
Greffe CES 224/2001 GG/JC/Uv 

 
Det Økonomiske og Sociale Udvalg 

 

 

 
 

Bruxelles, den 4. december 2001 
 
 
 

 
 

 

SAGER BEHANDLET PÅ ØSU'S  
PLENARFORSAMLING 

DEN 28. OG 29. NOVEMBER 2001 
 
 
 
 

 
 

Udtalelserne er tilgængelige i deres fulde ordlyd på alle EU-sprog på 
ØSU's hjemmeside: 

 
http://www.esc.eu.int (under "Documents") 

 
 

 
 

 



- 1 - 

Greffe CES 224/2001 GG/JC/Uv …/… 

Den sidste plenarforsamling i 2001 var præget af, at der var besøg af Romano Prodi, formand for 
Europa-Kommissionen, og Annemie Neyts, statssekretær for udenrigsministeren med ansvar for 
landbrugspolitik på rådsformandskabets vegne, som begge holdt indlæg om "EU's fremtid" og ØSU's 
rolle. 

 
Der blev vedtaget 30 udtalelser, men de vigtigste punkter på plenarforsamlingen var diskussionerne om 
præsidiets rapporter om "Det organiserede civilsamfund" (ordfører: Uno Westerlund, Gr. II-S) og 
"ØSU's udviklingsstrategi" (ordfører: John Little, Gr.I-UK). 
 

1.  DET INDRE MARKED 
 Relancering af det indre marked for tjenester 
 

• En strategi for tjenester i det indre marked (Markedsobservatoriet) 
Ordfører: Bruno Vever (fransk medlem af Arbejdsgivergruppen) 

 
− Reference : Tillægsudtalelse - CES 1472/2001 
 

− Hovedpunkter:  
 
ØSU udtrykker tilfredshed med, at Kommissionen betoner nødvendigheden af straks at få sat gang 
i det indre marked for tjenester ved at fokusere på færdigbehandlingen af igangværende sager, 
opdatere analysen af hindringer og iværksætte en global og nyskabende strategi fra 2002.  
 
ØSU understreger derfor lige som Kommissionen, at det er nødvendigt at puste liv i og fremskynde 
EU's indsats på et nyt grundlag, som skal være globalt, samordnet og fleksibelt. 
 
Med hensyn til evalueringen af hindringerne skal ØSU henlede Kommissionens opmærksomhed på 
nødvendigheden af at fastlægge en metode og foretage en bedre sondring mellem de forskellige 
kategorier af hindringer, således at de egentlige hindringer, som bør fjernes, ikke sammenblandes 
med den uomgængelige kulturelle mangfoldighed i EU, som aktørerne fortsat skal indrette sig efter. 
 
For at give den nye strategi den fornødne slagkraft støtter ØSU Kommissionens plan om at foreslå 
Parlamentet og Rådet at vedtage et nyt horisontalt retsinstrument, forudsat at dette bliver politisk 
forpligtende, juridisk bindende, globalt i tilgang, fokuseret på væsentlige krav, egnet til at aktivere og 
samordne andre supplerende instrumenter samt fleksibelt i sin implementering. ØSU anbefaler, at 
man overlader udmøntningen af de væsentlige krav i rammeinstrumentet og de forskellige direktiver 
til blandede lovgivningsudvalg (med SLIM-udvalgene som forbillede), som skal bestå af 
repræsentanter for de nationale forvaltninger samt repræsentanter for henholdsvis tjenesteydere og 
-brugere. 
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ØSU forventer, at denne nye strategi vil gøre det muligt at få sat kraftigt og vedholdende skub i 
gennemførelsen af det indre marked for tjenester inden udløbet af Kommissionens og Parlamentets 
nuværende mandatperiode, og før de første nye medlemsstater tiltræder EU. 

