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1. FISKERI, LANDBRUG OG SKOVBRUG 
 

• Reform af den fælles fiskeripolitik 
Ordfører: Seppo Ilmari Kallio (Gruppen Andre Interesser - FIN) 
Medordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen – P) 
 

– Reference: KOM(2002) 181 endelig – CESE 1369/2002 
 
– Hovedpunkter: 

 

 EØSU er enig i den diagnose af situationen i EU's fiskerisektor, der blev præsenteret i 
Kommissionens grønbog fra 2001, ikke mindst med hensyn til fiskerflådens overkapacitet.  

 
• Der bør gøres mere ud af behovet for at skabe en passende balance mellem 

fiskerfartøjernes rentabilitet og effektivitet på den ene side og bæredygtig beskæftigelse på 
den anden. 

 
• EØSU bifalder den flerårige forvaltningsplan, men har nogle forbehold over for 

Kommissionens forslag om at udelukke Rådet fra den årlige beslutningstagning om TAC- 
og kvoteforslag, når det flerårige program er blevet vedtaget. 

 
• EØSU opfordrer til udvidet samarbejde mellem forskerne og fiskerisektoren med henblik 

på en klarere og mere dybtgående evaluering af de videnskabelige data. De regionale 
rådgivende råd for fiskeriforvaltning hilses velkommen, men de skal have en klart defineret 
rolle og konkrete opgaver inden for rammerne af Den Rådgivende Komité for Fiskeri og 
Akvakultur og arbejdsgrupperne herunder.  

 
• Der skal tages hensyn til miljøaspekterne på alle EU's fælles politikområder, også inden for 

fiskeripolitikken. EØSU foreslår, at "forureneren betaler"-princippet skal anvendes i 
forbindelse med dækning af udgifterne til miljøforvaltningen. 

 
• Videnskabelig rådgivning baseret på fiskebestandenes reelle tilstand er det vigtigste 

grundlag for regulering af fiskeriet. Derfor ønsker EØSU et bedre samarbejde mellem 
forskerne og fiskerisektoren. 

 
• EØSU har visse forbehold over for forslaget om nye bestemmelser vedrørende tildeling af 

støtte til fiskerflåden. Udvalget stiller sig navnlig tvivlende over for indstillingen af offentlig 
støtte til modernisering af flåden. 
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• Selv om støtte ikke kan være en permanent løsning for sektoren, mener EØSU, at der 

fortsat er argumenter (arbejdstagernes sikkerhed, arbejds- og levevilkår, kvalitet osv.) for 
at opretholde støtten til modernisering af fiskerfartøjerne. De nuværende begrænsninger 
kan dog bevares, især forbuddet mod forøgelse af fartøjskapaciteten. 

 
• EØSU mener, at små fiskerfartøjer (under 12 meter) skal lades uden for reformens planer 

vedrørende kapacitetsreduktion. 
 

• EØSU kan tilslutte sig, at den nuværende 6-12 sømiles fiskerizone forbliver under national 
jurisdiktion. I forbindelse med fiskerimulighedernes fordeling finder EØSU det nuværende 
princip om relativ stabilitet tilfredsstillende. 

 
• I forlængelse af tidligere udtalelser understreger EØSU betydningen af kontrol i forbindelse 

med reformen af fiskeripolitikken.  
 

• EØSU bifalder, at Kommissionen for nylig vedtog en handlingsplan med henblik på at 
modvirke de sociale, økonomiske og regionale konsekvenser af omlægningen af EU's 
fiskerierhverv. Man bør være særlig opmærksom på den fælles fiskeripolitiks 
socioøkonomiske indvirkning på hele det omgivende samfund i kystområderne. 

 
• EØSU mener, at EU pga. svage ressourcer i mange udviklingslande til fiskerikontrol bør 

bistå disse lande med at kontrollere det fiskeri, der finder sted i deres farvande. 
 

