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I plenarforsamlingen deltog Loyola de Palacio, næstformand for Europa-Kommissionen, som 
redegjorde for Kommissionens arbejdsprogram og Kommissionens forbindelser med Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg. 
 

1.   KOORDINATION AF DE ØKONOMISKE OG SOCIALE  
      POLITIKKER 

 

• Budgetpolitik og investeringstype  
–   Ordfører: Susanna Florio (Lønmodtagerne – IT) 

 

− Reference : initiativudtalelse – EØSU 322/2004 

 
− Hovedpunkter:  
 

Udvalget fremhæver, at stabilitets- og vækstpagten bør understøttes af tiltag, som ikke blot tager 
sigte på at holde inflationen i ave, og på justeringer og begrænsning af gælden, men også på at 
stimulere den interne efterspørgsel og de offentlige og private investeringer. 
 
Beskæftigelsespolitikken bør være et af basiskriterierne ved vurderingen af den økonomiske vækst. 
 
Stabilitetspagten bør støttes gennem en omfattende oplysningskampagne, bl.a. ved at inddrage 
samfundets mellemniveauer.  
 
Det ville efter udvalgets mening være tilrådeligt at revidere definitionen på "særlige 
omstændigheder", som giver lande lov til at overskride pagtens grænse på 3%, og dermed give 
økonomier i vanskeligheder eller med negativ årlig vækst et pusterum. 
 
En omlægning af pagten bør indebære, at man overvejer en fælles vækststrategi for EU, bl.a. 
gennem finanspolitikken. Udvalget gentager, at det er vigtigt med tilstrækkelig smidighed ved 
bedømmelsen af afvigelser fra reglen om "tæt på balance", så investeringer i vækstfremmende 
aktiviteter muliggøres.  
 
Efter udvalgets mening bør man ikke medregne strategiske investeringer og investeringer med sigte 
på vækst i opgørelsen af budgetunderskud og overlade det til Rådet med Kommissionens samtykke 
at afgøre, hvad der skal forstås ved "strategiske investeringer" af europæisk interesse. 
 
Det er ligeledes vigtigt at nå frem til at harmonisere kriterierne vedrørende skattesystemerne, så 
principperne om rimelighed, proportionalitet og effektivitet knæsættes generelt, og overvåges på 
europæisk plan og bakkes op af de europæiske borgere. 

 
− Kontaktperson : Roberto Pietrasanta.  
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   (Tlf.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail : 
roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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• Foranstaltninger til støtte for beskæftigelsen  
–    Ordfører: Renate Hornung-Draus (Arbejdsgiverne – DE) 

–    Medordfører: Wolfgang Greif (Lønmodtagerne – AT) 
 

– Reference :  Initiativudtalelse – EØSU 325/2004 
 

– Hovedpunkter:  
 
EØSU bifalder rapporten fra taskforcen (formand Wim Kok), som rummer en i vidt omfang 

afbalanceret analyse af  de aktuelle beskæftigelsespolitiske udfordringer. Det bliver gjort helt klart 
for  medlemsstaterne, at det haster med reformer. 

 
Taskforcens metode, som går ud på via benchmarking og påvisning af "god praksis" at give 
anskuelige ideer til forbedring af de beskæftigelsespolitiske foranstaltninger, hilses velkommen. 

 
EØSU bifalder, at taskforcen også kommer ind på gennemførelsen af de foreslåede reformer. I 
mange tilfælde bør der netop på det punkt udfoldes større anstrengelser. Offentligheden må i 
højere grad end hidtil overbevises om, at økonomisk og socialt afbalancerede reformer styrker 
Europa og forbedrer arbejdsmarkedssituationen. 
 
Dog er der også aspekter i taskforcens rapport, som EØSU stiller sig kritisk til: 
 
· Det havde været ønskeligt, om taskforcen på nogle punkter havde kastet et endnu mere 

omfattende blik på de beskæftigelsespolitiske udfordringer, f.eks. ved at fokusere stærkere på 
formidling af naturvidenskabelige færdigheder og sociale nøglekompetencer eller på reduktion 
af hindringerne for succesrig virksomhedsdrift; 

 
· Det fremhæves ikke tilstrækkeligt, at en vellykket beskæftigelsespolitik ud over strukturelle 

foranstaltninger på arbejdsmarkedet forudsætter en vækst- og beskæftigelsesorienteret 
makroøkonomisk politik; 

 
· Fremme af varig integration af unge på arbejdsmarkedet er et vigtigt punkt, der ikke er 

behandlet tilstrækkelig udførligt. Desuden kommer rapporten hverken ind på 
arbejdsmarkedsparternes ubestridte rolle på dette område eller på den betydning, der må 
tillægges sociale organisationer som ngo'er, velgørende foreninger og kooperativer, der gør en 
indsats for arbejdsløse og socialt udstødte; 

