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  I plenarforsamlingen den 10.-11. december deltog Europa-kommissionsmedlem 
Michel Barnier med en redegørelse for samhørighedspolitikken og regeringskonferencen. Desuden 
deltog organisationsrepræsentanter for det organiserede civilsamfund i de kommende EU-lande. 
Forsamlingen vedtog medlemmernes mandatvilkår efter forslag fra de 3 kvæstorer. 

 
1. LISSABON-STRATEGIEN OG KOORDINERING AF DEN 

ØKONOMISKE POLITIK OG SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDS-
POLITIKKEN 

 
• Resolution om Lissabon-strategien - EØSU 

 
– Reference: CESE 1698/2003 
 
–    Hovedpunkter: 

 
1. I EØSU's resolution, der er udarbejdet som svar på Kommissionens anmodning om en udtalelse 

om fremskridt i forbindelse med implementeringen af Lissabon-strategien, understreges det, at 
indfrielsen af strategiens målsætninger i henseende til international konkurrenceevne og 
fremgang inden for økonomi, social beskyttelse, miljø og bæredygtig udvikling forudsætter en 
tilbundsgående revision af metoderne, det institutionelle politiske system og de 
samarbejdsinstrumenter, der skal tjene til at gennemføre dem. EØSU er kommet frem til denne 
vurdering på grundlag af sine egne observationer og de spørgsmål, der blev rejst på en større 
konference, som EØS afholdt i oktober 2003. 

 
2. Med dette for øje slår EØSU til lyd for en mere dynamisk tilgang, der på det institutionelle plan 

skal manifestere sig i en styrket koordination med henblik på at sætte skub i den økonomiske 
vækst i Europa. Dette kræver, at der tages passende hensyn til økonomiske, sociale og 
miljømæssige faktorer og samspillet mellem dem på baggrund af bl.a. bæredygtig udvikling og 
et konkurrencedygtigt europæisk system. 

 
3. EØSU understreger desuden i sin resolution, at dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på 

såvel EU-plan som nationalt plan har central betydning for en vellykket gennemførelse af 
reformer, herunder navnlig en styrkelse af uddannelse og efteruddannelse, et mere 
velfungerende arbejdsmarked samt ordninger for social beskyttelse, idet man sørger for, at 
forbedringerne varer ved. 

 
4. Udover en effektiv indsats fra EU-institutioner og medlemsstater er forudsætningen for en 

vellykket Lissabon-strategi: 
 

- at offentligheden reelt forstår og accepterer den, hvilket især kræver, at dens 
"forståelighed" og troværdighed skal styrkes; 

 
- at deltagelsesdemokratiets økonomiske og sociale aktører støtter den. 
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5. Selv ønsker EØSU at fungere som permanent observatorium for fremskridtene i 
gennemførelsen af Lissabon-strategien, og især: 

 
- at bidrage til at udvikle den offentlige dialog ved at inddrage repræsentanter fra 

civilsamfundet direkte i vurderingen; 
 

- at opretholde et nært og løbende samråd med de nationale økonomiske og sociale råd og 
lignende organer om gennemførelsen af Lissabon-strategien; 

 
- at fremme udbredelsen af europæiske og nationale initiativer igangsat af økonomiske og 

sociale kredse eller arbejdsmarkedets parter, som bidrager til Lissabon-strategiens succes; 
 

- på baggrund af ovenstående hvert år på forårstopmødet at fremlægge en evalueringsrapport 
om fremskridtene i gennemførelsen af Lissabon-strategien. 

  
–  Kontaktperson: Jakob Andersen  

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

• Overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker 2003-2005 
–    Ordfører: Thomas Delapina (Lønmodtagergruppen – AT) 
 
– Reference : Initiativudtalelse – CESE 1618/2003 
 
– Hovedpunkter:  

 
Den europæiske økonomi har i de seneste tre år været præget af bekymrende lav vækst, og 
udsigterne til et hurtigt, kraftigt og holdbart opsving er dårlige, da det skorter på effektiv intern 
efterspørgsel. Navnlig det lave investeringsniveau er betænkeligt. Det forekommer dermed 
urealistisk, at Lissabon-målene for 2010 skulle kunne realiseres. 

 
Trods de manglende resultater har de overordnede har retningslinjer for de økonomiske politikker i 
årevis været udformet ens, nemlig som en kombination af en stabilitetsorienteret makroøkonomisk 
politik og omkostningsdæmpende, fleksibilitetsfremmende foranstaltninger på udbudssiden. Den 
opfattelse, at en stabilitetspolitik i sig selv er tilstrækkelig til automatisk at skabe vækst, har ikke holdt 
stik. Man kan ikke eliminere manglende efterspørgsel ved at forøge fleksibiliteten og sænke 
omkostningerne. En stabilitetspolitik, der ensidigt satser på forbedring af udbudsbetingelserne, virker 
restriktivt. Nu som før er der ingen tegn på, at den makroøkonomiske politik i EU bestræber sig på 
selv at sætte gang i væksten. 

