
Greffe CESE 126/2004 VE/PRM/jg   

DA 

 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 

 
 
 

 
                                                                                                Bruxelles, den 8. juli 2004 

 
 
 
 
 
 

PLENARMØDE 

 

DEN 30. JUNI-1. JULI 2004 

 
 

OVERSIGT OVER VEDTAGNE UDTALELSER 

 
 

 
 

På EØSU's hjemmeside er udtalelserne tilgængelige i deres fulde ordlyd på 
alle 20 officielle EU-sprog: 

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

 
 



- 1 - 

Greffe CESE 126/2004 VE/PRM/jg   …/… 

 

1. ØKONOMISK POLITIK OG SOCIAL SAMHØRIGHED 
 

• Tredje rapport om økonomisk og social samhørighed 

– Ordfører: Paulo Barros Vale (Arbejdsgivergruppen – PT) 
 

− Referencer: KOM(2004) 107 endelig – CESE 962/2004 
 
− Hovedpunkter: 

 
EØSU er bekymret over, at der på trods af den positive udvikling stadig er regionale forskelle i den 
økonomiske og sociale udvikling. 
  
Det forekommer nødvendigt, at den europæiske økonomi i højere grad koncentrerer sig om 
vidensbaserede aktiviteter, nyskabelser samt nye kommunikations- og informationsteknologier med 
henblik på at blive mere konkurrencedygtig, øge beskæftigelsen og forbedre levefoden. 

  
EØSU bifalder den nye arkitektur, der er fastlagt for samhørighedspolitikken for perioden efter 
2006, og er enig i at antallet af finansielle instrumenter til samhørighedspolitikken bør begrænses, 
samt at antallet af mål og de dertil knyttede finansielle instrumenter i princippet skal reduceres. 
 
EØSU peger på det vigtige i, at inddragelsen af de socio-økonomiske partnere i 
overvågningsudvalgene gøres obligatorisk og styrkes ved at give disse partnere stemmeret. 

  
Endelig bifalder EØSU Kommissionens ønske om i tråd med samhørighedsmålene at indføre en 
specifik mekanisme, der kan kompensere for svagheder i regioner i den yderste periferi og i 
regioner med permanente strukturelle handicap. 

 

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

 
 

 
• Industrielle ændringer og samhørighed 

–  Ordfører: José Custódio Leirião (Gruppen Andre Interesser – PT) 
–  Medordfører: N. Cué (suppleant – BE) 
 
–  Referencer: Initiativudtalelse  –  CESE 959/2004 
  
–  Hovedpunkter: 
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Formålet med udtalelsen er at undersøge, om instrumenterne til fremme af økonomisk, social og 
territorial samhørighed er velegnede, og om virksomhederne har favorable rammevilkår til at 
gennemføre de industrielle ændringer, uden at det går ud over deres konkurrenceevne. 
 
Konklusionerne og anbefalingerne indeholder 17 punkter, som peger på behovet for forbedringer, 
hvad angår politik, instrumenter, kriterier for udvælgelse af regioner, der er berettigede til EU-støtte, 
indførelse af god praksis, skabelse af synergi mellem politik og instrumenter samt generel 
koordinering af iværksættelsen af EU's strategier for omstrukturering, såsom Lissabon-strategien, 
strukturreformer og bæredygtig udvikling. 

  
Emnet blev behandlet med udgangspunkt i følgende hovedaspekter, som er ledetråden i udtalelsens 
opbygning: 
 
– regional udvikling som en faktor, der regulerer globaliseringen gennem skabelse af 
 "klynger" på regionalt plan som effektivt middel til at tiltrække og fastholde virksomheder; 

 
– virksomheders sociale ansvar og indførelse af god praksis som led i en fremsynet strategi til 
 foregribelse og forvaltning af ændringer; 

 
– forhandling og social dialog i virksomhederne for at sikre, at omstrukturering tackles på en 
 socialt ansvarlig måde ved at virksomhedernes ledelse og arbejdstagerne i en positiv ånd 
 forsøger at finde løsninger, der er til gavn for virksomheden, arbejdstagerne og samfundet, 
 således at der findes en balance mellem sociale og økonomiske aspekter; 