 

− Kontaktperson:  Jakob Andersen  
    (Tlf.: 32 2 546 9258 - e-mail:  jakob.andersen@esc.eu.int) 

 

• Fællesforetagende GALILEO 
Ordfører: Giannino Bernabei  (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen) 
 

− Reference: KOM(2001) 336 endelig - 2001/0136 CNS - CES 1475/2001  

 

− Hovedpunkter:  
ØSU mener, at man ved oprettelsen af fællesforetagendet GALILEO bør søsætte en fælles 
strategisk plan for udviklingen af GALILEO-systemet på europæisk plan.  
 
Sideløbende med fællesforetagendet skal man planlægge følgende tiltag: 
 

− oprettelse af en befordringsvirksomhed for GALILEO med både offentlig og privat deltagelse.  
- oprettelse af to fællesstrukturer for fællesforetagendet og befordringsvirksomheden.: met 

institutionelt styringsforum og et organ for sikkerhed og beskyttelse af privatlivets fred. 
 
Fællesforetagendet bør udelukkende finansieres ved hjælp af offentlige midler for at undgå 
interessekonflikter. Endelig bør fællesforetagendet fastsætte betingelserne for oprettelsen af Det 
Europæiske Agentur/Det Europæiske Selskab, der skal forestå forvaltningen af systemet. 

 

− Kontaktperson:  Raffaele Del Fiore  
   (Tlf.: 32 2 546 9794 - e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 

• Statsstøtte til kulindustrien 
Ordfører: J. Ignacio Gafo Fernández (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen - E) 
 

− Reference: KOM(2001) 423 endelig - 2001/0172 CNS - CES 1477/2001  

 

− Hovedpunkter:  
 

ØSU foreslår, at støtterammen ikke revideres i 2008 som fastsat i forslaget til forordning, men i 
stedet opretholdes i uændret form indtil 2010. I 2008 bør der dog foretages en evaluering af den 
gældende ordning. Ved at fastholde fristen i 2010 giver man de to kandidatlande med en stor 
kulindustri (Polen og Den Tjekkiske Republik) mere tid til at tilpasse sig EU's regelværk, og dermed 
undgår man at skulle ty til overgangsordninger. 
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- Kontaktperson: Raffaele Del Fiore  
    (Tlf.: 32 2 546 9794 - e-mail: 
Raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

• Forenkling (Markedsobservatoriet)  
Ordfører: Kenneth Walker (britisk medlem af Arbejdsgivergruppen) 
 

− Reference : Tillægsudtalelse - CES 1496/2001  

 
− Kontaktperson:  Jakob Andersen 
    (Tlf.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 

 

• Stikprøveundersøgelse: arbejdsstyrken 
Ordfører: Georgios Sklavounos (græsk medlem af Gruppen Andre Interesser) 

 
− Reference: KOM(2001) 319 endelig - CES 1483/2001  

 
− Hovedpunkter:  
 
ØSU hilser Kommissionens forslag velkommen og er enig i, at den dispensation, som gives  
medlemsstater, som ikke er i stand til at gennemføre en kontinuerlig undersøgelse, til kun at foretage 
en årlig undersøgelse, kun bør gælde til og med år 2002.   
 

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

 

• Aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse 
Ordfører: Paulo Barros Vale  (portugisisk medlem af Arbejdsgivergruppen) 

 
− Reference : KOM(2001) 168 endelig - 2001/0086 COD - CES 1468/2001  
 

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

 

• XXX beretning om konkurrencepolitikken 
Ordfører: Mario Sepi (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen) 
 

− Reference : SEK(2001) 694 endelig - CES 1469/2001 

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

• Bestråling af levnedsmidler 
Ordfører: Johannes M. Jaschick (tysk medlem af Gruppen Andre Interesser) 
 

− Reference : KOM(2001) 472 endelig - CES 1489/2001  

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

• Fælles glossar offentlige kontrakter (CPV) 
Ordfører: Bernardo Hernández Bataller (spansk medlem af Gruppen Andre Interesser) 
 

