan håndhæves.  
 

 For at tackle de negative aspekter ved overgangen forekommer det at være en særdeles god 
idé at inddrage civilsamfundet. Kommissionen er klar over, at ngo'erne kan spille en afgørende 
rolle. Desværre har den hidtil ikke lagt megen vægt på den rolle, som de frie og uafhængige 
økonomiske og sociale interessegrupper spiller. 

 
 EØSU foreslår, at man arbejder tæt sammen med Kinas økonomiske og sociale råd for at sikre 

større gennemsigtighed og klarhed i lovgivningen vedrørende ngo'er.  
 

 Kina bør som prominent medlem af den internationale arbejdsorganisation, ILO, ratificere alle 
ILO's otte konventioner om de grundlæggende menneskerettigheder og gennemføre dem. Kina 
bør ligeledes trække sit forbehold tilbage over for artikel 8, stk. 1, litra a), i den internationale 
konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. 

 
 I forbindelse med Kommissionens dialog med Kina om menneskerettigheder bør den sætte 

endnu kraftigere fokus på Kinas vedvarende overtrædelse af retten til at organisere sig og 
retten til at forhandle kollektivt samt understrege vigtigheden af, at frie, uafhængige og 
demokratiske økonomiske og sociale interessegrupper fuldt ud inddrages i overgangen til 
markedsøkonomi. 

 
 EU bør støtte og fremme dialogen mellem det organiserede civilsamfund og økonomiske og 

sociale interessegrupper i henholdsvis Kina og EU.  
 

 EØSU vil på nært hold følge med i udviklingen af politiske og borgerlige rettigheder samt 
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder på grundlag af princippet om "ét land – to 
systemer" i Hongkong og Macao. EØSU peger på muligheden for at bruge OECD's 
retningslinjer for multinationale virksomheder som et referencepunkt for Hongkong-baserede 
virksomheder og deres underentreprenører i forbindelse med aktiviteter i Fastlandskina. 
 EØSU's delegation til Hongkong og Macao konkluderede, at forbindelserne mellem EU 
og Hongkong og mellem EU og Macao er forblevet særdeles gode siden tilbageleveringen, men 
at det nu er på tide at skabe mere systematiske rammer.  

 
 Når det gælder udviklingssamarbejde mener EØSU, at der bør gennemføres en række tiltag til 

forbedring af levevilkår og social retfærdighed, til fremme af beskæftigelse og social sikring og 
til støtte for erhvervsuddannelse, især i sektoren for små og mellemstore virksomheder. 

 
 EØSU er enig i, at EU bør fortsætte med at tilskynde til overførsel af knowhow, teknologi eller 

politikerfaringer.  
 

 Udvalget mener, at Kinas økonomi kræver omfattende omlægning af virksomheder, hvis man 
skal få fuldt udbytte af liberaliseringen af handel og investeringer.  
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 Kommissionen bør i sit Kina-program vise, hvor stor betydning den tillægger god 

forvaltningspraksis, civilsamfundet, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Der bør i 
forbindelse med fattigdomsbekæmpelse i Kina være en specifik dagsorden og strategi for 
kvinder 

 
 EØSU og Kinas økonomiske og sociale råd har besluttet at engagere sig i høring, dialog og 

forskning om økonomiske og sociale  emner af fælles interesse samt om emner, der vedrører 
menneskerettigheder og retsstatsprincipper. Kommende EØSU-besøg i Kina bør ikke kun 
bruges til at styrke forbindelserne med Kinas økonomiske og sociale råd, men også til at forny 
og udvide kontakterne med ngo-grupperne i Kina. 

 
−  Kontakt: Michael Wells 
   (Tlf.: 00 32 2 546 82 83 - e-mail : michael.wells@esc.eu.int) 
 
 

•  Forberedelse af WTO's 5. ministerkonference 
   Hovedordfører: Bruno Vever  (Arbejdsgivergruppen – FR) 

 
-     Reference : Initiativudtalelse – CESE 940/2003 
 
-  Hovedpunkter: 
 

 WTO's 5. ministerkonference, der afholdes den 10.-14. september 2003 i Cancun i Mexico, er 
en vigtig etape midtvejs i gennemførelsen af Dohas udviklingsdagsorden. Den vil bidrage 
afgørende til gennemførelsen af forhandlingerne inden udgangen af 2004. Som situationen ser 
ud nu, er konferencens succes en afgørende forudsætning for at  sætte skub i den 
økonomiske vækst, der siden Doha-konferencen er aftaget betydeligt, at genoprette 
investorernes tillid, der er svækket af den vedvarende børs- og finanskrise samt at rette op på 
det generelle klima, der fortsat er præget af bekymringer med hensyn til international sikkerhed 
og bekæmpelse af terrorisme. 