 
· I forbindelse med investeringerne i humankapital nævnes lovfæstede, tvungne bidrag fra alle 

virksomheder som en af de mulige løsninger til at fordele omkostningerne mellem 
arbejdsgiverne. Men på grund af de særlige forhold i de forskellige medlemsstater er det dog 
tvivlsomt, om en sådan indgangsvinkel i alle medlemsstater er den rigtige til at fremme 
investeringer i humankapital. Derimod forekommer det i mange tilfælde hensigtsmæssigt at 
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fremme udbredelse af frivillige pulje- og fondsløsninger, herunder af arbejdsmarkedsaftaler, 
f.eks. på lokalt, regionalt, sektorielt og nationalt plan, for navnlig at sætte de små og 
mellemstore virksomheder i stand til at styrke deres investeringer i humankapital; 

 
· Mens der i de tematiske kapitler er balance mellem fremme af fleksibilitet og sikkerhed på 

arbejdspladsen, lader det afsluttende kapitel 5 om "Governance" meget tilbage at ønske på 
dette punkt, idet der her savnes hensyntagen til den nødvendige sikkerhed, som et fleksibelt 
arbejdsmarked stiller krav om; 

 
· Man kommer ikke ind på spørgsmålet om, hvilken indflydelse lovgivningen på EU-plan har på 

den aktuelle beskæftigelsespolitiske situation; 
 
· Forholdet mellem de i rapporten efterlyste aktive foranstaltninger til fremme af beskæftigelsens 

udvikling, som nødvendigvis vil resultere i merudgifter for det offentlige, og på den anden side 
kravet om, at disse reformer skal gennemføres inden for de budgetmæssige rammer, som 
vækst- og stabilitetspagten fastlægger, behandles ikke tilfredsstillende. 

 
Beskæftigelsens udvikling er for EØSU et centralt tema, hvis videre forløb det vil følge 
opmærksomt og aktivt. EØSU håber, at der tages hensyn til dets bemærkninger under de videre 
drøftelser af dette emne. 
 
Som tidligere fremført flere gange er EØSU overbevist om, at dette kan realiseres ved at inddrage 
de autonome arbejdsmarkedsparter kraftigt på alle niveauer og i alle den europæiske 
beskæftigelsesstrategis faser, lige fra udarbejdelsen over gennemførelsen til evalueringen, og ved at 
inddrage de nationale parlamenter i de nationale procedurer. Skal det kunne lade sig gøre, må der 
ske en tilpasning af den tidsmæssige afvikling. 
 

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

2. FORSKNING 

• Forskere i det europæiske forskningsrum  
–   Ordfører: Gerd Wolf  (Andre Interesser – DE) 

 
–  Reference: KOM(2003) 436 endelig – EØSU 305/2004 

 
–  Hovedpunkter: 

 
Udvalget støtter alt i alt de tanker, som kommer til udtryk i Kommissionens meddelelse. 
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Det fremsætter nærmere kommentarer til følgende emner: 
 
 
o Menneskelige ressourcer  
o Erhvervsforskning  
o Forskeres kontraktlige forhold 
o Passende ressourcer uden politisk indblanding 
o Udvandringen af unge forskere 
o Stigning på op til 3% af BNP i udgifterne til forskning 
o "Europæisk forskercharter" 
o "Kodeks for ansættelse af forskere" 
o Retningslinjer for forskningspolitikken og Lissabon-målene 
o Forskeres karriereudsigter 
o Den akademiske verden og erhvervslivet 
o Eksistensen af talrige, parallelle, vertikale og horisontale instanser. 

 

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

• Europa og grundforskningen  
– Ordfører: Gerd Wolf (Andre Interesser – DE) 

 
–  Reference: KOM(2004) 9 endelig – EØSU 319/2004 

 
– Hovedpunkter: 

       
Udvalget støtter stærkt Kommissionens målsætning, der går ud på også på EU-plan at yde 
passende og systematisk støtte til grundforskning og at stille tilstrækkelige midler og egnede, 
smidige administrative instrumenter til rådighed herfor.  

 

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

 

3. ENERGI 
 

• Atomkraftens betydning for el-produktionen 
– Ordfører: Claude Cambus   (Lønmodtagerne – FR) 

  
–  Reference: Initiativudtalelse  –  EØSU 317/2004 

   
–   Hovedpunkter: 



- 6 - 

Greffe CESE 38/2004   Dhw/Jg/SFJ …/… 

  
– Atomkraftværkerne producerer en stor del af EU's elektricitet (35%). Atomkraft bidrager i 

væsentlig grad til forsyningssikkerheden og til at mindske EU's energiafhængighed. 
Atomkraften udgør således et ikke uvæsentligt supplement til overholdelse af Kyoto-målene. 

