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1.

LISSABON-STRATEGIEN OG KOORDINERING AF
ØKONOMISKE
POLITIK
OG
SOCIALARBEJDSMARKEDS-POLITIKKEN

DEN
OG

• Evaluering af strukturreformerne
Ordfører:

Bruno Vever (Arbejdsgivergruppen – FR)

– Reference:

sonderende udtalelse – CESE 1406/2003

– Hovedpunkter:
Udvalget understreger i første række det nødvendige i, at der skabes større troværdighed
omkring Lissabon-mandatet hos de europæiske borgere, lige som usikkerheden i befolkningen
med hensyn til, hvad Lissabon-processen reelt indebærer, og hvad den koster samfundsmæssigt,
må forjages. Det må præciseres klarere, at vi med god ret kan nære den ambition sammen at
blive de første, der nyder godt af fordelene ved verdens største "hjemmemarked", lige som det
må være klart, at de planlagte reformer er afgørende for, hvordan vores europæiske model for
udvikling former sig i fremtiden i en åben økonomi.
Udvalget beklager især mangelen på en fælles økonomisk politik på linje med europolitikken. Det
må snarest afhjælpes, bl.a. ved at indlede en tilnærmelse af medlemsstaternes skattepolitik, som
stemmer med Lissabon-processens konkurrenceevnemålsætninger.
Udvalget konstaterer, at det indre marked stadig langt fra er fuldendt nu, hvor det står over for at
skulle vokse betydeligt i størrelse. Det drejer sig om at styrke det indre markeds identitet,
sammenhængskraft og sikkerhed.
Udvalget er ligeledes bekymret over, at Unionen er bagud på forskningsområdet. Dette er
problematisk, eftersom konkurrenceevnemålsætningen, som den blev formuleret i Lissabon,
netop forudsætter en vidensøkonomis styrkepositioner.
Udvalget peger på, at gennemførelsesgraden af de forskellige strukturreformer, der gerne skulle
indgå et indbyrdes samspil, varierer meget fra det ene land til det andet på de forskellige
områder, dvs. åbning af markederne, finansieringsadgang, balance i de offentlige udgifter,
stimulering af innovationsprocessen, tilpasninger på arbejdsmarkedet, modernisering af den
sociale beskyttelse, styrkelse af uddannelses- og undervisningsområdet, regelforenkling og
konsolidering af bæredygtig udvikling. Udvalget konstaterer desuden, at reformerne generelt har
gjort størst fremskridt i de medlemsstater, som iagttager stabilitetspagtens krav om disciplin.
Udvalget efterlyser en informationsstrøm, der giver et mere præcist indblik i opgaveløsningen i
de forskellige lande, og foreslår, at man på Europa-webstedet opretter en database, som peger
på bedste praksis i forbindelse med Lissabon-strategiens reformer.
Afslutningsvist peger udvalget på det nødvendige i, at de strukturreformer, der er nødvendige af
hensyn til Unionens konkurrenceevne, bliver bedre debatteret på de forskellige niveauer, bedre
forstået og bedre fordelt mellem de politiske beslutningstagere og civilsamfundets aktører. Hvis
effekten af disse reformer skal sikres gennemslagskraft i en vanskelig økonomisk og social
Greffe CESE 203/2003 Et/SFJ

.../...

-2kontekst, er det ikke tilstrækkeligt, at de politiske ledelser vedtager dem og "trækker dem fremad"
ved hjælp love og administrative bestemmelser – det er også og især nødvendigt, at det
økonomiske og sociale livs aktører i deres specifikke egenskab af overenskomstmæssige
partnere og skabere af initiativer i felten "skubber bagi".
– Kontaktperson: Alberto Allende
(Tlf.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int)

• Strømlining af den åbne koordination inden for social beskyttelse
Ordfører:

Wilfried Beirnaert – (Arbejdsgivergruppen – BE)

