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1. EU's FREMTID 
 
Debat om EU's fremtid. 
 
En stor del af  Det Økonomiske og Sociale Udvalgs plenarforsamling i september drejede sig om 
debatten om EU's fremtid, hvori deltog repræsentanter for stort set alle økonomiske og sociale udvalg 
eller tilsvarende institutioner i medlemsstaterne. 
 
ØSU vedtog enstemmigt en resolution om EU's fremtid. I dokumentet giver ØSU udtryk for fuld støtte 
til etableringen af et forum "i lighed med forsamlingen vedrørende chartret for grundlæggende 
rettigheder, hvor aktørerne, som på forskellig vis har demokratisk legitimitet og tilsammen sikrer, at 
Den Europæiske Union varetager fælles interesser, frit og ubundet kan fremlægge scenarier og 
prioriteringer for Europas fremtidige indretning". ØSU er overbevist om, at det kan spille en effektiv 
rolle i forummets arbejde ved at sætte skub i en debat om civilsamfundet, som bliver så åbent som 

muligt (…) og opfordrer til, at ØSU inddrages som et "fast rådgivende medlem". Det 
konkluderes i resolutionen, at "den udfordring, der knytter sig til Europas fremtid (…), stiller krav om et 
koncept, som borgerne kan bakke op om". "Det Økonomiske og Sociale Udvalg kan, i samvirke med 
tilsvarende organer i medlemsstaterne og civilsamfundets forskellige organisationer, yde et konstruktivt 
bidrag med hensyn til at kanalisere konkrete forslag, som skal give projektet for et udvidet Europa 
indhold". 
 
Resolutionen opnåede fuld opbakning fra formændene for de økonomiske og sociale råd i hovedparten 
af medlemsstaterne. De deltog i ØSU's plenarforsamling med henblik på forud for topmødet i Laeken 
at fastlægge en fælles holdning til EU's fremtid og de rådgivende økonomiske og sociale organers rolle. 

Af diskussionen med formændene for de nationale økonomiske og sociale råd fremgik, at viljen 

til at samarbejde med EU's Økonomiske og Sociale Udvalg og præsentere en fælles holdning 

over for stats- og regeringscheferne i Laeken er stor. Debatten vil blive genoptaget på et møde i 
Helsingfors i november, hvor formanden for Ekonomiska rådet i Finland er vært. 

 

− Kontaktperson:  Patrick Fève 
    (tlf.: 32 2 546 96 16 - e-mail: Patric.Feve@esc.eu.int) 
 
2. JOBKVALITET 
 

• Nye arbejdsmarkeder i EU, der er åbne for alle og giver adgang for alle 
Ordfører:  Clare Carroll  (irsk medlem af Arbejdsgivergruppen) 
Medordførere: Renata Polverini (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen) 
   Christoph Fuchs (tysk medlem af Gruppen Andre Interesser) 
 

Reference: PE 305.713 og KOM(2001) 116 endelig - CES 1125/2001 
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ØSU afgav udtalelse på Europa-Parlamentets foranledning i henhold til de nye traktatprocedurer. 
Udtalelsen blev officielt forelagt for og drøftet i Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender. 

 

− Hovedpunkter:  ØSU hilser med tilfredshed, at Kommissionen i 2002 vil fremlægge forslag til et 

mere ensartet, gennemsigtigt og fleksibelt system for anerkendelse af faglige kvalifikationer. 
Hvis personer med lavere kvalifikationer skal integreres i et egentligt europæisk arbejdsmarked, må 
Kommissionen udarbejde yderligere initiativer, og arbejdsmarkedets parter kunne bidrage relevant 
og proaktivt. 
 

ØSU er foruroliget over, at handlingsplanen for livslang uddannelse, der skal forelægges Det 
Europæiske Råd i foråret 2002, fortsat kun vil kortlægge de grundlæggende færdigheder. 
Handlingsplanen bør også finde veje og midler til at hjælpe de personer, som er gledet ud af 
uddannelsessystemet, med at drage nytte af en strategi for livslang læring, så de kan integreres på 
arbejdsmarkedet. 
 

ØSU håber, at Kommissionens forslag til meddelelse om afskaffe lse af hindringer for 

udbetaling af tillægspensioner på tværs af grænserne vil sætte gang i nedbrydningen af 
barriererne for mobilitet. 
 