– Produktionsomkostningerne er stabile og bidrager til stabile priser i EU samt fjerner en 
økonomisk usikkerhedsfaktor.  

– Vedvarende energikilder, vis udvikling er ønskelig og støttes af EU, formår ikke at overtage 
atomkraftværkernes plads og dække den voksende efterspørgsel efter el.  

– En styring af energiefterspørgslen vil kunne reducere energiintensiteten i forbindelse med 
menneskelige aktiviteter (i erhvervslivet og private husholdninger), men er ikke et afgørende 
argument for at afvikle atomkraft, idet besparelserne først og fremmest skal gennemføres 
inden for andre typer forbrug end elektricitet, f.eks. transportsektoren.  

– Problemstillingerne i forbindelse med atomkraft hedder sikkerhed, beskyttelse mod de 
fysiologiske virkninger af ioniserende stråling, affald og brugt brændsel. På de første to 
områder findes der allerede tekniske løsninger og lovgivning, som med tiden vil blive 
videreudviklet. 

– Nogle medlemsstater gør fremskridt med hensyn til løsningen af affaldsproblemet; nogle lande 
(Finland og Sverige) har allerede valgt en løsning og udvalgt et slutoplagringssted; andre lande 
(Frankrig og Spanien) har truffet en afgørelse vedrørende affald med lav radioaktivitet og 
prøver at finde frem til løsninger for produkter med højere radioaktivitet. 

– På baggrund af udtalelsen og konklusionerne mener EØSU, at atomkraft, således som det er 
kommet til udtryk i grønbogen, bør være et af elementerne i en diversificeret, afbalanceret, 
økonomisk og bæredygtig energipolitik i EU. 

– EØSU foreslår afslutningsvis, at der efter denne udtalelses fremlæggelse iværksættes en 
oplysningskampagne om de reelle forhold vedrørende atomkraftindustriens betydning – 
forsyningssikkerhed, mindsket CO2-udslip, konkurrencedygtige priser, sikkerhed og 
affaldsforvaltning – for at give det organiserede civilsamfund mulighed for at foretage en 
kritisk analyse af indholdet af debatterne om dette emne. 

    

– Kontaktperson:    M. Siegfried Jantscher  
         (Tlf. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

4. LANDBRUG, LANDDISTRIKTUDVIKLING  
 

• Ændring af forordning nr. 1782/2003 (Reform af sektorerne tobak, 
bomuld, humle og olivenolie)  

–   Ordfører : Fernando Moraleda Quilez (Andre Interesser – ES) 

–   Medordførere: C. Fakas (Andre Interesser – EL) 
   Adalbert Kienle  (Arbejdsgiverne – DE) 
   Maria Luísa Santiago (Arbejdsgiverne – PT) 

–   Reference: KOM(2003) 698 endelig – 2003/0278 CNS – EØSU 323/2004 
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–   Hovedpunkter:  
 
Efter EØSU's mening vil støtteafkoblingen i den foreslåede form skabe en række problemer og 

vanskeligheder i de berørte sektorer, herunder true produktionen i visse områder og regioner, 

som i forvejen har en høj arbejdsløshed. EØSU mener, at der bør foretages særlige analyser af 
de enkelte sektorer og regioner af de mulige følger af forskellige satser for støtteafkobling (følger 
for markedet, regionen, beskæftigelsen, miljøet osv.), før der træffes afgørelse om ændring af de 
nuværende mekanismer. I betragtning af bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 
om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitisk ordninger for direkte støtte, hvor 
det overlades til medlemsstaterne at fastsætte datoen for den nye støtteordnings ikrafttræden 
mellem 2005 og 2007, bør denne mulighed efter EØSU's mening også gives i de øvrige sektorer, 

hvor der gælder lignende bestemmelser, så medlemsstaterne får et vist spillerum mht. 

gennemførelsen. 
 

Bomuld: EØSU er ikke enig i Kommissionens analyse, når den vurderer, at dyrkningsarealerne 
ikke vil blive reduceret. Efter EØSU's mening kan princippet om helt fri handel eller princippet om, 
at støtten skal kobles fra produktion, ikke anvendes i denne sektor.  
 

Olivenolie: EØSU peger på risikoen for, at produktionen nedlægges, hvilket ikke er foreneligt med 
hovedformålet med en markedsordningsreform, især når produktionen er lokaliseret i nogle af de 
mest ugunstigt stillede regioner i EU, og relativt set er den mest arbejdskraftafhængige afgrøde. 
 

Tobak: EØSU mener, at hvis EU's tobaksproduktion skulle forsvinde, ville den tobak, som har det 
laveste indhold af plantebeskyttelsesmidler i verden og dermed den (miljømæssigt set) mest 
bæredygtigt producerede, også forsvinde. Endvidere er der for EØSU at se ikke et økonomisk 
levedygtigt alternativ i landbruget til denne afgrøde, som i øjeblikket i sig selv kan skabe lige så 
mange arbejdspladser og dermed fastholde befolkningen på landet, således som tobak gør i dag. 
 