 
– partnerskaber mellem erhvervsfolk, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet (universiteter, 
 forsknings- og innovationscentre, organisationer osv.) og lokale myndigheder, så der skabes 
 de rette betingelser for at øge produktiviteten og forbedre regionernes vækstpotentiale; 

 
– forslag om indførelse af en status som "mest begunstiget region" for regioner med høje 
 niveauer for social samhørighed og beskæftigelse, som pludseligt tappes for kvalificerede 
 menneskelige ressourcer, fordi virksomheder udflyttes og der ikke findes alternative 
 erhvervsaktiviteter, som kan understøtte regionens beskæftigelsesniveau;  sådanne regioner 
 skal være berettiget til finansiel støtte med det specifikke mål at forny deres 
 erhvervsstruktur. 

 

–  Kontaktperson: José Miguel Colera Rodriguez 
           (Tlf.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

 

2. FYSISK PLANLÆGNING OG UDVIKLING AF 
LANDISTRIKTERNE 

 
• Storbyområder: socioøkonomiske konsekvenser for EU's fremtid 
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–  Ordfører: Joost van Iersel (Arbejdsgivergruppen – NL) 
 

− Referencer: Initiativudtalelse – CESE 968/2004 
 
− Hovedpunkter: 

 
 EØSU understreger, at det er i EU’s interesse: 

  
– at storbyområderne i EU's 25 medlemsstater udpeges, 
– at der årligt tilvejebringes en række vigtige data om disse områder, især resultaterne af de 
 europæiske arbejdsstyrkeundersøgelser, 

– at de vigtigste af de indikatorer, der er fastlagt i Lissabon-strategien, evalueres for disse 
 områder, 

– at der i storbyområderne identificeres aktivitetssektorer ("clusters") med høj værditilvækst, 
 samt 

– at en rapport om den sociale og økonomiske situation i storbyområderne og deres position 
 regelmæssigt forelægges Kommissionen. 

 
De gavnlige konsekvenser af at tilvejebringe disse oplysninger og stille dem til rådighed for alle vil 
være følgende: 

 
– bidrage til anerkendelse af storbyområderne og uddybning af kendskabet til deres sociale, 
 økonomiske og miljømæssige virkelighed, 

– lette evalueringen af disse områders styrker og svagheder på europæisk niveau, 
– forbedre definition og gennemførelse af såvel europæiske som nationale politikker og tilpasse 
 disse politikker til de særlige forhold, der gør sig gældende i de enkelte områder, 

– forsyne de regionale og lokale forvaltninger med en evaluering af deres storbyområders 
 konkurrenceposition på europæisk niveau; en sådan evaluering mangler i dag, eller også  
 udføres den på et usikkert grundlag under store omkostninger, 

– berige debatten om EU's regionalpolitik ved at fremme dialogen mellem alle de involverede 
 parter på et objektivt grundlag, 

– tilføre den private sektor nyttige oplysninger til definition af relevante virksomhedsstrategier. 
  

EØSU finder det absolut nødvendigt, at der oprettes en enhed for ”storbyområder” inden for 
Eurostat. Dens opgave skal være hvert år at fremlægge de ovennævnte oplysninger. 

 
EØSU håber, at EU's institutioner vil bakke op om de forelagte retningslinjer i denne udtalelse. 
EØSU finder det derfor ønskeligt, at situationen i disse områder – parallelt med oprettelsen af et 
forum, som skal samle storbyområderne og Kommissionen – også skal være på dagsordenen i 
Rådet (konkurrenceevne) og det uformelle Råd for fysisk planlægning og byspørgsmål. 

 

− Kontaktperson:  Alberto Allende 
       (Tlf.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
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•  Udvikling af landdistrikterne – Opfølgning af konferencen i Salzburg  

–  Ordfører: Gilbert Bros (Gruppen Andre Interesser – FR) 
 

– Referencer: Initiativudtalelse – CESE 961/2004 
 

– Hovedpunkter: 
–  

Udvalget agter at undersøge sammenhængen mellem den fremtidige regionalpolitik og 
den fremtidige politik for udvikling af landdistrikterne  for at begrænse ”gråzonerne”, at 
uddybe forslaget om de tre fremtidige indsatsområder for politikken for udvikling af 
landdistrikterne  (nemlig: et konkurrencedygtigt landbrug, miljøbeskyttelse og støtte til den 
økonomiske og sociale samhørighed i landdistrikterne) og at indkredse, hvor der især bør 
sættes ind med administrativ forenkling.  

