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II
(Forberedende retsakter)

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG
Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Grønbog om produktansvar«
(2000/C 117/01)
Europa-Kommissionen besluttede den 30. juli 1999 under henvisning til EF-traktatens artikel 262 at
anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det oveennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, som
udpegede Bruno Vever til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 15. februar 2000.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 370. plenarforsamling af 1.-2. marts 2000, mødet den
1. marts 2000, med 97 stemmer for, 1 imod og 2 hverken for eller imod, følgende udtalelse.
1. Indledning

1.3.

Der er grund til at fremhæve tre centrale temaer:

— evalueringen af 1985-direktivet;
— retningslinjerne for en eventuel revision;
1.1.
Grønbogen om produktansvar, som Kommissionen
fremlagde i juli 1999, giver for første gang en reel anledning
til at evaluere anvendelsen af direktiv 85/374/EØF (1) i EU.
Medlemsstaterne har nemlig været så længe om at gennemføre
direktivet, at en evaluering ikke var mulig i forbindelse med
Kommissionens foregående rapport fra maj 1995.

— metoder til forbedring af overvågning og forebyggelse.

2. Bemærkninger til anvendelsen af 1985-direktivet

1.2.
ØSU foranstaltede den 22. november 1999 en høring
om denne grønbog i Bruxelles med det formål at indhente
kommentarer og synspunkter fra samfunds- og erhvervsorganisationer, virksomheder og forbrugersammenslutninger. Bemærkningerne i denne ØSU-udtalelse er i høj grad inspireret
af debatterne under nævnte høring.

2.1.
Formålet med dette direktiv var at fastlægge en europæisk model, som skulle være gældende i alle medlemsstater.
Modellen tilstræber en balance mellem forbrugere og producenter, som — understreger Kommissionen selv — der er
grund til at holde fast ved. Denne europæiske ordning tager
afsæt i seks principper:
— objektivt ansvar; det er ikke nødvendigt at bevise skyld;

(1) EFT L 210, 7.7.1985, s. 29.

— ansvar knyttet til en årsag, hvor defekten og skaden skal
kunne påvises;
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— et retligt ansvar, som parterne ikke kan vælge at give afkald
på;

— et relativt ansvar, hvor producenten kan opnå ansvarsfritagelse i visse, konkret opregnede tilfælde;

— et ansvar, som i første række påhviler producenten, men
hvor distributør eller importør kan pålægges at hæfte i
dennes sted;

— et tidsbegrænset ansvar med en frist på ti år regnet fra
markedsføringen af produktet.

2.2.
1985-direktivet er gradvis blevet taget i brug ikke blot
i de 15 medlemsstater, men også i andre europæiske lande
uden for EU (ansøgerlandene, Schweiz og Norge). Uden for
Europa har bestemmelserne i dette direktiv — i kraft af den
opnåede balance mellem de forskellige berørte parter —
ligeledes inspireret lovgivningen om civilretligt ansvar i andre
tredjelande; bl.a. har Japan foretrukket denne tilgang frem for
den ordning, som er gældende i USA.

2.3.
Til gengæld har anvendelsen af 1985-direktivet i selve
EU været præget af forsinkelser, fordi nogle medlemsstater har
været længe om at omsætte det til national lovgivning. Der har
derfor kun været lejlighed til at følge direktivet i en meget
begrænset periode. Desuden ser det ud til, at en del dommere,
advokater og berørte parter stadig ikke er særlig fortrolige med
direktivet; der må gøres en indsats for at rette op på denne
situation.
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henblik på kontrol og udbedring, når det drejer sig om en
bestemt del af et kompliceret produkt, som f.eks. motorkøretøjer. Tilsvarende har EU med succes igangsat oplysnings- og
forebyggelseskampagner, f.eks. via EHLASS-programmet om
ulykker i hjemmet. Desuden bliver de fleste sager tilsyneladende afgjort i mindelighed, navnlig ved at parterne forhandler sig
frem til et erstatningsbeløb.

2.6.
Selv om det er vanskeligt at foretage en nøjagtig
vurdering af direktivets indvirkning på EU’s indre marked, må
virkningen umiddelbart skønnes at have været positiv, idet
direktivet har øget sikkerheden ved at skabe et fundament af
fælles ansvarsevalueringsprincipper og -metoder. Desuden
synes de forskelle, som er en følge af specifikke nationale
lovregler på basis af andre ansvarssystemer i eller uden for
kontrakt, endnu ikke at have haft negative konsekvenser for
samhandelen.

3. Bemærkninger til en eventuel revision

3.1.
Spørgsmålet om en eventuel revision af 1985-direktivet giver på forhånd anledning til en række problemer, som
der er grund til at pointere:

3.1.1. Som allerede nævnt råder man ikke over tilstrækkelige oplysninger til at danne sig et klart overblik over direktivets
implementering, over faktiske problemer i relation til sager af
væsentlig signifikans samt over eventuelle mangler i den
eksisterende fælles ordning, dels fordi det har trukket ud
med at omsætte direktivet til national lovgivning i alle
medlemsstater, dels fordi der ud over de fælles regler findes en
række forskelligartede nationale bestemmelser.