− Reference : KOM(2001) 449 endelig - 2001/0179 COD - CES 1470/2001  

 
− Kontaktperson:  Jakob Andersen 
    (Tlf.: 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 

 

• Europæisk charter for små virksomheder 
Ordfører: Daniel Giron (fransk medlem af Gruppen Andre Interesser) 
 

− Reference : Tillæg til initiativudtalelse - CES 1471/2001  

 
− Kontaktpe rson:  João Pereira Dos Santos 
    (Tlf.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 

• Bødefritagelse 
Ordfører: Mario Sepi (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen) 
 

− Reference : Tillægsudtalelse - CES 1488/2001  

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

• Markedsadgang for havnetjenester 
Ordfører: Daniel Retureau  (fransk medlem af Arbejdstagergruppen) 
 

− Reference: KOM(2000) 35 endelig - 2001/0047 COD - CES 1495/2001  

 

− Hovedpunkter:  
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ØSU bifalder, at Kommissionens forslag sigter mod at afskaffe nogle restriktioner for 
markedsadgang for havnetjenester og mod at skabe mere konkurrence på de områder, hvor der 
stadig er monopoltilstande, men har en del forbehold m.h.t. de midler, der foreslås til dette formål, 
og vurderer, at forslaget ligeledes vil medføre unødvendige bureaukratiske aspekter, der kan tynge 
forvaltningen. 

 
For at kunne tage hensyn til havnebrugernes interesser foreslår ØSU, at man opretter et udvalg 

bestående af samarbejdspartnere og aktører i havnen. ØSU er betænkelig ved behandlingen 
af spørgsmålet om selvservicering pga. risikoen for personulykker og alvorlig forurening eller 
udstyrsrelaterede ulykker, som kan være et resultat af en inkompetent håndtering af lasten.  
   
ØSU mener således, at Kommissionen bør placere forslaget om havnetjenester inden for rammerne 
af hvidbogen om transport og lade det indgå i et globalt og sammenhængende perspektiv, der  tager 

fuld højde for havnenes rolle  for bæredygtig transport, miljøbeskyttelse, beskæftigelse, økonomisk 
og socia1 samhørighed og regiona1 udvikling. 

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

• Hastighedsbegrænsende anordninger 
Ordfører: Sergio Colombo  (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen) 
 

− Reference: KOM(2001) 318 endelig - 2001/0135 COD - CES 1476/2001  

 

− Kontaktperson: Raffaele Del Fiore 
   (Tlf.: 32 2 546 9794 - e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

• Civil luftfartssikkerhed 
Ordfører: Bo Green (dansk medlem af Arbejdsgivergruppen) 
 

− Reference: KOM(2001) 575 endelig - 2001/0234 COD - CES 1485/2001  

 

− Hovedpunkter:  
 

ØSU støtter forslaget, herunder at det skal være en forordning i stedet for et direktiv, som tager 
lang tid at gennemføre. 
 
Imidlertid mener ØSU, at eftersom det foreliggende forslag alene omhandler 
sikkerhedsforanstaltninger før bording af fly, bør der snarest foreslås og vedtages lovgivning, der 
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omfatter on board security Det samme gælder tre andre forslag, der omhandler flysikkerhed og 
som for øjeblikket behandles i EU's beslutningsproces. 
 
ØSU mener, at den foreslåede tidshorisont for gennemførelse af forslaget er urealistisk, hvad angår 
infrastrukturer. 
 
Endelig bør de betydelige meromkostninger, som en gennemførelse af forslagene vil indebære,  
dækkes af medlemsstaterne. 
 

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

2. ØKONOMI, VALUTA- OG SKATTESPØRGSMÅL 
 ØSU opfordrer Kommissionen til at reagere på det nye økonomiske klima. 
 
