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På den 412. plenarforsamling blev der valgt ny formand for EØSU og præsidiet og de øvrige organer 
blev nykonstitueret. 
 

1. UDTALELSE OM TRAKTATEN OM EN FORFATNING FOR 
    EUROPA 
 
• Forslag til udtalelse om "Traktat om en forfatning for Europa" 
– Hovedordfører:  Henri Malosse (Arbejdsgiverne – FR) 

 
– Reference: CESE 1373/2004 fin – CESE 1445/2004 
 
– Hovedpunkter:  
 

Denne udtalelse er udarbejdet på anmodning af Europa-Parlamentet, som på initiativ af EP-udvalget 
om Konstitutionelle Anliggender besluttede at indhente EØSU's udtalelse om Traktaten om en 
forfatning for Europa. 

 
I første del fremsætter EØSU sine vigtigste begrundelser for at plædere for medlemsstaternes 
ratifikation af forfatningstraktaten. Udvalget mener ligeledes i den forbindelse, at: 

 
• Den måde, hvorpå forfatningstraktaten blev udarbejdet, er i sig selv et skridt fremad i 

demokratiseringen af den europæiske opbygning, og den er resultatet af en egentlig demokratisk 
debat. 

 
• Forfatningen indeholder en ny ramme for EU's virkemåde, som gør EU lettere at forstå og lettere 

tilgængelig for den enkelte. 
 
• Forfatningstraktaten styrker EU’s demokratiske legitimitet. 

 
• Indskrivningen af det europæiske charter om grundlæggende rettigheder i traktaten udgør et stort 

fremskridt hen imod beskyttelse af fysiske og juridiske personers rettigheder. 
 
• Ved at konkretisere en række demokratiske fremskridt giver forfatningstraktaten borgerne midler til 

selv at afgøre indholdet af de politikker og tiltag, som Unionen konkret skal sætte ind med for at 
imødekomme deres forventninger 

 
Selv om EØSU finder, at en lang række anmodninger fra civilsamfundet ikke blev imødekommet under 
konventet, vil en  forkastelse af forfatningstraktaten ikke blot være et negativt signal for den europæiske 
integration og vil være ensbetydende med, at man opgiver de fremskridt, som civilsamfundet har opnået i 
kraft af konventsmetoden, men det anser det ligeledes for muligt at opvurdere den foreslåede 
institutionelle ramme og forbedre den gennem en række praktiske tiltag. 
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I anden del kommer EØSU ind på, at kommunikationsstrategiens kvalitet vil få afgørende betydning for, 
om de europæiske befolkninger godkender forfatningstraktaten. EØSU foreslår i den henseende følgende 
fire tiltag. 
 
• Forberedelsen af informationsredskaber kunne f.eks. bestå i en nøgle til læsning af forfatningen 

beregnet på de forskellige befolkningsgrupper i hver enkelt medlemsstat (3.1.3)  
 
• Lancering af kommunikationskampagner med opbakning fra medierne og kommunikationsformidlere 

tæt på borgerne (de lokale og regionale myndigheder, de politiske grupper og civilsamfundets 
organisationer (punkt 3.2 og 3.2.1) 

 
• Afholdelse af debatter, som skal være åbne for samtlige borgere, for at give stødet til idéudvekslinger 

og skabe grobund for meningsdannelse (3.3) 
 
• Aktiv medvirken fra de europæiske institutioner i udformningen og iværksættelsen af 

kommunikationsstrategien vedrørende forfatningen, således at debatten om og ratificeringen af 
forfatningen tilføres en reel tværnational dimension (3.4.1 og 3.4.2). 

 
− Kontaktperson:  Patrick Fève 
             (Tlf.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 

2.  LISSABON-STRATEGIEN 
 

• Bedre gennemførelse af Lissabon-strategien  
–    Ordfører: Bruno Vever (Arbejdsgiverne – FR) 
–    Medordførere: Ernst Ehnmark (Lønmodtagerne – SE) – John Simpson (Andre interesser – UK) 
 
– Reference: Efter anmodning fra Rådet – CESE 1438/2004 
 
–  Hovedpunkter:  
 

På Det Europæiske Råd af 25. og 26. marts 2004 blev Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg bedt om at undersøge måder og midler til at sikre en mere effektiv gennemførelse af 
Lissabon-strategien.  
 
Udtalelsen indeholder en række specifikke aktioner til næste års forårstopmøde vedrørende 
“styrkelsen af vækst og samhørighed”, “mere effektiv gennemførelse af det indre marked”, 
“fremme af innovation og kvalitet” “fremme af forskning gennem privat-offentlige 
partnerskaber”, “tilpasning af socialpolitikken” og “ en mere aktiv beskyttelse af miljøet”. 
 
Forslagene er baseret på to hovedprincipper: 
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For det første bør de enkelte medlemsstaterne i højere grad have ejerskab til strategien. Den åbne 
koordinationsmetode bør gøres mere effektiv. For det andet bør Lissabon-strategien formidles bedre 
til det organiserede civilsamfund og EU’s borgere. Det organiserede civilsamfund og 
arbejdsmarkedets parter bør spille en mere klart defineret og aktiv rolle ved gennemførelsen af 
Lissabon-strategien.  