Mobilitet for forskere, studerende, lærere og undervisere er en vigtig del af integrerede 
arbejdsmarkeder i EU. 
 

ØSU anmoder indtrængende om, at Rådet snarest vedtager direktiverne om mobilitet for 

statsborgere fra tredjelande .  
 

ØSU bifalder Kommissionens forslag til et samlet europæisk websted med information om 

mobilitet. 
 

EURES-netværket bør integreres i det samlede websted, og den foreslåede oplysningskampagne 

om mobilitet bør også i større udstrækning inddrage arbejdsmarkedets parter og relevante ngo'er.  
 
Det er ligeledes yderst vigtigt, at man side om side med udviklingen af et integreret europæisk 

arbejdsmarked fortsætter arbejdet med at forbedre økonomiske og sociale forhold i EU's 

underudviklede regioner.  
 
Der består særlige problemer i forbindelse med at integrere de relativt uudviklede arbejdsmarkeder 

i ansøgerlandene  i de mere sofistikerede EU-arbejdsmarkeder. Tiden fra nu af til det tidspunkt, 
hvor fri bevægelighed er en realitet, bør bruges til målrettet at udvikle ansøgerlandenes egne 
arbejdsmarkeder.  
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− Kontaktperson: Alan Hick 
   (tlf.: 32 2 546 93 02 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int) 
 

• Styrkelse af kvaliteten af social-, arbejdsmarkeds- og 
beskæftigelsespolitikken  
Ordfører: Jean-Michel Bloch-Lainé (fransk medlem af Gruppen Andre Interesser) 

 
− Reference: KOM(2001) 313 endelig - CES 1124/2001  

 
ØSU's udtalelse blev afgivet på foranledning af Belgiens minister for beskæftigelse og lige muligheder, 
Laurette Onkelinx, som understregede den betydning, som det belgiske formandskab i sit program 
tillægger jobkvalitet samt nytten af en ØSU-udtalelse herom. 

 
− Hovedpunkter: Emnet for nærværende udtalelse er "Styrkelse af kvaliteten af social-, 

arbejdsmarkeds - og beskæftigelsespolitikken". Udtalelsen omhandler dog mest kvaliteten i 
arbejdet. 
 

ØSU har koncentreret sin opmærksomhed om nogle emner: 
 
• Sikkerhed/sundhed 

 

ØSU har understreget og vil fortsat ligge vægt på, hvor vigtigt det er, at fremskridt kendetegnes 

ved harmonisering. Dette betyder, at de beskyttelsesniveauer, der anses for at være minimale og 
nødvendige, ikke må variere med virksomhedsstørrelse. 
 

• Ældre arbejdstagere  
 
Beskæftigelsesfrekvensen for personer mellem 50 og 64 år er siden 1970'erne faldet med forskellig 
hastighed. Det drejer sig om at skabe en ændret kultur og en bevidstgørelse, at sørge for, at de 
ansatte finder det umagen værd at arbejde efter de 55 år, og at man i erhvervslivet og den 
offentlige sektor lægger mere vægt på de bidrag, som de "aldrende" arbejdstagere kan yde. 

 
• Ikke-diskrimination 
 
• Adgang til at uddanne og kvalificere sig 

 
• Arbejdsliv samt privat- og familieliv 
 
Kvalitet i jobbet er en vigtig komponent for livskvalitet. Det drejer sig ligeledes om måske at rette 
lidt mere opmærksomhed mod mere konkrete faktorer, såsom den tid, det kræver at tage på arbejde 
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og hjem igen, samt tilstedeværelsen af eller manglen på lokal social service og 
børnepasningsordninger i nærområdet. 
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• Information og de ansattes deltagelse  
 

ØSU anbefaler, at man i første fase specielt retter opmærksomheden mod nedenstående 
"potentielle indikatorer", der figurerer i Kommissionens meddelelse, og som knytter sig til 
"hovedemnerne", der nævnes ovenfor. 