 
EU må tage sin tilflugt til egne interne kræfter for igen at få den europæiske økonomi bragt ind på 
vejen mod vækst og fuld beskæftigelse. Det forudsætter en aktiv, ekspansionsorienteret, koordineret 
økonomisk politik, der tager hensyn til de makroøkonomiske kredsløbssammenhænge. Til en sådan 
afbalanceret makroøkonomisk politik med fuld beskæftigelse som erklæret målsætning hører ud over 
omkostningsdæmpende foranstaltninger på udbudssiden frem for alt styrkelse af den effektive 
efterspørgsel. 
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Koordineringen af den økonomiske politik inden for EU har ikke givet gode resultater i den aktuelle 
økonomiske krise. Mange regler har vist sig for stive og for dårlige i forhold til de praktiske 
udfordringer, og samspillet mellem institutionerne er mangelfuldt. Omfattende reformer står på 
dagsordenen. De skal frem for alt åbne mulighed for mere fleksible økonomisk-politiske reaktioner, 
der svarer til de aktuelle økonomiske udfordringer. Kun sådan kan Europa komme ud af den 
nuværende vækst- og beskæftigelsesmæssige krise. Med Europas tidligere beviste evne til at 
kombinere social stabilitet og innovation in mente nærer udvalget tiltro til, at de nødvendige reformer 
kan gennemføres. 
 
Det er desuden positivt, at retningslinjerne specielt fremhæver arbejdsmarkedsparternes rolle i 
denne koordineringsproces. Efter EØSU's opfattelse bør det sociale trepartsmøde forud for Rådets 
møder udbygges til et egentligt samrådsforum i forbindelse med vækst og beskæftigelse. 
 
Udvalget understreger, at kravet om bedre økonomisk-politisk koordinering ikke bare gælder 
euroområdet, men i princippet hele Den Europæiske Union.  

 
–  Kontaktperson: Alberto Allende 

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

 

• Midtvejsevaluering af den social- og arbejdsmarkedspolitiske 
dagsorden 

– Ordfører: Luca Jahier (Gruppen Andre Interesser – IT) 
 

– Reference : KOM(2003) 312 endelig – CESE 1614/2003 
 

– Hovedpunkter: 
 
EØSU tilslutter sig hovedlinjen og forslagene i meddelelsen. Det er dets klare overbevisning, at 
gennemførelsen af de fastsatte aktionslinjer og selve den sociale og arbejdsmarkedspolitiske 
dagsordens fremtid også er af fundamental vigtighed i en periode med økonomisk krise eller 
stagnation. 
 
EØSU er enigt i, at der er behov for at sikre kontinuitet i aktionerne, hvad angår timing, 
investeringer og metode, og at man især skal have opmærksomheden henledt på den sociale virkning 
af regelgivningen, investeringerne i menneskelig og social kapital og fremme af den sociale økonomi 
med dens forskellige aktører, herunder almennyttige sociale tjenester, med henblik på at bane vejen 
for effektivt at nå flere af Lissabon-strategiens målsætninger om samhørighed og social udvikling. 
 
EØSU gentager, at der et klart behov for at sikre en mere hensigtsmæssig adgang til ajourførte 
oplysninger og mener, at der er behov for at opstille en mere præcis prioriteringsliste for den 
allerede indledte anden fase af dagsordenen. Som optakt til den offentlige debat, der skal afholdes i 
efteråret 2004, tilkendegiver EØSU allerede nu, at det er interesseret i at deltage aktivt i den proces, 
som allerede er sat i gang. 
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– Kontaktperson: Pierluigi Brombo 
    (Tlf.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

2.    FORSYNINGSPLIGTYDELSER 
 

•  Grønbog om forsyningspligtydelser 
–     Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (Gruppen Andre Interesser – ES) 
–     Medordfører: Raymond Hencks (Lønmodtagergruppen – LU) 

 
–      Reference: KOM(2003) 270 endelig – CESE 1607/2003 
   
–      Hovedpunkter: 

 
I anledning af Kommissionens anmodning om en udtalelse fra EØSU om grønbogen bekræfter 
EØSU sin holdning til forsyningspligtydelser. 
 
EØSU's udtalelse indeholder følgende anbefalinger: 
 

– Kommissionen bør forelægge et forslag til rammedirektiv om tjenesteydelser af almindelig 
økonomisk interesse, som konsoliderer principperne, EU-lovgivningens overordnede 
retningslinjer, finansieringsformerne, valget af organisations- og reguleringsform, 
evalueringsprocedurerne og brugernes rettigheder, 

– der bør fastlægges et ad hoc-retsgrundlag i traktaten, 
– et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og demokratisk involvering af de berørte brugere og 

lønmodtagere bør fremmes, 
– subsidiaritetsprincippet skal respekteres, dvs. at det er de nationale, regionale og lokale 

kompetente myndigheders opgave at definere, organisere, finansiere og kontrollere 
forsyningspligtydelserne, 

– der bør oprettes en mekanisme, som gør det muligt at anvende subsidiaritet i overensstemmelse 
med både funktionelle og territorielle kriterier, 

– begrebet "kompensation for omkostninger ved offentlige tjenesteforpligtelser" bør defineres 
nærmere, 

– på grundlag af sondringen mellem økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteter bør 
tjenesteydelser, som har forbindelse med nationale undervisningssystemer og med obligatorisk 
medlemskab af basale socialsikringsordninger, og tjenesteydelser, som leveres af almennyttige, 
sociale, velgørende eller kulturelle organisationer, udtrykkeligt undtages fra 
konkurrencereglerne.  

 
–     Kontaktperson: Raffaele Del Fiore  
    (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
3.   TRANSPORT 

 

•   Transportinfrastrukturernes fremtid  
 –     Ordførere: Karin Alleweldt (Lønmodtagergruppen – DE) 
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     Philippe Levaux (Arbejdsgivergruppen – FR) 
     Lutz Ribbe (Gruppen Andre Interesser – DE) 

 
–      Reference: Initiativudtalelse – CESE 1611/2003 
 
– Hovedpunkter:   

 
EØSU mener, at EU's transportpolitik fremover bør være et af de centrale indsatsområder inden 
for rammerne af bæredygtigheds- og klimabeskyttelsespolitikken. 
 