–

Reference : KOM(2003) 261 endelig – CESE 1395/2003

–

Hovedpunkter:
EØSU noterer sig, at princippet om samordning af medlemsstaternes socialpolitikker er blevet
indskrevet i udkastet til forfatningstraktat, men finder det vigtigt, at dette princip følges op af
politisk vilje til at give princippet reelt indhold.
EØSU stiller sig særlig positivt til, at meddelelsen sigter mod at styrke Lissabon-strategiens
sociale dimension gennem større politisk vægtning af opgradering og forbedring af den sociale
beskyttelse.
Efter EØSU's mening skal man sørge for, at samlingen af de forskellige enkeltprocesser i én
overordnet mekanisme ikke kommer til at gå ud over særtrækkene ved de enkelte søjler (social
integration, pensioner og sundhedspleje). Søjlerne har hver deres særlige udfordringer og
målsætninger og kræver høring af forskellige samtalepartnere.
Det er af afgørende betydning, at den fælles rapport sikrer en god opfølgning af de
forpligtelser, der indgås i de nationale handlingsplaner for social integration og i
strategirapporten om pensioner, og på den måde holder dampen oppe.

–

Kontaktperson

Alan Hick
(Tlf.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int)
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2. SUNDHED OG SOCIAL BESKYTTELSE
• Europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme
Ordfører:

Adrien Bedossa (Gruppen Andre Interesser – FR)

–

Reference: KOM(2003) 441 endelig – 2003/0174 (COD) – CESE 1394/2003

–

Hovedpunkter:
Det er nødvendigt med en systematisk og struktureret tilgang til kontrollen med overførbare
sygdomme og andre alvorlige trusler mod sundheden. Det er vigtigt med en forebyggende
tilgang, som det også så rigtigt angives i centrets navn og specificeres i centrets kommissorium.
Gentagne kriser på levnedsmiddelområdet i forbindelse med bovin spongiform encephalopati,
Kreutzfeldt-Jacobs sygdommen, scrapie og aviær influenza har udgjort en generel og alvorlig
trussel.
På miljøområdet anses den eksplosivt voksende sygelighed og dødelighed som følge af
udsættelse for asbest og kemikalier, stigningen i antallet af åndedrætslidelser, der skyldes
forurening, og de utallige dødsfald på grund af hedebølgen for at være resultatet af alvorlige
sundhedstruende kriser, der også kan siges at have epidemisk karakter. Forebyggelse og
håndtering af disse nye, sundhedstruende kriser kræver, at man går væk fra en epidemiologisk
model, der er baseret på overførbare sygdomme – så meget desto mere som de miljømæssige
faktorer bag disse lidelser bliver mere og mere fremtrædende. Disse kriser viser vigtigheden af
at undersøge risikofaktorernes samspil og kumulative effekt, og hvordan de også kan udarte sig
til alvorlige sygdomme og sundhedsmæssige kriser. Det europæiske center for forebyggelse af
og kontrol med sygdomme skal opbygges og udstyres, så det kan gennemføre komplekse
analyser som f.eks. samspil og akkumulation.
Europa-Kommissionen reagerede hurtigt på den internationale sundhedstruende krise, der
opstod i forbindelse med SARS-udbruddet.
EØSU er overbevist om, at antallet af trusler (kemiske, giftige, klimarelaterede, virale og
mikrobielle) vil stige i fremtiden, og at behandlingsresistens vil forstærke dem ligesom med
tuberkulose, aids, malaria og hæmorrhagiske febre.
Oprettelsen af det europæiske center ansporer til en styrkelse af EU's sundhedspolitik, således
som den er defineret i artikel 152 jf. det udkast til forfatning for Den Europæiske Union, der
forelægges på regeringskonferencen.

–

Kontaktperson:

Stefania.Barbesta
(Tlf.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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• Ajourføring af
sikringsordninger

forordning

1408/71

og

574/72

–

Sociale

Hovedordfører: Peter Boldt (Arbejdsgivergruppen - FI)
− Reference:

KOM(2003) 378 endelig – 2003/0138 (COD) – CESE 1399/2003

− Hovedpunkter:
Udvalget ser positivt på forslaget om ændring af begge forordninger. Udvalget går ud fra, at de
ændringer, som vil blive foretaget i forordning 1408/71 og 574/72, kan indføjes i den store samlede
reform af disse forordninger.
− Kontaktperson:

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

3. MILJØØKONOMI
• Handlingsplan for miljøteknologi
Ordfører:
– Reference:

Staffan Nilsson (Gruppen Andre Interesser - SE)
KOM(2003) 131 endelig – CESE 1390/2003

– Hovedpunkter :
EØSU støtter Kommissionens ønske om på et europæisk grundlag at udvikle og støtte
miljøteknologi, og anerkender de fire angivne temaområder, samt støtter en bredere definition af
miljøteknologi, så begrebet omfatter både viden, forskning og produktionsteknologi.
Efter EØSU's opfattelse kan miljøteknologi udvikles til et strategisk vigtigt økonomisk område,
forudsat at de europæiske virksomheders konkurrenceevne styrkes i overensstemmelse med
Lissabon-strategien. Udvikling og kommercialisering af miljøteknologi bør styrkes ved hjælp af
forskellige former for støtte og ikke gennem økonomiske og lovgivningsmæssige krav, der kan
hæmme eksporten og medføre, at produktionen flyttes uden for Europa. Offentlige indkøb kan
allerede i dag bruges til at skabe efterspørgsel efter særlige produkter og tjenesteydelser inden for
miljøteknologi. Også områder, der er af relevans for mindre virksomheder, og små miljøtekniske
fremskridt skal understøttes, f.eks. vha. investeringsstøtte. Kommissionen bør efter EØSU's
opfattelse henvise til en instans, som de enkelte virksomheder kan henvende sig til, hvis de mener,
at retlige rammer eller myndigheder skaber nogle hindringer, der resulterer i miljøforringelser.
Affaldsspørgsmål bør løses med udgangspunkt i den samlede miljøfordel, og løsninger bør
bedømmes ud fra et lokalt/regionalt perspektiv. Rent vand kræver i første række, at vandet slet ikke
forurenes. Miljøteknologi kan på kort sigt bidrage til renere spildevand. Livscyklusanalyser bør
bruges til at afgøre, om ny teknologi indebærer en miljøfordel.
ØSU understreger, at samfundet ikke bør blande sig i, hvad der skal opfattes som kvalitet, og
hvornår kvantitet er noget negativt. En markedsbaseret udvikling kan i mange tilfælde skabe mindst
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Forbrugerorganisationer kan i denne forbindelse spille en vigtig rolle.
– Kontaktperson :

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

4. TURISME
• Nye former for turisme
Ordfører : Juan Mendoza Castro (Lønmodtagergruppen - ES)
– Referencer : Initiativudtalelse – CESE 1384/2003
– Hovedpunkter :
EØSU kommer i sin udtalelse ind på ti aspekter af bæredygtig turisme, som udbygges med
hundrede forslag til indsatsmuligheder. Der er tale om følgende:
-

Turisme og turister
Turisme og beskæftigelse
Turisme og erhvervsliv: konkurrenceevne og socialt ansvar
Turisme og social samhørighed: turismens samfundsmæssige indvirkning og sociale balance
Turisme og stabilitet: mindskelse af sæsonafhængigheden
Turisme, kultur og kulturarv
Turisme og adgangsforhold for handicappede
Turisme og miljø
Turisme, fred og solidaritet
Turisme og sektorens aktører.

Udtalelsen rummer et bilag med baggrundsdokumenter.
– Kontaktperson:

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

5. TRANSPORT OG ENERGI
• Transeuropæiske energinet
Ordfører:
– Referencer:

Bernardo Hernández Bataller (Gruppen Andre Interesser - ES)
Sonderende udtalelse – CESE 1388/2003

– Hovedpunkter:
EØSU ser Euro-Middelhavssamarbejdet i energisektoren som et væsentligt skridt hen imod en
forbedring af den overordnede energiforsyningssikkerhed. Det hilser derfor udtrykkeligt arbejdet på
at oprette grænseoverskridende energinet i Middelhavsområdet velkommen. På baggrund af, at
næstformand for Kommissionen, Loyola de Palacio, anmodede EØSU om at udarbejde en
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beskrevet i enkeltheder i udtalelsen, og som det anser for at være af stor betydning for den konkrete
implementering. Forslagene drejer sig specielt om følgende:
–