Humle:  Efter EØSU's mening bør koblet støtte til humle hæves fra de 25%, som Kommissionen 
oprindelig foreslog, til 40% for at give producentsammenslutningerne passende vilkår i udførelsen af 
deres opgaver. 

  

– Kontaktperson :  Eleonora Di Nicolantonio  
           (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Ændring af Den fælles markedsordning for olivenolie  
–  Ordfører : Maria Luísa Santiago (Arbejdsgiverne – PT) 
 

–  Reference: KOM(2003) 698 endelig – 2003/0279 CNS – EØSU 310/2004 

 



- 8 - 

Greffe CESE 38/2004   Dhw/Jg/SFJ …/… 

 – Kontaktperson:  Silvia Calamandrei  
             (Tlf.: 00 32 2 546 96 57 – e-mail :  silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 

• Støtte til udvikling af landdistrikterne (EUGFL) 
– Ordfører: John Donnelly (Andre Interesser – IE) 
 

–  Reference: KOM(2003) 806 endelig – 2003/ 0312 CNS – EØSU 318/2004 

   

–   Kontaktperson:   Eleonora Di Nicolantonio  
              (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Import/hovdyr  
–  Ordfører: John Donnelly (Andre Interesser – IE) 
 

–  Reference: KOM(2003) 570 endelig – 2003/0224 CNS – EØSU 309/2004 

   

–  Kontaktperson:   Eleonora Di Nicolantonio  
                      (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Transport af dyr  
–   Ordfører: Seppo Kallio  (Andre Interesser – FI) 

 
–   Reference: KOM(2003) 425 endelig – 2003/0171 CNS – EØSU 326/2004 

 

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

 

5. FISKERI 
 

• Fiskeressourcer i Middelhavet  
–  Ordfører: Gabriel Sarró Iparraguirre (Andre Interesser – ES) 
 

–  Reference: KOM(2003) 589 endelig – 2003/0229 CNS – EØSU 320/2004 

  

–  Hovedpunkter: 

 
Ifølge EØSU har Kommissionen med forordningsforslaget hverken levet op til de forventninger, der 
blev skabt med Kommissionens handlingsplan, eller de retningslinjer, som EØSU har angivet i 
tidligere udtalelser. Kommissionen giver i forordningsforslaget ingen analyse af de grunde, som den 
mener giver basis for en ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1626/94 og de foreslåede tekniske 
foranstaltninger er ikke velfunderede set fra et videnskabeligt synspunkt. Kommissionen glemmer 
igen at nævne og tage hensyn til de økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige aspekter forbundet med 
fiskeriet i Middelhavet, idet der slet ikke refereres til de virkninger, som de foreslåede 
foranstaltninger kan have for de virksomheder, arbejdstagere og kystområder, der er stærkt 
afhængige af fiskeriet. Kommissionen har valgt kun at tilpasse allerede eksisterende tekniske 
foranstaltninger, som gøres mere restriktive, uden at finde frem til mulige, innovative alternativer til 
disse foranstaltninger gennem en undersøgelse af mere selektive ordninger. Selv om der i 
forordningsforslagets er nogle positive aspekter, som stadig kan forbedres, anbefaler EØSU 
Kommissionen at trække sit forslag tilbage og fremlægge et nyt, der tager alle ovennævnte 
spørgsmål i betragtning.  
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– Kontaktperson :   Eleonora Di Nicolantonio  
                     (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail :  eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Regionale rådgivende råd som led i den fælles fiskeripolitik  (RRR) 
– Ordfører : Eduardo Chagas (Lønmodtagerne – PT) 
 

– Reference: KOM(2003) 607 endelig  – 2003/0238 CNS – EØSU 321/2004 

  

– Hovedpunkter: 

 
EØSU har gentagne gange peget på, at de vigtigste berørte parter – redere og arbejdstagere – 
nødvendigvis må inddrages i fastlæggelsen og gennemførelsen af EU's fiskeripolitik. Efter EØSU's 
mening sikrer forslaget dog ikke, at de vigtigste aktører i EU's fiskerisektor - især redere og ansatte 
fiskere - er passende repræsenteret i RRR. Dette kunne opnås ved i højere grad at inddrage Det 
Rådgivende Udvalg for Fiskeri og Akvakultur og de heri repræsenterede europæiske organisationer 
i udpegelsen af RRR's medlemmer. EØSU mener endvidere, at de såkaldte "øvrige 
interessegrupper" har for stor vægt i RRR's sammensætning, og foreslår, at deres andel af det 
samlede medlemstal fastsættes til 20%. Det foreslås endvidere, at der oprettes et RRR for 
"regioner med interesser i tredjelandsfarvande", som berører en stor del af EU's fiskerflåde. 

