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I. NYBESKIKKELSE AF UDVALGET OG VALG AF FORMAND 

 
  Denne samling var præget af udvalgets nybeskikkelse. Den 17. september 2002 
udpegede Rådet de nye medlemmer for perioden 21. september 2002 – 20. september 2006 (jf. 
EFT L 253 af 21/9/2002). Under ledelse af udvalgets alderspræsident gik man over til valget af det nye 
præsidium. 
 
  Roger Briesch blev valgt til formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg for en toårig periode med 173 stemmer for, 3 stemmer imod og 6 hverken for eller imod. Roger 
Briesch, 69 år, er fagforeningsmand fra Lorraine, og har tidligere været formand for EØSU's 
Arbejdstagergruppe (nu omdøbt til Lønmodtagergruppen). Leif E. Nielsen (Gruppen Andre Interesser 
– DK) og Göke Frerichs (Arbejdsgivergruppen – D) blev valgt til næstformænd for EØSU. 
 

II. SEKTIONERNES ARBEJDE 

 
  På sit arbejdsmøde vedtog udvalget følgende udtalelser, herunder en sonderende 
udtalelse om transportsikkerhed, som Kommissionen havde anmodet om. 

 
• Transportsikkerhed 

Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgiverne – EL) 

 
– Ref.: Sonderende udtalelse – CESE 1156/2002 

 

– Nøglepunkter: 
 

 Efter EØSU's opfattelse bør man på internationalt plan indføre foranstaltninger, der ikke kun søger 
at mindske virkningen af terrorisme og andre trusler mod sikkerheden, men også tager stilling til 
årsagerne til terrorismen. Udvalget fremhæver nødvendigheden af at: 

 

• udruste skibe, fly, lufthavne og havnefaciliteter til at imødegå eventuelle 
terroristanslag eller andre former for kriminelle forehavender; 

• udvide samarbejdet mellem de forskellige administrationer i medlemsstaterne 
(indvandringsmyndigheder, toldmyndigheder, lufthavnsmyndigheder og 
havnemyndigheder) og styrke koordineringen af beslutningsprocessen i internationale 
fora og på EU-plan for at undgå eventuelle uoverensstemmelser mellem internationale 
regler og EU-regler; 

• gennemføre sikkerhedsbestemmelserne ensartet og uden diskrimination, hvilket 
skulle sikre den mest effektive afvikling af varestrømmene; 

• sikre, at nye sikkerhedsforanstaltninger står i rimeligt forhold til de forfulgte mål, 
omkostningerne herved og konsekvenserne for trafikstrømmen. De må hverken 
begrænse borgernes personlige rettigheder eller de enkelte staters forfatningsmæssige 
bestemmelser. 
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 Hvad angår finansieringen af transportsikkerheden, som i øjeblikket varierer meget mellem de 
forskellige lande, mener EØSU, at der er behov for en harmoniseret strategi på EU-plan, og en 
samordning af regeringernes indsats med henblik på at udforme en global politik for finansiering og 
sikring af det højest mulige sikkerhedsniveau for sø- og lufttransporten. 

 

 Kontaktperson: Luis Lobo (Tlf. : 32 2 546 9717 - e-mail : Luis.Lobo@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

 

• Kommissionens forslag til Rådets beslutning om et flerårigt program (2003-2005) for tilsyn 

med eEurope-handlingsplanen, formidling af god praksis og forbedring af net- og 

informationssikkerheden (MODINIS) 
    Ordfører:  Daniel Retureau  (Lønmodtagerne - F) 
 

– Ref.:  KOM(2002) 425 endelig – 2002/0187 CNS – CESE 1157/2002 
 

– Nøglepunkter:  
 

 EØSU støtter fuldt ud MODINIS-programmet. 
 
 Udvalget anbefaler benchmarking som en nødvendig fælles analyseordning for alle studier og 

aktioner, der har at gøre med informationssamfundet. 
 
 Udvalget støtter den vægt, programmet tillægger bredbåndsnet. Det anser det for vigtigt, at Europas 

indbyggere sikres højeffektiv adgang, hvilket bør anses for en forsyningspligtydelse, som der bør 
være let adgang til i hele EU til en overkommelig pris.  