 
– Kontaktperson: Gilbert Marchlewitz 
   (Tlf.: 00 32 2 546 93 58 - e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 

 

• De europæiske virksomheders konkurrenceevne 

–   Ordfører: Bruno Vever (Arbejdsgiverne – FR) 
 

− Reference: Sonderende udtalelse efter anmodning fra Europa-Kommissionens formand – 
CESE 1439/2004 

 
− Hovedpunkter:  

 
ØSU fremhæver fire betingelser for genoprettelsen af de europæiske virksomheders 
konkurrenceevne: 

 
– Topprioriteten er at genskabe de økonomiske aktørers tillid 
– En anden hovedopgave består i at sikre, at de grundlæggende bestemmelser om det indre marked 

gennemføres endeligt, hvilket ikke bør udskydes længere end til den 2010-frist for 
konkurrenceevne, der blev fastlagt i Lissabon – uden at man på nogen måde må være blind for 
de efterfølgende behov for konstant vedligeholdelse heraf 

– En styrkelse af de europæiske virksomheders konkurrenceevne indebærer også, at man på 
grundlag af en synkroniseret tilgang til 2010-fristen for konkurrenceevne udvikler en dynamisk 
økonomisk union omkring euroen med det sigte at sætte skub i væksten og beskæftigelsen med 
afsæt i en passende monetær politik  

– Endelig kræver iværksættelsen af Lissabon-strategiens strukturreformer en større grad af 
beslutsomhed og sammenhæng. 

 
Sammenfattende konstaterer EØSU, at de europæiske virksomheders mangelfulde konkurrenceevne i 
dag er den pris, vi må betale for et Europa, som ikke er tilstrækkeligt iværksætterrigt, som er trægt i 
sin beslutningstagning og i sin tilpasning til internationale ændringer, som endnu ikke er fuldt integreret 
på en lang række områder, som er præget af forsinkelser i reformprocessen, og som i alt for ringe 
grad og ofte på tilfældig og dermed usammenhængende og kontraproduktiv vis udnytter sine 
trumfkort. For at afhjælpe denne situation er der behov for en resolut indsats. Hvis den skal krones 
med held, må den indgå i en mere beslutsom indsats med henblik på vækst og sætte skub i 
økonomiske faktorer, både hvad udbud og efterspørgsel angår, på et indre marked, som er mere 
flydende og ydedygtigt. EØSU støtter navnlig opfordringen fra det seneste forårstopmøde til at 
fremme nye partnerskaber i forbindelse med reformen, både på nationalt og europæisk plan, med 
større inddragelse af arbejdsmarkedets parter. EØSU fremhæver nødvendigheden af uden 
svinkeærinder at holde kursen frem mod 2010-fristen, hvilket indebærer såvel iværksættelse af 
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Lissabon-reformerne som fuldførelse af det indre marked og gennemførelse af en reel og 
konkurrencedygtig økonomisk union, idet der tages fuld højde for konsekvenserne af den monetære 
union, og idet kravene til en bæredygtig udvikling tilgodeses fuldt ud. 

 
− Kontaktperson: Alberto Allende 
   (Tlf.: 00 32 2 546 96 79  - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 

 
 

• Uddannelse og produktivitet 
–   Ordfører: Christoforos Koryfidis (Lønmodtagerne – EL) 
 
–   Reference: sonderende udtalelse – CESE 1435/2004 
 
–   Hovedpunkter: 
 

På trods af alle forskellene i de nationale uddannelsessystemer må EU-medlemsstaterne opfatte sig 
selv som ét uddannelsesrum.  
 
Disse perspektiver for et øget europæisk samarbejde på uddannelsesområdet med sigte på at gribe 
efterslæbet med hensyn til opfyldelsen af Lissabon-målene an på en overordnet og holistisk måde, 
forudsætter specifikke politiske beslutninger: 

 
– tilstrækkelige midler til at dække alle de arbejdstagere og uddannelsesniveauer, som situationen 

måtte kræve; 
 
– opsporing af det nødvendige uddannelsespersonale i Europa; 
 
– udformning af tidssvarende rammer og et tidssvarende miljø for læring; 
 
– bevidstgørelse, aktiv tilstedeværelse og deltagelse af forvaltningen på alle niveauer, 

arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet generelt; 
 
– en klarere afgrænsning af roller og kompetencer hos såvel modtagere som udbydere af 

uddannelsesforanstaltninger samt af kontrolmekanismerne for hele initiativet på lokalt, nationalt 
og europæisk niveau; 

 
– og endelig anvendelse af ethvert middel til at fremme hele initiativet og virkningen af dets indhold 

og mål.  
 

Bedre udnyttelse og samordning af uddannelsesaktiviteternes traditionelle skuepladser, nemlig familie, 
skole og arbejdsplads, ville være meget befordrende for dynamikken i processen. En dynamik, som 
der er brug for i dag for at nå det store mål om at gøre Europa til verdens mest dynamiske 
videnbaserede økonomi inden 2010. 
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–   Kontaktperson: Stefania Barbesta 
   (Tlf.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 

• De økonomiske muligheder i miljø 
–    Ordfører: Stéphane Buffetaut (Arbejdsgiverne – FR) 

 
–    Reference: Sonderende udtalelse – CESE 1446/2004 

 
–    Hovedpunkter: 

 
Det kommende nederlandske formandskab anmodede ved brev af april 2004 Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg om at afgive en sonderende udtalelse om "De økonomiske 
muligheder i miljø". Det nederlandske formandskab ønsker at sætte fokus på de "win win"-
muligheder, hvor fremskridt på miljøteknologiområdet kan bidrage til opfyldelsen af Lissabon-
strategiens økonomiske og sociale mål.  
 
