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I plenarforsamlingen deltog Nederlandenes minister for europæiske anliggender, Atzo Nicolaï, som 
fremlagde hovedpunkterne i det nederlandske rådsformandskabs program. 
 

1. ØKONOMISK STYRING I EU 
 

• Bedre økonomisk styring i EU  
–   Ordfører: Joost van Iersel (Arbejdsgiverne – NL) 

 
− Reference: Initiativudtalelse – CESE 1203/2004 
 
− Hovedpunkter:  
 
1. Effektiv politik og effektiv integration er utænkelig uden en klar og troværdig institutionel 

ramme, der sikrer, at de europæiske aftaler følges op. Derfor beskæftiger EØSU sig i 
nærværende udtalelse eksplicit med de institutionelle og politiske rammebetingelser, altså med 
good governance.  

 
2. Kommissionen skal nødvendigvis have en stærk forankring i den udvidede Union. Der er 

tendens til, at de mellemstatslige reflekser styrkes. EØSU advarer stærkt mod denne tendens. I 
denne afgørende periode vil øget anvendelse af kvalificeret flertal være en fordel. EØSU går 
under alle omstændigheder ind for, at Rådet (konkurrenceevne) bliver mere synligt. 

 
3. Det Europæiske Råd har taget til efterretning, at Kommissionen agter at udarbejde en køreplan 

for at styrke Lissabon-strategien og forbedre dens gennemførelse. EØSU går ind for, at der i 
"den nye Lissabon-proces" knyttes an til den succesrige metode fra "Europa '92". 
Gennemførelsen kniber det nemlig ofte med. Også andre emner fortjener plads i den nye 
Lissabon-proces, nemlig bl.a. følgende: 

 
- industripolitikken i visse sektorer, der kommer i stand via indbyrdes aftaler mellem 

erhvervslivet (herunder arbejdsmarkedets parter), Kommissionen og Rådet; 
- resultaterne af EU-teknologiprogrammer og -platforme, mere grænseoverskridende 

samarbejde mellem forskningsinstitutioner og forskere i Unionen og fremme af samarbejdet 
mellem universiteter og markedsaktører; 

- regionalpolitik, hvori der lægges særlig vægt på viden og innovation. 
 
4. Partnership for Change rummer store muligheder. Det kan føre til ny kommunikation og nye 

alliancer mellem de mange parter, der berøres af den europæiske integrationsproces. Også det er 
en del af good governance. 

 
− Kontaktperson:   Gilbert Marchlewitz 
                       (Tlf. : 00 32 2 546 93 58,  e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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• Finansielle overslag 2007-2013 
–   Ordfører: Georgios Dassis (Lønmodtagerne – EL) 

 
− Reference: KOM(2004) 101 endelig – CESE 1204/2004 
 
− Hovedpunkter:  

 
EØSU ser generelt med positive øjne på Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet: 
"Fremtiden skaber vi i fællesskab - Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-
2013". Udvalget tager dog visse forbehold, især beklages manglen på tilstrækkelige finansielle 
ressourcer til fremme af Lissabon-strategien og bæredygtig udvikling. 

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

 

 
2. ET DYNAMISK ERHVERVSLIV 
 
• Iværksætterkultur  
–   Ordfører: Ben Butters (Arbejdsgiverne – UK) 
  
– Reference: KOM(2004) 70 endelig – CESE 1198/2004 
 
– Hovedpunkter: 
 
EØSU bifalder Kommissionens handlingsplan og roser på ny Generaldirektoratet for Erhvervspolitik for 
dets indsats, siden arbejdet blev indledt i begyndelsen af 2002. EØSU efterlyser imidlertid fastlæggelse af 
specifikke foranstaltninger inden for de enkelte strategiske politikområder i handlingsplanen. Det er 
påkrævet, hvis den skal gennemføres med succes. EØSU erkender samtidig, at mange af de påkrævede 
foranstaltninger skal træffes af politiske beslutningstagere uden for Generaldirektoratet for 
Erhvervspolitik. 
 
Handlingsplanen er blot starten på en løbende, langsigtet proces. Denne proces vil kun lykkes, hvis den 
horisontalt griber ind i en lang række politiske områder og vertikalt inddrager beslutningstagere på alle 
politiske niveauer. Handlingsplanen og andre dermed forbundne initiativer, som Kommissionen måtte 
fremlægge, bør udløse en positiv reaktion hos disse beslutningstagere. EØSU slår derfor særlig til lyd for, 
at andre af Kommissionens generaldirektorater såvel som medlemsstaternes myndigheder går ind og 
spiller en aktiv rolle. Det væsentligste enkeltbidrag fra EU's institutioner til fremme af 
iværksættervirksomhed i Europa ville være at indføre princippet om at "tænke småt først" ("think small 
first") i EU's beslutningsproces. 
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EU's beslutningstagere bør desuden prøve at "afdramatisere" iværksættervirksomhed ved at komme 
overfladiske opfattelser til livs. Særlige grupper som unge mennesker, men også ældre, bør opmuntres til 
seriøst af overveje iværksættervirksomhed som et realistisk og positivt karrierevalg. 
 