–
–
–

–
–

Konkret indkredsning af opgaver, som den offentlige respektive den private sektor kan påtage
sig, samt tilvejebringelse af forudsætningerne for deres optimale medvirken (finansieringskrav,
disponible midler, fremme af udenlandske investeringer, harmonisering, gennemsigtighed og
stabilitet i de lovgivningsmæssige rammer, etc.).
Retningslinjer for gennemførelsen projekterne (aftaler om beskyttelse af investeringer,
skattepolitiske foranstaltninger, nye finansielle tjenesteydelser osv.).
Supplering af nord-syd-initiativerne med projekter, som styrker syd-syd-dimensionen.
Udformning af bæredygtige energipolitikker, som lægger vægt på rationel energianvendelse,
fremme af vedvarende energikilder og nedbringelse af de forskellige energiformers
miljøpåvirkning.
Sikring af det offentliges forsyningspligt, specielt hvad angår almennyttige tjenesteydelser.
Repræsentation af EU-medlemsstaternes og deres partnerlandes fælles position i internationale
fora.

– Kontaktperson :

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

• Meddelelse/Sikring af søfarten - Sikring af skibe og havnefaciliteter
Ordfører:
– Reference:
– Kontaktperson:

Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgivergruppen – EL)
KOM(2003) 229 endelig – 2003/0089 COD – CESE 1387/2003
Luis Lobo
(Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)

• Nærskibsfart – Intermodale lasteenheder
Ordfører:
– Reference:
– Kontaktperson :

Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen – PT)
KOM(2003) 155 endelig – 2003/0056 COD – CESE 1398/2003
Luis Lobo
(Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int)
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• Bompenge
Ordfører:

Philippe Levaux (Arbejdsgivergruppen – FR)

– Reference:
– Kontaktperson:

KOM(2003) 132 endelig – 2003/0081 COD – CESE 1389/2003
Raffaele Del Fiore
(Tlf.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

6. INDVANDRING
• Program for samarbejde med tredjelande/indvandring
Ordfører:
− Reference:
−

Giacomina Cassina (Lønmodtagergruppen – IT)
KOM(2003) 355 endelig – 2003/0124 COD – CESE 1392/2003

Hovedpunkter:
EØSU bifalder og støtter udformningen af et program med dette mål og håber, at
EU-institutionerne hurtigt vil godkende dette instrument.
Når der mangler en klart defineret politik for visa, indrejse og integration, gør forslaget om et
program for samarbejde med migranternes oprindelseslande det svært at finde en afbalanceret
løsning på især, hvordan de forskellige tiltag skal prioriteres.
Et andet centralt område er erhvervsmæssig uddannelse af potentielle migranter. Det vil gøre det
muligt for virksomheder i EU ikke alene at fremskaffe kvalificeret arbejdskraft, men også konkret
hjælpe oprindelseslandene med at forbedre deres konkurrenceevne, så de kan tiltrække direkte
udenlandske investeringer.
For at give klar information om emigrationsprocedurer opfordrer EØSU til, at der blandt forslagets
aktioner i det mindste indføjes iværksættelse (selvom det kun bliver som et forsøg) af et system
svarende til EURES med inddragelse af såvel arbejdsmarkedets parter som migranternes
oprindelseslande.

− Kontaktperson : Pierluigi Brombo
(Tlf.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo.@esc.eu.int)
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7. ARBEJDSRET
•

Retslig kompetence på det civil- og handelsretlige område
Ordfører:

Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen - FR)

– Reference:

EFT C 311/16 – 14/12/2002 – CESE 1401/2003

– Kontaktperson:

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

8. SMV
• Statsstøtte til uddannelse
Ordfører:

Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser - DE)

– Reference:
– Kontaktperson

EFT C 190 – 12/08/2003 – CESE 1386/2003
Nemesio Martinez
(Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)

9. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET
• Overholdelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
Ordfører:

Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen - FR)

– Reference:
– Kontaktperson:

KOM(2003) 46 endelig – 2003/0024 COD – CESE 1385/2003
Jakob Andersen
(Tlf. : 0032 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int)

10. UDDANNELSE
•

Handlingsprogram på uddannelsesområdet
Ordfører:

Angel Panero Florez (Arbejdsgivergruppen – ES)

–

Reference:

KOM(2003) 273 endelig - 2003/0114 COD – CESE 1393/2003

–

Hovedpunkter :
Bortset fra nogle bemærkninger støtter EØSU helhjertet de forskellige initiativer, der indgår i
forslaget til afgørelse. De fleste af foranstaltningerne har allerede fungeret i længere tid og vist
sig egnede til videreførelse.
Aktioner, der har til formål at styrke, forbedre og fremme de europæiske uddannelsessystemer,
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De aktioner, der har til formål at støtte så velrenommerede institutioner som dem, der nævnes
under emneområde 1 i forslaget til afgørelse, fortjener særlig omtale. Disse institutioner udfører
et vigtigt og solidt arbejde på hver sit specifikke felt på grundlag af positive værdier, der også
ligger borgerne meget på sinde, og som bør ledsage den europæiske integrationsproces.
Udvalget støtter derfor opretholdelsen af tilskuddene til disse institutioner gennem de
foranstaltninger, der er fastlagt i forslaget til afgørelse.
Udvalget mener desuden, at det er nødvendigt at støtte uddannelse af medlemsstaternes
dommere inden for EU-ret.
Udvalget gør opmærksom på, at forslaget til afgørelse indgår i et sæt af 7 forslag, der
fremlægges som følge af gennemførelsen af finansforordningen. Udvalget opfordrer
Kommissionen til at anlægge et helhedssyn, når den udformer denne type forslag, især hvad
angår kriterierne for adgang til finansiering.
–

Kontaktperson:

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

11. FORSKNING
• Ændring af særprogrammer for forskning, teknologisk udvikling og
demonstration
Hovedordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser - DE)
– Reference:
– Kontaktperson:

KOM(2003) 390 endelig – 2003/0151 CNS – CESE 1400/2003
Nemesio Martinez
(Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

12. FØDEVARESIKKERHED
• Foderstofhygiejne
Hovedordfører: John Donnelly (Gruppen Andre Interesser - IE)
– Reference:
– Kontaktperson:

KOM(2003) 180 endelig – 2003/0071 COD – CESE 1404/2003
Robert Wright
(Tlf. : 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)
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13. MILJØBESKYTTELSE
• Persistente organiske miljøgifte
Ordfører:
– Reference:
– Kontaktperson:

Giacomina Cassina (Lønmodtagergruppen - IT)
KOM(2003) 331-332-333 endelig – CESE 1391/2003
Eleonora Di Nicolantonio
(Tlf. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

14. FISKERI OG LANDBRUG
• Fiskeri/Omstilling (Marokko)
Hovedordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen - PT)
– Reference:
– Kontaktperson:

KOM(2003) 437 endelig - 2003/0157 CNS – CESE 1397/2003
Eleonora Di Nicolantonio
(Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

• Fiskeri/Godtgørelse af meromkostninger i EU's randområder
Hovedordfører: Gabriel Sarró Iparraguirre (Gruppen Andre Interesser - ES)
– Reference:
– Kontaktperson:

KOM(2003) 516 endelig - 2003/ 0202 CNS – CESE 1396/2003
Eleonora Di Nicolantonio
(Tlf. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

• Landøkonomisk bogføring til belysning
driftsøkonomiske forhold i landbruget

af

indkomstforhold

og

Hovedordfører: Frank Allen (Gruppen Andre Interesser - IE)
– Reference:
– Kontaktperson:

KOM(2003) 472 endelig - 2003/ 0182 CNS – CESE 1405/2003
Eleonora Di Nicolantonio
(Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)
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15. KODIFICERING OG FORENKLING AF LOVGIVNING
• Statistik om varebevægelser
Hovedordfører: Susanna Florio (Lønmodtagergruppen - IT)
− Reference:

KOM(2003) 364 endelig - 2003/0126 COD – CESE 1402/2003

− Hovedpunkter :
EØSU ser positivt på de fremskridt, Kommissionen og medlemsstaterne har gjort på statistik- og
dataindsamlingsområdet, med henblik på at styrke og overvåge udviklingen af Den Økonomiske og
Monetære Union.
Ud over dette vigtige redskab vil der især for at støtte SMV være behov for at iværksætte en
omfattende oplysningskampagne vedrørende den nye forordning og om indberetningen og
anvendelsen af oplysningerne.
– Kontaktperson:

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

16. SKATTEPOLITIK
• Nedsatte momssatser
Hovedordfører: Adrien Bedossa (Gruppen Andre Interesser – FR)
–

Reference:

–

Hovedpunkter:

KOM(2003) 397 endelig – 2003/0169 CNS – CESE 1407/2003

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg udtrykker tilfredshed med "forslaget til Rådets
direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF vedrørende de nedsatte momssatser".
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg deler Kommissionens opfattelse, hvorefter den
nedsatte momssats ofte i alt for ringe grad og kun midlertidigt slår igennem i forbrugerprisen, og det
er uden tvivl er et tilbageskridt for det indre marked i betragtning af de betydelige budgetmæssige
udgifter i forbindelse med en sådan foranstaltning.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ser med tilfredshed på den indsats, der er gjort for
at formulere det nye bilag H med det sigte at rationalisere og forenkle det, således at det ipso facto
bliver den eneste referenceramme for fastlæggelsen af anvendelsesområdet for de nedsatte satser
samt de stærkt nedsatte satser og nulsatserne.
–

Kontaktperson:

Borbala Szij
(Tlf.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)
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• MOMS/fravigende foranstaltninger
Ordfører:
–

Reference:

–

Hovedpunkter:

Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT)
KOM(2003) 335 endelig – 2003/0120 CNS – CESE 1409/2003

EØSU støtter Kommissionens forslag om indførelse af en procedure, hvorefter Rådet træffer
formel beslutning om fravigende foranstaltninger. Udvalget opfordrer dog til en rationalisering af
de mange fravigelsesordninger, som eksisterer i dag.
Udvalget er enigt med Kommissionen i, at der er behov for en harmonisering af
gennemførelsesbestemmelserne, som Rådet vedtager. Det opfordrer dog Kommissionen til at
konkretisere det nye forslag om Momsudvalget.
Udvalget støtter overgangen til afstemning med kvalificeret flertal på momsområdet, bortset fra
fastsættelse af satser, så længe der ikke er indført en kompensationsordning på EU-plan.
– Kontaktperson:

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

• Fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige
medlemsstater
Hovedordfører: Renata Polverini (Lønmodtagergruppen - IT)
– Reference:

KOM(2003) 462 endelig – 2003/0179 CNS – CESE 1408/2003

− Hovedpunkter:
EØSU bifalder Kommissionens forslag, som sigter mod at afskaffe eller i det mindste reducere
dobbeltbeskatning eller ekstrabeskatning af udbytter udloddet af et datterselskab til et moderselskab
eller et fast driftssted beliggende i en anden medlemsstat.
Udvalget støtter endvidere forslaget om at udvide spektret af virksomhedstyper, der kan nyde godt
af direktivet, ved at medtage juridiske personer, som hidtil har været udelukket.
– Kontaktperson:

Borbala Szij
(Tlf.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int)
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• Direkte og indirekte skatter/Gensidig bistand mellem kompetente
myndigheder
Hovedordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen - IT)
− Reference:

KOM(2003) 446 endelig – 2003/0170 CNS – CESE 1403/2003

− Hovedpunkter :
EØSU er enigt i, at der bør indføres et effektivt system til udveksling af oplysninger mellem
medlemsstaterne for at bekæmpe skattesvig og skatteunddragelse.
Udvalget accepterer, ud fra gældende nationale procedurer og det politiske ønske om ikke at vende
op og ned på strukturerne, de foreslåede ændringer som et kompromis og et yderligere, om end
utilstrækkeligt, skridt hen imod modernisering af samarbejdet mellem medlemsstaterne.
Udvalget benytter lejligheden til endnu en gang at pege på begrænsningerne ved det gældende
enstemmighedsprincip, som gælder for alle beslutninger vedrørende EU's skattelovgivning, og
understreger behovet for at fjerne dette til fordel for princippet om afstemning med kvalificeret
flertal.
– Kontaktperson :

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