Der er en igangværende debat om miljø og konkurrenceevne. Debatten foregår intensivt i hele 
samfundet, og navnlig i de økonomiske og sociale kredse. Det rejste spørgsmål er klart: Udgør 
miljøhensyn en hæmsko for virksomhedernes konkurrenceevne eller giver de mulighed for at udvikle 
nye færdigheder, markeder eller teknologier? 
 
I sin sonderende udtalelse understreger EØSU, at det ikke er miljøspecialisternes opgave at skabe de 
økonomiske muligheder i miljøbeskyttelse. Miljøbeskyttelse spiller allerede en afgørende rolle på 
vigtige områder som turisme og fritid. Hvad angår miljøteknologierne, ligger nøglen til succes i 
etableringen af et egentligt marked og virksomhedernes reaktionsevne. Der bør sættes større fokus 
på virksomhedernes og erhvervssektorernes frivillige initiativer på områderne teknologiske 
nyskabelser og miljøbeskyttelse. 
 
Det er klart, at virksomhederne vil være interesseret i miljøteknologier og sikre deres udvikling, hvis 
de fører til et reelt fald i produktionsomkostningerne som følge af et lavere forbrug af energi og 
råvarer, en forbedring af virksomhedens og dens produkters image, øget salg og begrænsede 
miljøomkostninger. Det er dog nødvendigt, at virksomhederne kender til disse miljøteknologier for at 
kunne se fordelene ved at anvende dem. Der bør derfor oprettes et egentligt netværk til udveksling af 
oplysninger og bedste praksis på miljøteknologiområdet, som bør involvere offentlige myndigheder, 
erhvervsorganisationer, teknologiske centre og forskningscentre. 
 
Det er nødvendigt at mobilisere iværksættere og branchefolk. Det er også vigtigt at mobilisere 
kunderne og forbrugerne, eftersom der ikke vil være et marked uden dem. Det er vigtigt, at 
offentligheden får øjnene op for miljøteknologiernes nytteværdi, både i forbindelse med 
miljøbeskyttelse og produktion, da disse teknologier ellers vil komme til at spille en ubetydelig rolle i 
den økonomiske udvikling, der fortsætter uden dem. 
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Miljøpolitikkerne bør tage højde for disse teknologiers økonomiske konsekvenser, ligesom de 
økonomiske politikker bør tage højde for de miljømæssige krav. Der bør på sin vis være interaktion 
mellem disse politikker, eftersom der kun kan opnås væsentlige resultater ved først at undersøge, om 
de førte politikker kan gennemføres i praksis set ud fra et økonomisk synspunkt, og om de har en 
positiv indvirkning på miljøet.  

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

 
 

• Økonomisk dynamik 
–   Ordfører: Lucia Fusco (Andre interesser – IT) 
 
–   Reference: Sonderende udtalelse – CESE 1425/2004 
  
–   Hovedpunkter: 
 

EØSU mener, at SMV danner grundlaget for økonomien og beskæftigelsen i EU og derfor spiller en 
hovedrolle ved gennemførelsen af Lissabon målsætningerne. Virksomhederne i den sociale økonomi 
spiller en stadig større rolle for den sociale samhørighed og den lokale udvikling. Mulighederne for et 
samspil mellem SMV og VSØ, bl.a. ved at SMV i højere grad trækker på VSØ, hvilket vil være til 
gavn for begge typer virksomheder, er hidtil slet ikke blevet udnyttet i tilstrækkeligt omfang. 

 
Derfor foreslår EØSU, at Kommissionen på ny gennemgår det eksisterende og potentielle samspil 
mellem SMV og VSØ, og at den bidrager til at påvise, at dette samspil er til gavn for udviklingen af 
begge typer virksomheder som led i de gennemgribende ændringer, der følger af den økonomiske 
dynamik, især i politikken for regionaludvikling, social samhørighed og innovation. 

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

3. TRANSPORT 
 

• Paneuropæiske transportkorridorer 
–   Ordfører:  Karin Alleweldt  (Lønmodtagerne – DE) 
  
–   Reference: Initiativudtalelse – CESE 1426/2004 
 
–   Hovedpunkter:  

 
EU's udvidelse i maj 2004 og udsigten til sydøsteuropæiske staters optagelse ændrer også 
rammebetingelserne for den fælles infrastrukturpolitik og for samarbejdet i korridorerne. 
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I de kommende to år bør tyngdepunktet i EØSU's aktiviteter lægges på lokale 
civilsamfundsorganisationers praktiske samarbejde og deltagelse. Målet er, at de relevante 
civilsamfundsorganisationer får mulighed for at bidrage til gennemførelsen. 
 