 
− Kontaktperson: Susanne Johansson 
   (tlf.: 32 2 546 9619 - e-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int) 

 

• Kommissionens memorandum om livslang læring  
Ordfører:: Christoforos Koryfidis (græsk medlem af Arbejdstagergruppen) 
Medordførere:  José Isaías Rodríguez García Caro (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen) 
 Bernd Rupp (tysk medlem af Gruppen Andre Interesser) 

 
− Reference: Initiativudtalelse - SEK(2000) 1832 endelig - CES 1121/2001 

 
− Hovedpunkter: ØSU tilslutter sig Kommissionens overordnede tilgang til den samlede 

problematik. ØSU støtter navnlig: 
 

• understregningen af, at Det Europæiske Råd i Lissabon (marts 2000) medførte afgørende 
ændringer i udviklingen i de politiske retningslinjer og den politiske indsats i EU; 
 

• konstateringen af, at Europas undervisnings- og erhvervsuddannelsessystemer må omstille sig, 
hvis overgangen til en videnbaseret økonomi og et videnbaseret samfund skal lykkes; 
 

• behovet for at udvikle en dialog i hele Europa med langt større deltagelse fra borgernes side 
med det formål at formulere en omfattende strategi for livslang læring; 
 

• tilgangen, at livslang læring "ikke blot skal ses som et enkelt begreb i forbindelse med 
uddannelse. Det skal udvikles til at blive et vejledende princip for udbydelse af og deltagelse i 
enhver læringsmæssig sammenhæng". 

 
− Kontaktperson: Stefania Barbesta 
   (tlf.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

* 
 

* * 
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3. EUROENS INDFØRELSE 

 

• Forberedelse af euroens indførelse 

 Ordfører: Umberto Burani (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen) 
 

− Reference: Tillæg til initiativudtalelse - CES 1123/2001  
 

− Hovedpunkter: Euroens indførelse er nu umiddelbart forestående, men de mange aktioner, der 
allerede er i gang eller er planlagt af en bred vifte af offentlige og private institutioner, giver det 
indtryk, at ikke alle spørgsmål er tænkt tilstrækkeligt igennem. Under alle omstændigheder ser der 
ud til at være behov for en systematisk koordinering af de pågældende initiativer, hvilket ikke er 
nogen let opgave til trods for alle de implicerede parters gode vilje. 

 
ØSU har ingen intentioner om at tilsidesætte de myndigheder, der har ansvaret for initiativerne, men 
ønsker blot at fremhæve visse aspekter, der måske forekommer mindre vigtige, men som kunne 
skabe praktiske eller psykologiske problemer, som kunne vanskeliggøre overgangen fra de 11 
valutaer til én enkelt valuta. 

 

− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 
   (tlf.: 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

* 
* * 

 

4. DET INDRE MARKED 
 

• Almennyttige sociale tjenester 

Ordfører: Jean-Michel Bloch-Lainé (fransk medlem af Gruppen Andre Interesser) 

 
− Reference: Initiativudtalelse - CES 1120/2001 

 
− Hovedpunkter: De sociale tjenester, der behandles i ØSU's udtalelse, vækker store bekymringer i 

dag. Den relative mangel på kendskab til sociale tjenester eller undervurdering af deres betydning 
og rolle er ikke tilstrækkelig til at forklare de involverede organisationers bekymringer. Det egentlige 
problem - og det er et reelt problem - skal søges i spørgsmålet om de sociale tjenesters fremtid set i 
forhold til EU's konkurrenceret. 

 
Det er måske nok besværligt at skulle forene overholdelsen af konkurrencereglerne med 
anerkendelsen af de særlige træk ved de økonomiske aktiviteter, der udfoldes af almennyttige 
sociale tjenester - men det er en selvfølgelig nødvendighed. 
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I en række EU-lande frygter disse tjenester at blive reduceret til et instrument eller at blive nedgjort 
generelt. Sådanne ængstelser er ikke illusoriske, tværtimod, og det er derfor de kræver undtagelser, 
der i nogle tilfælde kan være ubelejlige. 
 
Når de kræver, at deres særlige træk tilgodeses, er det ikke fornuften, de trodser, det er fantasien. 
Det er ikke én og samme ting. Man kan forsøge at forestille sig ting uden at gøre fornuften uret. 
ØSU mener, og det er selve ånden i denne udtalelse, at det i dette tilfælde ville være en fejl ikke at 
gøre forsøget, fordi der står så vigtige ting på spil som f.eks. den sociale samhørighed og kampen 
mod udstødelse. 