 
 –  Kontaktperson :   Eleonora Di Nicolantonio  
            (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

6. FORBINDELSER UDADTIL OG VERDENSHANDEL 

 

• Social samhørighed i Latinamerika og Caribien 
– Ordfører: José Zufiaur Narvaiza (Lønmodtagerne – ES) 
  

– Reference :  Sonderende udtalelse – EØSU 315/2004 
 

– Hovedpunkter:  
 
Den foreliggende sonderende udtalelse, som Kommissær Christopher Patten har anmodet om, 
giver udtryk for de holdninger, som de organiserede civilsamfund i Europa, Latinamerika og 
Caribien (LAC) har til social samhørighed. Den vil især fokusere på, hvordan civilsamfundets 
organisationer kan bidrage til dette mål f.eks. gennem social dialog, udvikling af 
socialsikringssystemerne eller fremme af virksomhedernes sociale ansvar. Denne EØSU-udtalelse 
skal suppleres med bidrag fra de latinamerikanske og caribiske organisationer og med 
konklusionerne fra det tredje møde mellem det organiserede civilsamfund EU-LAC i Mexico i 
april 2004. 



- 11 - 

Greffe CESE 38/2004   Dhw/Jg/SFJ …/… 

 
Udtalelsen forsøger ikke at definere begrebet social samhørighed, men snarere at understrege 
dens forskellige dimensioner – politiske, økonomiske, sociale og territoriale – så der ikke blot tages 
hensyn til de sædvanlige makroøkonomiske faktorer, men også til andre, såsom uddannelse, 
institutioner eller adgang til væsentlige offentlige goder, som er fundamentale for en analyse af den 
sociale samhørighed i LAC: 
 
Som EØSU påpeger, er fattigdom og ulighed det klareste udtryk for manglen på social 
samhørighed i LAC. Selv om fattigdomstallene i det seneste tiår blev relativt forbedret (fra 48% af 
befolkningen i 1990 til 43% i 2002), er uligheden blevet ved med at vokse til et punkt, hvor den nu 
er kronisk. Skønt billedet varierer kraftigt, er Latinamerika som helhed den region i verden, hvor 
der hersker mest ulighed. Til den materielle fattigdom føjer sig den immaterielle fattigdom (adgang 
til uddannelse og fordeling af muligheder) samt den retlige fattigdom (reel ulighed for loven, svagt 
medborgerskab – også i politisk og social henseende – og en generel usikker livssituation). Alt 
dette skaber vold, social opløsning og fremmedgørelse og underminerer institutionernes og det 
demokratiske systems troværdighed. En nylig rapport fra FN’s Udviklingsprogram (UNDP) om 
demokrati i Latinamerika 2004 understreger faren for, at latinamerikaneres opfattelse af, at deres 
demokratier er irrelevante, kan blive mere udbredt. 
 
Et fællestræk ved de latinamerikanske og caribiske lande er, at de bærende strukturer i ethvert 
moderne samfund (infrastrukturer, uddannelse, sundhedsvæsenet, skattesystemet, retsvæsenet, 
social sikring, arbejdsmarkedsrelationer osv.) er ringe udviklet. UNDP-rapporten går så vidt som 
til at tale om den passive stat, som et typisk træk ved mange latinamerikanske lande. 
Uddannelsessystemets lave kvalitet, ulige adgang og den manglende forbindelse til erhvervslivet; 
utilstrækkelighed og urimelighed i regionens fremherskende skattesystemer samt manglen på 
generelle sociale sikringssystemer i de fleste af regionens lande er tre af de klareste udtryk for 
denne situation. Resultatet er stor ulighed og udelukkelse af hovedparten af befolkningen fra de 
eksisterende ordninger.  
 
EØSU påpeger, at en af hovedforudsætningerne for at styrke den sociale samhørighed i LAC er 
større effektivitet og demokratisering inden for erhvervslivet, som er hæmmet af den uformelle 
økonomis store omfang, markedernes ringe størrelse, ringe erhvervsdiversificering, underudviklet 
infrastruktur navnlig inden for transport og kommunikation, forsinkelser i landbrugsreformer, 
mangel på finansielle ressourcer og regionens eksterne afhængighed, begrænset udvikling af 
forskellige former for social økonomi, dårlig jobkvalitet og –beskyttelse og de praktisk talt ikke-
eksisterende rammer for arbejdsmarkedsrelationer, som er baseret på overholdelse af de 
grundlæggende arbejdsmæssige rettigheder, ligevægt og tillid. 
 