EØSU's samarbejde med korridorstyringsudvalgene og Kommissionen bør intensiveres yderligere. 
Den permanente studiegruppe: 
 
– skal spille en ny rolle i etableringen af infrastrukturnettet ”South East Europe Core Regional 

Transport Network”; 
– bør gøre sig overvejelser om, hvordan man under oprettelsen af de paneuropæiske 

transportkorridorer kan tage større hensyn til de operationelle aspekter af transporterhvervet. Det 
bør især være muligt at uddybe særlige aspekter af korridorpolitikken, som vedrører 
intermodalitet, miljøbeskyttelse, sikkerhed, sociale forhold og effektivitet; 

– bør bidrage til planlægningen af nye transportkorridorer som led i den europæiske 
naboskabspolitik (ENP).  

 
Endelig bør Kommissionens og styringsudvalgenes respektive arbejde i korridorerne og inden for de 
enkelte transportområder være tættere forbundet med hinanden, og Europa-Parlamentet bør 
inddrages. 

 
– Kontaktperson: Luis Lobo  
    (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Bedre havnesikring/Ændring 
–   Ordfører: Anna Bredima-Savopoulou (Arbejdsgiverne – EL) 
  
–   Reference:  KOM(2004) 393 endelig – 2004/0031 COD – CESE 1428/2004 
  
–   Kontaktperson: Luis Lobo  
   (Tlf.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

4. ENERGI 
 

• Elforsyningssikkerhed/infrastrukturinvesteringer 
–   Ordfører: Ulla Sirkeinen (Arbejdsgiverne – FI) 
  
–   Reference: KOM(2003) 740 endelig – 2003/0301 COD – CESE 1444/2004 
  
– Kontaktperson: Siegfried Jantscher  
   (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 

• Energieffektivitet og energitjenester 
– Ordfører: Ulla Sirkeinen (Arbejdsgiverne – FI) 
  
–   Reference: KOM(2003) 739 endelig – 2003/0300 COD – CESE 1443/2004 
  
– Kontaktperson:  Siegfried Jantscher 
   (Tlf.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

5. INDUSTRIELLE ÆNDRINGER 
 

•  Statsstøtte inden for jern- og stålsektoren 
–  Ordfører: Göran Lagerholm (Arbejdsgiverne – SE) 
–    Medordfører: Hr. Kormann (repræsentant, DE) 
  
–    Reference:  Initiativudtalelse – CESE 1431/2004 
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–    Hovedpunkter: 

 
EØSU's rådgivende kommission for industrielle ændringer undersøger i denne initiativudtalelse 
hvilken rolle statsstøtte generelt spiller i forbindelse med strukturændringer, og hvilken rolle 
statsstøtte især har haft for EU's stålindustri.  
 
Tidligere erfaringer med omstruktureringen af den europæiske stålindustri viser, at statsstøtte er et 
tveægget sværd: Som virksomhedsstøtte kommer den kun få virksomheder til gode og fører til 
fejlallokationer. Ikke-konkurrencedygtig kapacitet holdes på markedet i længere tid. Statsstøtte kan 
dog, forudsat den bevilges inden for rammerne af et aftalt omstruktureringsprogram, afhjælpe social 
elendighed og herigennem fremme accepten og følgerne af industrielle ændringer. Styringen af denne 
proces gennem den sociale dialog har stået sin prøve. 
 
Så meget desto vigtigere er det at holde øje med, at man i forbindelse med nye medlemsstaters 
tiltrædelse følger de entydige stålstøtteregler nøje. De fejl, der blev begået i EU15, må ikke gentages. 
 
Der er generelt enighed om, at en tilpasning til industrielle ændringer er uundgåelig, og at denne bør 
ske som led i internationale rammeaftaler. Forhandlinger inden for OECD skal forbedre den 
nuværende situation holdbart, dvs.:  
 
– ingen overdrevne indrømmelser til udviklings- og vækstlande samt lande med 

overgangsøkonomier som eksempelvis Kina, 
– intet forbud mod nødvendige bestemmelser i EU vedrørende forskning, udvikling og 

miljøforanstaltninger (f.eks. begrænsninger af de afgifter, der pålægges virksomhederne for at 
forhindre konkurrenceforvridninger i forbindelse med miljøforanstaltninger) samt i forbindelse 
med lukning af urentabel kapacitet, og 

– ingen udligningstold ved eksport af stålprodukter på grund af indførelsen af byrdelettelser. 
  
– Kontaktperson: Jakob Andersen 
    (Tlf.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

6. SUNDHED 
 

•  Sundhedsbeskyttelse: en kollektiv forpligtelse, en ny rettighed 
–  Ordfører: Adrien Bedossa (Andre interesser – FR) 
 
– Reference: Initiativudtalelse – CESE 1432/2004 
 
–  Hovedpunkter: 
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På europæisk plan er sundhedsforvaltningen på folkesundhedsområdet utilstrækkelig og den er 
juridisk set meget dårligt underbygget. Den mangler også medicinsk legitimitet på grund af de 
manglende midler. Alt dette bør forbedres. 
 
Oprettelsen af et europæisk offentligt sundhedsnetværk vidner om samtlige europæiske offentlige 
myndigheders ønske om at samle de offentlige sundhedsaktører i en pulje, skabe sammenhæng i de 
eksisterende sundhedsovervågningsinstrumenter i hver EU-medlemsstat og give dem fornyet 
effektivitet. 
 
På baggrund af de forskellige kriser, der i tyve år har rystet verden, foreslår EØSU at afholde 
regelmæssige offentlige sundhedskongresser på højt plan.  
 