Nye økonomisk-politiske udfordringer for EU 

Ordfører: Ursula Konitzer (tysk medlem af Arbejdstagergruppen) 

 
− Reference : Initiativudtalelse - CES 1487/2001  
 

− Hovedpunkter:   
 

Det Økonomiske og Sociale Udvalg finder det påkrævet,  
 

- at Kommissionen snarest muligt forelægger konkrete forslag om, hvordan den økonomiske 
politik og det makroøkonomiske policy-mix i Fællesskabet og i den monetære union skal 
tilpasses til de ændrede forhold i verdensøkonomien. Det bør i den forbindelse klart 
formuleres, hvilke bidrag der forventes af de enkelte aktører; 

 
- at diskussionen i Rådet og i offentligheden om styrkelse af samordningen af den økonomiske 

politik i euroområdet (KOM(2001) 82 endelig) genoptages, så der snarest muligt kan 
gennemføres pragmatiske, men effektive forbedringer på dette område; 

 

− at det i den nærmeste fremtid diskuteres, hvorledes bestemmelserne om den økonomiske politik 
og om formulering af den økonomisk-politiske fællesskabsinteresse kan udformes bedre som 
led i en revision af traktaten til forberedelse af Fællesskabets udvidelse. 

 
− Kontaktperson: Katarina Lindahl 
   (Tlf. 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

• Grænseoverskridende betalinger i euro 
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Ordfører: Umberto Burani (italiensk medlem af Arbejdsgivergruppen) 

 
− Reference:  KOM(2001) 439 endelig - CES 1497/2001  

 

− Hovedpunkter:  
 

ØSU tilslutter sig formålet med Kommissionens forslag til forordning. Det er dog spørgsmålet, 

hvordan det kan undgås, at de nationale gebyrer forhøjes, hvilket i nogle tilfælde kunne ske 
med den begrundelse, at internationale transaktioner er forbundet med højere udgifter.  
 

Man skal også undgå risikoen for, at servicekvaliteten forringes, eller at bankerne ophører 
med at tilbyde tjenester, som de ikke måtte anse for rentable.  
 

ØSU overlader det til Kommissionen og Rådet at vurdere, om gennemførelsesfristerne er 

forenelige med behovet for en velorganiseret omstilling uden negative konsekvenser for 
forbrugerne . 

 

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

 

• Skattepolitik i EU - prioriteringer  
Ordfører: Peter Morgan (britisk medlem af Arbejdsgivergruppen) 

 
− Reference: KOM(2001) 260 endelig - CES 1486/2000  

− Hovedpunkter:  
 
Hvad angår de skattepolitiske målsætninger, Kommissionen specielt fremhæver:  
 

- støtter ØSU anvendelsen af alle de foreslåede alternative mekanismer – 
overtrædelesesprocedurer, ikke-lovgivningsbaserede løsninger og styrket samarbejde –  med 
henblik på at opnå fremskridt, selv om retsgrundlaget fortsat vil være baseret på 
enstemmighed. 

- støtter ØSU fuldt ud  bestræbelserne på at gennemføre en lovgivningsstrategi på 
momsområdet for de kommende fem år og at afskaffe de skattemæssige forhindringer for 
grænseoverskridende erhvervstilknyttede pensionsordninger. 

- ser ØSU gerne, at der på miljø - og energibeskatningsområdet lægges yderligere vægt på at 
kombinere målsætninger med retningslinjer. 

− mener ØSU i relation til punktafgifter på tobak og alkohol, at konkurrencen bør være tilladt 
med henblik på med tiden at føre til en tilnærmelse. 

− har ØSU i sinde at afgive en separat udtalelse om virksomhedsbeskatning. 
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− Kontaktperson: Katarina Lindahl 
   (Tlf. 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

• Reel beskatning af renteindtægter fra opsparing 

Ordfører: Guido Ravoet (belgisk medlem af Arbejdsgivergruppen) 

 
− Reference: KOM(2001) 400 endelig - CES 1481/2001  
 

− Hovedpunkter:   
 

- ØSU bifalder direktivforslaget og konstaterer med tilfredshed, at samtlige berørte i denne sag 
gennem den seneste tid har udfoldet store bestræbelser på at bringe sagen tættere på en 
løsning.  