–    Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
   (Tlf.: 00 32 2 546 98 99, e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

 
• Turismepolitikken og samarbejdet mellem den offentlige og private sektor  
–   Ordfører: Juan Mendoza Castro (Lønmodtagerne – ES) 
 
–   Reference: Initiativudtalelse –  CESE 1199/2004 
 
–   Hovedpunkter: 
 

EØSU opstiller forskellige mål for samarbejdet mellem den offentlige og private sektor: 
sektorbestemte, sociale, økonomiske og miljømæssige mål.  
 
Endvidere opstiller udvalget samarbejdsprincipper og –kriterier: 
 
Principper: 
 
– kompetenceområde 
– medansvar 
– frivillighed 
– demokrati.  
 
Kriterier: 
 
– konkrete mål 
– relevans 
– resultatovervågning 
– proportionalitet. 
 
EØSU opstiller desuden konkrete former for formelt og uformelt partnerskab. 
 
Som en slags "benchmarking" beskriver EØSU nogle positive erfaringer med offentligt-privat 
samarbejde inden for europæisk turisme. 
 
Endelig opfordrer EØSU Kommissionen til at undersøge mulighederne for at skabe et Rådgivende 
Europæisk Turistråd og fremsætter sin årlige støtte til den internationale turismedag, som er skabt af 
Verdensturistorganisationen. 

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

 
3. STYRING AF DEMOGRAFISKE OG SOCIALE ÆNDRINGER 

 
• Forskningsbehov/ændringer i befolkningssammensætningen  
–   Ordfører: Renate Heinisch (Andre Interesser – DE) 
 
–   Reference: Initiativudtalelse  – CESE 1206/2004 
 
–   Hovedpunkter: 

 
Under indtryk af den demografiske omvæltning og de muligheder og risici med hensyn til livskvalitet, 
som den indebærer for det stigende antal ældre mennesker i Europa, udtrykker EØSU ønske om: 
 
a) at der optages en nøgleaktion vedrørende denne problematik i det 7. forskningsprogram  
 
b) at der træffes ledsageforanstaltninger med henblik på at tilvejebringe et velfunderet grundlag for 
rettidig planlægning, beslutningstagning og handlen såvel på europæisk som på nationalt plan. 
 
For at sikre overholdelsen af artikel II-25 i forfatningstraktaten om alle ældre EU-borgeres ret til et 
værdigt liv og til at deltage i det sociale og kulturelle liv er bl.a. følgende ledsageforanstaltninger 
nødvendige: 
 
- oprettelse af et fælles observationsorgan (European Observatory) med henblik på at opbygge et 

europæiske agentur for aldring og en fælles databank til tilvejebringelse, samling og formidling af 
viden, til forbedring af den åbne koordinationsmetode og til udledning af praktiske og politiske 
konsekvenser, og  

 
- etablering af en kategori for “det aldrende samfund” i EØSU.  
 

–   Kontaktperson: Nemesio Martinez 
   (Tlf.: 00 32 2 546 95 01, e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Kvindeorganisationer/Gennemførelse af Cotonou-aftalen  
–   Ordfører: Susanna Florio (Lønmodtagerne – IT) 

 
− Reference : Initiativudtalelse – CESE 1205/2004 

 
–  Hovedpunkter:  

 
I juni 2000 blev Cotonou-aftalen mellem EU og AVS-staterne undertegnet. Med aftalen indførtes en 
inddragelsesbaseret fremgangsmåde i forbindelse med udviklingssamarbejde, idet man anerkendte de 
vigtige bidrag fra ikke-statslige aktører og inddrog dem i fastlæggelsen af de nationale 
udviklingsstrategier. 
 
Målet for denne udtalelse er at sætte fokus på det særlige bidrag til udviklingsstrategier i 
AVS-landene, der kan komme fra kvindeorganisationer, og at undersøge, hvordan deres bidrag kan 
øges. 
 
Dokumentation fra forskellige regionale seminarer og fora viser, at deltagelsen af 
kvindesammenslutninger, kvindeorganisationer og -ngo'er i fastlæggelsen af de nationale strategier har 
været yderst beskeden. Der er en himmelråbende forskel mellem Cotonou-aftalens erklærede 
intentioner og gennemførelsen af dem. Desuden synes foranstaltninger til fremme af kvinders 
deltagelse at have været beskedne. 
 
Hvis EU virkelig ønsker at påvirke kvindernes og de fattiges levevilkår i positiv retning, er der behov 
for større klarhed og beslutsomhed, når målene for indsatsen til fordel for kvinder fastlægges, og de 
fornødne foranstaltninger hertil iværksættes. 
 
Målet er at skabe de grundlæggende betingelser for, at kvinder reelt inddrages, anerkendes og støttes, 
så de opnår ligestilling med mændene til gavn for udviklingen i deres respektive lande. 
 