Sigtet med sådanne konferencer skal være at drøfte, hvilke kollektive foranstaltninger der skal 
træffes, at give præcise oplysninger om disse kriser, at levere koordinerede svar, at evaluere truslen 
om risici udefra, at bistå med hurtige diagnoser og reagere relevant herpå. 
 
EØSU slår til lyd for allerede nu at give det fremtidige europæiske center for sundhedsovervågning i 
Stockholm et bredt og styrket mandat til at udarbejde målrettede og regelmæssige rapporter på 
området for offentlig sundhed og sørge for, at EU-medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 
 
EØSU minder om, at dets henstillinger er indbyrdes forbundne, og at der kræves en stærk vilje fra 
EU’s medlemsstater til at føre dem ud i livet, nemlig: 
 
• styrkelse af den administrative kapacitet med grænseoverskridende tiltag og en forvaltning, der er 

anerkendt og accepteret overalt 
 

• juridiske kompetencer og instrumenter til at understøtte dem 
 

• gennemsigtighed i beslutningsprocessen og en skærpet adfærdskodeks, som alle slutter op om, 
inden for kommunikation på sundhedssikkerhedsområdet 

 
• styrket samarbejde og verdensomspændende netværk mellem samtlige tilsyns- og 

overvågningsorganer. 
 
− Kontaktperson:  Alan Hick 
   (Tlf.:00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
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•  Patientmobilitet i EU 
–  Ordfører: Adrien Bedossa (Andre interesser – FR) 
 
– Reference: KOM(2004) 301 endelig – CESE 1433/2004 
 
–  Hovedpunkter: 
 

Meddelelsen om ”patientmobilitet” indeholder en række konkrete forslag på mange områder, som 
gør det muligt at integrere målet om et højere sundhedsbeskyttelsesniveau i fællesskabspolitikkerne 
som indskrevet i traktaten. 
 
EU-lovgivningen giver borgerne ret til at få behandling i andre medlemsstater og få udgifterne 
godtgjort. I praksis er det dog ikke altid lige nemt at udøve disse rettigheder. 
 
EØSU bakker op om en europæisk strategi for: 
 
•  at fremme et europæisk samarbejde, der vil gøre en bedre udnyttelse af ressourcerne 

mulig 
•  at nå til en fælles fortolkning på europæisk plan af patienternes personlige og sociale 

rettigheder 
•  at udnytte overskydende kapacitet og sundhedspleje på tværs af grænserne. 
 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg er helt enig i denne afgørelse om brugen af EU's 
Samhørighedsfond og strukturfondene til at fremme investeringer på sundhedsområdet, udvikling af 
sundhedsinfrastruktur og medicinske færdigheder, hvilket er blevet anført som værende prioriterede 
mål for støtte fra EU's finansielle instrumenter.  

 
Samarbejdet mellem medlemsstaterne må udmønte sig i fælles mål, som fører til nationale planer, og 
valget af relevante indikatorer vil gøre det muligt nøje at overvåge udviklingen i de 
sundhedsplejepolitikker, som de enkelte EU-lande fører. 
 
Udvalget minder om, at ét redskab bliver helt nødvendigt: der bør oprettes et observationscenter eller 
et agentur, som skal indsamle kommentarer, analyser og meningsudvekslinger om national 
sundhedspolitik – under nøje iagttagelse af de eksisterende traktater og principperne om subsidiaritet 
og national kompetence. 
 
EØSU udtrykker tilfredshed med Kommissionens hensigt om at anvende den åbne 
koordinationsmetode, der bl.a. bør omfatte: 
 
•  udveksling af god praksis 
•  relevante indikatorer for strukturer og praksis 
•  bedre adgang til sundhedsprodukter 
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•  koordinering af de nationale systemer for at undgå social dumping og for at forebygge 
en kompetenceflugt til andre lande 

•  den nødvendige gennemførelse af det indre marked for lægemidler. 
 
Dette er en af de få gange, hvor fem generaldirektorater i Kommissionen samler deres politiske vilje, 
viden og midler om ét mål, nemlig at give de forskellige europæiske lande midlerne til at koordinere 
deres sundheds- og socialbeskyttelsespolitik til gavn for samtlige EU's borgere. 
 
EØSU ønsker at nedsætte en taskforce, som skal være let struktureret, men permanent, med det 
sigte at overvåge disse tiltag. 

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

 

• Ældres sundhed og sundhedspleje 
− Ordfører: Paolo Braghin (Arbejdsgiverne – IT) 

 
− Reference: KOM(2004) 340 endelig – CESE 1447/2004 
 
− Hovedpunkter: 

 
Da det er juridisk umuligt at føre en EU-politik for sundhedspleje og langvarig pleje, understreger 
EØSU den afgørende betydning af den åbne koordinationsmetode, som er et værktøj til effektiv 
forfølgelse af målene om modernisering og udvikling af en tilgængelig og varig sundhedspleje og 
langvarig pleje af høj kvalitet med det sigte at garantere beskyttelse af folkesundheden, selvom 
forholdene er forskellige, og selvom der udøves pression og opstår stadig stigende udfordringer. 
 