2.4.
Selv om direktivet har bidraget til at harmonisere de
nationale ordninger for civilretligt ansvar i opadgående retning,
er søgsmål og domme i første række baseret på disse nationale
bestemmelser, som undertiden går væsentligt længere end
direktivets. Direktivet udelukker således ikke skrappere nationale bestemmelser, og skadelidte kan påberåbe sig en national
lovregel om kontraktligt eller ikke-kontraktligt ansvar eller en
særlig ansvarsordning. I de fleste medlemsstater kan skadelidte
endda opnå erstatning for legemsbeskadigelse via de sociale
sikringsordninger.

3.1.2. Dette manglende overblik gør det ikke nemmere at
foretage en velunderbygget analyse med henblik på at evaluere
og forlige de forskellige berørte parters synspunkter på alle de
områder, hvor det kan komme på tale at foretage en revision.

2.5.
Formålet med direktivets samlede cost/benefit-balance
var at foretage en ligelig afvejning af forbrugerbeskyttelse,
konsekvenser for virksomhedernes konkurrenceevne samt
ansporing til innovation og ansvarlighed. I kraft af forbedret
produktkvalitet og forebyggende indsats har problemet med
skadesløsholdelse og ansvar kunnet holdes inden for ret snævre
grænser. Navnlig skal det påpeges, at når et produkt i dag
mistænkes for at være defekt, vil den pågældende virksomhed
stadig oftere vælge at trække produktet eller produktserien
tilbage fra markedet, eller at foretage en tilbagekaldelse med

3.2.
Som forudsætning for sådanne overvejelser skal ØSU
navnlig påpege nødvendigheden af:

3.1.3. På denne baggrund må spørgsmålet om en eventuel
revision gribes an med stor forsigtighed, således at man ikke
ødelægger den balance, som direktivet havde til formål at
tilvejebringe, og samtidig tage sig så god tid, at der kan tages
højde for den igangværende udvikling i praksis.

— at tage udgangspunkt i en mere dybtgående analyse af den
aktuelle situation og den igangværende udvikling,
— at bevare den samlede balance mellem de berørte parters
interesser, som er afgørende for almenvellet,
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— at sikre et velfungerende indre marked og tilgodese kravene
i forbindelse med udvidelsen,
— at definere de lovgivende instansers og de økonomiske
aktørers respektive roller, navnlig i forbindelse med forebyggelse (frivillige og aftalebaserede løsninger).

Nedenstående særlige bemærkninger skal således læses i lyset
af disse forudsætninger.

3.3.
Hvad angår direktivets eksklusivitet, foretrækker ØSU,
at man i den aktuelle overvågningsfase lader den fælles
EU-ordning, som er fastsat i direktivet, fungere side om side
med nationale bestemmelser, som i givet fald kan indeholde
strengere krav. For at undgå, at forskellene vokser yderligere,
kunne man overveje at indfælde disse nationale bestemmelser
i en EU-rammelovgivning, men forinden vil det være nødvendigt at sikre sig et nøjere kendskab til konsekvenserne af disse
forskelle. Resultatet må under ingen omstændigheder blive, at
man sætter den balance over styr, som er opnået med
direktivet.

3.4.
Med hensyn til bevisbyrden fastsætter direktivet, at
skadelidte ikke behøver at føre bevis for producentens skyld;
derimod skal han påvise skaden og årsagsforbindelsen til det
defekte produkt. Som helhed finder ØSU, at der er en rimelig
balance i denne ordning.

3.4.1. Årsagsforbindelsen må således betragtes som en
central og uomgængelig del af en ordning med objektivt
ansvar. Dette krav er direkte med at til at sikre balancen i
EU-direktivet i alle berørte parters interesse og bør derfor
bevares.

3.4.2. Denne balance og de juridiske grundprincipper,
den hviler på, ville næppe kunne opretholdes med den
modsatrettede tilgang, som de amerikanske domstole har valgt
ved i visse særlige tilfælde at indføre et ansvarssystem af typen
»market share liability«. Der ville ikke være rimelig grund til at
benytte en sådan ordning i EU, idet 1985-direktivet giver
skadelidte juridisk sikkerhed for altid at have en konkret
ansvarlig foran sig. Tværtimod ville en sådan ordning skabe et
brud i selve begrebet civilretligt ansvar, og desuden ville der
opstå konkurrenceforvridninger mellem virksomhederne alt
efter deres markedsandel. Anvendelsen af dette princip ville
gøre det yderst vanskeligt at få forsikringsmekanismerne til at
fungere inden for snævert afstukne grænser. Endelig ville det
indvirke særdeles negativt på virksomhedernes egenansvarlighed og forebyggende indsats, som der mere end nogensinde er
grund til at anspore.

3.4.3. Virksomhederne bør anspores til på frivilligt grundlag at opfylde kriterierne om gennemsigtighed, imødekommenhed og lydhørhed over for den klagende parts synspunkter.
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Man bør også bestræbe sig for at forbedre skadelidtes position
i forbindelse med eftervisningen af årsagssammenhæng.

3.5.
Ti af de femten medlemsstater har valgt at fritage
udviklingsrisici. I de fem medlemsstater, hvor denne fritagelse
ikke findes, har man til dato ikke stået over for tilfælde, hvor
problemet reelt har gjort sig gældende. ØSU konstaterer, at det
navnlig er nødvendigt at opretholde denne fritagelsesmulighed
for at bevare virksomhedernes innovationsevne; samtidig har
skadelidte altid mulighed for at påberåbe sig en anden
ansvarsgrund. I øvrigt viser det sig, at udviklingsrisici enten er
umulige at forsikre eller kun kan forsikres mod enorme
omkostninger, som ville være ødelæggende eller helt umulige
at bære for virksomhederne, og navnlig for SMV’er.