Udtalelsen fremhæver ligeledes et aspekt af stor betydning i EØSU's øjne: mere demokrati, 
højnelse af livskvaliteten og forbedring af forvaltningen kræver en styrkelse af 
civilsamfundsorganisationerne og øget inddragelse af dem i beslutningsprocessen. Dette er en 
forudsætning for at øge det politiske demokrati, skabe en mere retfærdig fordeling af den 
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materielle og immaterielle velstand og i højere grad inddrage de samfundsgrupper og minoriteter i 
det politiske, økonomiske og sociale liv, såsom den indfødte befolkning, der gennem århundreder 
har været udelukket. 
 
Udtalelsen fremsætter en række forslag om de bidrag, som EU/LAC-relationerne kan yde til social 
samhørighed i denne del af Amerika. Disse forslag er baseret på to forudsætninger. For det første 
har forbindelserne med LAC strategisk betydning for EU - dels for at styrke EU's rolle på 
verdensplan, dels for at fremme en ny økonomisk verdensorden og en retfærdig og solidarisk 
styring af globaliseringen -  og omvendt har forbindelserne til EU betydning for LAC dels for at 
opnå en mere afbalanceret integration inden for regionen og styrke dens forhandlingsposition på 
den internationale arena. For det andet den overbevisning, at EU – udover at bidrage til den 
sociale samhørighed i LAC gennem støtte og udviklingsbistand – må placere dette mål i centrum 
for sine relationer på alle områder med LAC. 
 

Nogle af udtalelsens forslag tager sigte på at styrke det organiserede civilsamfund (støtte til 
projekter til fremme af den sociale dimension i regionale integrationsprocesser, støtte til blandede 
EU/LAC fora for erhvervs- og interesseorganisationer, oprettelse af en budgetlinie for styrkelse af 
sidstnævnte organisationer, udarbejdelse af et program til beskyttelse af 

menneskerettighedsforkæmpere i LAC); andre tager sigte på at påvirke udviklingen af 

erhvervslivet og etablering af demokratiske rammer for 
arbejdsmarkedsmarkedsrelationer og social dialog (overførsel af europæiske erfaringer med 
social dialog og udvikling af infrastrukturer for at tiltrække udenlandske direkte investeringer, 
oprettelse af en SMV-fond for Latinamerika, fælles udviklingsplaner med lande med udvandring til 
EU, udarbejdelse af et charter om principperne for virksomhedernes sociale ansvar). Nogle 

initiativer tilstræber at mindske udlandsgælden og finansiere udviklingen (muligheder for 
genforhandling, gældslettelse eller –eftergivelse gennem programmer for fattigdomsbekæmpelse, 
miljø- eller uddannelsessamarbejde, anbefalinger for at forsøge at undgå afhængighed af 

ratingbureauer). En række forslag søger at styrke socialsikringsordningerne (styrkelse af 
europæisk knowhow, støtte til indgåelse af internationale aftaler om indvandring, støtte til 
forvaltning og faguddannelse). Endelig fremsættes der også en række forslag om 

udviklingsbistand og –samarbejde gående ud på at øge koordineringen mellem de europæiske 
donorlande, tilpasse støtten bedre til de opstillede mål, forsøge at sikre, at det er modtagerlandene, 
som træffer de grundlæggende afgørelser om, hvor der skal sættes ind, bistå de mest trængende 
lande med at gøre det lettere for dem at optræde selvstændigt i multilaterale forhandlinger. Den 
overordnede prioritering bør være uddannelse og styrkelse af institutioner. 

 

– Kontaktperson :   Beatriz Porres De Mateo 
              (Tlf.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 

 

• Den amerikanske frihandelsaftale 
 Ordfører: Mário Soares  (Lønmodtagerne – PT) 
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– Reference :  Initiativudtalelse – EØSU 314/2004 
 

– Hovedpunkter:  

 
 Det latinamerikanske og caribiske civilsamfunds holdninger til dette projekt er vidt forskellige. På 

den ene side ser erhvervslivet FTAA-projektet som en mulighed for at få adgang til det store 
amerikanske marked, selv om visse virksomheder frygter den amerikanske og canadiske 
konkurrence, og på den anden side har et vist antal sektorer under den amerikanske sociale alliance 
(fagforeninger, NGO'er, universiteter) sat sig imod FTAA-projektet, især fordi deres største 
bekymringer – miljøbeskyttelse, arbejdstagernes rettigheder, social udstødelse, udlandsgæld, 
demokrati og respekt for menneskerettighederne, misbrug af børn samt respekt for oprindelige 
samfund – ikke inddrages tilstrækkeligt i projektet. 

 
 EU er nødsaget til at mobilisere større politisk vilje  til at knytte tættere bånd til de latinamerikanske 

og caribiske lande (LAC), især da dette vil være i Unionens egen økonomiske og kommercielle 
interesse. 