– Kontaktperson:  Gaia Angelini   
   (Tlf.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 

 
 

• Midtvejsrevision af den fælles landbrugspolitik  

 
 Ordfører: Adalbert Kienle (Arbejdsgivergruppen – D) 

 
– Reference: KOM(2002) 394 endelig – CESE 1366/2002 

 
– Hovedpunkter:  

 
I denne udtalelse, som ligger i forlængelse af og supplerer initiativudtalelsen om "Den fælles 
landbrugspolitiks fremtid", der blev vedtaget i marts 2002, fortsætter EØSU sin analyse af den 
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mulige udvikling af den fælles landbrugspolitik, men denne gang i lyset af Kommissionens 
forslag til midtvejsrevisionen. 

 
Ifølge EØSU er den debat om "den fælles landbrugspolitiks fremtid", som Kommissionen har 
startet med forslaget om midtvejsrevisionen, og som skal bidrage til en konkretisering af 
lovforslag fra EU's udøvende organ, af stor betydning. Debatten har således en betydning, der 
rækker langt ud over de økonomiske og sociale spørgsmål vedrørende landbrugssektoren. 
Den omfatter også aspekter som fødevaresikkerhed, ernæringssikkerhed og forbruger-, 
miljø- og naturbeskyttelse. 

 
EØSU bifalder generelt Kommissionens mål. Især støttes målet om at forankre princippet 
om alsidighed i den fælles landbrugspolitik som helhed. Det er imidlertid navnlig vigtigt at 
undersøge, om og i hvilket omfang de foreslåede foranstaltninger i realiteten vil bidrage til 
opnåelse af disse mål. 

 
Kommissionens særlige mål om på markedsområdet at begrænse interventionens rolle – især 
for korns vedkommende – til blot at være et sikkerhedsnet blev allerede opnået med 
prisnedsættelserne i Agenda 2000. EØSU tvivler derfor på, at det er muligt at begrunde 
den foreslåede yderligere 5%'s nedsættelse af interventionsprisen for korn med 
udviklingen i markedspriserne. 

 
EØSU har gentagne gange bakket op om en styrkelse af landdistriktsudviklingen. 
EØSU finder det bekymrende, at problemet ud over manglende midler under den anden søjle 
også består i en yderst ulige fordeling af midlerne mellem regionerne . Hvis den anden 
søjle i den fælles landbrugspolitik skal udbygges yderligere (gennem graduering), må det 
sikres, at EU's medlemsstater stiller et mindstemål af nationale midler under 
medfinansieringsordninger til rådighed.  

 
Hvad angår den "dynamiske graduering" afventer EØSU nærmere oplysninger om dens 
konkrete form og finansielle indvirkning. 

 
EØSU stiller sig tvivlende til en fuldstændig produktionsafkobling af de direkte betalinger 
og udbeder sig en yderligere præcisering. Afkobling kan uden tvivl give landmændene større 
handlefrihed, men en fuldstændig afkobling harmonerer hverken med ønsket om et alsidigt 
landbrug (den europæiske landbrugsmodel) eller behovet for en vedvarende sikring af direkte 
betalinger. 

 
Kommissionens afkoblingsforslag er faktisk ensbetydende med en nydefinition eller en 
"omkobling", da de direkte betalinger fremover vil være betinget af, at bestemte normer for 
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dyrkning af jorden overholdes (krydsoverensstemmelse). Der kan ifølge EØSU ikke 
foretages nogen reel vurdering af situationen, før Kommissionen i nærmere enkeltheder har 
fremlagt sine idéer om krydsoverensstemmelsesreglernes omfang og den ledsagende 
kontrolprocedure. 

 
Hvad angår videreførelsen af WTO-forhandlingerne anbefaler EØSU Kommissionen at stå 
fast på dens hidtidige holdning om at kæde de klassiske handelsspørgsmål sammen med 
ikke-handelsrelaterede spørgsmål. Endelig finder EØSU det absolut nødvendigt at 
inddrage kandidatlandene i høringerne om midtvejsrevisionen. 