3.6.
Umiddelbart ser ØSU ingen grund til at ændre ved
overgrænsen, som medlemsstaterne kan vælge selv at fastsætte,
hvilket tre af dem har gjort. Hvis man hævede overgrænsen,
kunne det blive mere kompliceret at benytte forsikring. Og
hvis man fjernede den, ville det blive endnu vanskeligere.

3.7.
Med hensyn til forældelsesfristerne konstaterer ØSU, at
tiårsfristen indgår i det fælles regelsæts samlede balance og
derfor bør fastholdes i betragtning af, at den ikke udelukker
længere frister baseret på andre bestemmelser. Hvis man
forlænger disse frister, væltes risikoen over på samfundet som
en tungtvejende kollektiv økonomisk byrde, samtidig med at
forsikringsselskaberne kunne føle sig fristede til at opsige
bestemte aftaler.

3.8.
ØSU går ind for, at der udvikles forsikringsordninger,
som gør det lettere at udbetale erstatninger, men understreger
samtidig, at indførelse af en forsikringspligt vil medføre
omkostningsproblemer. Omfattende regler på dette område
må ikke hæmme virksomhedernes innovationsevne ved at
lægge en urimelig omkostningsbyrde på navnlig små og
mellemstore virksomheder.

3.9.
1985-direktivets anvendelsesområde omfatter kun
produkter, selv om det i 1999 blev udvidet til også at gælde
for landbrugsråvarer. På grund af de særlige problemer på
dette område dækker 1985-direktivet ikke mangelfulde tjenesteydelser, og Kommissionen påtænker et nyt initiativ, som
tager hensyn til disse særtræk. Heller ikke bygninger, som også
har helt specielle karakteristika (en høj grad af standardisering,
en mangfoldighed af integrerede produkter, byggeriets permanente lokalisering osv.), falder ind under direktivet, men
reguleres hovedsagelig af national lovgivning. I forbindelse
med kulegravningen af reglerne om civilretligt ansvar i EU
kunne man med fordel ajourføre evalueringen af retstilstanden,
de specifikke problemer og udviklingstendenserne inden for
byggesektoren i de enkelte medlemsstater.
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3.10. Alt i alt er der efter ØSU’s opfattelse flere grunde til
fortsat at fare med lempe, når det gælder en eventuel revision
af 1985-direktivet:
— som allerede nævnt synes der som helhed at være opnået
en tilfredsstillende balance med direktivet, som man ikke
bør bringe i fare ved at foretage isolerede ændringer,
— der har endnu ikke være tid nok til at følge direktivets
anvendelse indgående, og denne proces bør føres til ende,
— der har til dato været meget få sager, som klart har kunnet
berettige en revision af direktivet,
— hvis man indfører nye EU-regler, skal der på ny igangsættes
en langvarig og risikabel procedure i de nationale parlamenter,
— implementeringen af gældende EU-lovgivning stiller i
forvejen store krav til ansøgerlandene, hvilket også taler
for, at man på nuværende tidspunkt undlader at ændre
EU-reglerne.
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— den retlige anvendelse af direktivet i EU,
— specifikke problemer inden for de områder og brancher,
som ikke er dækket af direktivet,
— de informationer, der fremkommer i kølvandet på nationale eller europæiske programmer til fremme af sikkerheden,
som f.eks. EHLASS-programmet om ulykker i hjemmet,
— den komparative udvikling i medlemsstaterne, navnlig på
områder, som er nye i forhold til direktivet, eller hvor den
nationale lovgivning går videre end direktivets bestemmelser,
— udviklingen navnlig i retspraksis i de enkelte medlemsstater,
— situationen i ansøgerlandene sammenlignet med situationen i EØS-landene,
— konsekvenserne for EU’s indre marked af denne retlige
situation og udviklingen i den.

3.11. Dog går ØSU helhjertet ind for, at man gør en
aktiv indsats for på et solidt grundlag at kunne foretage en
omhyggelig overvågning af direktivets anvendelse og udviklingen i reglerne om civilretligt ansvar i de enkelte medlemsstater; dette skal ske ved at etablere en effektiv mekanisme til
indsamling af data, samtidig med at der iværksættes nye tiltag
med henblik på styrkelse af EU’s politik på det sikkerhedsmæssige og forebyggende område.

4.3.
Kommissionen ville hermed råde over et analyseinstrument, som ville sætte den i stand til i løbet af de nærmeste år
— og senest inden for fem år — at forelægge en detaljeret
statusrapport om anvendelsen af direktivet samt begrundede
forslag om en ajourføring og supplering af dette.

4. Henstillinger om forbedring af overvågning og forebyggelse

4.4.1. For at styrke forebyggelsen må man opretholde
relevante fremmetiltag; i den forbindelse vil en klar ansvarsfordeling være til stor hjælp.

4.1.
Da det som allerede påpeget er vanskeligt at danne sig
et pålideligt overblik over den faktiske situation i medlemsstaterne, skal ØSU understrege, at det er nødvendigt at oprette
fælles overvågningsmekanismer for at følge implementeringen
af 1985-direktivet, udviklingen i de nationale regler om
civilretligt ansvar samt tiltag vedrørende forebyggelse og
skadeserstatning. Kommissionen bør fremme denne overvågningsproces, som er en ufravigelig forudsætning for enhver
senere reform af direktivet.