 
Udvalget opfordrer Kommissionen og Rådet til inden for rammerne af den territoriale 
samhørighed at minde om, at udvikling af landdistrikterne fortsat skal være et af 
regionalpolitikkens hovedmål. Således bør landdistrikternes problemer med jobskabelse, 
efter- og videreuddannelse samt adgang til nye informationsteknologier løses inden for 
rammerne af denne politik. Udvalget understreger, at den fælles landbrugspolitiks anden 
søjle skal have som hovedmål at fremhjælpe landbrugets tilpasning til den strukturelle 
udvikling for at imødekomme borgernes forventninger. Udvalget anmoder på det kraftigste 
Rådet og Europa-Parlamentet om at sikre, at politikken for udvikling af landdistrikterne får 
tildelt tilstrækkelige økonomiske midler, da man ellers risikerer at udvande den. Udvalget 
vil gerne fremhæve sin modstand mod, at der oprettes forskellige generaldirektorater og 
udnævnes forskellige kommissærer for områderne landbrug og udvikling af landdistrikterne. 
EØSU minder om, at en alsidig landbrugsvirksomhed på flere måder bidrager til 
bevarelsen af levende landskaber, og understreger, at udvekslingen af erfaringer og 
arbejdsmetoder også fremover bør spille en vigtig rolle. Endelig går EØSU ind for, at 
støtten til investeringer i landbrugsbedrifter fortsat bør styrkes. 

 
Forenklingen af programmeringen består i kun at have én fond til at forvalte tiltag under 
politikken for udvikling af landdistrikterne. EØSU understreger imidlertid, at de nærmere 
bestemmelser for forvaltningen af denne ene fond bør stemme overens med bestemmelserne 
for strukturfondene. EØSU understreger, at Leader-initiativet fortsat bør bakke op om 
lokale initiativer til afprøvning af nye muligheder for udvikling af landdistrikterne. 

 

–   Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
                        (Tlf.: 00 32 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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3. BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE, 
ARBEJDSMARKEDSMÆSSIGE OG SAMFUNDSMÆSSIGE 
RETTIGHEDER 

 

• Social beskyttelse: arbejde skal kunne betale sig 
– Ordfører: Donna St Hill (Arbejdsgivergruppen – UK) 

 
– Referencer: KOM(2003) 842 endelig – 2003/0307 COD – CESE 966/2004 
 

– Hovedpunkter: 
 

Udvalget opfordrer EU's medlemsstater til at samordne deres bestræbelser på, at arbejde kan 
betale sig ved at gøre beskæftigelse til et reelt alternativ, der økonomisk set er mere tiltrækkende 
end arbejdsløshed og social bistand, ved at give sig i kast med de mange hindringer for lønnet 
beskæftigelse. Den største udfordring for medlemsstaterne, når arbejde skal kunne betale sig, er at 
fastlægge et fælles og rimeligt niveau for støtte til indtrædelse på og udtrædelse af arbejdsmarkedet, 
som fastholder incitamentet til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Udvalget skelner mellem 
foranstaltninger, som sigter på hurtigt at give dårligt kvalificerede fordele i korte og begrænsede 
perioder og mere langsigtede investeringer i menneskelig kapital, der er nøglen til at sikre, at 
arbejde betaler sig permanent og på lang sigt især for de mest sårbare. 
 
Udvalget fremhæver de betydelige muligheder, som private virksomheder og arbejdsgivere har for 
at bidrage til opnåelsen af de beskæftigelsespolitiske mål i EU. Der bør udfoldes bestræbelser på at 
fastlægge gennemførlige efterspørgselspolitikker, som sigter på at ændre arbejdsgivernes opførsel 
på måder, der fremmer opnåelsen af Lissabon-målsætningerne om skabelse af bedre og bæredygtig 
beskæftigelse i hele Europa.  
 