Det foreslås bl.a.: 
 
- at Kommissionens delegationer får mandat til at fremme mainstreaming af kønsspørgsmål,  
- at man undersøger kvindeorganisationernes nuværende situation i AVS-landene, 
- at dokumenterne vedrørende de nationale strategier  indeholder positive tiltag til fremme af 

kvindeorganisationernes virke, 
- at der oprettes en særlig budgetpost til kvindernes civilsamfundsorganisationer, 
- at kvindeorganisationerne gives en præferentiel stilling i adgangen til finansiering, 
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- at der er ligelig repræsentation af kvindelige og mandlige delegerede på EØSU's seminarer, 
- at EØSU i den nærmeste fremtid afholder en konference vedrørende styrkelse af kvindernes rolle 

i udviklingsprocessen. 
 

− Kontaktperson:  Susanna Baizou 
   (Tlf.: 00 32 2 546 98 45,  e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

 

4. LANDBRUG – EN SOCIOØKONOMISK UDVIKLINGSFAKTOR 
 

• Bynært landbrug  
–   Ordfører: Joan Caball i Subirana  (Andre Interesser – ES) 

 
–   Reference: Initiativudtalelse  –  CESE 1209/2004 

 
–   Hovedpunkter: 

 
I denne initiativudtalelse foreslår EØSU, at der indføres mekanismer og instrumenter for at beskytte 
og udvikle de bynære landbrugsområder. For EØSU er det første afgørende skridt, at det på 
samfundsmæssigt, politisk og administrativt plan anerkendes, at disse bynære områder findes, og at 
deres rolle i forholdet mellem by og land anerkendes. For at denne anerkendelse kan blive en realitet i 
hele Europa, foreslår EØSU, at der iværksættes en EU-foranstaltning for bynære landbrugsområder. 
En sådan foranstaltning skal anerkende områdernes værdi og funktion og bane vejen for, at det 
enkelte land udformer en særlig lovgivning om beskyttelse og udvikling ud fra fælles grundlæggende 
kriterier. Efter EØSU's mening kan en dynamisk, bæredygtig udvikling af det bynære landbrug og de 
arealer, hvor det drives, kun sikres ved at lade den lokale forvaltning spille en afgørende rolle. I 
betragtning af den sårbare situation, som Europas bynære landbrugsområder og bynære landbrug som 
sådan befinder sig i, er det efter EØSU's mening desuden af overordentlig stor betydning, at der 
oprettes et europæisk observatorium for bynært landbrug. Det bør fungere som referencecenter for 
overvågning, undersøgelse og information om situationen for det bynære landbrug i Europa, og som 
mødested og diskussionsforum for lokale og regionale myndigheder og forskellige europæiske 
organisationer. Det bør også fremlægge forslag til bevarelse og udvikling af disse bynære områder og 
deres landbrug. 

 
–    Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tlf.: 00 32 546 94 54, e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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5.  DET INDRE MARKED – SKATTE- OG AFGIFTSHARMONISERING 
OG FORENKLING AF HANDELSREGLER 

 

• Det fælles momssystem (omarbejdning) 
–   Ordfører: Umberto Burani (Arbejdsgiverne – IT) 

 
− Reference: KOM(2004) 246 endelig – 2004/0079 (CNS) – CESE 1202/2004 
 
− Hovedpunkter:  
 

EØSU vil ikke med denne udtalelse give en negativ bedømmelse af medlemsstaternes politik på 
momsområdet. Udvalget er udmærket klar over, at deres beslutninger afhænger af alt for mange 
interne faktorer af økonomisk og politisk karakter. EØSU udtrykker dog håb om, at hele emnet inden 
alt for længe bliver undersøgt på ny med henblik på at etablere en endelig ordning og reducere, eller 
fjerne, en af de mest iøjnefaldende hindringer for at realisere et indre marked, der bygger på fælles 
regler. 

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

 
 

• Frø – officielt tilsyn i tredjelande 
–   Ordfører: Gilbert Bros (Andre Interesser – FR) 

 
–   Reference: KOM(2004) 263 endelig – 2004/0086 (CNS) – CESE 1207/2004 

 
–   Kontaktperson: Katalin Gönczy  
   (Tlf.: 00 32 546 98 18,  e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 

       
      6. RESPEKT FOR MILJØET INDEN FOR INDUSTRI OG HANDEL 

 

• Typegodkendelse af motorkøretøjer 
–   Ordfører: Virgilio Ranocchiari (Arbejdsgiverne – IT) 
 
–   Reference: KOM(2004) 162 endelig – 2004/0053 (COD) – CESE 1200/2004 
 
–   Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
   (Tlf.: 00 32 2 546 98 99,  e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Inddragelse af miljøaspekter  
–   Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgiverne – IT) 
 
–   Reference: KOM(2004) 130 endelig  –  CESE 1208/2004 

 
–   Kontaktperson: Katalin Gönczy  
   (Tlf.: 00 32 546 98 18,  e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 
7. FREMME AF EUROPÆISK KULTUR 
 
• Filmarv  
–   Ordfører: Paolo Braghin (Arbejdsgiverne – IT) 
  
–   Reference: KOM(2004) 171 endelig – 2004/0066 (COD)  –  CESE 1201/2004 
  
–   Kontaktperson: Raffaele Del Fiore  
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 94,  e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

 