4.2.
Med henblik herpå bør Kommissionen etablere et
observationscenter, som kan holde øje med situationen på
pragmatisk og effektiv facon. I dette observationscenter skal
medinddrages alle de berørte parter (navnlig myndigheder,
jurister, interesseorganisationer samt forbrugersammenslutninger), og det skal have input fra en løbende ajourført
database, som kan konsulteres via Internettet. Det skal have til
opgave at følge med i:

4.4.
ØSU understreger ligeledes, at en effektiv og samordnet
forebyggelsespolitik på europæisk og nationalt plan er af
afgørende betydning. Heri skal indgå en række elementer:

4.4.2. Det nye EU-direktiv om produktsikkerhed skal give
større garanti for pålidelighed og sikkerhed og bl.a. kræve, at
produkter trækkes tilbage fra markedet for at undgå skader.

4.4.3. Der bør ske en øget standardisering i EU i forbindelse
med de væsentlige krav i direktiverne; dette forudsætter, at
der stilles flere ressourcer til rådighed for de europæiske
standardiseringsorganer, navnlig Den europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), Den europæiske komite for elektroteknisk Standardisering (CENELEC) og Instituttet for standardisering af Telekommunikation (ETSI).

4.4.4. Certificering og gensidig anerkendelse af certificering
spiller ligeledes en afgørende rolle for forbedringen af produktsikkerhed og forbrugeroplysning; også hér bør der gøres en
yderligere indsats.
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4.4.5. Også adfærdskodekser, målrettede kvalitetssikringskampagner samt kontraktbestemmelser på virksomheds- eller
brancheniveau kan yde et væsentligt bidrag til en europæisk
forebyggelsespolitik.
4.5.
Tilsvarende bør der ske en forbedring af uddannelsen
på forskellige områder:
— almen og faglig uddannelse, lige fra skolealderen og op
gennem de forskellige uddannelsesniveauer,
— bevidstgørelse og uddannelse af alle virksomhedens aktører
(ejere, ledere, ansatte, fagforeninger osv.) omkring kvalitetskrav og produktsikkerhed,
— information af offentligheden og forbrugerne, navnlig via
oplysningskampagner,
— videreuddannelse af dommere og jurister, navnlig i relation
til 1985-direktivets bestemmelser.
4.6.
Garantien for skadeserstatning kan forbedres gennem
en udbygning af forsikringssystemerne. Dette forudsætter, at
forsikringerne dækker konkrete og ensartede risici, navnlig
inden for specifikke brancher. Det forekommer ligeledes
nødvendigt, at man sideløbende med denne erstatningsgaranti
bevarer og styrker tilskyndelsen til ansvarsbevidsthed og
forebyggelse, hvorfor forsikringer må betragtes som en bedre
løsning end garantifonde.

5. Konklusioner
5.1.
Som helhed synes der at være opnået en tilfredsstillende
cost/benefit-balance med 1985-direktivet, selv om det er
vanskeligt at overskue alle virkningerne. Dette skyldes, at
implementeringen af direktivet har trukket i langdrag, lige som
de nationale regler — trods den tilnærmelse der er opnået med
direktivet — i visse tilfælde har udviklet sig forskelligt og går
videre end de fælles bestemmelser. Selv om det ikke kan
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udelukkes, at der i fremtiden skal foretages ændringer i
EU-direktivet, bør man i første række koncentrere sig om at
fastholde den samlede balance, som allerede er opnået, at
holde bedre øje med direktivets anvendelse og udviklingen i de
nationale regler og at formulere en bedre, fælles forebyggelsespolitik.
5.2.
Med henblik herpå bør Kommissionen etablere et
observationscenter, som kan holde øje med situationen, og
hvori skal medinddrages alle de berørte parter (myndigheder,
jurister, interesseorganisationer samt forbrugersammenslutninger), således at der efterfølgende — og senest om fem år —
kan forelægges en indgående rapport om:
— den retlige anvendelse af direktivet i EU,
— den komparative udvikling og retspraksis i medlemsstaterne, navnlig på områder, som er nye i forhold til direktivet,
eller hvor den nationale lovgivning går videre end direktivets bestemmelser,
— situationen i ansøgerlandene sammenlignet med situationen i EØS-landene,
— konsekvenserne for EU’s indre marked af denne retlige
situation og udviklingen i den.
5.3.
ØSU henstiller ligeledes, at Kommissionen i løbet af
denne periode igangsætter en ambitiøs og sammenhængende
forebyggelsespolitik på EU-plan, hvori skal indgå:
— ajourføring af væsentlige sikkerhedskrav ved hjælp af
direktiver,
— udvidelse og styrkelse af europæiske standarder,
— udvikling af certificering og gensidig anerkendelse,
— satsning på adfærdskodekser, kontraktbestemmelser og
kampagner til fremme af produktkvalitet og -sikkerhed,
— øget støtte til alle de berørte kredses uddannelsestiltag.

Bruxelles, den 1. marts 2000.
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

C 117/6

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

26.4.2000

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets forordning
(EF) om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige
sager, herunder handelssager«
(2000/C 117/02)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 28. september 1999 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 Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, som
udpegede Henri Malosse til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 15. februar 2000.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 370. plenarforsamling af 1.-2. marts 2000, mødet den
1. marts 2000, enstemmigt følgende udtalelse.
1. Indledning

af de daværende seks medlemslande af Det Europæiske Fællesskab.