Man bør ikke blot støtte god praksis, men også sanktionere upassende opførsel fra arbejdsgiverside 
herunder forskelsbehandling baseret på køn, race, seksuel orientering, religion eller alder for at 
støtte innovation, øge beskæftigelsen og forlænge arbejdslivet i de europæiske økonomier.  
 
I medlemsstaterne er der behov for en lang række instrumenter og tilskudsordninger støttet af en 
kraftig koordinering til styring af udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft. Man bør nøje 
afveje og forudse den kombinerede virkning af ydelser og skatteniveau på husholdningernes 
indkomst. Især bør man være opmærksom på de incitamentsstrukturer, disse skaber for 
indkomstsvage husholdninger. Af andre foranstaltninger af betydning for en helhedsstrategi for 
arbejde, der betaler sig, er allerede nævnt foranstaltninger som børnepasning, fleksibel arbejdstid, 
jobsikkerhed, beskæftigelsesmæssig mobilitet og uddannelsesmuligheder. 

 

− Kontaktperson: Alan Hick 
                               (Tlf.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
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• Revidering af direktiv 93/104 om tilrettelæggelse af arbejdstiden 
 

−  Ordfører: Erik Hahr (Arbejdsgivergruppen – SE) 
 

− Referencer: KOM(2003) 843 endelig – CESE 964/2004 
 

−  Hovedpunkter: 
 
Emnet for denne meddelelse er direktiv 93/104/EF af 23. november 1993, som ændret ved direktiv 
2000/34/EF, om fastsættelse af mindstekrav i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden for at 
sikre et højere beskyttelsesniveau for arbejdstagernes sundhed og sikkerhed. 
 
EØSU: 
 

• anser ikke den høringsmetode, som Kommissionen har anvendt, for hensigtsmæssig, idet 
 arbejdstiden er omfattet af kollektive forhandlinger. Kommissionen burde have hørt 
 arbejdsmarkedets parter, før den påbegyndte høringsproceduren med EU-institutionerne og de 
 to udvalg; 

• anser det for nødvendigt med en dybtgående analyse af arbejdstidsdirektivets 
 gennemførelse i medlemsstaternes lovgivninger og af dets virkninger; 

• mener, at de gældende bestemmelser giver arbejdsmarkedsparterne den nødvendige 
 fleksibilitet til at tilpasse arbejdstiden, da en referenceperiode på tolv måneder allerede 
 anvendes i mange medlemsstater i kraft af kollektive overenskomster; 

• bemærker, at dommene vedrørende definitionen af arbejdstid  kan skabe problemer, men  vil 
 ikke i den nuværende situation pege på nogen af Kommissionens løsningsforslag; 

• tager trods visse forbehold ikke stilling til opt-out-muligheden i denne fase. Der kræves en mere 
dybtgående analyse af situationen i samråd med arbejdsmarkedets parter; 

• ønsker at gøre opmærksom på forældres særlige problemer med at forene arbejdsliv med 
familiemæssige forpligtelser. 

 

− Kontaktperson:  Torben Bach  Nielsen 
           (Tlf.: 00 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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4. DET INDRE MARKED PÅ DET ØKONOMISKE, FINANSIELLE 
OG SKATTEMÆSSIGE OMRÅDE 

 

• Flerårigt program / SMV 
–  Ordfører: Dimitris Dimitriadis (Arbejdsgivergruppen – EL) 
 
–  Referencer: KOM(2003) 758 endelig – 2003/0292 COD – CESE 950/2004 
 

–  Hovedpunkter: 
 

EØSU godkender de ændringer, som Kommissionen foreslår foretaget i beslutningen 2000/819/EF. 
 
EØSU opfatter SMV-garantifaciliteten som værende særlig nyttig og henstiller, at denne 
finansieringskilde forøges klækkeligt, samt at der sættes alt ind på straks at medtage de lande, som 
endnu ikke er omfattet (Grækenland, Irland og Luxembourg). EØSU støtter bestræbelserne på at 
styrke garantiordningen som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse, derfor bør programmets 
budget tages op til revision. 