Det er således nødvendigt at udbygge de paneuropæiske transportkorridorer i Syd- og Østeuropa 
for dermed at tilvejebringe de nødvendige forudsætninger for udvikling af transportsystemet i hele 
Middelhavsregionen. 
 
Infrastrukturprojekter af europæisk interesse opfylder først deres funktion, hvis de afspejler og 
tilgodeser økonomiske, politiske og sociale interesser. Dette kræver deltagelse fra 
erhvervssammenslutninger, transportforetagender, fagforeninger samt miljø - og 
forbrugersammenslutninger. 
 
EØSU fremhæver desuden følgende: 
 

– TEN-korridorernes intermodalitet skal sikres, hvortil kræves klare kvalitetskriterier.  
 
– Der bør fokuseres kraftigere på miljøvenlig udnyttelse af de indre vandveje, og søtransport over 

korte afstande bør udbygges og integreres i planlægningen af TEN-korridorerne. 
 
– Der bør opstilles ambitiøse, men samtidig realistiske målsætninger for udbygningen af 

jernbanetransporten med særlig hensyntagen til grænseoverskridende samarbejde og tilkoblingen 
af søhavne. 

 
Med henblik på finansieringen af transportinfrastrukturen foreslår EØSU, at der oprettes en EU-
fond for de prioriterede TEN-projekter. Fonden skal forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank 
og realiseres via en afgift på 1 cent pr. liter brændstof, der forbruges på EU's vejnet af alle private, 
offentlige og professionelle køretøjer, hvad enten de transporterer gods eller passagerer. 
 

–     Kontaktperson: Luís Lobo  
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

 

• Overflytning/skibsregister  
–    Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgivergruppen – EL) 

 
–    Reference: KOM(2003) 478 endelig – 2003/0180 COD – CESE 1612/2003 

  
–    Kontaktperson: Raffaele Del Fiore 

  (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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4.   SKATTEPOLITIK OG FINANSMARKEDER 
 
• Skattepolitikken i Den Europæiske Union  
– Ordfører: Lars Nyberg (Lønmodtagergruppen – SE) 
 
–     Reference : Initiativudtalelse – CESE 1621/2003 
 
–     Hovedpunkter:  

 
Skattepolitikken er en del af den makroøkonomiske politik, der altid står centralt i den politiske 
debat, både nationalt og i EU som sådan. Der er store indbyrdes forskelle mellem 
medlemsstaternes skattepolitik. 
 
Forskellene mellem medlemsstaternes skattepolitik er ikke kun et spørgsmål om skattesatser, men 
også om, hvordan skattegrundlagene beregnes, samt om, hvordan skattesystemerne som helhed er 
bygget op. Vanskelighederne ved at etablere et fælles syn på skattespørgsmål skyldes derfor ikke 
kun forskellige politiske holdninger. 
 
Alle beslutninger i EU på skatteområdet kræver enstemmighed. Konventets udkast til 
forfatningstraktat indebærer en lille opblødning, men hverken beregning af beskatningsgrundlag 
eller skattesatser berøres af udkastet. EØSU har tidligere ved flere lejligheder givet udtryk for, at 
kravet om enstemmighed i skattespørgsmål bør tages op til revision. 
 
De ændringer i skattepolitikken, der er blevet foreslået af Konventet om Europas Fremtid går på, at 
ikke blot hensynet til det indre markeds funktion, men også skævvridning af konkurrencen skal 
kunne udgøre grundlag for EU-foranstaltninger. Konventet foreslår anvendelse af kvalificeret 
flertal i forbindelse med ikke blot indirekte beskatning, men også administrativt samarbejde og 
bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse i forbindelse med selskabsbeskatning. 
 
Vil man løse op for alle disse knuder, er der, så vidt vi kan se, kun én vej at gå. Kompetencen bør 
ligge hos EU, som desuden bør kunne træffe afgørelse med kvalificeret flertal, når det gælder 
skatter, hvor en medlemsstats muligheder for selv at fastsætte skatter er stærkt afhængig af, 
hvordan andre medlemsstater agerer på et indre marked med 25 stater.  
 
Afgørelse med kvalificeret flertal bør begrænses til bestemte skatter. Herunder hører 
virksomhedsbeskatning, skat på kapitalindkomst og skat på miljøskadelig virksomhed. Der skal 
være tale om skatter, der påvirker det indre markeds funktion eller forvrider konkurrencen. 
Derimod ikke om alle de nationale forskelle, som ikke har nogen indvirkning på markedets funktion 
eller konkurrencen. Herudover skal kvalificeret flertal kun bruges i forbindelse med fastlæggelse af 
minimumsniveauer. 

 
– Kontaktperson:    Borbala Szij 

  (Tlf.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
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• Værdipapirer – Harmonisering af gennemsigtighedskrav til oplysninger 

om udstedere 
– Ordfører: Pierre Simon (Arbejdsgivergruppen – FR) 
 
– Reference : KOM(2003) 138 endelig – 2003/0045 COD – CESE 1619/2003 
 
– Hovedpunkter:  

 
Forbedring af den finansielle og regnskabsmæssige gennemsigtighed i forbindelse med 
værdipapirudstedende selskaber er en væsentlig forudsætning for, at der kan herske tillid til 
finansmarkeders virkemåde. En mere udstrakt harmonisering af selskabernes forpligtelser på dette 
område er en forudsætning for at kunne integrere EU's finansmarkeder, hvilket er sigtet med 
handlingsplanen for finansieringsservice.  
 