 
 I opløbet til konferencen tegner sig et noget broget billede.  
 
 For at der med Cancun-konferencen kan pustes nyt og afgørende liv i forhandlingerne, er det 

ifølge EØSU nødvendigt, at alle – underbygget af konsekvensanalyser og proportionalitetstests 
– gives en følelse af, at der i adgangen til markederne opnås en generel og dynamisk balance. 

 
 EØSU understreger endvidere, at det er vigtigt på konferencen at nå frem til en væsentlig 

nedbringelse af de ikke-toldmæssige hindringer og især større indsigt i offentlige indkøb, en 
aftale om direkte udenlandske investeringer, bedre egnede og mere effektive foranstaltninger 
mod dumping og subsidieordninger samt øget inddragelse af miljøhensyn. 

 
 EØSU påpeger, at udvikling er et tema af central betydning for Doha-forhandlingernes succes, 

hvilket blandt forudsætter reelle fremskridt med lanceringen af arbejdsprogrammet, som med en 
differentieret særbehandling af udviklingslandene skal fremme opfyldelsen af forpligtelserne, en 
bedre afklaring af forskellige af kategorier af de såkaldte udviklingslande under hensyntagen til 
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det enkelte lands forhold, hvor der skelnes bedre mellem lande med et betydeligt efterslæb og 
lande med vækstøkonomi samt en effektiv støtte til forbedring af den administrative kapacitet i 
de mindst udviklede udviklingslande. 

 
 EØSU minder desuden om, at det fortsat lægger stor vægt på, at der sker en forbedring af de 

grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder, som skal gå hånd i hånd med 
udviklingen. 

 
 Endelig opfordrer EØSU de forskellige repræsentanter for det organiserede civilsamfund 

(iværksættere, erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, arbejdsmarkedets parter samt 
ngo'er) til at tage initiativ til at: 

 
– deltage i oplysningskampagnerne om de udfordringer, som Doha-dagsordenen 

indebærer, 
– tilrettelægge internationale møder på tværfagligt og sektormæssigt plan, 
– gennem analyser, forslag og deltagelse bidrage til en global bæredygtig udvikling. 

 
 EØSU vil bidrage til disse initiativer og fremlægger inden afslutningen af Doha-runden i 

slutningen af 2004 konkrete forslag til fremme af deltagelsesdemokratiet, således at det 
organiserede civilsamfund inddrages i WTO's aktiviteter. Det skal bygge på drøftelser med 
udvalgets partnere i EU og tredjelande. 

 
−  Kontakt: Jean-François Bence 
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 99 - e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int) 

 

 
3.   FORSIKRING OG SUNDHED 

 

•  Sundhedsydelser 
   Ordfører: Adrien Bedossa  (Gruppen Andre Interesser – FR)  

 
-    Reference : Initiativudtalelse – CESE 928/2003 
 
-  Hovedpunkter:   

   
 Under hensyntagen til medlemsstaternes og EU’s respektive kompetencer, de anførte 

problemstillinger og indlæg fra en lang række aktører, foreslår Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg en række foranstaltninger i regi af den åbne koordinationsmetode. 

 
 Denne metode bør hurtigst muligt komme på plads med det mål at:  

 
– modernisere de nationale systemer gennem udvikling af et program for 

kvalitetssundhedsydelser. 
 
– sikre det bedst mulige samarbejde mellem medlemsstaterne.  
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 Dette samarbejde vil gøre det muligt at blotlægge fælles målsætninger vedrørende 
sundhedspleje og pleje af ældre. Disse målsætninger bør føre til nationale handlingsplaner, som 
regelmæssigt opdateres.  

 
 Med henblik på at indføre denne åbne koordinationsmetode, gøre den synlig og troværdig og 

give den et solidt indhold, finder Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg det væsentligt, 
at der etableres en let, fleksibel og effektiv struktur, der får dette til opgave på en række 
prioriterede indsatsområder.  

 
 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vil gøre sundhedsydelser til et område, hvor 

der sættes ind med fællesskabstiltag, under respekt for de bestående politiske og 
lovgivningsmæssige rammer i Fællesskabet. Udvalget mener, det er nødvendigt på EU-plan ved 
hjælp af egnede instrumenter at sikre en overordnet indsats, der rækker ud over diskussionen 
om fremtidens nationale sociale sikringssystemer. EØSU efterlyser en politisk vilje til at fremme 
kendskabet til de konkrete problemstillinger på det sundhedspolitiske område samt til at 
promovere de fremmeste innovative former for praksis på det medicinske og sociale område. 
Det er på den baggrund, udvalget agter at foreslå skabelsen af effektive instanser, som sikrer 
alle EU-borgere deres fundamentale ret til bedre sundhedsydelser. 