 
EØSU opfordrer Kommissionen til at tage de nødvendige skridt til yderligere at udbygge 
ETF-iværksætterordningen, fordi den er et væsentligt instrument til især at oprette innovative SMV'er 
og yde støtte til stærkt risikobetonede iværksætterprojekter. 
  
Udvalget henstiller, at der stilles langt flere midler til rådighed til at dække SMV'ernes stigende behov 
i sektorerne information, nye teknologier og bioteknologi. EØSU mener, at der som følge af de 
erfaringer, der er indhøstet med det sjette rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling, bør 
genindføres små programmer for SMV'er. 
 
EØSU støtter Kommissionens forslag om at udfase JEV på baggrund af dets aktuelle kritisable 
struktur. Dog støtter udvalget fortsat de tværnationale joint-ventures. 

 

–  Kontaktperson:   Aleksandra Klenke 
          (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Betalinger i det indre marked 
–  Ordfører: Guido Ravoet (Arbejdsgivergruppen – BE) 
 
–   Referencer: KOM(2003) 718 endelig – CESE 951/2004 
 

–  Hovedpunkter: 
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Udvalget støtter Kommissionens bestræbelser på at øge forbrugernes tillid, retssikkerhed og 
markedseffektivitet for betalinger i det indre marked. Det er desuden en positiv fremgangsmåde at 
overveje selvregulering og samregulering som en mulig vej fremad inden for de forskellige områder, 
som nævnes i de 21 bilag. 
 
Hvis selvreguleringstiltagene ikke fungerer efter hensigten, er det klart, at EU-lovgivning bør 
overvejes. 

 
Udvalget foreslår, at den overordnede ramme bør fokusere på at skabe gennemsigtighed for 
forbrugerne og være i overensstemmelse med EU’s strategi for forbrugerpolitikken. 
 

 

 –  Kontaktperson:   Aleksandra Klenke 
             (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

 

•   Udbyttebeskatning / Fysiske personer 
– Ordfører: Daniel Retureau (Lønmodtagergruppen – FR) 

 

– Referencer: KOM(2003) 810 endelig – CESE 963/2004 
  

– Hovedpunkter: 
 

Udvalget mener, at behandling af dobbeltbeskatning og eventuel kildebeskatning af indenlandsk 
udbytte og af indgående eller udgående udbytte for at sikre, at dette ikke udsættes for en 
diskriminerende behandling, udgør vigtige mål, uden at der dog må sås tvivl om det grundlæggende 
princip om ligebehandling af fysiske personer i henseende til offentlige skatter og afgifter, som 
pålægges på nationalt plan. Medlemsstaterne kunne tillige overveje et samarbejde mellem lande med 
beslægtet skattepraksis for at undersøge den bedste eksisterende skattepraksis.  
 
Udvalget mener endelig, at Kommissionens meddelelse lægger op til en løsning af de problemer, 
som er genstand for sagsanlæg ved EF-domstolen, hvilket fremover bør undgås for ikke at 
overbelaste domstolen unødigt med sagsanlæg på dette område. 

 

– Kontaktperson: Borbála Szij  
           (Tlf.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 

 
• Konsultationsprocedurer med hensyn til finanskreditter 
–   Ordfører: Frank von Fürstenwerth (Arbejdsgivergruppen – DE) 
 
–  Referencer: KOM(2004) 159 endelig – 2004/0056 CNS – CESE 952/2004 
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–  Kontaktperson:   Aleksandra Klenke 
          (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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5.  FORBINDELSERNE MED KANDIDATLANDENE 
 

• Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet med henblik på Det Europæiske 
Råd i december 2004 

– Ordfører: Thomas Etty (Lønmodtagergrupper – NL) 
 

– Referencer: Initiativudtalelse – CESE 965/2004 
 

– Hovedpunkter: 
 

I denne udtalelse fremfører EØSU sin holdning til forbindelserne mellem EU og Tyrkiet med 
henblik på Det Europæiske Råds beslutning i december 2004, hvor Rådet bør udtale sig om 
muligheden for fastsættelse af en dato for indledningen af tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet. 

 
EØSU minder om, at Tyrkiet gennem mange årtier har tilkendegivet, at det utvetydigt har valgt at 
orientere sig mod Europa. 
 