Direktivforslaget rejser dog en række spørgsmål, hvoraf nogle vedrører principper, mens andre er 
tekniske. Det mest omdiskuterede er offentliggørelse af kvartalsoplysninger. 
 
Spørgsmålet er dog til debat: virksomhederne er indædte modstandere af obligatorisk 
offentliggørelse af kvartalsoplysninger. Alle investorer skal allerede i dag holde styr på en enorm 
strøm af informationer; de foretrækker bedre frem for flere informationer.  
 
Obligatorisk offentliggørelse af kvartalsoplysninger vil desuden få reelle omkostningskonsekvenser 
for udstederne, herunder ikke mindst SMV'er. Hvis kvartalsoplysninger om resultaterne vinder 
generel udbredelse, opstår der en risiko for, at investorerne i højere grad tænker kortsigtet. Det vil 
kunne øge volatiliteten på markederne og gøre det sværere for virksomhederne at anlægge en 
langsigtet strategi, hvis de tvinges til at retfærdiggøre deres resultater hvert kvartal.  
 
Alle disse indvendinger maner til forsigtighed, og det tilsiger, at der gås etapevis til værks, og at det 
udelukkende påbydes at offentliggøre information om udviklingen i omsætningen og i aktiviteterne i 
første og tredje kvartal. 

 
–    Kontaktperson:   Borbala Szij 

   (Tlf.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

 

• Merværdiafgift - postsektoren 
– Ordfører: Brenda King (Arbejdsgivergruppen – UK) 
 
– Reference : KOM(2003) 234 endelig – 2003/0091 CNS – CESE 1620/2003 
 
– Hovedpunkter:  

 
Udvalget støtter fjernelsen af konkurrenceforvridninger i postsektoren, men ville foretrække, at 
ophævelsen af momsfritagelsen faldt sammen med sektorens fuldstændige liberalisering. 
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Udvalget godkender, at der anvendes en nedsat sats for breve og småpakker og accepterer 
normalsatsen for ikke-standardydelser (undtagen uadresseret post). 
 
EØSU finder det imidlertid vigtigt, at priserne ikke stiger, og at den almene pligt til at levere 
postydelser ikke forringes. Endvidere er Udvalget bange for, at nogle medlemsstater ikke vil 
indføre en nedsat sats for standardpostydelser. 

 
– Kontaktperson: Pawel Olechnowicz 

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

5. EKSTERNE FORBINDELSER 
 
• Civilsamfundets rolle i forbindelse med EU's nye strategi for det vestlige 

Balkan  
–   Ordfører: Roberto Confalonieri (Gruppen Andre Interesser – IT) 
 

− Reference: sonderende udtalelse – CESE 1624/2003 
 

–    Hovedpunkter:   
 

Efter anmodning fra det italienske EU-formandskab har EØSU afgivet udtalelse om 
"Civilsamfundets rolle i forbindelse med EU's nye strategi for det vestlige Balkan. 
 
Udtalelsens formål er først og fremmest at slå fast, hvordan civilsamfundet kan bidrage til at 
gennemføre Thessaloniki-dagsordenen i de vestlige Balkan-lande. 
 
Det organiserede civilsamfunds rolle er at sikre betydelige, konkrete fremskridt på social- og 
arbejdsmarkedsområdet i Balkan i forbindelse med integrationen af disse fem lande i EU. 
 
EØSU's udtalelse har bl.a. til formål at give en kritisk vurdering af de muligheder, der foreligger, og 
de stærke punkter, der kan bygges videre på, for at styrke det organiserede civilsamfunds rolle i det 
vestlige Balkan. 
 
I udtalelsens argumentationen fokuseres der på civilsamfundets politiske, institutionelle, økonomiske 
og kulturelle betydning. Ligeledes beskrives nogle af særtrækkene ved det organiserede 
civilsamfund i de vestlige Balkanlande. Dernæst ser EØSU på, hvilken rolle Thessaloniki-
dagsordenen tillægger civilsamfundet. Til slut behandles visse fremgangsmåder til at styrke det 
organiserede civilsamfund fra en regional, national og europæisk synsvinkel. 
 
EØSU undersøger og giver idéer til, hvordan det organiserede civilsamfund kan bidrage til udvikling 
af demokrati og institutioner, økonomisk vækst og menneskelig udvikling, kulturel mangfoldighed og 
internationalt samarbejde. 
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EØSU peger på aktionsområder for civilsamfundets organisationer i EU og i Balkan i forbindelse 
med styrkelse af institutionerne, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption og økonomisk 
udvikling. Udvalget anbefaler bl.a., at disse lande får adgang til EU-programmerne. 
 
Hvis det organiserede civilsamfund skal styrkes, må man udnytte det internationale partnerskab til 
at sikre kontinuitet i initiativerne samt overvinde ideologisk mistro og afstanden mellem de statslige 
institutioners, de nationale og lokale myndigheders og det organiserede civilsamfunds 
arbejdsmetoder.  
 
EØSU anbefaler, at der systematisk etableres forbindelser mellem civilsamfundets forskellige 
grupperinger med det mål at styrke de socioøkonomiske partneres hørings- og støttekapacitet og 
fremhæve betydningen af andre grupperinger i civilsamfundet.  
 