 
- For at bevare de europæiske finansmarkeders og finanscentres konkurrencedygtighed er det 

afgørende at have forudgående sikkerhed for, at de samme foranstaltninger anvendes i de 
afhængige og associerede områder, og at der indføres tilsvarende foranstaltninger i en række 
nærtliggende og/eller vigtige finansielle centre 

- ØSU opfordrer derfor alle berørte til at foreslå forbedringer til forslaget, men samtidig 
bestræbe sig på at holde gennemførelsesomkostningerne så langt nede som muligt.  

- ØSU mener, at man ligeledes bør undersøge, om man i definitionen af "rentebetaling" ikke 
tillige bør medtage andre investeringer, som gør det muligt at opnå renteindtægter indirekte, 
såsom visse forsikringsprodukter. 

- Det er afgørende, at de betalende agenter inddrages så tæt som muligt i den videre udformning 
af denne ordning, fordi de vil komme til at spille en nøglerolle i den konkrete gennemførelse.  

 
- Kontaktperson: Katarina Lindahl 

    (Tlf. 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

• Lønomkostningsindekset 
Ordfører: Renate Hornung-Draus (tysk medlem af Arbejdsgivergruppen) 

 
- Reference: KOM(2001) 418 endelig - 2001/0166 (COD) - CES 1492/2001  

 

- Hovedpunkter:  
 
ØSU bifalder overordnet set Kommissionens forslag, men fremsætter følgende bemærkninger: 

 
- For så vidt angår medtagelse af små og meget små virksomheder i indekset anbefaler ØSU 

Kommissionen at undersøge mulighederne for undtagelser eller for en forenklet 
indsamlingsmetode.  
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- "Lønomkostninger eksklusive bonusser" : ØSU kræver eftertrykkeligt, at man går bort fra 

dette delindeks eller i det mindste kun udarbejder det en gang om året. 
 

- ØSU foreslår , at den foreslåede frist på 70 dage forlænges til 90 dage i en overgangsperiode 
på fem år, således at medlemsstaterne kan nå at omstille deres statistiksystemer til at kunne  
opfylde de nye krav. 

 
- ØSU finder det derfor ønskeligt, at der først og fremmest udarbejdes et delindeks, som ikke 

omfatter afdeling M, N og O i NACE Rev. 1. 

 
  Kontaktperson: Katarina Lindahl 
   (Tlf. 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

• Sverige: Strukturelle reformer  
Ordfører: Kenneth Walker (britisk medlem af Arbejdsgivergruppen) 

 
- Reference : Initiativudtalelse - CES 1498/2001  

 

- Hovedpunkter:  
 

På mange måder har den økonomiske, sociale og tekniske udvikling i Sverige i de sidste årtier 
været en succeshistorie. Den fremtidige udfordring må være at bygge videre på denne succes ved 
at fastholde den teknologiske føring, øge produktiviteten, modernisere arbejdsmarkedet og finpudse 
skattesystemet med henblik på at skabe et bæredygtigt og forbedret velfærdssystem, der støtter 
tanken bag den sociale samhørighed, som er noget helt centralt i det svenske samfund. 

 
- Kontaktperson: Katarina Lindahl 

   (Tlf. 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

• Den fælles markedsordning for bananer 
Ordfører: José María Espuny (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen) 

 
- Reference: KOM(2001) 477 endelig - 0187/2001 CNS - CES 1479/2001  

 
- Kontaktperson:  Eleonora Di Nicolantonio  

   (Tlf.: 32 2 546 9454 - e-mail:Eleonora.di Nicolantonio@esc.eu.int) 

 

• Strukturfondsprogrammeringen for perioden 2000-2006 
Ordfører: Campbell Christie  (britisk medlem af Arbejdstagergruppen ) 
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- Reference:  KOM(2001) 378 endelig - CES 1480/2001  
 

- Hovedpunkter:   
 
ØSU mener, at det er tydeligt, at Kommissionen har gjort en stor indsats for at sikre en ordentlig 
gennemførelse af de nye strukturfondsforordninger, hvad angår mål 1-programmer. Det er 
imidlertid vigtigt, at denne effektive begyndelse på den nye programmeringsfase forstærkes i løbet 
af hele programperioden ved hjælp af rapportering, overvågning og evaluering til tiden af 
resultaterne i selve regionerne. 