 
– Kontaktperson:  Eleonora di Nicolantonio  

   (Tlf.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Handelen inden for Fælleskabet – Indførsel af tyresæd  
Ordfører: Leif E. Nielsen (Gruppen Andre Interesser - DK) 
 

– Reference: KOM(2002) 527 endelig – 2002/0229 (CNS) – CESE 1359/2002 
 

– Hovedpunkter: 
 

• Forslaget – der blandt andet sigter mod at lette oprettelsen af sædbanker adskilt fra 
tyrestationen – vil medføre en liberalisering af markedet til fordel for en "inseminerings-
industri" af mere international karakter, som distribuerer tyresæd og embryoner gennem 
lokale lagre.  

 
• Ifølge EØSU medfører det en alvorlig risiko for en underminering af det hidtidige system 

samt for tiltagende centralisering i udvælgelse, produktion og distribution af avlsmateriale. 
Konsekvensen kan blive en gradvis ændring af avlsmål og manglende alsidighed i 
avlsmaterialet med mere "strømlinede produktionsdyr som resultat.  

  
• EØSU understreger, at de gældende bestemmelser om handel med sæd i tilstrækkelig grad 

sikrer høje standarder, som både er nødvendige for den dyrlæge, der foretager 
insemineringen, og avlerne. Ifølge EØSU ville dette ikke kunne garanteres i alle sædbanker. 

 
• EØSU mener, at den foreslåede ændring angående sædbanker ikke kan accepteres i den 

nuværende ordlyd. 
 



- 5 - 

Greffe CESE 232/2002 MK/HN/IL/TBN/jr-t .../... 

• EØSU bifalder dog de tre andre foreslåede ændringer. 
 
– Kontaktperson:  Gaia Angelini   

   (Tlf.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)  
 
 

• Handel med frø 
 Ordfører: Paolo Bedoni (Arbejdsgivergruppen - I) 

 
– Reference: KOM(2002) 523 endelig – 2002/0232 (CNS) – CESE 1360/2002   

 
– Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio  

   (Tlf.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Transport af får og geder 
– Ordfører: C. Fakas (Gruppen Andre Interesser - EL) 

 
– Reference: KOM(2002) 504 endelig – 2002/0218 (CNS) – CESE 1357/2002 

 
– Kontaktperson:  Gaia Angelini   

   (Tlf.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 
 

 

• Overvågning af skove  
Ordfører: Seppo Ilmari Kallio (Gruppen Andre Interesser - FIN) 
 

– Reference: KOM(2002) 404 endelig – 2002/0164 (COD) – CESE 1368/2002 
 
– Kontaktperson: Johannes Kind   

   (Tlf.: 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)  
 

 

2. UDVIDELSE 
 

• Udvidelsens økonomiske og sociale konsekvenser i ansøgerlandene  
Ordfører: Dimitrios N. Dimitriadis (Arbejdsgivergruppen - EL) 
Medordfører: Eva Belabed (Lønmodtagergruppen – A) 
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– Reference: CES 591/2002 fin – CESE 1365/2002 
 
– Hovedpunkter: 
 

Denne udtalelse er et bevis på den særlige interesse, hvormed EØSU følger ansøgerlandenes 
tiltrædelsesforhandlinger. EØSU støtter i alle henseender udvidelsen og deler det danske 
formandskabs holdning, nemlig at tidsplanen for udvidelsen af EU skal overholdes. 

 
I EØSU's udtalelse fokuseres på udvidelsens økonomiske og sociale konsekvenser for 
borgerne i ansøgerlandene. 
 
Udtalelsen behandler emner som den økonomiske situation i nøglesektorerne, 
privatiseringsprocessen, den offentlige service, den nuværende sociale situation, 
forbrugerrettigheder, miljøspørgsmål og borgernes sikkerhed. EØSU fremsætter henstillinger 
på disse områder. 
 