Denne sonderende udtalelse har forsøgt at belyse, hvor vigtigt det er at få kendskab til hinanden og 
blive bevidst om de kulturelle forskelle og om de særlige måder, hvorpå lokalsamfundet er 
organiseret. EØSU anbefaler en indsats på følgende områder: almen og erhvervsmæssig 
uddannelse, udveksling af erfaringer og god praksis, offentlig og sektorbestemt information og 
kommunikation. 
 
EØSU anbefaler desuden den model for blandede rådgivende udvalg, der er etableret med 
EU-kandidatlandene, og tilpasning af dette system (modaliteterne og fristerne) til de forskellige 
forhold, der gør sig gældende i de vestlige Balkanlande. 
 
Endelig anbefaler EØSU, at der afholdes et internationalt topmøde om "civilsamfundets rolle i den 
nye europæiske strategi for Vestbalkan", hvor civilsamfundets betydning og prioriterede 
indsatsområder belyses. 

 
− Kontaktperson: Jacques Kemp 

  (Tlf.: 00 32 2 546 98 10 - e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
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• Det bredere europæiske naboskab: en ny ramme for forbindelserne med 
vores naboer i øst og syd 

–   Ordfører: Karin Alleweldt (Lønmodtagergruppen – DE) 
 

− Reference: KOM(2003) 104 endelig – CESE 1622/2003 
 
– Hovedpunkter:   

 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ser sig selv spille en aktiv rolle i den fremtidige 
udformning af forbindelserne til de lande, som bliver EU's direkte naboer efter den kommende 
udvidelse. 
 
EØSU anbefaler, at partnerskabs- og samarbejdsaftalerne udnyttes bedre. 
 
Efter en beskrivelse af resultatet af studierejserne til Moldova, Ukraine og Belarus giver udtalelsen 
en principiel vurdering af EU-naboskabspolitikken og redegør for de forventede økonomiske 
konsekvenser for de tre lande. 
 
EØSU kommer ind på grænseproblematikken, hvor det største problem er den massivt stigende 
udvandring og menneskehandel. 
 
EØSU beskriver civilsamfundsorganisationernes aktioner  og deres forventninger til forbindelserne 
med EU,  ligesom EU's støttepolitik, de interne reformer og de forskellige former for kontakt med 
EU kommenteres. 
 
EØSU anbefaler en proaktiv strategi over for Belarus, Moldova og Ukraine og definerer 
prioriterede opgaver og konkrete projekter til fordel for civilsamfundet. 
 
Som opfølgning af EØSU's arbejde anbefaler udtalelsen, at der etableres "strukturerede dialoger" 
som dem, EØSU praktiserer med partnerorganisationerne i tiltrædelseslandene i form af 
forbindelsesudvalg.  
 
EØSU foreslår, at der afholdes et kollokvium med det formål at få yderligere impulser til den 
fremtidige udformning af forbindelserne til EU. 
 
EØSU bør i denne forbindelse også styrke sine kontakter til organisationerne i Den Russiske 
Føderation. 

 
− Kontaktperson: Jacques Kemp 

  (Tlf.: 00 32 2 546 98 10 - e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
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• Arrangement med generelle toldpræferencer - GSP 2002-2005 
–    Hovedordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
 
– Reference : KOM(2003) 634 endelig – 2003/0259 ACC – CESE 1623/2003 
 
– Hovedpunkter: 

 
I de seneste årtier har EU i lyset af skiftende omstændigheder konsekvent justeret og ajourført sin 
politik for handelspræferencer for udviklingslande. Den seneste omfattende revision af den 
generelle præferenceordning (GSP) trådte i kraft 1. januar 1995, så den omfattede tiårsperioden, 
som startede denne dato. Den udløber derfor 31. december 2004, og der er behov for en yderligere 
revision.   
 
Kommissionen planlagde oprindelig at offentliggøre et dokument i september 2003, hvor den ville 
fremlægge forslag til den nye ordning, som skulle træde i kraft 1. januar 2005. Efterfølgende 
besluttede den at udsætte indførelsen af det nye system med et år og fremsætte et forslag til en 
overgangsordning for den mellemliggende periode, som viderefører de nuværende retningslinjer 
med nogle relativt små ændringer, hovedsagelig af teknisk art. Tiårsperioden for den nye ordning 
forventes nu at begynde 1. januar 2006. 
 
Rådet anmodede EØSU om at udarbejde en udtalelse om forordningsforslaget, som skulle vedtages 
den 11. december 2003. På grund af sagens hastende karakter blev Antonello Pezzini udpeget som 
hovedordfører på udtalelsen, som blev forelagt plenarforsamlingen 10. december 2003. 
 
EØSU accepterer begrundelsen for Kommissionens beslutning om at udsætte indførelsen af en ny 
endelig GSP-ordning og forlænge den eksisterende ordning til mindst den 31. december 2005.  

 
–     Kontaktperson: Beatriz Porres 

   (Tlf.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 

 
6.   SUNDHED OG MILJØBESKYTTELSE 
 

•  Integreret produktpolitik (IPP)  
–      Ordfører: Richard Adams (Gruppen Andre Interesser –UK) 

 
–      Reference: KOM(2003) 302 endelig – CESE 1598/2003 
 
– Hovedpunkter:  

 
EØSU mener, at Kommissionens meddelelse er et udgangspunkt, som fokuserer på en 
miljømæssigt proaktiv og afbalanceret politik, der skal skabe et mere bæredygtigt produktions- og 
forbrugsmønster. 
 