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

3. SOCIALE SPØRGSMÅL 

 

 ØSU kræver, at regeringerne gør en ihærdig indsats for at beskytte børn på Internettet. 
 

• Beskyttelse af børn/Internettet 
Ordfører: Ann Davison (britisk medlem af Gruppen Andre Interesser) 
 

- Reference: Tillægsudtalelse - CES 1473/2001 
 

- Hovedpunkter:  
 

ØSU understreger de fordele, Internettet indebærer for børn, og behovet for at overføre traditionen 
for offentlig transmissionsvirksomhed til de nye medier med henblik på at skabe en mangfoldighed 
af godt materiale for børn. Samtidig må den udbredte forekomst af skadeligt indhold bekæmpes 
med fornyet kraft. ØSU er betænkelig ved, at politiet stadig ikke er i stand til at opspore 
størstedelen af de børn, der har været misbrugt til børnepornografi på nettet. Det bifalder 
Kommissionens planer om at styrke samarbejdet på dette felt. Der må navnlig ydes en indsats for 
at styrke Europol og Interpol. 

 
ØSU støtter handlingsplanen for en mere sikker anvendelse af Internettet og ser den gerne styrket 
med øgede ressourcer, specielt hvad angår behovet for at definere, hvad man forstår ved skadeligt 
indhold,  at undgå downloading fra overtakserede linjer, medmindre den bekræftes med en voksens 
underskrift og at indføre mekanismer til registrering og anmeldelse af mistænkelig adfærd over for 
børn, så der meget hurtigt kan skrides ind  

 
Planen må imidlertid bakkes op via lovgivning og i nogle tilfælde via oprettelse af nye institutioner 
samt ved en energisk indsats fra regeringer, internetudbydere og erhvervs- og 
interesseorganisationer.  
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- Kontaktperson: Luis Lobo  
   (Tlf.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Sikkerheden omkring netværker og elektronisk kommunikation 
Ordfører: Daniel Retureau (fransk medlem af Arbejdstagergruppen) 
 

- Reference: KOM(2001) 298 endelig - CES 1474/2001  
 

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

• Sikre og bæredygtige pensioner 
Ordfører: Giacomina Cassina (italiensk medlem af Arbejdstagergruppen)  
 

- Reference:  KOM(2001) 362 endelig - CES 1491/2001 
 

- Hovedpunkter: 
 

Udtalelsen fokuserer på visse aspekter vedrørende sammenhængen mellem de berørte politikker og 
metodeproblemer i forbindelse med udviklingen af et samarbejde på pensionsområdet.  
 
Metodens overordnede mål er at skabe en kraftig synergi og sammenhæng mellem socialpolitik, 
beskæftigelsespolitik og økonomisk politik. Lovgivernes og de nationale myndigheders beføjelser og 
ansvar ligger fast, men målet om at skabe sammenhæng kan lettere nås, hvis arbejdsmarkedets 
parter, som er hovedaktørerne i enhver samfundsudvikling, systematisk inddrages. Ser man bort fra 
dette forhold, vil alle pensionsstrategier slå fejl. ØSU konstaterer, at Kommissionen ikke har været 
tilstrækkelig opmærksom på dette aspekt, som kun nævnes i to marginale passager i meddelelsen, 
og minder om, at Det Europæiske Råd i Stockholm i sine konklusioner fremhævede 
arbejdsmarkedsparternes rolle i håndteringen af forandringerne. 
 