 

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

• Biovidenskab og bioteknologi   
 Ordfører: Paolo Braghin (Arbejdsgivergruppen – IT)  
 

– Reference : KOM(2003) 96 endelig - CESE 920/2003 
 
– Hovedpunkter:  
 

 Den bioteknologiske sektors konkurrenceevne er en væsentlig forudsætning for opfyldelsen af 
de strategiske mål fra Lissabon, og EØSU ser det som en absolut førsteprioritet, at EU og 
medlemsstaterne tager hensyn til denne målsætning ved at indkredse alle de tiltag, der kan 
bidrage til at nå den, og ved at samarbejde for at fjerne alle de hindringer, der ligger i vejen 
herfor. 

 
 Klyngemodellen og bioteknologiske virksomhedskuvøser udgør et referencepunkt for at forstå 

dynamikken bag konkurrencen, handlingssynergien, teknologisk overførsel, de mest egnede 
finansieringsformer. Samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen og tillæring og 
udbredelse af bedste praksis bør især i denne sammenhæng anvendes for at finde løsninger, der 
kan fremme væksten. 

 
 Der bør ydes en større indsats for at forstå SMV-sektorens virksomhedstypologi og dens 

særlige finansieringsbehov bedre. 
 

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

4. FORBRUGERBESKYTTELSE OG FØDEVARESIKKERHED 
 

• Forbrugerkredit  
 Ordfører: Jorge Pegado Liz (Gruppen Andre interesser - PT)  

 
– Reference : KOM(2002) 443 endelig – 2002/0222 COD - CESE 918/2003 
 
– Hovedpunkter:  

 
 EØSU finder Kommissionens initiativ til revision af direktivet om forbrugerkredit 

hensigtsmæssigt, men det kan ikke støtte dets vedtagelse i den foreliggende form, hvis det ikke 
ændres gennemgribende for at tage højde for især følgende: 

 
• Det må sikres, at forslaget er i overensstemmelse med bestemmelserne i den øvrige 

EU-lovgivning på tilknyttede områder. 
 
• Der er behov for en detaljeret simulering af indvirkningen af de foreslåede 

foranstaltninger i alle deres aspekter, især hvad angår fremskridtene i gennemførelsen 
af det indre marked for finansielle tjenesteydelser og styrkelsen af forbrugertilliden. 
 

• Endelig må en række bestemmelser, som skal tilgodese principperne om proportionalitet 
og nødvendighed, præciseres for at sikre, at en fuldstændig harmonisering ikke fører til 
en potentiel forringelse af det nuværende forbrugerbeskyttelsesniveau, som er opnået 
gennem bevarelsen af en minimumsklausul. 

 
 Endvidere mener EØSU, at især følgende aspekter må gennemarbejdes bedre i lyset af 

forslagets mål: 
 

• retsgrundlaget for direktivets vedtagelse; 
 
• dets anvendelsesområde med en præcisering af, hvad der er omfattet og hvad der ikke 

er; 
 
• anvendelsen af fuldstændig harmonisering uden garanti for opretholdelse af et højt 

forbrugerbeskyttelsesniveau; 
 
• den måde, hvorpå forslaget glider hen over fænomenet overdreven gældssætning, som 

om alt kunne løses med en uhensigtsmæssig liste over obligatoriske oplysninger, som i 
visse tilfælde skyder over målet, mens andre virkeligt vigtige udelades; 

 
• behovet for en mere indgående beskrivelse af de centraliserede databasers struktur og 

funktionsmåde samt garantierne for deres anvendelse. 
 

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

• Retsgrundlag for finansiering af aktiviteter på forbrugerområdet 
 Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (Gruppen Andre interesser - ES)  
 

– Reference : KOM(2003) 44 endelig – 2003/0020 COD - CESE 936/2003 
 

– Hovedpunkter:  
 
 EØSU er enigt med Kommissionen i, at det er nødvendigt at have en generel retlig ramme for 

finansiering af EU's aktioner til støtte for forbrugerpolitikken. 
 
 EØSU præciserer, at etableringen af en "projektcyklus" på to år – i princippet – og en 

"indkaldelse af forslag" hvert andet år – som minimum – ikke er ensbetydende med, at de 
støttede projekter nødvendigvis skal være toårige. Det ville være for stift i et marked i 
forandring.  