Udvalget mener, at IPP kan yde et vigtigt bidrag til en bæredygtig udvikling og til at gennemføre 
EU's prioriteringer for miljøbeskyttelse, men kunne styrkes gennem en klarere og mere detaljeret 
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tilgang, især eftersom civilsamfundet er ved at anerkende behovet for et paradigmeskift hen imod 
et ægte bæredygtigt produktions- og forbrugsmønster.  
 
Partnerskaber mellem interessenterne er afgørende vigtige – forbrugerne afventer et udspil fra 
erhvervslivet og staten, og erhvervslivet har brug for forbrugernes støtte og målrettede 
markedsincitamenter, mens staten søger civilsamfundets opbakning til nye 
bæredygtighedsinitiativer. EØSU opfordrer derfor Kommissionen til at intensivere sin indsats for at 
opnå en bæredygtighedsstrategi.  Kommissionen bør indtænke følgende punkter i en eventuel 
senere strategi eller aktion til udvikling af IPP: 
 
– en mere omfattende beskrivelse af den integrerede produktpolitiks rolle i opfyldelsen af de 

specifikke forpligtelser, der indgår i det sjette miljøhandlingsprogram og andre relaterede 
programmer; 

 
– en klar angivelse af fremtidige, nødvendige innovationers retning og omfang; 
 
– en forpligtelse til at  finde frem til den mest passende og effektive løsning blandt de forskellige 

instrumenter, der er nævnt i EU's sjette miljøhandlingsprogram, herunder fastlægge klare 
målsætninger og ambitioner for miljøet, fastlægge tidsramme, anvendelsesområde (hvilke 
produkter og funktionsområder), indikatorer, evaluering og rapportering samt nedsætte et 
IPP-styringsudvalg og efterfølgende arbejdsgrupper om specifikke IPP-værktøjer, der kan 
sammenlignes med; 

  
 – Kontaktperson: Robert Wright  
    (Tlf.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 

 
 

• En miljø- og sundhedsstrategi 
–   Ordfører: Ernst Erik Ehnmark  (Lønmodtagergruppen – SE) 

 
–  Reference: KOM(2003) 338 endelig – CESE 1602/2003 
  
–   Kontaktperson: Johannes Kind  
    (Tlf.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

• Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC) 
–    Ordfører: Paolo Braghin  (Arbejdsgivergruppen – IT) 

 
–  Reference: KOM(2003) 354 endelig – CESE 1596/2003 
 
–    Hovedpunkter: 

 
Direktivet er udformet som et avantgardeværktøj i forbindelse med strategien om bæredygtig 
udvikling som en del af de lokale Agenda 21-programmer og skal udgøre en rammelovgivning for en 
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række frivillige instrumenter, som i mellemtiden er indført, såsom EMAS-registrering og aftaler om 
handel med emissionsrettigheder. Disse innovative aspekter forklarer i nogen grad de 
vanskeligheder med at gennemføre og anvende direktivet, man har oplevet, samt det begrænsede 
antal anlæg, som Kommissionen har kunnet evaluere. 
 
EØSU (der har taget hensyn til CCMI's supplerende udtalelse, som fokuserer på behovet for en 
målrettet indsats, lige konkurrencevilkår, balance mellem reguleringen og den ekstra byrde på 
erhvervslivet samt borgernes mulighed for at træffe oplyste valg) håber derfor, at Kommissionen vil 
foretage en mere dybtgående analyse af de problemer, der har været med gennemførelsen, og 
præcisere de mest kritiske punkter, f.eks. kriterierne for fastlæggelse af, hvilke virksomheder der 
falder ind under lovgivningen, hvordan miljøgodkendelsen skal udformes, hvilke tekniske og 
menneskelige ressourcer de ansvarlige forvaltningsmyndigheder har brug for, muligheden for 
frivillige aftaler, samspillet med andre direktiver eller forordninger osv. Dette bidrag vil især være 
nyttigt for de nye medlemsstater og for SMV. 
 
EØSU mener, at der for at fremme direktivets gennemførelse er behov for en integreret og proaktiv 
fremgangsmåde, som omfatter informering og uddannelse af interessenter (navnlig de lokale og 
andre myndigheder, som er ansvarlige for godkendelser, samt driftsledere), udveksling af bedste 
praksis og inddragelse af lokale arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, med henblik på at opnå 
konsensus i forbindelse med planlægningen af de krævede investeringer. 
 
Det er en forudsætning for realiseringen af denne proaktive politik, at man styrker ekspertgrupperne 
og den organisatoriske struktur i Det Fælles Forskningscenter i Sevilla, som synes at være 
underdimensioneret, selv når det gælder dets hovedopgave, udarbejdelsen af BREF-dokumenter. 
EØSU håber, at dets opgaver udvides til foruden evaluering af BREF-dokumenternes 
gennemførelse og anvendelse at omfatte formidling af information og aktiv deltagelse i uddannelse, 
seminarer, konferencer osv. 
  