Udvalget påpeger, at reformprocessen i Tyrkiet navnlig har vist imponerende resultater i de seneste 
to til tre år.  

 
EØSU mener, at Tyrkiet bør opfylde de samme politiske kriterier som andre kandidatlande, inden 
forhandlinger kan indledes, og at resultaterne af dets reformer bør vurderes ud fra samme normer, 
som anvendes over for andre kandidatlande. EU bør gøre sit yderste for at undgå den blotte 
mistanke om dobbeltmoral. 
 
EØSU mener, at EU realistisk set kan og må kræve af Tyrkiet, at der inden udgangen af 2004 er 
blevet gjort så troværdige fremskridt, at man kan forvente, at der på det tidspunkt ikke er ”nogen 
vej tilbage”. 

 
EØSU fastslår derfor, at der bør træffes en positiv beslutning om indledning af forhandlinger med 
Tyrkiet om EU-medlemskab, hvis den tyrkiske regering i december i år: 
 
– har truffet foranstaltninger til at opfylde kravene vedrørende militærets rolle i det tyrkiske 
 samfund (hæren bør begrænse sig til sine grundlæggende forsvars- og sikkerhedsopgaver); 
– har udvist vilje til fuldt ud i praksis at omsætte lovreformerne vedrørende kurdernes 
 kulturelle rettigheder i landets sydøstlige provinser;  
– har indledt gennemførelsen af de hensigter og tilsagn, der er blevet givet vedrørende frivillig 
 tilbagevenden, rehabilitering og kompensation af tvangsforflyttede ofre for volden i 
 Sydøsttyrkiet i 1980’erne og 1990’erne; 
– har bragt sin lovgivning og praksis vedrørende grundlæggende fagforeningsrettigheder og -
 friheder i fuld overensstemmelse med ILO’s konventioner 87 og 98; 
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– har fjernet alle udemokratiske begrænsninger fra foreningsloven og i praksis er holdt op med 
 at lægge begrænsninger på det ægte organiserede civilsamfunds frie udfoldelse i praksis, 
 herunder religiøse institutioner, samt 
– har skabt betingelserne for, at Tyrkiets økonomiske og sociale råd kan fungere frit og 
 uafhængigt.  

 

EØSU ser meget gerne, at man på det europæiske topmøde i december 2004 kommer til 
den konklusion, at de politiske kriterier er opfyldt og derfor beslutter at indlede 
forhandlinger snarest muligt. 
 

– Kontaktperson: Jacques Kemp 
             (Tlf.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 

6.  INDUSTRI- OG SEKTORPOLITIK 
 

• Tekstil- og beklædningsindustrien 
–  Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgivergruppen – IT) 
–   Medordfører: Michel Nollet (Lønmodtagergruppen – BE) 
 
–   Referencer: KOM(2003) 649 endelig – CESE 967/2004 
 
–  Hovedpunkter: 

 
Det er altafgørende, at det i samarbejde med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter lykkes 
for Kommissionen at bistå tekstil- og beklædningssektoren i gennemførelsen af en teknologisk 
modernisering og tacklingen af globaliseringens udfordringer. Ud over de teknologiske platforme, der 
allerede er peget på inden for EU's politikker, kunne der opereres med en fjerde platform med 
tilknytning til de mangfoldige innovative aspekter inden for moderne tekstiler. 
 
Virksomhedernes især SMV'ernes innovationskapacitet bør øges ved hjælp af projekter og 
programmer på lokalt plan. Alle arbejdsmarkedets parter bør deltage, og forskningscentrene bør 
inddrages. Det ville være en stor fordel, om der blev etableret et ekspertisenetværk, hvor man 
gennem snævre forbindelser med erhvervslivet og arbejdsmarkedet udnytter de muligheder, som det 
sjette rammeprogram indebærer, og opstiller teknologiske prognoser med sigte på den teknologiske 
udvikling inden for branchen. 

 
EØSU mener, at EU bør anvende hele den europæiske kulturs vægt, som sammenfattes i udtrykket 
“social markedsøkonomi” til at ændre WTO’s regler bedst muligt. Man bør snarest sørge for, at en 
række sociale, miljømæssige og økonomiske prioriteter overholdes, da EU som økonomisk aktør kan 
gøre den globale styring mere effektiv.  
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Præferencetoldsatserne bør kunne forbeholdes de 49 mindst udviklede lande. De forhandlinger, der 
blev indledt i Doha, bør føre til en øget gensidighed mellem Euro-Middelhavsområdet på den ene 
side og de asiatiske lande på den anden. 
 