I EØSU's udtalelse analyseres overgangen til et frit marked, som har skabt en ny opfattelse af 
økonomiske, sociale og erhvervsmæssige procedurer i ansøgerlandene. EØSU understreger 
den voldsomme forandring af de socioøkonomiske vilkår på grund af den høje politiske og 
socioøkonomiske pris for disse lande i overgangsperioden, de offentlige myndigheders 
ineffektivitet og sammenbruddet i økonomiernes indre mekanismer og procedurer. 
 
EØSU anmoder om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, bedre infrastrukturer og en afbalanceret 
politik for sociale ydelser og lønninger.  
 
EØSU understreger behovet for på nært hold at overvåge lovgivningen for arbejdsmarkedet 
for at sikre, at denne udvikles i overensstemmelse med principperne bag den europæiske 
sociale model. 
 
EØSU fastholder, at EU's udvidelse er en historisk chance for at forene Europa og dets 
borgere under et "fælles tag", der sikrer stabilitet og velstand på kontinentet. 
 
EØSU fremsætter henstillinger med henblik på at reducere bureaukratiet, forbedre 
retsbeskyttelsen, tiltrække flere udenlandske investeringer, reformere landbrugspolitikken, 
udvikle civilsamfundet og fremme økonomisk og social konvergens. 

 
– Kontaktperson: Jacques Kemp   

   (Tlf.: 32 2 546 9810 - e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
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3. LISSABON-STRATEGIEN OG KOORDINERING AF DEN 
ØKONOMISKE POLITIK OG SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDS-
POLITIKKEN 

 

• Produktivitet og konkurrenceevne i EU 
Ordfører: Ulla Sirkeinen (Arbejdsgivergruppen - FIN) 
Medordfører: Ernst Erik Ehnmark (Lønmodtagergruppen – S) 
 

– Reference: KOM(2002) 262 endelig – CESE 1370/2002 
 

– Hovedpunkter: 
 

EØSU understreger, at det vigtigste skridt hen imod bedre produktivitetsvækst i EU er fuld 
gennemførelse af Lissabon-strategien. 

 
Kommissionen bør videreudvikle sine analyse-, benchmarking- og indrapporteringsmetoder 
for produktivitetsudvikling med henblik på at stimulere produktivitetsfremmende 
foranstaltninger. Virkefeltet bør desuden udvides til også at omfatte en analyse af effektiviteten 
inden for den offentlige sektor. 

 
Især spørgsmålene om øko-produktivitet, den rolle, som informations- og 
kommunikationsteknologi (IKT) spiller, samt andre kvalitative aspekter angående 
produktiviteten bør undersøges yderligere. Ydermere er det nødvendigt at udvikle forskning 
og metoder for at løse det problem, der er med at inkludere omkostningerne ved forringelse af 
naturlige ressourcer og øget forurening i nationale regnskaber og BNP. 

 
EØSU henstiller, at såvel spørgsmålene om produktivitet som bæredygtig udvikling integreres i 
den årlige opfølgning af den samlede Lissabon-strategi. 

 
EØSU opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at analysere udvidelsens indvirkning på 
produktivitetsvæksten i hele EU fremover. Produktivitetsudvikling i kandidatlandene er en 
udfordring, men ser også ud til at give mulighed for stor potentiel fremgang.  

 
EØSU vil for sit eget vedkommende: 
 

• især henlede opmærksomheden på udviklingen inden for produktivitet, når det afgiver sin 
udtalelse om opfølgningen af Lissabon-strategien på forårstopmødet, 
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• hvert andet år afholde en konference om Lissabon-strategien og 
 
• eventuelt udarbejde initiativudtalelser om produktivitet. 