 
 Programmet bør ikke kun sigte mod at øge bevidstgørelsen i samfundet om netværkssikkerhed, men 

også søge at forlige hensynet til den nødvendige beskyttelse af information og netværker med 
hensynet til borgerfriheder og brugerrettigheder. 

 

– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore (tlf.: 32 2 546 9794 - e-mail: 
Raffaeledelfiore.@esc.eu.int) 

 

* 
 

*          * 
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• Narkotikamisbrug 
 Hovedordfører : An Le Nouail-Marlière (Lønmodtagerne – F) 
 

– Ref. : KOM(2002) 201 endelig – 2002/0098(CNS) – CESE 1159/2002 
 

– Nøglepunkter: 
 

EØSU bemærker, at målet med denne henstilling er at mindske narkotikaens helbredsskadelige 
virkninger. Henstillingen lægger navnlig vægt på informering om og forebyggelse af risici og 
fremhæver specifikke løsninger, der skal imødekomme behovet for at reducere 
efterspørgselen. EØSU bemærker dog også, at der ikke tages fat på behovet for at reducere 
udbuddet, og beklager, at de mål, der fastlægges i henstillingen, ikke omfatter en tværgående 
dimension, der gør det muligt at skabe synergi mellem de aktioner, der iværksættes på 
forskellige områder: sundhed, politi, uddannelse, socialforsorg og beskæftigelse. 
 

 Risikofaktorerne er i konstant udvikling, og beskyttelsesmetoderne skal tilpasses hertil.  
 
 Forebyggelse og de forskellige former for bekæmpelse af afhængighed kan indarbejdes 
i programmerne for sundhed og hygiejne på arbejdspladsen. En virksomhed er ikke 
nødvendigvis et sted, hvor der opstår risiko for afhængighed af narkotika, men det kan være et 
sted, hvor afhængighedsforhold gøres permanente. Det er hensigtsmæssigt ud over de 
traditionelle aktører inden for sundhed og sociale anliggender at inddrage arbejdsmarkedets 
parter i fastlæggelsen af programmer for forebyggelse eller reintegration af stofafhængige 
lønmodtagere, når dette er nødvendigt. 
 

 

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

* 
 

*          * 
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• Dispositioner i tilfælde af exceptionelle naturkatastrofer i kandidatlandene 
Hovedordfører: Adalbert Kienle (Arbejdsgiverne - D) 

 

− Ref.: KOM(2002) 519 endelig – 2002/0227 CNS – CESE 1161/2002 
 

– Nøglepunkter:   
 

 Udvalget bifalder forslaget, som det ser som et relevant supplement til Kommissionens forslag om 
at oprette Den Europæiske Solidaritetsfond i tilfælde af naturkatastrofer. 

 
 Imidlertid finder udvalget det meget beklageligt med de enorme startproblemer og administrative 

vanskeligheder, der har præget implementeringen af SAPARD.  
 

− Kontaktperson: Georgine Willems 
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 71 - e-mail: georgine.willems@esc.eu.int 

 
 

* 
 

*          * 
 
 

• Den Europæiske Unions solidaritetsfond 
Ordfører : Adalbert Kienle (Arbejdsgiverne - D) 

 

– Ref.: KOM(2002) 514 endelig – 2002/0228 (CNS) – CESE 1158/2002 
 

– Nøglepunkter: 
 
 EØSU støtter Kommissionens forslag. Det henstiller, at der indføres klare støttekriterier om 

anvendelse af solidaritetsfondens ressourcer. Udvalget erkender, at det er nødvendigt, at der også 
ydes støtte via andre af EU's finansielle instrumenter og understreger det vigtige i at forebygge 
risikoen for oversvømmelser. 

 

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

 

* 
 

*          * 
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• Nedsat momssats – Arbejdskraftsintensive tjenesteydelser 
Ordfører : Arthur Ladrille (Lønmodtagerne - B) 

 

− Ref.: KOM(2002) 525 endelig – 2002/0230 (CNS) – CESE 1160/2002 
 

– Nøglepunkter: 
 
 Udvalget godkendte Kommissionens forslag. 

 
 
− Kontaktperson : Roberto Pietrasanta 

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

 