–    Kontaktperson: Robert Wright  
   (Tlf.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 

 
 

• Håndtering af affald fra udvindingsindustrien  
–    Ordfører: An Le Nouail (Lønmodtagergruppen – FR) 

 
–    Reference : KOM(2003) 319 endelig – 2003/0107 COD – CESE 1597/2003 

 
–  Kontaktperson: Robert Wright  

  (Tlf.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
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• Affaldsforebyggelse og genanvendelse 
–   Ordfører: Stéphane Buffetaut  (Arbejdsgivergruppen – FR) 

 
–   Reference: KOM(2003) 301 endelig – CESE 1601/2003 
 
–  Kontaktperson: Robert Wright  
   (Tlf.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 

 

• Kyoto-protokollens projektmekanismer  
– Ordfører: An Le Nouail (Lønmodtagergruppen – FR) 
 
–  Reference: KOM(2003) 516 endelig  – 2003/ 0202 CNS – CESE 1605/2003 
  
–    Kontaktperson:  Johannes Kind  
   (Tlf.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

• Life/Forlængelse 
– Ordfører: Lutz Ribbe (Gruppen Andre Interesser – DE) 
 
–  Reference: KOM(2003) 667 endelig – 2003/ 0260 COD – CESE 1603/2003 
  
–   Kontaktperson: Johannes Kind  
   (Tlf.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

7. LANDBRUG 
 
• Tobak/præmie for høståret 2004 
–   Ordfører: Fernando Moraleda Quilez (Gruppen Andre Interesser – ES) 
 
–   Reference: KOM(2003) 633 endelig  – 2003/ 0251 CNS – CESE 1606/2003 
  
–   Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Forlængelse af producentstøtten til humle 
–   Ordfører: Adalbert Kienle  (Arbejdsgivergruppen – DE) 

 
–   Reference: KOM(2003) 562 endelig – 2003/ 0216 CNS – CESE 1600/2003 
   
–   Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

• Støtte til frø/produktionsåret 2004/2005 
–    Ordfører: Gilbert Bros (Gruppen Andre Interesser – FR) 
 
–    Reference: KOM(2003) 552 endelig – 2003/ 0212 CNS – CESE 1604/2003 
   
–   Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

8. LIGE MULIGHEDER 
 
• Ligestilling – fremme af europæiske organisationer 
− Ordfører: Christina Wahrolin (Gruppen Andre Interesser – SE) 

 

− Reference: KOM(2003) 279 endelig – 2003/0109 (COD) – CESE 1616/2003 
 

− Hovedpunkter:   
 
EØSU er enig med Kommissionen i, at der er behov for en basisretsakt vedrørende bevilling af 
drifts- og aktivitetsstøtte. 
 
EØSU mener, at der er behov for en tydeliggørelse af retningslinjerne, når det gælder bevillinger til 
underrepræsenterede grupper af piger og kvinder, f.eks. handicappede, og piger og kvinder, der 
udsættes for dobbelt diskrimination. 
 
EØSU mener dog, at teksten kan gøres klarere, når det gælder spørgsmålet om, hvilke andre 
organisationer med et ligestillingsmæssigt sigte der kan ansøge om støtte. 
 
EØSU finder det vigtigt, at dette særlige handlingsprogram vedtages som supplement til andre 
målrettede programaktiviteter. Det er samtidig særdeles vigtigt fortsat at integrere 
ligestillingsaspektet i alle fællesskabsprogrammer og -initiativer (mainstreaming), idet de 
organisationer i civilsamfundet, der beskæftiger sig med ligestilling mellem mænd og kvinder, jo også 
kan tage del i disse programmer og initiativer og få projektstøtte derfra. 
 
Støtten til både Den Europæiske Kvindelobby og andre organisationer, der er aktive inden for 
ligestilling mellem mænd og kvinder, er ikke steget proportionalt med organisationernes øgede 
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opgaver i forbindelse med udvidelsen og mainstreamingen. Derfor ser EØSU et stærkt behov for at 
øge den økonomiske støtte.  
 

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

9. INDVANDRING OG INTEGRATION 
 
• Indvandring, integration og beskæftigelse 
–    Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños  (Lønmodtagergruppen – ES) 
 
–    Reference :  KOM(2003) 336 endelig – CESE 1613/2003 
 
–    Hovedpunkter:  

 
EØSU mener, at Kommissionens meddelelse er et nødvendigt dokument i den nuværende situation 
med manglende koordinering på indvandringsområdet mellem medlemsstaterne. En global strategi, 
som omfatter alle elementer forbundet med indvandring og integration, er derfor her på sin plads. 
Det er et yderst positivt dokument, idet det udnævner integration til at være et centralt aspekt i den 
europæiske indvandringspolitik, sådan som EØSU også har gjort det i fle re udtalelser og på 
konferencen i september 2002. Integration er en nødvendig forudsætning for såvel den økonomiske 
effektivitet som for den sociale samhørighed. 
 
EØSU foreslår, at Kommissionen forvalter et europæisk integrationsprogram med tilstrækkelige 
midler til koordinering af de nationale politikker og understreger vigtigheden af, at Rådet tildeler 
Kommissionen tilstrækkelige politiske, lovgivningsmæssige og budgetmæssige beføjelser til fremme 
af indvandrernes integration. EØSU understreger ligeledes vigtigheden af, at der etableres positive 
og effektive programmer for modtagelse af indvandrere i samarbejde med det organiserede 
civilsamfund. 
 
EØSU mener, at Kommissionens forslag om medborgerskab har samme mål som vores eget forslag 
om unionsborgerskab, hvorefter tredjelandsstatsborgere, der er fastboende eller har langvarigt 
ophold i EU, skal have samme rettigheder og forpligtelser som statsborgerne i medlemsstaterne, 
dvs. EU-borgerne.  
 

–     Kontaktperson: Pierluigi Brombo 
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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• Meddelelse om Det Europæiske Observatorium for Racisme og 
Fremmedhad  

–    Ordfører: Sukhdev Sharma (Gruppen Andre Interesser – UK) 
 
– Reference : KOM(2003) 483 endelig – 2003/0185 (CNS) – CESE 1615/2003 
 
– Hovedpunkter: 

 
Udvalget er overbevist om, at observatoriet bør påtage sig en proaktiv rolle ved at  præsentere 
EU’s institutioner og medlemsstaterne for handlingsoplæg, og at dette bør afspejles i målet. 
 