Det er en forudsætning for gennemførelse af den åbne koordinationsmetode, at man kortlægger en 
række indikatorer for at sætte fingeren på de nuværende huller i vor viden og for samtidig at tage 
højde for de eksisterende forhold og den sociale dynamik i bred forstand, som øver indflydelse på 
plejesystemet, herunder specielt den langvarige pleje. Denne række indikatorer bør omfatte 
strukturelle aspekter (hele plejeforløbet, adgangen til udstyr og personale, dettes uddannelse og 
erfaringer osv.), aspekter vedrørende plejeprocessens kvalitet (reglerne for levering af tjenester og for 
behandlingen, operationelle retningslinjer, lægelige regler og praksis, beskyttelse af patienternes 
rettigheder osv.) samt aspekter vedrørende kvaliteten af de resultater, som plejen udmønter sig i, alt 
efter plejetype og de forventninger, som samfundet knytter hertil.  
 
De næste etaper, som der lægges op til i meddelelsen, vedrører nogle overmåde vigtige aspekter og 
åbner op for en iagttagelse af en række særligt interessante områder. Imidlertid er forslagene af 
generel karakter, og de risikerer derfor at være vage og ikke at resultere i større fremskridt i 
henseende til den åbne koordinationsmetode. 
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EØSU håber, at der indkredses mere konkrete "fælles mål", men de må ikke være overdrevent 
præskriptive og virke forstyrrende ind på de nationale systemers struktur. De planlagte foreløbige 
rapporter skal være et nyttigt instrument, der ikke må øge de administrative omkostninger eller lægge 
for tunge byrder på de nye medlemsstater, hvis kapacitet er begrænset. 
 
Det er desuden særligt vigtigt og presserende at fremme tiltag med henblik på at forbedre 
kvalifikationerne for dem, der leverer ydelser, og for sektorens ansatte, således at der ved brug af 
egnede uddannelsestiltag opnås ensartede kvalifikationer inden for sundhedserhvervene og i de 
sociale erhverv, som tilbyder plejeydelser. Dette forudsætter en uddannelse, som ikke alene tager 
sigte på tekniske aspekter og tilegnelse af nye færdigheder, f.eks. informationsstyring i netværker og 
udgiftsstyring i bred forstand. Disse nye uddannelsesmodeller bør støttes og stimuleres af EU-tiltag, 
således at man kan udnytte de erfaringer, der er udvekslet som led i den åbne koordinationsmetode. 

 
– Kontaktperson: Stefania Barbesta 
   (Tlf. 32 2 546 96 19 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

7. FORVALTNING AF YDRE GRÆNSER OG FRI BEVÆGELIGHED 
    FOR PERSONER 
 

• Tredjelandsstatsborgeres indrejse med henblik på videnskabelig forskning i 
Det Europæiske Fællesskab 

–    Ordfører: Brenda King (Arbejdsgiverne – UK) 
 
– Reference: KOM(2004) 178 endelig 2004/0061-0063 CNS – CESE 1434/2004 

 
– Hovedpunkter: 
 

EØSU hilser meddelelsen velkommen og støtter principielt de fremsatte forslag. Dog har det 
følgende kommentarer dertil:  
 
• Målet om at opnå yderligere 700.000 forskere inden 2010 synes ikke realistisk, medmindre der 

gøres en fælles indsats på en række områder. 
• Der bør formidles sammenlignelige data for de ressourcer, lande som Japan og USA tildeler i 

støtte til udvikling af forskeres uddannelse, mobilitet og karriere. 
• Kommissionens definition af en ”forskningsorganisation” bør udvides til at omfatte offentlige og 

private organisationer, som uddeler forskningsstipendier. 
• Forskerens status kan i nogle tilfælde fortsat være uløst. Nogle af de forskere, der har fået 

indrejsetilladelse, kan meget vel have brug for at søge asyl og beskyttelse i henhold til Genève-
konventionen af 1951. 

• Kommissionen bør iværksætte en proces, så forskere fra tredjelande, som allerede befinder sig i 
EU, kan udpeges og tages i betragtning som forskere. 
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• Manglen på gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer er et problem, der må tages op. 
• Kvindelige forskere er underrepræsenteret, navnlig inden for forvaltning og ledelse. Dette ses 

især blandt forskere fra tredjelande. 
• "Hjerneflugten" fra visse udviklingslande giver anledning til bekymring. 
• Det Forenede Kongerige bedes om at tilslutte sig direktivet, hvilket Irland allerede har. 

 
– Kontaktperson: Torben Bach Nielsen 
   (Tlf.: 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

8. NARKOTIKA OG NARKOTIKAMISBRUG 
 

• "Argo"-programmet 
  – Ordfører: Luis Miguel Pariza Castaños (Lønmodtagerne – ES) 

 
– Reference: KOM(2004)384 endelig – 2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 
 
– Hovedpunkter: 

 
De nationale administrationers problemer med at samarbejde inden for Argo-programmet har 
tydeliggjort manglen på samarbejde mellem medlemsstaterne om forvaltningen af de ydre grænser. 
 
EØSU mener, at det fremover vil være nødvendigt at udbygge det administrative samarbejde og 
etablere en solidarisk EU-ordning vedrørende ydre grænser, visum, asyl og indvandring som led i en 
EU-politik. De finansielle overslag bør tage hensyn til dette spørgsmål fra 2007.    
 
EØSU kræver, at myndighederne i det administrative samarbejde om ydre grænser, visum, asyl og 
indvandring garanterer, at alle altid vil blive behandlet humant og værdigt i overensstemmelse med 
EU-chartret om grundlæggende rettigheder og de internationale konventioner om 
menneskerettigheder. 

