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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om forlængelse af visse EF-handlingsprogrammer om folkesundhed, som
vedtaget ved afgørelse nr. 645/96/EF, afgørelse nr. 646/96/EF, afgørelse nr. 647/96/EF, afgørelse
nr. 102/97/EF, afgørelse nr. 1400/97/EF og afgørelse nr. 1296/1999/EF samt om ændring af samme
afgørelser«
(2001/C 116/20)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 15. september 2000 under henvisning til EF-traktatens
artikel 152 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Beskæftigelse, Sociale og Arbejdsmarkedsmæssige
Spørgsmål og Borgerrettigheder, som udpegede Christoph Fuchs til ordfører uden studiegruppe. Sektionen
vedtog sin udtalelse den 14. november 2000.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 377. plenarforsamling af 29.-30. november 2000,
mødet den 29. november, følgende udtalelse med 110 stemmer for, ingen imod og 3 hverken for eller
imod.
1.

Indledning

1.1.
Dette forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om forlængelse af visse EF-handlingsprogrammer om folkesundhed indgår i den strategi på sundhedsområdet, som
Kommissionen fremlagde for nylig (1).

—

EF-handlingsplanen for kræftbekæmpelse (4),

—

EF-handlingsprogrammet vedrørende forebyggelse af aids
og visse andre smitsomme sygdomme (5),

—

EF-handlingsprogrammet vedrørende forebyggelse af narkotikamisbrug (6).

Følgende programmer udløber den 31. december 2001:
1.2.
Den nye strategi afstikker rammerne for indsatsen på
folkesundhedsområdet og omfatter indbyrdes forbundne og
gensidigt supplerende dele af andre EU-politikker, som har
indflydelse på faktorer, der påvirker sundheden. Kommissionen
har som led i indsatsen for folkesundheden fremsat forslag om
et nyt overordnet handlingsprogram, som Europa-Parlamentet
og Rådet skal vedtage i medfør af EF-traktatens artikel 152 (2).
Det nye program træder i stedet for de nuværende handlingsprogrammer på folkesundhedsområdet.

1.3.
Da det er nødvendigt først at afslutte den fælles
beslutningsprocedure i forbindelse med forslaget om det nye
folkesundhedsprogram, er det muligt, at Europa-Parlamentet
og Rådet først vedtager afgørelsen, når nogle af de nuværende
programmer er udløbet.

—

EF-handlingsprogrammet vedrørende sundhedsovervågning (7),

—

EF-handlingsprogrammet vedrørende forureningsrelaterede sygdomme (8).

1.4.
Foranstaltningerne under de nuværende programmer
er meget vigtige for at nå EU’s mål på folkesundhedsområdet,
og hvis de ikke fortsættes, vil det skade såvel strategien på
området som aktiviteterne i marken.
1.5.
Forlængelsen af de programmer, der udløber ved
udgangen af 2000 og 2001, bør imidlertid være tidsbegrænset
og kun dække overgangsperioden, indtil det nye folkesundhedsprogram træder i kraft. Det foreslås derfor at forlænge de
seks programmer frem til 31. december 2002.

Følgende programmer udløber den 31. december 2000:
—

EF-handlingsprogrammet for sundhedsfremme, sundhedsoplysning, sundhedsundervisning og sundhedsuddannelse (3),

(1) Meddelelse om »Det Europæiske Fællesskabs strategi på sundhedsområdet« KOM(2000) 285 endelig.
(2) Jf. ØSU’s udtalelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af et program for
Fællesskabets indsats for folkesundheden (2001-2006).
(3) Afgørelse nr. 645/96/EF, EFT L 95 af 16.4.1996.

2.

Generelle bemærkninger

2.1.
ØSU hilser Kommissionens forslag om at forlænge
de seks EF-handlingsprogrammer om folkesundhed til den
31. december 2002 velkommen.
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)

Afgørelse nr. 646/96/EF, EFT L 95 af 16.4.1996.
Afgørelse nr. 647/96/EF, EFT L 95 af 16.4.1996.
Afgørelse nr. 102/97/EF, EFT L 19 af 22.1.1997.
Afgørelse nr. 1400/97/EF, EFT L 193 af 22.7.1997.
Afgørelse nr. 1296/1999/EF, EFT L 155 af 22.6.1999.
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2.2.
ØSU finder det nødvendigt at give mulighed for at
videreføre foranstaltningerne under de igangværende programmer, indtil det nye overordnede program for Fællesskabets
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indsats for folkesundheden, som skal træde i stedet for disse,
bliver vedtaget.

Bruxelles, den 29. november 2000.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets forordning
om forlængelse af tilskyndelses- og udvekslingsprogrammet for aktørerne på det civilretlige
område (Grotius-civilret)«
(2001/C 116/21)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 2. oktober 2000 under henvisning til EF-traktatens
artikel 262 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Beskæftigelse, Sociale og Arbejdsmarkedsmæssige
Spørgsmål og Borgerrettigheder, som udpegede Manuel Cavaleiro Brandão til ordfører og Susanna Florio
og Bernardo Hernández Bataller til medordførere. Sektionen vedtog sin udtalelse den 14. november 2000.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 377. plenarforsamling af 29.-30. november 2000,
mødet den 29. november, følgende udtalelse med 112 stemmer for og 2 hverken for eller imod.
1.

Indledning

1.1.
Grotius-programmet for perioden 1996-2000 blev
vedtaget i 1996 på grundlag af den tidligere artikel K.3 i
traktaten om Den Europæiske Union. Programmet udløber
således inden årets udgang.
1.2.
Formålet med Grotius-programmet er at fremme det
retlige samarbejde mellem medlemsstaterne ved at styrke
kendskabet til de andre medlemsstaters juridiske og retlige
systemer. Programmet giver mulighed for at få finansieret
uddannelsesforanstaltninger, udvekslings- og praktikprogrammer, tilrettelæggelse af møder, undersøgelser og forskning
samt informationsudveksling. Programmet henvender sig til
aktører inden for retsvæsenet.
1.3.
Amsterdam-traktatens ikrafttrædelse betød, at der blev
to forskellige retsgrundlag for henholdsvis det civilretlige og
det strafferetlige samarbejde (nemlig afsnit IV i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og afsnit VI i traktaten
om Den Europæiske Union). Denne forordning vedrører kun
forlængelse af Grotius-programmet, hvad angår samarbejde på
det civilretlige område (herefter kaldet »Grotius-civilret«), som
eksplicit er omfattet af artikel 61 i Traktaten om Den
Europæiske Union.

1.4.
Kommissionen har indledt overvejelser om fremtiden
for programmet Grotius-civilret, navnlig forbindelsen til Robert Schuman-aktionen, der tager sigte på at styrke kendskabet
til fællesskabsretten hos aktører inden for retsvæsenet, og som
udløber ved udgangen af 2001.

1.5.
Der foreslås en midlertidig etårig forlængelse af den
civilretlige del af Grotius-programmet, og der afsættes en
bevilling på 650 000 euro hertil.

1.6.
Støtten vedrører fem områder: sprogundervisning og
sammenlignende ret, udvekslings- og praktikprogrammer i
udlandet, afholdelse af konferencer og koordinering af forskning om emner af interesse for det retlige samarbejde, informationsudveksling om de andre medlemsstaters retssystemer og
retligt samarbejde.

2.

2.1.

Generelle bemærkninger

ØSU kan kun støtte Grotius-programmets målsætnin-