1.1.
Et af de vigtigste nye elementer i Amsterdam-traktaten
er, at en væsentlig del af den såkaldte tredje søjle, dvs. retlige
og indre anliggender, inddrages i EU’s kompetenceområde.

1.4.1. En protokol om EF-Domstolens fortolkning af denne
konvention blev undertegnet i 1971. Konventionen og protokollen, der indgår i gældende EU-ret, eftersom de er indgået på
grundlag af EØF-traktatens artikel 293, er siden blevet udvidet
til at omfatte alle de nye medlemsstater. Det skal dog
bemærkes, at den nuværende Bruxelles-konvention, som er et
resultat af tiltrædelsesforhandlingerne med Østrig, Finland og
Sverige, endnu ikke gælder i alle medlemsstater, da det kun er
et fåtal af dem, som har ratificeret den.

1.1.1. I henhold til artikel 2 i den reviderede traktat har EU
som mål at bevare og udbygge Unionen som et område med
frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvor der er fri bevægelighed
for personer, og hvor borgerne kan gøre deres rettigheder
gældende og i forbindelse hermed nyde godt af samme
garantier som dem, de har ved domstolene i deres eget land.

1.2.
På grundlag af Rådets og Kommissionens handlingsplan om gennemførelse af Amsterdam-traktatens bestemmelser om indførelse af et område med frihed, sikkerhed og
retfærdighed vedtager Fællesskabet de bestemmelser inden for
civil- og handelsretligt samarbejde, der er nødvendige for, at
det indre marked kan fungere efter hensigten.

1.5.
Lugano-konventionen, som blev indgået den 16. september 1988 mellem medlemsstaterne og landene i Den
Europæiske Frihandelsorganisation (EFTA), bygger på de
samme principper som Bruxelles-konventionen.

2. Kommissionens forslag til forordning

2.1. De vigtigste bestemmelser i forslaget
1.3.
Dette er baggrunden for forslaget til forordning, som
ØSU skal afgive udtalelse om. Et velfungerende indre marked
kræver, at der fastlægges klare regler om kompetencen i tvister
mellem virksomheder og borgere fra forskellige medlemsstater,
således at det kan afgøres, hvilken ret der har kompetencen.
Ligeledes er det nødvendigt at indføre mekanismer, der kan
sikre, at dommene anerkendes og fuldbyrdes.

1.4.
Kommissionens initiativ starter ikke ved nulpunktet,
hvad angår den retslige kompetence og anerkendelse og
fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder
handelssager. Af hensyn til retssikkerheden i forbindelse med
tvister i det indre marked har medlemsstaterne inden for
rammerne af det mellemstatslige og bilaterale samarbejde
udarbejdet konventioner om disse spørgsmål. Den vigtigste er
den såkaldte Bruxelles-konvention om retternes kompetence
og om fuldbyrdelse af retsafgørelse i borgerlige sager, herunder
handelssager, som blev undertegnet den 27. september 1968

2.1.1. Forordningen har ligesom Bruxelles-konventionen
og de mange bilaterale aftaler, som den skal træde i stedet for,
til formål:
— at få indført tidssvarende og ensartede regler om retternes
direkte kompetence i borgerlige sager, herunder handelssager, og
— at forenkle de formaliteter, der kræves opfyldt for en hurtig
anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser ved hjælp af
en enkel og ensartet procedure.
2.1.2. Hvad den retslige kompetence angår, knæsætter
forslaget princippet om, at det overordnede kompetencekriterium er sagsøgtes bopæl, dvs. det land, hvor den sagsøgte
person eller virksomhed har sin bopæl eller hjemsted. Forordningen fastsætter dog særlige kompetenceregler for visse typer
af tvister:
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2.1.2.1. Tvister om kontraktforhold

I princippet skal sager om kontraktforhold anlægges ved retten
på det sted, hvor den forpligtelse, der ligger til grund for sagen,
er opfyldt eller skal opfyldes:
— i sager om salg af varer, ved retten på det sted, hvor varen
er eller skulle have været leveret i henhold til aftalen;
— i sager om salg af tjenesteydelser, ved retten på det sted,
hvor tjenesteydelsen er eller skulle have været leveret;
— i sager om underholdspligt, ved retten på det sted, hvor
den berettigede har sin bopæl;
— i forsikringssager kan forsikringsgiveren sagsøges ved
retten på det sted, hvor sagsøger (forsikringstageren, den
sikrede eller den begunstigede) har bopæl;
— i alle sager om forbrugeraftaler anerkendes det af hensyn til
beskyttelsen af den svageste part i aftalen, at forbrugerens
bopælsland har den retslige kompetence også i sager
vedrørende køb af varer og tjenesteydelser gennem elektronisk handel;
— i sager om arbejdsaftaler kan sager i henhold til forordningen anlægges ved retten på det sted, hvor arbejdstageren
har sin bopæl.

2.1.2.2. Sager om erstatning uden for kontrakt
— I sager af denne art kan en person sagsøges ved retten på
det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne
foregå.

2.1.2.3. Forordningen indeholder endvidere bestemmelser
om enekompetence i visse sager. Blandt andet fastsættes det,
at i sager om intellektuel ejendomsret har retten i den
medlemsstat, hvor deponering eller registrering er foretaget,
enekompetence.