 
 

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

 

• Økonomisk og monetær styring samt økonomisk og social samhørighed 
– Ordfører: Susanna Florio (Lønmodtagergruppen - I) 
 
− Reference: Initiativudtalelse – CESE 1363/2002 
 
− Hovedpunkter:  

 
Samordningen af den økonomiske politik skal bidrage til, at EU's vækst- og jobpotentiale 
udnyttes bedst muligt. 
 
Kommissionens forslagsret og obligatorisk høring af EØSU i forbindelse med opstillingen af de 
overordnede retningslinjer for den økonomiske politik skal genindføres. 
 
Fuld beskæftigelse bør udtrykkeligt nævnes i forfatningstraktaten som et af EU's mål, og det 
bør klarere fremgå af traktaten, at finans- og pengepolitikken skal medvirke til at skabe vækst 
og fuld beskæftigelse. 
 
EU må skaffe sig de instrumenter, der er nødvendige for at gennemføre Lissabon-strategien. 
Hertil hører også samordning af den makroøkonomiske politik og strukturpolitikken samt en 
grundig dialog mellem den makroøkonomiske politiks forskellige aktører. 
 
Forfatningstraktaten bør også omtale tjenesteydelser af almen interesse. Den bør desuden 
indeholde et bedre retsgrundlag for samordningens udformning og for inddragelsen af 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundets øvrige berørte aktører. Beslutningsprocessen 
inden for EU skal tage hensyn til principperne solidaritet, gennemsigtighed, sammenhæng, 
subsidiaritet, proportionalitet og åbenhed. 

 
− Kontaktperson: Katarina Lindahl 
   (Tlf. 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
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4. TRANSPORT OG SOCIAL DIALOG 
 

• Social dialog/Paneuropæiske transportkorridorer 
Ordfører: Karin Alleweldt (Lønmodtagergruppen - D) 
 

– Ref.: Tillæg til initiativudtalelse – CESE 1351/2002 
 

– Hovedpunkter: 
 

EØSU har i nogle år arbejdet på at gennemføre en struktureret social dialog i de 
paneuropæiske transportkorridorer som følge af den åbenlyse mangel på koordination og 
gennemsigtighed mellem repræsentanterne for de økonomiske og sociale kredse i de central- 
og østeuropæiske lande og deres nationale administrationer.  
 
EØSU's arbejde med dette spørgsmål er blevet fulgt op af en offentlig debat, der afslører 
betydelige mangler i implementeringen af en reelt integreret transportpolitik i korridorerne.  

 
EØSU har bevist, at det kan bidrage væsentligt til at fremme den sociale dialog med de 
socioøkonomiske organisationer i Central- og Østeuropa. Det spiller ligeledes en rolle som 
bindeled for EU-institutionerne og de berørte regeringer og ministerier. Denne rolle kan 
udbygges ved at:  

 
– give et mellemfristet tilsagn, bl.a. ved at videreføre en permanent studiegruppe til 

"Fremme af den sociale dialog i de paneuropæiske korridorer" 
 

– forbedre formidlingen af kontakter, informationer og erfaringsudveksling med parterne 
yderligere 

 
– befæste princippet om dialogkonferencer og sætte forstærket ind i felten samt 

 
– sikre obligatorisk repræsentation af EØSU og dermed af de socioøkonomiske gruppers 

interesser i de relevante fora og styringsudvalg.  
 

– Kontaktperson:  Luís Lobo   
   (Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Sikkerhed/passagerskibe 
Ordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen - P)  
 

– Ref.: KOM(2002) 158 endelig – 2002/0074-0075 (COD) – CESE 1352/2002 
 

– Hovedpunkter: 
 

EØSU glæder sig over Kommissionens forslag, hvad angår: 
 

– særlige stabilitetskrav til ro-ro-passagerskibe , men understreger samtidig, at det vil 
være ønskeligt med en international aftale inden for rammerne af IMO;  

 
– sikkerhedsregler og standarder for passagerskibe, selv om udvalget beklager, at 

artikel 6, litra a, stk. 3, vil blive afskaffet med kompromisløsningen i Ministerrådet.  
 