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

 
 

• Europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug 
– Hovedordfører: Jan Olsson (Andre interesser – SE) 

 
− Reference: KOM(2003) 808 endelig – 2003/0311 CNS – CESE 1437/2004 
 
–   Hovedpunkter:  
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EØSU bifalder forslaget til forordning, der sigter mod at styrke overvågningscentrets rolle, tilpasse 
den måde, som EONN's organer fungerer på, og fjerne den usikkerhed, som har vist sig på en række 
punkter i forbindelse med anvendelsen af den oprindelige forordning. Dette er i tråd med EØSU's 
holdning i tidligere udtalelser om forebyggelse af narkotikamisbrug og reduktion af de med misbruget 
forbundne risici.  
 
EØSU lægger vægt på, at de relevante civilsamfundsorganisationer inddrages i EONN's arbejde. 
 
EØSU foreslår endvidere, at der til centret knyttes et forbindelsesudvalg sammensat af repræsentanter 
for de europæiske informationsnet, der beskæftiger sig med dette emne, og som kan bidrage med 
oplysninger, der supplerer informationerne fra de nationale kontaktpunkter. (De nationale 
kontaktpunkter indgår i det europæiske informationsnet for narkotika og narkotikamisbrug 
(REITOX), som centret råder over.) 
 

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

 
 

9. BESKATNING OG FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 
 
• Punktafgiftspligtige varer 
–   Ordfører: Clive Wilkinson (Arbejdsgiverne – UK) 

 
− Reference: KOM(2004) 227 endelig – 2004/0072 CNS – CESE 1441/2004 
 
–   Hovedpunkter: 

 

De detaljerede regler for det indre markeds funktion, hvad angår punktafgiftspligtige varer, er blevet 
mere komplicerede, hvilket har skabt usikkerhed om, hvordan bestemmelserne skal anvendes i visse 
tilfælde, og påført de involverede virksomheder en betydelig administrativ byrde. 

 

Kommissionens forslag omfatter erhvervsmæssige transaktioner, salg til privatpersoner og fjernsalg 
og sigter på at præcisere, forenkle og harmonisere gældende bestemmelser om bevægelser inden for 
EU, hvor punktafgiften for de pågældende varer allerede er blevet erlagt i en medlemsstat samt 
liberalisere sådan omsætning, så det indre marked kan blive til større gavn for EU’s forbrugere. 

 

Udvalget hilser begge disse målsætninger velkomne. 

 
− Kontaktperson: Borbála Szij 

   (Tlf.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
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• Nedsat momssats – nye medlemslande 
– Ordfører: Antonello Pezzini (Arbejdsgiverne – IT) 

 
− Reference: KOM(2004) 295 endelig – 2004/0810 CNS – CESE 1442/2004 
 
− Hovedpunkter:  
 

Udvalget beklager, at Rådet ikke har kunnet blive enigt om grunddirektivforslaget, men godkender 
Kommissionens forslag om at forlænge gyldigheden af direktiv 1999/85/EF. 

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

 
 

• Genforsikringsvirksomhed 
–   Ordfører: Jörg Frank von Fürstenwerth (Arbejdsgiverne – DE) 
 
–   Reference: KOM(2004) 273 endelig – 2004/0097 COD – CESE 1423/2004 
 
–   Kontaktperson: Jean-Pierre Faure 
   (Tlf.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 
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10. KONKURRENCEPOLITIKKEN 
 

• Koncessioner og offentlig-private partnerskaber 

– Ordfører: Philippe Levaux (Arbejdsgiverne – FR) 
  
– Reference: KOM(2004) 327 endelig – CESE 1440/2004 
 
– Hovedpunkter: 

Som bidrag til en debat lanceret af Kommissionen om grønbogen om offentlig-private partnerskaber 
(OPP) konstaterer EØSU, at en specifik OPP-lovgivning i øjeblikket er under etablering i flere stater, 
og at det gennem de opnåede erfaringer er ønskeligt: 
 

a) at lade forskellige OPP-typer udvikle sig over flere år, 
b) at modtage systematiske oplysninger fra medlemsstaterne om de forskellige typer OPP’er og 

de konstaterede vanskeligheder, 
c) sammen med repræsentanter for medlemsstaterne, Kommissionen og civilsamfundet, 

herunder EØSU, at oprette et overvågningscenter for OPP’ernes udvikling, 
d) at understrege, at de europæiske tærskelværdier for offentliggørelse (arbejder, tjenester) 

finder anvendelse på OPP’er og koncessioner; under disse europæiske tærskelværdier 
anvender hver stat sine egne regler med henblik på at forhindre en unødvendigt tung 
administration, 

e) inden 2007 at offentliggøre en fortolkningsmeddelelse, der fastlægger: 
– en definition af koncessioner og OPP’er, 
– offentlig-private eller halvoffentlige selskabers konkurrencemæssige stilling, 
– den konkurrenceprægede dialog og fremgangsmåden for bekendtgørelse, 
– initiativtagermetoden, der fremmer nytænkning, 
– betydningen af statsstøtte for offentlig-private eller halvoffentlige selskaber. 