2.1.3. I henseende til anerkendelse knæsætter forslaget
til forordning princippet om automatisk anerkendelse af
retsafgørelser truffet inden for Det Europæiske Fællesskab.
Dette indebærer, at samme sag ikke kan genoptages i en anden
medlemsstat. Hvis anerkendelsen af en retsafgørelse anfægtes,
skal det ske efter den fremgangsmåde, der er fastsat i forordningens afdeling om fuldbyrdelse. I denne afdeling (artikel 41
og 42) anføres de grunde, der kan gøres gældende for ikke at
anerkende eller fuldbyrde en retsafgørelse, og som i øvrigt er
blevet indskrænket kraftigt i forhold til Bruxelles-konventionen.
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2.1.4. Forordningen baserer sig, hvad angår retsafgørelsernes fuldbyrdelse, på gensidig tillid mellem de domstole,
som skal fuldbyrde dommene eller kendelserne i en anden
medlemsstat end domsstaten.

2.1.4.1. Den fremgangsmåde, der i henhold til Bruxelles-konventionen skal følges for at erklære en retsafgørelse
eksigibel, er så træg og omkostningskrævende, at den har
virket som en bremse på fuldbyrdelsen af domme i EU. Derfor
er denne procedure blevet forenklet i forslaget til forordning.
Den kompetente ret, der skal erklære retsafgørelsen eksigibel i
den stat, som anmodningen rettes til, skal kun foretage en
formel kontrol af de dokumenter, den modtager til støtte
for anmodningen. Dommeren kan ikke på dette stadium i
proceduren på eget initiativ fremføre grunde til ikke at
fuldbyrde retsafgørelsen. Disse grunde kan efterprøves senere,
hvis den part, mod hvem der er anmodet om fuldbyrdelse,
appellerer afgørelsen herom.

2.1.4.2. Med hensyn til foreløbige, herunder sikrende, retsmidler fastsætter forordningen, at en udenlandsk afgørelse,
som endnu ikke er erklæret eksigibel i den stat, anmodningen
rettes til, ikke desto mindre danner grundlag for at fastslå, at
der foreligger en fordring, som gør det berettiget at iværksætte
foreløbige og sikrende retsmidler (i henhold til lovgivningen
i den medlemsstat, som anmodningen rettes til). Denne
bestemmelse giver mulighed for at beskytte en fordringshavers
interesser i det tidsrum, der går, indtil retsafgørelsen erklæres
eksigibel.

2.1.5. Forslaget til forordning vedrører kun de medlemsstater, som har undertegnet traktatens bestemmelser om civilretligt samarbejde, og Storbritannien, Irland og Danmark er
derfor ikke omfattet af anvendelsesområdet. I denne henseende
er dette forslag til forordning en nyskabelse i EU-retten, men
disse lande har stadig mulighed for at anvende forordningen
på linje med de øvrige 12 medlemsstater. Det ser nu ud til, at
Storbritannien og Irland vil udnytte muligheden for at anvende
forordningen, men for Danmarks vedkommende står spørgsmålet endnu åbent. I tvister med statsborgere eller virksomheder i tredjelande er det de nationale regler, som finder
anvendelse, bortset fra de tilfælde, hvor en klausul giver en
domstol i en medlemsstat enekompetence.

2.2. Nyskabelserne i forhold til Bruxelles-konventionen

2.2.1. Bruxelles- og Lugano-konventionen har dannet udgangspunkt for udarbejdelsen af dette forslag til forordning.
Siden december 1997 har man forberedt en revision af
disse to konventioner, og Kommissionen fremlagde inden
ratificeringen af Amsterdam-traktaten et forslag til en ny og
forbedret konvention, som skulle træde i stedet for den
nugældende. Disse forslag til forbedringer er naturligvis medtaget i det foreliggende forslag.
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2.2.2. Den vigtigste fornyelse består i, at der er tale om et
forslag til en ensartet forordning (og ikke et direktiv, som
kunne have ført til afvigende nationale regler).
2.2.3. Forslaget til forordning indeholder et selvstændigt
sæt regler vedrørende kommercielle aktiviteter i EU’s indre
marked, nærmere bestemt handel med varer og tjenesteydelser.
De foreslåede bestemmelser træder i stedet for de nugældende
internationale privatretlige regler og har til formål at forbedre
retssikkerheden på handelsområdet.
2.2.4. Forslaget til forordning udvider i alle købsaftaler,
som indgås direkte med forbrugerne, muligheden for at
anlægge sag i den retskreds, hvor forbrugeren har sin bopæl,
også inden for elektronisk handel.
2.2.5. Forslaget indebærer en betydelig forenkling af den
fremgangsmåde, der skal følges for at erklære en retsafgørelse
eksigibel, idet dommerens beføjelser indskrænkes til gavn for
den fri bevægelighed for retsafgørelser i Fællesskabet.
2.2.6. Endelig indeholder forslaget en lille begrænsning af
mulighederne for at afvise anerkendelse og fuldbyrdelse af en
dom afsagt i en anden medlemsstat. Således er ordlyden af den
første betingelse, som lyder »såfremt det vil stride åbenbart
mod grundlæggende retsprincipper, at retsafgørelsen erklæres
eksigibel«, blevet skærpet med tilføjelsen af udtrykket »åbenbart«, der ikke findes i den tilsvarende bestemmelse i Bruxelles-konventionen.