Udvalget erkender, at en international aftale er at foretrække, når det gælder skibsselskabers 
erstatningsansvar over for søfartspassagerer, men der er også en betydelig fordel ved 
ensartet anvendelse af SA-bestemmelserne i EU's medlemsstater.  
 

– Kontaktperson: Luís Lobo   
   (Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
  

 

• Organiske tinforbindelser på skibe  

Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgivergruppen – EL)  
 

– Ref.: KOM(2002) 396 endelig – 2002/0149 (COD) – CESE 1354/2002  
 

– Hovedpunkter: 
 

EØSU finder, at EU's initiativ bør være i overensstemmelse med principperne i IMO's TBT-
konvention, under hensyntagen til lovgivningsmæssige krav og kommercielle overvejelser.  

 
 Ifølge EØSU 

 
– bør medlemsstaterne snarest ratificere TBT-konventionen, evaluere efterlevelsen og 

markedsudsigterne og definere et realistisk mål for supplerende aktioner;  
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– kan gradvis afvikling af anvendelsen af TBT-malinger i overgangsperioden forene 
hensynet til miljøet med hensynet til at bevare EU-flådens konkurrenceevne på 
verdensplan;  

 
– bør skibe, der sejler uden for EU, undtages med henblik på at begrænse 

konsekvenserne.  
 

– Kontaktperson: Luís Lobo   
   (Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

5. DET INDRE MARKED OG SKATTEPOLITIK 
 

• Udvidelsens konsekvenser for det indre marked  
Ordfører: Eva Belabed (Lønmodtagergruppen – A) 
 

– Ref.: Tillæg til initiativudtalelse – CESE 1371/2002 
 

– Hovedpunkter: 
 

Et udvidet indre marked vil indebære en lang række økonomiske fordele og styrke Europas 
konkurrenceevne globalt set, hvis det lykkes at udnytte det eksisterende potentiale i stedet for 
at lade det ligge uudnyttet hen. Her menes også i vid udstrækning udnyttelsen af den 
arbejdskraft, der er til rådighed.  

 
Det er afgørende for den folkelige accept af udvidelsen, at fordelene rent faktisk kan mærkes i 
befolkningen.  

 
Den indsats, der pågår med henblik på at udvikle kapaciteten inden for forvaltning og 
retsvæsen, skal fortsat fremskyndes og støttes, således at EU's lovgivning ikke kun eksisterer 
på papiret, men også anvendes og følges i praksis.  

 
For at kunne håndtere de økonomiske og sociale omvæltninger, der opstår i forbindelse med 
overtagelsen af Fællesskabets regelværk og integrationen af samfundene, har begge sider bl.a. 
foreslået at iværksætte overgangsbestemmelser. 
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EØSU har fremsat flere forslag i forbindelse med udviklingen af det indre marked, heriblandt 
et forslag om oprettelse af koordinationscentre for det indre marked i ansøgerlandene.  

 
– Kontaktperson: Jakob Andersen   

    (Tlf : 3225469258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

• Offentlighedsforpligtelse for selskaber 
Ordfører: María Sánchez Miguel (Lønmodtagergruppen - E) 
 

– Ref.: KOM(2002) 279 endelig – 2002/0122 (COD) – CESE 1350/2002 
 

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

 
6. INDVANDRING 

 

• Fællesskabspolitik for tilbagesendelse   

Ordfører uden studiegruppe: Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagergruppen – E) 
 

– Ref.: KOM(2002) 564 endelig – CESE 1362/2002 
 

– Hovedpunkter: 
 

Man skal altid huske på, at en person uden papirer ikke er en person uden rettigheder, og at 
en indvandrer, som ikke har papirerne i orden, ikke er kriminel, selv om vedkommendes 
situation ikke er lovlig. 