 
 EØSU konstaterer, at det kun er én organisation, som vil få del i denne støtte, og mener på 

denne baggrund, at Kommissionen bør vise sig mere fleksibel. 
 
 EØSU anmoder om, at de kriterier, der anvendes for støttetildeling, ikke overskygger kriterierne 

for repræsentation i Forbrugerudvalget. 
 
 Det er vigtigt at skelne mellem organisationernes størrelse og ressourcer, deres EU-dimension 

og nationale dimension samt den "europæiske interesse" af deres forslag. 
 
 EØSU finder det mærkeligt, at der i den aktuelle europæiske integrationssammenhæng ikke 

stilles krav om, at disse organisationer skal være "demokratiske" og gennemsigtige og give 
offentligheden adgang til oplysninger om deres organisation. 

 
 EØSU finder det problematisk, at finansiel støtte til medfinansiering af specifikke projekter ikke 

også kan nå op på 95% af de støtteberettigede udgifter til gennemførelsen af projektet. 
 
 EØSU vil endnu en gang over for Kommissionen understrege behovet for, at der afsættes 

offentlige midler til oprettelse af et europæisk forskningsorgan til beskyttelse af forbrugernes 
rettigheder.  

 
– Kontakt:  Nemesio Martinez  

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

• Foderstof- og fødevarekontrol   
 Ordfører: Franco Chiriaco (Lønmodtagergruppen – IT)  
 

– Reference : KOM(2003) 52 endelig – 2003/0030 COD - CESE 925/2003 
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– Hovedpunkter:  
 
 EØSU støtter den integrerede tilgang i Kommissionens forslag og betragter det som et nyttigt 

bidrag til udmøntningen af princippet om prioritering af fødevaresikkerheden i de offentlige 
ordninger for foderstof- og fødevarekontrol. 

 
 Hvis den integrerede tilgang skal lykkes, er det efter EØSU's mening nødvendigt et fremme et 

stærkt partnerskab mellem de forskellige aktører i fødevarekæden baseret på gensidig tillid og 
gennemsigtighed, hvor der er en passende ligevægt mellem officielle kontrolsystemer og 
mekanismer for egenkontrol, ansvarlighed og frivillig attestering fra producenternes side. 

 
 Efter EØSU's mening kan man ikke garantere fødevaresikkerhed i EU uden at fremme og 

styrke samarbejdet med tredjelandene gennem aftaler og specifikke foranstaltninger, som er 
afpasset efter deres udviklingsniveau, samt internationalt samarbejde inden for Codex 
Alimentarius – hvor EU's deltagelse bør styrkes - og WTO. 

 
 EØSU anbefaler, at man er særlig opmærksom på harmoniseringen af kontrollen i 

kandidatlandene, og opfordrer til at fremme uddannelses- og informationsforanstaltninger ikke 
kun for kontrolpersonalet, men også for aktørerne i de forskellige sektorer og den brede 
offentlighed. 

 
– Kontakt: Silvia Calamandrei 

         (Tlf.: 00 32 2 546 96 57 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)   
  
 

• Maksimalgrænseværdier for pesticidrester  
 Ordfører: Giacomina Cassina (Lønmodtagergruppen – IT)  
 

– Reference : KOM(2003) 117 endelig – 2003/0052 COD - CESE 927/2003 
 
– Kontakt: Eleonora Di Nicolantonio  

        (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)   
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5. TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION 
  
• Beskyttelse af fodgængere 
 Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgivergruppen - FR)  

 
– Reference : KOM(2003) 67 endelig – 2003/0033 COD – CESE 919/2003 
 
– Kontakt: João Pereira dos Santos 

         (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)   
  
 

• Motorcykler - fastholdelsesanordninger 
 Ordfører: Patrizio Pesci (Arbejdsgivergruppen - IT)  

 
– Reference : KOM(2003) 145 endelig – 2003/0058 COD – CESE 921/2003 
 
– Kontakt: João Pereira dos Santos 

         (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)   
  
 

• Motorcykler - støtteben 
 Ordfører: Patrizio Pesci (Arbejdsgivergruppen - IT)  

 
– Reference : KOM(2003) 147 endelig – 2003/0059 COD – CESE 922/2003 
 
– Kontakt: João Pereira dos Santos 
   (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)   
  

 

• Luftfartsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande 
 Ordfører: Hubert Ghigonis (Gruppen Andre Interesser - FR)  
 