 
− Kontaktperson: Stefania Barbesta 
   (tlf.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

  

• Farlige stoffer - kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske 

Ordfører: Sergio Colombo (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen) 

 
− Reference: KOM(2001) 256 endelig - 2001/0110 COD - CES 1113/2001 
 

− Kontaktperson:  João Pereira dos Santos 
    (tlf.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Maskiner 
Ordfører: Alfons de Vadder (belgisk medlem af Arbejdsgivergruppen) 

 

− Reference : KOM(2000) 899 endelig - 2001/0004 COD - CES 1112/2001 

 

− Kontaktperson:  João Pereira dos Santos 
    (tlf.: 32 2 546 9245 - e-mail:  joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

* 
* * 

 

5. DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK 
 

• Den fælles markedsordning/frø 
Ordfører: Nikolaos Liolios (græsk medlem af Gruppen Andre Interesser) 

 
− Reference: KOM(2001) 244 endelig - 2001/0099 CNS - CES 1119/2001 
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− Hovedpunkter: ØSU er enig i Kommissionens forslag vedrørende opretholdelsen af de 
nuværende støttebeløb i frøsektoren. 

 

ØSU foreslår, at Rådet og Kommissionen undersøger muligheden for, at støtten skal være 

gældende i et længere tidsrum end de to følgende produktionsår; det opfordrer dem til at fastsætte 
én enkelt støttesats for Lolium perenne L.-sorterne, således at visse frøproducenter ikke stilles 

ufordelagtigt, og anbefaler, at man undersøger behovet for evt. at medtage visse andre frøsorter i 
ordningen. 
 

Imidlertid forkaster ØSU Kommissionens forslag om indførelse af en stabiliseringsmekanisme i 
ordningen, da det er uklart, vagt, utilstrækkeligt begrundet og forekommer unødvendigt. ØSU 

tvivler på, om Kommissionen i sin gennemgang udover budgetudgifterne har taget hensyn til andre 
vigtige mål i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab samt den videre udvikling på 
landbrugsområdet. 

 

− Kontaktperson:  Nikos Pipiliagkas  
   (tlf.: 32 2 546 9109 - e-mail: Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int 
 

• Den fælles markedsordning for ris 
Ordfører: Maria Luísa Santiago (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen) 

 
− Reference: KOM(2001) 169 endelig - 2001/0085 CNS - CES  1118/2001 
 

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

• Markedsordning/vin 
Hovedordfører: Adalbert Kienle  (tysk medlem af Arbejdsgivergruppen) 

 
− Reference: KOM(2001) 332 endelig - 2001/0132 COD - CES 1126/2001 

 
− Hovedpunkter: ØSU støtter forordningsforslagets målsætning, som går ud på at lette 

generationsskiftet inden for landbruget og specielt i vinsektoren, således at unge vinavlere får nye 
plantningsrettigheder.  

 
 ØSU henviser i den forbindelse til en udtalelse, det er i gang med at udarbejde om perspektiverne 

for de unge landmænd og minder om, at det i en offentlig høring, hvor Europa-Parlamentets, 
Regionsudvalgets og ØSU's ordførere diskuterede med en delegation fra det Europæiske Råd for 

Unge Landmænd (CEJA), udtrykkeligt stillede krav om reduktion af omkostningerne og 

problemerne for unge landmænd i forbindelse med deres etablering.  
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− Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio 
   (tlf.: 32 2 546 9454 - e-mail: 
Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int) 

 
* 
 

*      * 

6. TRANSPORT OG INFORMATIONSSAMFUNDET 
 

• Civil luftfart: indberetning af hændelser 
Ordfører: Bo Green  (dansk medlem af Arbejdsgivergruppen) 
 

− Reference: KOM(2000) 847 endelig - 2000/0343 COD - CES 1114/2001 

 

− Kontaktperson: Luis Lobo 
   (tlf.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Det europæiske program for satellitbaseret radionavigation (GALILEO)  
Ordfører: Giannino Bernabei  (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen) 

 