 
EØSU ønsker, at Rådet og Kommissionen gør sig overvejelser over det misforhold og den 
skævhed, der ligger i forsinkelsen af den fælles lovgivning om lovlig indvandring på den ene 
side og vedtagelsen af så strenge foranstaltninger mod ulovlig indvandring som udvisning og 
tvungen hjemsendelse på den anden side. 

 
EØSU mener, at udvisning og obligatorisk hjemsendelse er en ekstrem foranstaltning. 
Udtalelsen om grønbogen understregede allerede behovet for så vidt muligt at satse på frivillig 
tilbagevenden og kun at ty til tvangsmæssig tilbagesendelse som en sidste udvej. 
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En tilbagesendelsespolitik må nødvendigvis baseres på respekt for menneskerettighederne og 
de grundlæggende frihedsrettigheder (den europæiske menneskerettighedskonvention og 
charteret om grundlæggende rettigheder). 
 
Hvis nogle af de forslag, der fremsættes i meddelelsen, gennemføres, før der foreligger en 
fælles politik og lovgivning til legal kanalisering af indvandring samt en fælles asylpolitik og 
-lovgivning, vil det være det samme som at starte med at bygge taget. 
 
EØSU ønsker en ligevægt mellem foranstaltningerne til begrænsning af ulovlig indvandring og 
de foranstaltninger, der er nødvendige for, at indvandringen kan foregå lovligt.  

 
Familiens ret til at blive sammen skal helt klart veje tungere end begrundelsen for udvisning af 
en person uden lovligt ophold. Der må ikke beordres udvisning, hvis den indebærer splittelse 
af en familie. 

 
– Kontaktperson: Alan Hick  

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

7. SUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED 
 
• Behandling af humane væv og celler 
 Ordfører: Adrien Bedossa (Gruppen Andre Interesser – F) 
 

– Ref.: KOM(2002) 319 endelig – 2002/0128 (COD) – CESE 1361/2002 
 

– Hovedpunkter: 
 

Det er tvingende nødvendigt med dette specifikke direktiv. De heri indeholdte bestemmelser er 
nødvendige og indbyrdes sammenhængende, hvilket også fremgår af den valgte 
lovgivningstype. Hertil kommer, at disse udvekslinger af væv og celler er baseret på 
grundlæggende værdier: donorens anonymitet, frivillighed, solidaritet, og at menneskeligt væv 
og menneskelige celler ikke koster noget. 
 
EØSU er enig med Kommissionen i, at man i betragtning af den hurtige videnskabelige 
udvikling på området bør lade muligheden for regelmæssigt at ajourføre direktivet i takt med 
den nyeste, dokumenterede videnskabelige udvikling stå åben under overholdelse af princippet 
om sammenhæng.  
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Det bør indføjes i selve direktivet, at der skal foreligge en proceduregodkendelse ved 
behandling af en produkttype (væv/celler). Denne godkendelse skal indeholde en beskrivelse 
af arbejdsmetoder eller praksis for den enkelte produkttype for hver enkelt fase lige fra 
udtagning, til produktet er klart til anvendelse. En sådan godkendelse vil bidrage til en 
beskyttelse af sundheden og sikre kvaliteten af transplantaterne.  

 
Der bør indgås en aftale på EU-plan mellem sundhedsinstitutionerne, der leverer eller anvender 
væv (det samme gælder for celleterapienhederne og sundhedsinstitutionerne).  
 
At bilagene udgør en integreret del af direktivet kan ud fra et administrativt synspunkt blokere 
for deres regelmæssige opdatering. EØSU mener derfor, at det bør indføjes i artikel 29, at der 
skal foreligge mulighed for at ajourføre bilagene i takt med den videnskabelige udvikling, og at 
der hvert andet år skal foretages en revision af bilagene.  
 