Inddragelse af arbejdsmarkedets parter bør også fremmes og/eller styrkes i 
beskæftigelsespolitikken og i den økonomiske politik i særdeleshed.  
 
Social konsensus tilvejebringer man ikke kun ved at informere befolkningen korrekt og grundigt, 
men ved at sikre alle de berørte civilsamfundsorganisationers og arbejdsmarkedsparternes bevidste 
og aktive deltagelse.  
 
ØSU understreger specielt, at det er nødvendigt at opstille nogle tilstrækkeligt detaljerede 
indikatorer, som kan give et virkelighedstro billede af de fulde konsekvenser af de samlede analyser 
og prognoser.  
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Kontaktperson: Stefania Barbesta 
    (Tlf.: 32 2 546.95.10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

• Minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere 
Ordfører: Dario Mengozzi (italiensk medlem af Gruppen Andre Interesser) 
Medordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (spansk medlem af Arbejdstagergruppen) 

 

- Reference: KOM(2001) 181 endelig - 2001/0091 (CNS) - CES 1482/2001  

 
- Hovedpunkter:  

 
ØSU hilser direktivforslagets målsætninger velkommen og er grundlæggende enig i forslaget, men 
fremsætter visse bemærkninger til indholdet ud fra den betragtning, at minimumsvilkårene skal være 
baseret på den bedste praksis og skal ses på baggrund af de grundlæggende menneskerettigheder 
og indgår i en international juridisk sammenhæng. I den forbindelse er det beklageligt, at 
Kommissionen ikke anvender ordet "rettigheder", men i stedet foretrækker andre omskrivninger, 
hvorved asylansøgeren kommer til at fremstå som en person stort set uden rettigheder.  
 
ØSU synes, at perioden på seks måneder, efter hvilken adgang til arbejdsmarkedet ikke kan 
nægtes, virker rimelig. Derimod er den ikke passende i forbindelse med erhvervsuddannelse, der 
bør tilbydes så bredt som muligt.  
 
De materielle modtagelsesforhold skal skabe en levestandard, som sikrer ansøgernes og deres 
ledsagende familiemedlemmers sundhed og trivsel. 
 
Hvad angår størrelsen  og formen af de ydelser, der tildeles asylansøgerne, bør der ikke være for 
store forskelle medlemsstaterne imellem. Ydelserne bør fastsættes i relation til den sociale bistand 
og bør ikke kunne udbetales i form af værdikuponer. 
 
Modtagelsesprocedurerne bør være så korte som muligt, således at personer, der flygter fra 
undertrykkelse og forfølgelse - indtil det modsatte er bevist - ikke befinder sig i en situation uden 
rettigheder i for lang tid, efter at de er ankommet til værtslandet.  

 

- Kontaktperson: Pierluigi Brombo 
   (Tlf. 32 2 546 97 18 - E-mail: Pierluigi.Brombo@esc.eu.int) 
 
 

• Nye rammer for samarbejde om aktiviteter vedrørende informations- og 
kommunikationspolitikken i Den Europæiske Union 

Hovedordfører: J. Ignacio Gafo Fernández (spansk medlem af Arbejdsgivergruppen) 
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- Reference: KOM(2001) 354 endelig - CES 1493/2001  

 
- Hovedpunkter:   
 

ØSU støtter Kommissionens målsætning om at skabe nye rammer for samarbejde om aktiviteter 
vedrørende informations- og kommunikationspolitikken i Den Europæiske Union, men mener ikke, 
der tages tilstrækkeligt hensyn til den rolle, ØSU kan spille. Under henvisning til navnlig den nyligt 
undertegnede samarbejdsprotokol for Kommissionen og ØSU opstilles der en række forslag, som 
Kommissionen opfordres til at tage i betragtning. 
 