EØSU støtter Kommissionens bestræbelser på at sikre mere effektive instrumenter til beskyttelse af 
handelen. EU’s grænsekontrol skal også styrkes for hurtigst muligt at opnå et fælles toldsystem. 
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Med henblik på at bekæmpe forfalskninger og svig og give forbrugerne en bedre information, kunne 
man overveje at indføre et oprindelsesmærke. EØSU foreslår at undersøge muligheden eventuelt at 
indføre sporbarhed af tekstiler. 

 
–  Kontaktperson:   Aleksandra Klenke 
                       (Tlf.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

 

• Skibsbygningsindustrien 
–   Ordfører: Joost van Iersel (Arbejdsgivergruppen – NL) 
 
–   Referencer: KOM(2003) 717 endelig – CESE 949/2004 
 

–  Hovedpunkter: 
 

I starten af LeaderSHIP 2015 opstilles målsætningen om lige konkurrencevilkår på verdensplan. 
EØSU understreger betydningen af dette politikområde, som udgør en hjørnesten for hele 
strategien. Udvalget støtter til fulde EU's nuværende tilgang til handelspolitikken, der sigter mod en 
virkningsfuld international aftale, som kan sikre stram disciplin i hele verden. 
 
F&U og innovation har kolossal betydning. Dette er en af nøglerne til succes.  
 
EØSU mener, at den europæiske garantifond, som foreslås i LeaderSHIP, bør gøres operationel 
hurtigst muligt.  
 
EØSU glæder sig over, at industrien og Kommissionen er nået til enighed om, hvilke miljøkrav og –
politikker der er nødvendige i sektoren. 
 
Et meget svagt punkt er dog fortsat håndhævelsen af søfartens sikkerhedsbestemmelser.  
 
Fremme af kystnær søtransport og målsætningen om at flytte transport fra lastbiler over på skibe er 
ligeledes vigtige miljømålsætninger. For at nå disse mål bør den moderne infrastruktur, herunder 
såvel havne som skibsforbindelser, udbygges yderligere.  
 
Den menneskelige faktor er et vigtigt aspekt, og EØSU bifalder intentionerne om at udbygge den 
sektorielle dialog, i hvilken Kommissionen, arbejdsgivere og fagforeninger har hver deres rolle at 
spille.  
 
EØSU slutter op om det stadig mere udbredte ønske i Europa om samarbejde om produktion af 
forsvarsmateriel mellem den civile industri og forsvarsindustrien til fordel for konkrete dele af 
forarbejdningsindustrien såsom skibsbygnings- og flyindustrien. 
 

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

 

• Fusionskraft 
–   Ordfører: Gerd Wolf (Gruppen Andre Interesser – DE) 
  
–   Referencer: Initiativudtalelse  –  CESE 955/2004 
  
–  Hovedpunkter: 

 
Udvalget mener, at en fredelig udnyttelse af fusionsenergi kan udgøre et væsentligt bidrag til en 
langsigtet løsning på energiforsyningen, hvad angår bæredygtighed, miljøbelastning og 
konkurrenceevne.  
 
Grunden hertil er de potentielle fordele ved denne fremtidsteknologi, nemlig:  
Brændstofressourcerne er – set i historisk perspektiv – til rådighed i ubegrænset mængde. Der 
opstår hverken klimaskadelige gasarter, spaltningsprodukter eller aktinider. 
De iboende sikkerhedsegenskaber forhindrer en ukontrolleret energifrigørelse. 
Brændkammermaterialernes radioaktivitet kan efter hundrede år eller højst et par hundrede år være 
faldet til samme radiotoksiske niveau som kulaskes; problemet med den endelige oplagring 
mindskes hermed i afgørende grad.  