– Reference : KOM(2003) 94 endelig – 2003/0044 COD – CESE 923/2003 
 
– Kontakt: Siegfried Jantscher 

   (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)   
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• Generelle regler for EU-støtte/eTEN 
 Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen - NL)  
 

– Reference : KOM(2003) 220 endelig – 2003/0086 COD – CESE 924/2003 
 
– Kontakt: Siegfried Jantscher 

   (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 - e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)   
  
 

6. MILJØBESKYTTELSE 
  
• Overvågningsmekanisme for emissioner af 

drivhusgasser/gennemførelse af Kyoto-protokollen 
 Ordfører: An Le Nouail (Lønmodtagergruppen - FR) 
 

– Reference : KOM(2003) 51 endelig – 2003/0029 COD - CESE 931/2003 
 
– Kontakt: Johannes Kind 

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

• Det pan-europæiske miljøsamarbejde efter Kiev-konferencen i 2003 
 Ordfører: Lutz Ribbe (Gruppen Andre Interesser - DE)  
 

– Reference: KOM(2003) 62 endelig – CESE  926/2003 
 
– Kontakt: Johannes Kind 

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

• Affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
 Hovedordfører: Giacomina Cassina (Lønmodtagergruppen - IT)  
 

– Reference : KOM(2003) 219 endelig – 2003/0084 COD - CESE 937/2003 
 
– Kontakt:  Robert Wright 

         (Tlf.: 00 32 2 546 91 09 - e-mail: robert.wright@esc.eu.int)   
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7. MARKEDSORDNINGER 
 

• Fælles markedsordning for råtobak (kodificeret udg.) 
 Hovedordfører: Fernando Moraleda Quilez (Gruppen Andre Interesser – ES)  
 

– Reference : KOM(2003) 243 endelig – 2003/0096 CNS - CESE 938/2003 
 
– Kontakt: Eleonora Di Nicolantonio  

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

• Fælles markedsordning for svinekød (kodificeret udg.) 
 Hovedordfører: Joan Caball i Subirana (Gruppen Andre Interesser – ES)  
 

– Reference : KOM(2003) 297 endelig – 2003/0104 CNS - CESE 939/2003 
 
– Kontakt: Eleonora Di Nicolantonio  

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

8. ØKONOMISK OG SOCIAL SAMHØRIGHED  
 

• Anden situationsrapport om økonomisk og social samhørighed  
 Ordfører: Paolo Barros Vale (Arbejdsgivergruppen – PT)  
 

– Reference : KOM(2003) 34 endelig – CESE 929/2003 
 
– Hovedpunkter: 

  
 EØSU konstaterer, at skønt der i de seneste år er opnået positive resultater mht. økonomisk og 

social samhørighed, er de regionale forskelle i EU ikke blevet overvundet. Der er fare for, at 
disse forskelle forstærkes med den kommende udvidelse. Dette berettiger efter udvalgets 
mening til at anvende høj arbejdsløshed som udslaggivende kriterium inden for de enkelte 
samhørighedsmål, selv om der stadig vil være behov for at koncentrere støtten i regioner med 
udviklingsefterslæb, især i de nye tiltrædelseslande og i tilgift til de instrumenter, som 
Kommissionen har foreslået. 

 
 EØSU ser positivt på Kommissionens forslag vedrørende kriteriet for, at en region kan opnå 

status som mål 1-region, men er af den opfattelse, at det bør undersøges, om den fastsatte 
finansiering er tilstrækkelig til at sikre en ambitiøs samhørighedspolitik i et udvidet EU med 
25 medlemslande. 

 
– Kontakt: Roberto Pietrasanta  

         (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)   
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9. SKATTER OG AFGIFTER 
  
• Punktafgift på tobak – forlængelse (Korsika)  

 Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgivergruppen – IT)  
 

– Reference : KOM(2003) 186 endelig – 2003/0075 CNS – CESE 930/2003 
 
– Hovedpunkter:  

 
 EØSU mener, at den foreliggende foranstaltning er uberettiget i lyset af de fremførte 

begrundelser, og spørgsmålet er, om ikke det nærmer sig statsstøtte i stedet for at være en 
foranstaltning til midlertidig afgiftsfritagelse. På den anden side er EØSU opmærksom på de 
velkendte politiske omstændigheder og de forbindelser, som knytter øen til moderlandet. En 
afvisning ville få følger, som langt overstiger den relativt minimale størrelse af de beløb, som 
står på spil, og derfor giver EØSU, ugerne men bevidst om sit ansvar, sin tilslutning til 
direktivforslaget i den form, som det er forelagt. 

 
 

– Kontakt:  Alberto Allende 
         (Tlf.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)   
 

 
 