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

 

• Sødestoffer - ændring    
Ordfører: John Donnelly (Gruppen Andre Interesser - IRL) 
 

– Ref.: KOM(2002) 375 endelig – 2002/0152 (COD) – CESE 1356/2002 
 

– Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio 
   (Tlf.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Røgaromaer  
Ordfører: Ann Davison (Gruppen Andre Interesser - UK) 

 
– Ref.: KOM(2002) 400 endelig – 2002/0163 (COD) – CESE 1355/2002 
 

– Kontaktperson:  Eleonora di Nicolantonio 
    (Tlf.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
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• Tilsætningsstoffet E 425 konjac   
Ordfører: John Donnelly (Gruppen Andre Interesser - IRL) 
 

– Ref.: KOM(2002) 451 endelig – 2002/0201 (COD) – CESE 1358/2002 
 

– Kontaktperson: Gaia Angelini   
   (Tlf.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)  
 

 

8. ET EUROPÆISK RETSOMRÅDE 
 

• Alternativ konfliktløsning 
Ordfører: Henri Malosse (Arbejdsgivergruppen - F) 
 

– Ref.: KOM(2002) 196 endelig – CESE 1349/2002 
 

– Hovedpunkter: 
 

EØSU foretrækker en henstilling.  
 

Rækkevidden af aftalebestemmelser om alternativ konfliktløsning: EØSU erkender, at 
dommeren ikke kan pådømme sagen, så længe den faktiske alternative konfliktløsningsproces 
ikke er iværksat.  

 
De proceduremæssige minimumsgarantier: Nødvendig fastholdelse af principperne om 
tredjepartens uvildighed i forhold til parterne, åbenhed, effektivitet, objektivitet og 
fortrolighed.  

 
Udfaldet af den alternative konfliktløsningsproces: Det bør overvejes at harmonisere 
aftalebestemmelsernes juridiske beskaffenhed i samtlige medlemsstater og allerede nu 
fastsætte, at aftalens retskraft, som opnås i overensstemmelse med hver enkelt medlemsstats 
lovgivning, i sig selv medfører retskraft i samtlige EU-medlemsstater. "Bruxelles I"-
forordningen bør ændres i overensstemmelse hermed.   
 

 
– Kontaktperson:  João Pereira dos Santos 

   (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Ubestridte krav 
Ordfører: Guido Ravoet (Arbejdsgivergruppen - B) 
 

– Ref.: KOM(2002) 159 endelig – 2002/0090 (CNS) – CESE 1348/2002 
 

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

9. INFORMATIONSSAMFUNDET 

  

• Anvendelse af den offentlige sektors dokumenter 
Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgivergruppen - F) 

 
– Referencer: KOM(2002) 207 endelig – 2002/0123 (COD) – CESE 1353/2002 
 
– Hovedpunkter: 

 
 EØSU støtter direktivforslaget. For bedre at kunne nå sine mål anmoder EØSU 

Kommissionen om at: 
 
–  udvide direktivets anvendelsesområde til at omfatte dokumenter, som offentlige museer, 

universitetsbiblioteker og offentlige biblioteker ligger inde med, og som repræsenterer 
Europas fælles kulturarv; 

– stille enhver offentlig myndighed eller institution til ansvar i tilfælde af, at der bevidst 
udleveres forkerte eller censurerede oplysninger; 

– anvende gebyrprincipperne under "den lave omkostningsmodel" ; 
– stille "oplysninger, der har afgørende betydning", og som offentlige administrationer i 

medlemsstaterne er i besiddelse af, til rådighed gratis. 
 

– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore  
  (Tlf.: 00 32 2 546 9794 - e-mail: raffaele.del fiore@esc.eu.int) 
 



- 18 - 

Greffe CESE 232/2002 MK/HN/IL/TBN/jr-t  

10.  INSTITUTIONEL FINANSORDNING 
 

• Finansforordningen/Fællesskabsagenturer  
Hovedordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen - P) 

 
– Reference: KOM(2002) 406 endelig – 2002/0169-0179-0181-0182 (COD) – 

CESE 1364/2002 
  

– Kontaktperson:  Luís Lobo   
  (Tlf.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

 

 
 