- Kontaktperson:  Claude Laval 
    (Tlf. 00 32 2 546 92 26 - e-mail: claude.laval@esc.eu.int 
 

4.  MILJØET 
 Genfinde borgernes prioriteter. 
 

• Bæredygtig udvikling i Europa 
Ordfører: Ernest Erik Ehnmark (svensk medlem af Arbejdstagergruppen) 
Medordfører: Lutz Ribbe (tysk medlem af Gruppen Andre Interesser) 

 
- Reference : Tillæg til initiativudtalelse - CES 1494/2001  
 

- Hovedpunkter:  
I en "Opfordring til Laeken-topmødet" udtaler ØSU, at bæredygtig udvikling er en ny vision om 
Europas fremtid. Det ser Laeken-erklæringen som en særlig mulighed for at skærpe visionen om 
bæredygtig udvikling som en afgørende opgave for EU. ØSU mener, at der er tale om en radikal 
indfaldsvinkel, som indeholder store udfordringer for samfundet, men som sigter mod at udforme 
politikker og foranstaltninger, så de  imødekommer borgernes langsigtede prioriteringer. Som sådan 
vedrører den alle EU's og medlemsstaternes aktiviteter og baner vej for, at borgerne kan komme 
tættere på EU og dets politikker. 
 
Dette betyder, at EU's politikker skal formes nedenfra og op med bred offentlig støtte. Det kræver 
aktiv inddragelse af borgerne  kombineret med velfungerende informations- og høringsprocedurer. 
 
 

- Kontaktperson: Diarmid McLaughlin   
   (Tlf.: 32 2 546 9350 - e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int) 

 

• Stabile produkter af humant blod eller plasma 
Ordfører: Carlos Ribeiro (portugisisk medlem af Gruppen Andre Interesser)  
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- Refe rence: KOM(2001) 480 endelig - 2001/0186 (COD) - CES 1484/2001  
 

- Hovedpunkter: 
 

Det Økonomiske og Sociale Udvalg bifalder Kommissionens forslag, der sigter mod at tydeliggøre 
ordlyden i direktiv 2000/70/EF. 

 

- Kontaktperson: Stefania Barbesta 
    (Tlf.: 32 2 546.95.10 -  e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

• Økonomisk vækst, beskatning og bæredygtighed i EU's pensionssystemer 
Ordfører: Harry Byrne (irsk medlem af Arbejdsgivergruppen) 
Medordfører: Jan Jacob van Dijk (hollandsk medlem af Arbejdstagergruppen ) 

 
- Reference: Initiativudtalelse - CES 1490/2001  
 

- Hovedpunkter: . 
 

ØSU henleder opmærksomheden på udviklingen i hhv. den demografiske struktur og 
pensionssystemerne. 
 
Det glæder ØSU at bemærke, at medlemsstaterne nu aktivt er involveret i planlægning med henblik 
på at gøre pensionsudgifterne mere bæredygtige. Det er uhensigtsmæssigt at foreslå fælles 
løsninger for medlemsstaterne, eftersom der er så stor forskel på deres udgangspunkter.  
 
I den forbindelse mener ØSU, at medlemsstaterne bør undersøge mulighederne for at anvende 
supplerende ordninger (søjle to og tre), selv om supplerende pensionsordninger ikke er et 
universalmiddel. 
 
Ligesom Kommissionen mener ØSU, at pensionsordningerne også bør tilpasses efter ændringerne i 
samfundet som sådant. 
 
Anvendelsen af den åbne koordinationsmetode og opstilling af fælles målsætninger med 
hensigtsmæssige indikatorer giver medlemsstaterne mulighed for at udveksle erfaringer og lære af 
hinanden. 
 
ØSU anbefaler, at ansøgerlandene opfordres til at gennemføre en tilsvarende vurdering af deres 
pensionssystemer med henblik på at vurdere, hvor bæredygtige de er på lang sigt. 
 

- Kontaktperson: Alberto Allende  
    (Tlf.: 322 546 9679 - e-mail:alberto.allende@esc.eu.int) 
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