3. Generelle bemærkninger
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af offentligheden. ØSU glæder sig over, at Kommissionen har
besluttet at omdanne dette direktivforslag til et forordningsforslag.

3.1.3. ØSU understreger nødvendigheden af at sikre
overensstemmelse mellem disse to forordningsforslag, eftersom »forkyndelse« går forud for »anerkendelse og fuldbyrdelse«
af retsafgørelserne. ØSU mener derfor, at informations- og
videreuddannelsesindsatsen over for jurister og borgerne i
almindelighed bør fastlægges på en ensartet og sammenhængende måde i begge retsakter.

3.2. Det hensigtsmæssige i et fællesskabsinstrument på dette
område

3.2.1. Det er et stort fremskridt, at 12 deltagerlande uden
forbehold over for traktatens afsnit om retligt samarbejde og
sikkerhed udskifter Bruxelles-konventionen med en forordning, som anvendes direkte, fordi der hermed opnås større
retssikkerhed (én tekst i stedet for en lang række forskelligartede konventioner). Desuden kan Domstolen sikre en
ensartet anvendelse i alle medlemsstater.

3.2.2. ØSU glæder sig over, at Storbritannien og Irland
allerede har tilkendegivet, at de vil anvende forordningen, og
håber, at Danmark kan nå frem til samme løsning, så
forordningen kan gennemføres effektivt og ensartet i hele
Fællesskabet.

3.1. Rækkevidden af ØSU’s udtalelse
4. Særlige bemærkninger
3.1.1. Amsterdam-traktatens ikrafttræden giver ØSU mulighed for at udøve sin rådgivende rolle i forbindelse med
indførelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.
Der er tale om et grundlæggende område for det europæiske
civilsamfund. Som den eneste institution, hvor civilsamfundets
organisationer er repræsenteret, har ØSU her en god lejlighed
til at tale EU-borgernes sag.
3.1.2. På plenum den 20.-21. oktober 1999 vedtog ØSU
sin udtalelse om »Rådets direktiv om forkyndelse i Den
Europæiske Unions medlemsstater af retslige og udenretslige
dokumenter i civile eller kommercielle anliggender« (ordfører:
Bernardo Hernández Bataller) (1) I denne udtalelse støttede
ØSU Kommissionens forslag, dog med en beklagelse af, at
man ikke havde valgt en forordning som retsakt (således som
det er tilfældet med det foreliggende forslag), og opfordrede
bl.a. til etablering af mekanismer med henblik på information

(1) EFT C 368, 20.12.1999, s. 47.

4.1. Forbedring af procedurerne for fuldbyrdelse af retsafgørelser

4.1.1. Konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tammerfors den 15.-16 oktober 1999 viser klart, at dette forordningsforslag kun kan betragtes som et skridt i retning af et egentligt
fælles retsområde, som giver borgerne og virksomhederne
mulighed for at gøre deres rettigheder gældende og opfylde
deres forpligtelser med fuld retssikkerhed. Således opfordrer
Det Europæiske Råd i Tammerfors Kommissionen til at
udarbejde »minimumsstandarder, som sikrer et passende retshjælpsniveau i grænseoverskridende retssager i hele EU samt
særlige fælles procedureregler for forenklet og hurtig afgørelse
af grænseoverskridende tvister om mindre krav på handels- og
forbrugerområdet samt krav vedrørende underholdsbidrag og
ubestridte krav.«
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4.1.2. » S i k r e n d e e u r o p æ i s k r e t s m i d d e l «
4.1.2.1. Forordningsforslaget må godkendes, i det omfang
det forenkler eksigibilitetsproceduren, men det er ikke tilstrækkeligt til at skabe et effektivt retsområde. Når erklæringen om
eksigibilitet foreligger, står selve fuldbyrdelsen stadig tilbage.
Denne procedure er meget forskellig fra medlemsland til
medlemsland. Selv om det i dag forekommer meget vanskeligt
at harmonisere fuldbyrdelsesprocedurerne, foreslår ØSU visse
tilpasninger, især hvad angår sikrende retsmidler.
4.1.2.2. Artikel 44 i forordningsforslaget fastsætter, at den,
som har fremsat anmodningen, kan anmode om, at der bringes
sikrende retsmidler i anvendelse i overensstemmelse med
lovgivningen i den medlemsstat, som anmodningen er rettet
til, uden at der kræves en afgørelse om eksigibilitet efter artikel
37. Denne bestemmelse giver således kreditor en form for
»sikrende europæisk retsmiddel«. Den er dog stadig utilstrækkelig, for i visse lande er det selv i dette tilfælde nødvendig med
en retskendelse. Det bør derfor fastsættes, at en retsafgørelse i
en anden medlemsstat, som ikke er erklæret eksigibel, er et
tilstrækkeligt grundlag til at iværksætte visse fuldbyrdelsesprocedurer såsom beslaglæggelse af bankindeståender, som er
mulig i de fleste medlemsstater.
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underholdsbidrag,
betalingsforsinkelser, lønforsinkelser,
manglende lønudbetaling ved konkurs osv. I første omgang
foreslår ØSU, at Kommissionen anerkender behovet for et
sådant dokument (automatisk fuldbyrdelse uden krav om
eksigibilitetserklæring) for uomtvistlige fordringer. For at fremme idéen om et europæisk tvangsfuldbyrdelsesinstrument
kunne Kommissionen eventuelt foreslå indført en europæisk
procedure for inddrivelse af europæiske fordringer, som gennemføres på ensartet vis i alle medlemsstaterne. En sådan
procedure kunne afvikles på nogenlunde samme måde som
den procedure for betalingsordrer, der for øjeblikket anvendes
i Tyskland og Frankrig. På længere sigt vil generel anvendelse
af en europæisk inddrivelsesprocedure overflødiggøre eksigibilitetsproceduren, i og med at den pågældende afgørelse i
samtlige medlemsstater vil opfylde de samme betingelser for
fuldbyrdelse.