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

11. LANDBRUG OG TREDJELANDE 
 

• Euro-Middelhavspartnerskabet – Landbrug og fødevaresikkerhed 
–     Ordfører: Staffan Nilsson (Andre Interesser – SE) 
 
–     Reference: Informationsrapport - CESE 731/2004 fin 
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–     Hovedpunkter: 
 

De årlige topmøder mellem økonomiske og sociale råd og lignende institutioner i 
Euro-Middelhavsområdet, som har været afholdt siden 1995, har til formål at bidrage til en bedre 
forståelse af hovedtemaerne omkring Euro-Middelhavspartnerskabet og til at forbedre det gensidige 
kendskab til økonomiske og samfundsmæssige forhold. 
 
På det sidste Euro-Middelhavstopmøde på Malta blev det besluttet, at næste topmøde skal afholdes 
i Spanien i 2004. 
 
Den forberedende topmødegruppe omfatter Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 
Maltas råd for økonomisk og social udvikling (MCESD), Spaniens økonomiske og sociale råd samt 
det økonomiske og sociale råd i Tunesien. EØSU er fast medlem af Euro-Middelhavstopmødernes 
forberedende udvalg og bidrager bl.a. hertil ved hvert år at stå i spidsen for udarbejdelsen af en 
monografi i form af en informationsrapport. 
 
I år omhandler EØSU's informationsrapport Landbruget og fødevaresikkerheden som led i 
euro-middelhavspartnerskabet. Den skal udarbejdes i samarbejde med Grækenlands økonomiske 
og sociale råd (OKE), Israels økonomiske og sociale udvalg, Italiens nationale råd for økonomi og 
beskæftigelse (CNEL), den palæstinensiske delegation og den tyrkiske delegation til det blandede 
rådgivende udvalg EU Tyrkiet, og 
 
Der vil blive udarbejdet et dokument om Indvandring og samarbejde mellem landene i regionen, 
under Spaniens økonomiske og sociale råds ledelse i samarbejde med Frankrigs økonomiske og 
sociale råd, Grækenlands økonomiske og sociale råd (OKE), Italiens CNEL og Tunesiens 
økonomiske og sociale råd. 

 
Middelhavslandene er EU’s andetstørste eksportmarked for landbrugsprodukter og fødevarer. I 
informationsrapporten fokuseres der på fødevaresikkerhed. Den fremhæver betydningen af, at 
landbrugets organisationer, fødevareindustrien, forbrugerne og arbejdstagerne får del i udviklingen. 
 
EØSU kan gennem sin struktur og sine netværk arrangere en konference om ”Samarbejde for øget 
fødevaresikkerhed”. 
 
For at opnå den ønskede udvikling for fødevareproduktionen og fødevaresikkerhed bør et antal 
områder identificeres og undersøges f.eks. mere uddannelse, rådgivning og forskningsprogrammer. 
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En grundforudsætning er, at disse områder får politisk prioritet i Barcelona-processen, så 
Meda-programmet også skaber forudsætninger for udvikling af landbrug og fødevaresikkerhed.  

 
–     Kontaktperson: Michael Wells 
   (Tlf.:  00 32 2 546 82 83 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int) 
 

 

• Oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter i 
tredjelande og på det indre marked 

–   Ordfører: Leif E. Nielsen (Andre interesser – DK) 
 

–   Reference: KOM(2004) 233 endelig – 2004/0073 CNS – CESE 1430/2004 
 
– Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tlf.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 
12. FORBRUGERBESKYTTELSE 

 
 

• PAH/blødgøringsmidler til gummi og i dæk 
–   Ordfører: David Sears (Arbejdsgiverne – UK) 

 
–   Reference: KOM(2004) 98 endelig – 2004/0036 COD – CESE 1429/2004 

 
– Kontaktperson: Robert Wright  

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

 

• Trichlorbenzen 
– Ordfører: David Sears (Arbejdsgiverne – UK) 
 
– Reference: KOM(2004) 320 endelig – 2004/0111 COD – CESE 1424/2004 
 
–    Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
   (Tlf.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
 

13. INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIER 
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• Højhastighedsforbindelser i EU 
–   Ordfører: Thomas McDonogh (Arbejdsgiverne – IE) 
  
–   Reference:  KOM(2004) 61 endelig – CESE 1427/2004 
  
–   Hovedpunkter: 

 
Udvalget opfordrer Kommissionen til: 
– fortsat at presse på for fuld gennemførelse af rammerne i alle stater, herunder også hos de 

nyankomne; 
– at udarbejde lovgivning med en klar og krævende definition af bredbåndsbegrebet, som kan 

anvendes i EU; 
– i sin præcise definition af ”bredbånd” at medtage en minimumsnorm for forbindelsens kvalitet; 
– at understrege, at bredbåndsnetværkene bør udvides til at dække hele Unionen inden for en 

rimelig tidshorisont, og i fremtidige rapporter at fremhæve mangler ved netværkene; 
– af hensyn til forbrugerne og en effektiv brug af ressourcerne i EU at overveje at lovgive om 

fælles brug af faciliteter mellem 3G-operatører, hvilket vil øge adgangen, mindske de negative 
miljøvirkninger og sænke omkostningerne ved levering af tjenester; 

– at tage hensyn til sikkerhedsaspekterne i forbindelse med forbrugernes anvendelse af de nye 
tjenester og derved forbedre forbrugernes tillid til de nye teknologier og tjenester. 

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

 