− Reference:  Initiativudtalelse - CES 1116/2001 
 

− Hovedpunkter: I lyset af ovenstående overvejelser støtter ØSU fuldt ud Galileo-programmet, der 
kan være et strategisk vigtigt element for det europæiske systems konkurrenceevne. 
Galileo-programmet kan få positive virkninger på verdensplan, det vil have innovative virkninger på 
det økonomiske, beskæftigelsesmæssige og sociale område, og det kan forbedre livskvaliteten for 
borgerne. ØSU ønsker, at der hurtigt fastlægges en fælles strategi, og anbefaler:  

 

− at der hurtigt vedtages en fælles, ensartet strategi med et veldefineret mandat og en solid 
udviklingsplatform,  

  

− at der inden udgangen af 2001 oprettes et "fællesforetagende" i henhold til EF-traktatens artikel 171, 
og at der efterfølgende oprettes et europæisk Galileo-agentur, der tilvejebringer et permanent, åbent 
netværk bestående af alle systemets komponenter, 

  

− at fællesforetagendet, hvis varighed begrænses til 2003, og det efterfølgende europæiske agentur 
baseres på fire søjler: et institutionelt styringsudvalg, der er åbent for alle offentligt-private aktører, 
et etisk udvalg på højt niveau, der skal sikre overholdelse af kravene om gennemsigtighed, brug til 
rent civile formål og beskyttelse af privatlivets fred, et reguleringsorgan, der sikrer den nødvendige 
tekniske interoperabilitet, og et driftsorgan, 
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− at der tilvejebringes en markedsføringsstruktur i form af en "befordringsvirksomhed for Galileo", 
hvor også den private sektor deltager; denne struktur skal efterfølgende varetage det finansielle 
ansvar for markedsføringen, dog uden at dette på nogen måde griber ind i det offentlige systems 
teknisk-politiske ansvar,  

  

− at der sigtes mod samarbejde og interoperabilitet, så Galileo kan indgå i et samspil med GLONASS 
og GPS og de fremtidige generationer af disse systemer; til det formål skal der indgås internationale 
overenskomster. 

 

− Kontaktperson: Luigi del Bino 
   (tlf.: 32 2 546 9353 - e-mail: luigi.delbino@esc.eu.int) 
 

• Informationssamfund: computerrelateret kriminalitet  
Ordfører: Gérard Dantin (fransk medlem af Arbejdstagergruppen) 

 

− Reference: KOM(2000) 890 endelig - CES 1115/2001 
 

− Hovedpunkter:  Informationssamfundets udvikling medfører gennemgribende ændringer på en 
lang række felter: arbejde, uddannelse, fritid, industri, handel osv. Det kan konstateres, at en del af 
den økonomiske aktivitet er blevet "cyberafhængig".  

 Det er derfor større behov for mere effektive praktiske og retlige midler. ØSU finder det derfor 
nødvendigt at fremskynde arbejdet med reguleringsvilkårene. Til den lange række af 
bekæmpelsesforanstaltninger skal føjes nogle mere omfattende tiltag med henblik på forebyggelse, 
uddannelse og bekæmpelse af udstødelse. Der bør lægges mere vægt på infrastruktursikkerheden. 
 
ØSU mener, at man bør arbejde hen imod tekniske og juridiske løsninger, således at adgang til og 
surfen på Internettet ikke medfører sporing eller undersøgelse af Internetbrugeres private adfærd. 
Forsendelse af anonyme, uønskede mails til en given individuel adresse, især fra steder med 
offentlig adgang (såsom cyber-caféer, biblioteker osv.) bør ligeledes forbydes. 
 
Oprettelse af et EU-forum, som skal inddrage en lang række aktører og have til formål at forbedre 
samarbejdet i EU, er et udmærket initiativ. Som repræsentant for det organiserede civilsamfund har 
ØSU besluttet at deltage aktivt i forummets arbejde. Dog forekommer to emner at være væsentlige: 
Hvor komplekst kan Internettet blive, førend sårbarheden bliver for stor? Hvilke psykologiske 
karakteristika kendetegner computerkriminalitet i den virtuelle verden? 
 