Udvalget er for et bredt sammensat observatorium, hvori alle interessenter er repræsenteret, og 
mener, at dette også bør afspejles i sammensætningen af bestyrelsen. Udvalget går således ind 
for, at hver medlemsstat samt relevante internationale partnerorganisationer og europæiske 
institutioner, herunder EØSU, bliver repræsenteret ved et medlem i observatoriets bestyrelse, lige 
som civilsamfundsorganisationerne og arbejdsmarkedets parter bør være repræsenteret. 
 
Det er derfor vigtigt, at observatoriets bestyrelse omfatter personer, som er uafhængige af 
medlemsstaterne.   

 
– Kontaktperson: Pierluigi Brombo 

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

10. SOCIAL BESKYTTELSE 
 
• Sociale sikringsordninger for arbejdstagere, selvstændige 

erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer 
−   Ordfører: Peter Boldt (Arbejdsgivergruppen – FI) 

 

−   Reference: KOM(2003) 468 endelig – 2003/0184 (COD) – CESE 1617/2003 
 

−   Hovedpunkter:   
 
Udvalget bifalder Kommissionens forslag. Udvalget støtter fuldt ud hensigten med 
helhedsreformen af forordningerne 1408/71 og 574/72, dvs. gøre reglerne tydeligere og lettere at 
fortolke og forstå for EU-borgere, som benytter sig af retten til at flytte inden for Fællesskabet. I 
den forbindelse er det vigtigt, at gældende retspraksis også kommer til udtryk i lovgivningen. 
Ændringerne er begrundet i hensynet til klarhed og gennemsigtighed og vil bidrage til at styrke 
borgernes retssikkerhed og sociale beskyttelse. 

 
−   Kontaktperson: Alan Hick 

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

• e-forvaltningstjenester  
– Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 

 
–    Reference: KOM(2003) 406 endelig – 2003/0147 COD – CESE 1610/2003 

  
–    Kontaktperson: Raffaele Del Fiore 

  (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

12. FORSKNING OG UDVIKLING 
 

• Statsstøtte til FTU  
–    Ordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser – DE) 

 
–    Reference : EUT C 190 – 12/08/2003 – CESE 1588/2003 

 
–    Kontaktperson:  Nemesio Martinez   

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

 

• Teknologioverførselsaftaler  
– Ordfører: Arno Metzler (Gruppen Andre Interesser – DE) 

 
–    Reference : EUT C 235 af 1.10.2003, s. 11 – CESE 1594/2003 
  
–    Kontaktperson:  Nemesio Martinez   
    (Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 
 

13. KONKURRENCEPOLITIK 
 

• Procedure vedr. konkurrencereglerne  
– Ordfører: Arno Metzler  (Gruppen Andre Interesser – DE) 

 
– Reference : EUT C 243 af 10.10.2003, s.3 – CESE 1595/2003 
  
–   Kontaktperson:  Nemesio Martinez   
   (Tlf.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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14. SELSKABSLEDELSE 
 

• Selskabsret/virksomhedsledelse  
 

– Ordfører: Guido Ravoet  (Arbejdsgivergruppen - BE) 
 

–   Reference : KOM(2003) 284 endelig – CESE 1592/2003 
 

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

 
 

• EU-revision  
– Ordfører: Harry Byrne  (Arbejdsgivergruppen – IE) 

 
–  Reference : KOM(2003) 286 endelig – CESE 1593/2003 

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

 
 

15. TRAFIKSIKKERHED 
 

• Trafiksikkerhed 2003/2010 
– Ordfører: Jan Simons  (Arbejdsgivergruppen – NL) 

 
–  Reference: KOM(2003) 311 endelig – CESE 1608/2003 

  
–   Kontaktperson:  Luis Lobo  

  (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Ændring af hastighedsbegrænsende anordninger  
–   Ordfører: Virgilio Ranocchiari  (Arbejdsgivergruppen – IT) 

 
– Reference: KOM(2003) 350 endelig – 2003/0122 COD – CESE 1609/2003 
  
–   Kontaktperson:  Raffaele Del Fiore  
    (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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• Motorkøretøjer – fastholdelsesanordninger 
–   Ordfører: Virgilio Ranocchiari  (Arbejdsgivergruppen – IT) 

 
– Reference : KOM(2003) 363 endelig – 2003/0130 COD – CESE 1591/2003 
  
–   Kontaktperson: Aleksandra Klenke   
    (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

 

• Motorkøretøjer – forankring af sikkerhedsseler 
–   Ordfører: Virgilio Ranocchiari  (Arbejdsgivergruppen – IT) 

 
– Reference : KOM(2003) 362 endelig – 2003/0136 COD – CESE 1590/2003 
  
–   Kontaktperson: Aleksandra Klenke   
   (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Motorkøretøjer – forankring af sæder 
–   Ordfører: Virgilio Ranocchiari  (Arbejdsgivergruppen – IT) 

 
– Reference : KOM(2003) 361 endelig – 2003/0128 COD – CESE 1589/2003 
  
–   Kontaktperson: Aleksandra Klenke   
   (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 
 

16. KODIFICERING OG LOVFORENKLING 
 

• Ekstraktionsmidler/levnedsmidler  (kodificeret udgave)  
– Ordfører: John Donnelly (Gruppen Andre Interesser – IE) 
 
–  Reference: KOM(2003) 467 endelig  – 2003/ 0181 COD – CESE 1599/2003 
   
–   Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

 