 
Det potentiale, der ligger i fusionsenergien, supplerer navnlig potentialet i de vedvarende 
energikilder, dog med den fordel i forhold til vind- og solenergi, at det ikke tidsmæssigt er afhængigt 
af vejrforhold, årstid og tidspunktet på dagen. Dette gælder også med hensyn til forholdet mellem 
centrale og decentrale systemer, som skal være tilpasset behovene. 
 
Udvalget finder det nødvendigt at tilføre mærkbart flere midler til fusionsenergi. For EU's industri 
betyder opførelsen af ITER og udviklingen af DEMO en økonomisk vækst og øgede kompetencer 
og mere innovation på et teknisk krævende område, der stadig ikke er helt udforsket. Dette har 
også stor betydning for gennemførelsen af Lissabon- og Gøteborg-strategien. 

 
Endelig bifalder udvalget Det Europæiske Råds enstemmige støtte til tilbuddet om placering af 
ITER i Europa og appellerer til Rådet, Parlamentet og Kommissionen om at tage initiativ til virkeligt 
at udtømme alle muligheder og, om nødvendigt, at udvikle nye strukturelle koncepter for den 
internationale arbejdsdeling, så ITER – set i lyset af dens strategiske nøglerolle i udviklingen af en 
vigtig bæredygtig energikilde – under alle omstændigheder kan etableres i Europa. 

 
–  Kontaktperson: Siegfried Jantscher  
                     (Tlf.: 00 32 2 546 82 87– e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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• Sammenkobling af elektricitetsnet i Slovenien 
– Ordfører: Jan Simons (Arbejdsgivergruppen – NL) 
  
–  Referencer: KOM(2004) 309 endelig – 2004/0109 COD – CESE 958/2004 
  
–  Kontaktperson: Siegfried Jantscher  
                      (Tlf.: 00 32 2 546 82 87– e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

8. RUMPOLITIK INDEN FOR TELEKOMMUNIKATION 
 

• Statusrapport/Galileo 
– Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgivergruppen – FR) 
  
–   Referencer: KOM(2003) 112 endelig – CESE 956/2004 
  
–   Kontaktperson: Raffaele Del Fiore  
                      (Tlf.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

9. TRANSPORT – SIKRING OG SIKKERHED 
          

• Havnesikring 
–  Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgivergruppen – EL) 
  
–  Referencer: KOM(2004) 76 endelig – 2004/0031 COD – CESE 954/2004 
  

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

 
 

• Licenser til jernbanevirksomheder 
–   Ordfører: Eduardo Chagas (Lønmodtagergruppen – PT) 
  
–  Referencer: KOM(2004) 232 endelig – 2004/0074 COD – CESE 957/2004 
  
–  Kontaktperson: Luís Lobo  
                      (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• International kode/Søfartssikkerhed 

–  Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgivergruppen – EL) 
  
–  Referencer: KOM(2003) 767 endelig – 2003/0291 COD – CESE 953/2004 
  
–  Kontaktperson: Luís Lobo  
                       (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

 
10.  INDVANDRINGSPOLITIK 

 

• Den internationale konvention for vandrende arbejdstagere 
–  Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagergrupper – ES) 

 
–  Referencer: Initiativudtalelse – CESE 960/2004 
 

–  Hovedpunkter:  
 

Udvalget opfordrer i tråd med sine tidligere udtalelser om europæisk indvandringspolitik og i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets udtalelse EU-landene til at ratificere den 
internationale  konvention om beskyttelse af alle vandrende arbejdstageres og deres 
familiemedlemmers rettigheder. 
 
EØSU opfordrer Kommissionens formand og den nuværende formand for Rådet til at træffe 
passende politiske initiativer for at sikre, dels at medlemslandene i løbet af de kommende 
24 måneder ratificerer konventionen, dels at EU også ratificerer konventionen, når det i henhold til 
forfatningstraktaten får mulighed for at undertegne internationale aftaler. For at fremme 
ratifikationen vil Kommissionen i en undersøgelse analysere lovgivningen på EU- og nationalt plan 
i relation til konventionen. Desuden vil arbejdsmarkedets parter og andre 
civilsamfundsorganisationer sammen med EØSU og Kommissionen arbejde for en ratificering. 

 

−  Kontaktperson: Pierluigi Brombo 
          (Tlf.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

 
 

 