− Kontaktperson: Luigi del Bino 
   (tlf.: 32 2 546 9353 - e-mail: luigi.delbino@esc.eu.int) 
 

* 
* * 
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7. INTERNATIONAL HANDEL 

 

• "International handel og social udvikling"(7. Euro-
Middelhavstopmøde) 
Ordfører: Margarita López Almendáriz (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen) 

 
− Reference: Informationsrapport - CES 438/2001 fin 

 
Hovedpunkter: Over for Middelhavsområdet har EU anlagt en bred strategi, der omfatter 
økonomiske og handelsmæssige spørgsmål, social udvikling, sikkerhed og stabilitet, tredjelande og 
kulturelt samarbejde. Et af målene er gradvis etablering af et frihandelsområde inden 2010. Dette 
mål anses for at være foreneligt med de forpligtelser, parterne har indgået i WTO. 

 
Regionens udviklingsindikatorer er ikke blevet så meget bedre, som partnerskabet havde ønsket, og 
regionen arbejder stadig på at gennemføre overgangen til åben markedsøkonomi. Den 
tværregionale samhandel er fortsat meget begrænset, og den er helt klart utilstrækkelig, hvis hele 
potentialet i de aftaler, der er indgået med EU, skal udnyttes. 
 
Af ØSU's henstillinger skal følgende nævnes: 
 

− EU bør fordoble sin indsats for ydelse af teknisk bistand til disse lande og udbygge processens syd-
syd-dimension, 

  

− man bør forbedre transport- og telekommunikationsinfrastrukturerne, 
  

− harmoniseringen af oprindelsesregler skal fremskyndes, 
  

− forenkling og forbedring af MEDA-programmets planlægning og administrative procedurer er 
nødvendig, 

  

− der bør ske en bedre overvågning af MEDA-finansierede projekter for at sikre deres effektivitet og 
deres reelle indvirkning på støttemodtagernes udviklingsindikatorer, 

  

− det er altafgørende at skabe gennemsigtige, sikre og pålidelige rammer for investering, så 
Euro-Middelhavsområdet lettere kan blive integreret i verdensøkonomien. 

  

− civilsamfundets aktører bør i højere grad inddrages i processen, og deres rolle som sociale 
samtalepartnere for de respektive regeringer bør styrkes. 

 

− Kontaktperson:  Ellen Durst 
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   (tlf.: 32 2 546 9845 - e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)  

 

• Generelle toldpræferencer (GSP) 2002-2004 
Hovedordfører: Kenneth Walker (britisk medlem af Arbejdsgivergruppen) 

 
− Reference: KOM(2001) 293 endelig - CES 1122/2001 
 

− Hovedpunkter:  
 

• ØSU er enig i, at en ensartet nedsættelse af mestbegunstigelsestoldsatsen med 3,5 procentpoint vil 
være rimelig for alle følsomme varer, og at der derfor bør anvendes en ensartet nedsættelse på 
30% for alle berørte varer. 

  

• For så vidt angår udelukkelse af lande godkender ØSU princippet om, at der opereres med et 
neutralt, regelmæssigt revideret kriterium og er enig i, at den tærskelværdi, som Verdensbanken 
benytter, opfylder disse krav. 

  

• ØSU bifalder forslaget om, at begge grundregler for graduering - den såkaldte broderpartsklausul 
og gradueringsordningen - opretholdes. ØSU støtter tanken om, at graduering kun skal finde sted, 
hvis begunstigede lande opfylder et af kriterierne i tre på hinanden følgende år. Også selv om der 
ikke er tale om det samme kriterium i alle tre år. 

  

• ØSU bemærker, at de særlige ansporende ordninger ikke har levet op til forventningerne, og er enig 
i, at det forekommer bydende nødvendigt at gøre dem mere attraktive. ØSU stiller det spørgsmål, 
om Kommissionen er gået langt nok i denne retning. 

  

• ØSU bifalder, at Kommissionen har benyttet dette forordningsforslag til at arbejde videre mod 
målet om forenkling, men bemærker samtidig, at den ikke er gået så vidt som til at harmonisere og 
sammenfatte alle regler og fremgangsmåder. Da en større reform står for døren allerede i 2004, 
medgiver ØSU, at der kan være en god fornuft i at undgå drastiske ændringer på nuværende 
tidspunkt; til gengæld håber ØSU, at der ved den lejlighed vil blive sat fuld fokus på behovet for at 
forenkle, harmonisere, strømline, kodificere, slanke og sammenfatte hele systemet. 

  

− Kontaktperson:  Jean-François Bence 
   (tlf.: 32 2 546 9399 - e-mail: jean-françois.bence@esc.eu.int)  
 

 

 