 
 Mere end nogen sinde er der et klart behov for Europa i et kriseramt Latinamerika og Caribien. EU 

betragtes stadig som en social og politisk referencemodel. Den store udfordring for Latinamerika og 
Caribien på nuværende tidspunkt er at finde en alternativ økonomisk og social model til 
"Washingtonkonsensussen" og til integrationsprojektet med USA, som forekommer alt for 
dominerende. 

 
Selv om ønsket om et større europæisk engagement i det latinamerikanske samfund, især blandt 
eliten, forekommer indlysende, bør EU fortsat gøre en stor indsats for bedre at inddrage 
civilsamfundet i sin strategi. Kun politiske beslutninger truffet på baggrund af tilstrækkelig og 
effektiv information og med civilsamfundets deltagelse vil vise, at der er tale om et projekt med 
gensidige fordele. EU kan ikke tillade sig at begå de samme fejl, som FTAA-projektet kritiseres for. 

 

– Kontaktperson:   Beatriz Porres De  Mateo 
            (Tlf.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 

 

• Den generelle præferenceordning (GSP) 
–    Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgiverne – IT) 
  

– Reference :  Sonderende udtalelse – EØSU 313/2004 
 

– Hovedpunkter:  
 

EØSU bifalder Kommissionens beslutning om at indføre den nye ordning fra 1. januar 2006 uden at 
afvente resultatet af Doha-runden på et eller andet uvist tidspunkt i fremtiden og mener, at 
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målsætningerne for den nuværende ordning er værd at kæmpe for, og at de bør være fundamentet i 
enhver ny ordning, som skal afløse de nuværende arrangementer. 

 
 Der var en udbredt følelse af, at den nuværende ordning ikke fungerede så godt, som den kunne. 

F.eks. går 75% af den samlede toldnedsættelse til lande i Østasien, heraf en tredjedel til Kina; 
størsteparten af fordelene tilfaldt de internationale virksomheder, ikke lande; udhulning af 
toldpræferencerne svækker effekten af GSP; da tolden generelt sættes ned, mindskes muligheden 
for at give udvalgte lande præferencefordel i betydelig omfang; ordningen er sårbar over for svig, 
og det er en kompliceret sag at identificere oprindelseslandet, især hvad angår forarbejdede artikler, 
der indeholder flere materialer eller delkomponenter. Der er almindelig enighed om, at EU's 
generelle handels- og udviklingspolitikker ikke blot mangler sammenhæng, men også ind imellem er 
indbyrdes modstridende. Skal der rettes op på denne situation, kræver det en koordineret indsats fra 
alle EU's institutioner samt aktiv deltagelse af en række generaldirektorater i Europa-
Kommissionen. 

 
 EØSU er enig i, at ordningen omfatter for mange lande og mener generelt, at: 
 

• forenkling af ordningen bør være en primær målsætning for de nye retningslinjer. Udvalget 
håber, at dets forslag i udtalelsen om  

• at reducere antallet af begunstigede lande,  

• erstatte de særlige ansporende ordninger med foranstaltningen om midlertidig tilbagetrækning 
på grundlag af klart definerede normer,  

• erstatte de nuværende oprindelsesregler med regler baseret på de ikke-præferentielle 
oprindelsesregler, reducere intervallet mellem gradueringstidspunktet og referenceperioden og  

• rationalisere de industrisektorer og produktkategorier, som er omfattet af ordningen, vil bringe 
opfyldelsen af denne målsætning et godt stykke nærmere.  

 

– Kontaktperson:   Beatriz Porres De Mateo 
            (Tlf.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 

7. DET INDRE MARKED 
 

• Toldkodeks 
– Ordfører: M. SIMPSON    (Andre Interesser – UK) 

 
– Reference: KOM(2003) 452 endelig – 2003/0167 COD – EØSU 316/2004 

 

– Hovedpunkter: 
 

Kommissionens meddelelser og forslag til ny forordning giver mulighed for at styrke anvendelsen af 
en ensartet toldkodeks i hele Fællesskabet. 
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Forordningsforslaget om ændring af EF-toldkodeksen er i overensstemmelse med principperne i de 
to meddelelser. 
 
Principperne for enkle og papirløse rammer for told og handel er nu logiske og praktiske. De er 
samtidigt nødvendige for, at EU’s indre marked kan fungere uden unødvendige handicap. 
 
Principperne bag forsøget på at fastlægge fælles toldstandarder ved EU’s ydre grænser er uløseligt 
forbundet med begrebet om EU som ét enkelt samhandelsområde. 
 
Erkendelsen af behovet for samarbejdsrammer, der skal sikre, at toldtjenester, grænsekontrol, 
sikkerhedsforanstaltninger og strategier for risikoforvaltning fungerer så effektivt som muligt, hilses 
også velkommen. 
 
EØSU ser gerne, at forbedringerne af politikker og tjenester føres ud i livet så hurtigt som muligt. 

 
Da Fællesskabet ikke er ansvarligt for ydelsen af toldtjenester, udgør ændringerne snarere 
rammerne for en indre toldinstans, der skal sikre et mere velfungerende Fællesskab. 

 

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

• Registreringsattester for motorkøretøjer 
–   Ordfører: Paulo Barros Vale   (Arbejdsgiverne – PT) 

 
–   Reference: KOM(2003) 510 endelig – 2003/0198 COD – EØSU 304/2004 

  

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

8. MILJØ- OG FORBRUGERBESKYTTELSE 
 

• Tungmetalkoncentrationer i luften  
– Ordfører: Thomas McDonogh (Arbejdsgiverne – IE) 

 
–  Reference: KOM(2003) 423 endelig – 2003/0164 COD – EØSU 307/2004 

 
–  Kontaktperson:   Robert Wright  

                 (Tlf.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
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• Ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer  
–  Ordfører: Ann Davison  (Andre Interesser – UK) 

 
–  Reference: KOM(2003) 424 endelig – 2003/0165 COD – EØSU 308/2004 

 

–  Kontaktperson :   Robert Wright  
                     (Tlf.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
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9. LIGE MULIGHEDER 
 
• Det Europæiske Handicapår 2003 
 
− Ordfører: Miguel Angel Cabra de Luna (Andre Interesser – ES) 

 

− Reference: KOM(2003) 650 endelig – EØSU 311/2004 
 

− Hovedpunkter:   
 
EØSU hilser det velkommen, at Det Europæiske Handicapår har affødt en konkret handlingsplan 
for perioden 2004-2010. Men det må understreges, at handlingsplanen er ret uambitiøs, hvorfor 
EØSU ønsker at stille forslag om supplerende elementer: 

• integrere hensynet til handicappede kombineret med en overvågningsmekanisme, som kan sikre, at 
der udarbejdes landespecifikke henstillinger 

• anvende strukturfondene med anerkendelse af handicap og handicappede som henholdsvis et 
nøgleområde og en højt prioriteret målgruppe  

• udvide integrationen af krav om adgang til informations- og kommunikationsteknologier i 
indkaldelsen af offentlige tilbud til at omfatte andre varer og tjenesteydelser 

• behovet for et klart tilsagn om et særligt handicapdirektiv 

• etablere et europæisk netværk vedrørende medier og handicap  

• yde finansielle incitamenter til virksomheder, der sikrer adgangen til deres lokaler og 
tjenesteydelser 

• nedsætte en gruppe til at overvåge handlingsplanens gennemførelse  

• tage særligt hensyn til de handicappedes rettigheder i forbindelse med alt fremtidigt arbejde 
vedrørende menneskerettigheder. 

 

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

 
10. TELEKOMMUNIKATION 
 

• Overgangen fra analog til digital radio-/tv-spredning 
  

–   Ordfører: Bo Green (Arbejdsgiverne – DK) 

      
–   Reference: KOM(2003) 541 endelig  –  EØSU 324/2004 
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–   Kontaktperson:   Raffaele Del Fiore  
                       (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
 

11. BESKATNING 
 

• Beskatningsordning/Fusion, spaltning og ombytning af aktier  
–    Ordfører: Guido Ravoet (Arbejdsgiverne – BE) 
 

– Reference : KOM(2003) 613 endelig – 2003/0239 CSN – EØSU 312/2004 
 

– Hovedpunkter:  
 

Udvalget støtter fuldt ud Kommissionens forslag om ændring af fusionsdirektivet. Forslagene 
indebærer de nødvendige og hensigtsmæssige forbedringer af direktivet og vil gøre det muligt for 
virksomhederne – herunder også det europæiske selskab, det europæiske andelsselskab og flere 
SMV'er – fuldt ud at udnytte fordelene ved det indre marked, hvilket skulle kunne forbedre 
virksomhedernes konkurrenceevne og derved indvirke positivt på jobskabelsen og 
arbejdsløshedsbekæmpelsen. 

  
Udvalget opfordrer dog Kommissionen til at tage visse væsentlige aspekter, som henstår uløste, op 
til ny vurdering; disse behandles i afsnittet med særlige bemærkninger. 

 

– Kontaktperson:  Szij Borbala  
                       (Tlf.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int) 

 
12. KODIFIKATION OG FORENKLING AF FÆLLESSKABS-

LOVGIVNINGEN  
 

• Kodifikation/Visse tredjelandes virksomhed på søtransportområdet 
–   Ordfører: Daniel Retureau  (Lønmodtagerne – FR) 

 
–  Reference: KOM(2003) 732 endelig – 2003/0285 COD –  EØSU 306/2004 

  

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

 
______________ 

 