4.1.5. » K o n v e r g e n s p å d e t r e t l i g e o m r å d e «
4.1.5.1. Det vil ligeledes være vigtigt at sikre konvergens på
det civil- og handelsretlige område i EU, hvilket på længere sigt
er en forudsætning for skabelse af et område med ægte frihed,
sikkerhed og retfærdighed.

4.1.3. N ø d v e n d i g h e d e n a f e n k l e o g h u r t i g e
appelprocedurer
4.1.3.1. ØSU har tidligere understreget vigtigheden af let
tilgængelige og hurtige klageprocedurer i udtalelsen om Kommissionens forslag til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv
om bekæmpelse af overskridelse af betalingsfrister i handelstransaktioner (1). Desværre har Rådet ladet de relevante forslag
udgå af direktivforslaget.
4.1.3.2. ØSU foreslår derfor, at man nærmere undersøger
sådanne bredt dækkende forslag, herunder enkle og hurtige
procedurer samt minimumsstandarder for retshjælp til borgerne.
4.1.3.3. I henseende til fuldbyrdelse bør målet være at
indføre et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument med umiddelbar virkning efter dommen i hele EU. ØSU støtter fuldt ud
denne tanke, som Det Europæiske Råd i øvrigt også tog op på
sit møde i Tammerfors i oktober 1999.

4.1.4. » E t e u r o p æ i s k t v a n g s f u l d b y r d e l s e s d o kument«
4.1.4.1. ØSU opfordrer derfor til, at man straks går i gang
med udformningen af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, især på områder, som kræver en hurtig indgriben:

(1) EFT C 407, 28.12.1998.

4.2. Tilpasning af forslaget til elektronisk handel

4.2.1. Artikel 15 i forordningsforslaget har vakt meget stor
bekymring i erhvervslivet og sat en polemik i gang. Denne
artikel 15 overtager princippet i den nugældende Bruxelles-konventions artikel 13, som fastsætter, at den kompetente
ret primært er retten på det sted, hvor forbrugeren har bopæl.
Det gælder dog kun, hvis aftalen er indgået på grundlag af et
salgs- eller reklametilbud afgivet i forbrugerens bopælsland.
Forordningsforslagets artikel 15 tager som noget nyt hensyn
til udviklingen i den elektroniske handel. Forslaget sidestiller et
tilbud om varer eller tjenesteydelser på Internet med fremsættelse af særligt tilbud eller reklamering, hvor en person »på en
hvilken som helst måde retter sådan virksomhed mod denne
medlemsstat (forbrugerens bopælsland) eller mod flere lande
inklusive denne medlemsstat«.

4.2.2. Spørgsmålet er, om en virksomhed bevidst eller ej
har søgt at udvide sit traditionelle marked ved at udbyde
tjenester via elektronisk handel. Ubegrænset adgang til hele
kloden er netop det, der kendetegner Internet. Det er dog
forståeligt, at udsigten til at blive sagsøgt ved en udenlandsk
domstol kan afskrække mindre virksomheder fra at bruge
Internet. EU står således over for to udfordringer: dels skal
borgerne sikres bedst mulig retsbeskyttelse i forbindelse med
udbredelsen af elektronisk handel og de dermed forbundne
risici (især fordi forbrugerne generelt skal betale forud), dels
skal de europæiske virksomheder, især SMV, ikke hindres i at
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få adgang til denne form for markedsføring. Dette er især en
opgave for det europæiske retlige samarbejde, men har også
en international dimension, især i henseende til forbrugerbeskyttelse, da hovedparten af tilbuddene på web-sider stammer
fra virksomheder etableret i tredjelande.
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at indføre en særlig ordning for denne sektor, som kraftigt
tilskynder til forlig og lader sagsanlæg ved domstolene være
den sidste udvej.

4.3. Andre forbedringer af det foreliggende forslag
4.2.3. ØSU ønsker bedre relationer mellem handelsleddet
og forbrugerne inden for denne nye distributionsform. Derfor
bør EU støtte indførelsen af mekanismer, der kan styrke tilliden
mellem parterne, såsom adfærdskodeks, »cyberdomstol«, forligsprocedure. Sådanne foranstaltninger vil være den bedste
garanti for en reel udvikling og øget anvendelse af elektronisk
handel fra virksomhedernes og forbrugernes side. En sådan
indsats bør også overvejes på internationalt plan. ØSU opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvilke internationale
adfærdskodekser der findes på dette område, og til at støtte
deres indførelse i EU.

4.2.4. ØSU mener, at man i afventning af en positiv effekt
af sådanne tillidsfremmende foranstaltninger bør opretholde
den nugældende Bruxelles-konventions artikel 13, som fastsætter, at den kompetente ret primært er retten på det sted, hvor
forbrugeren har bopæl. For at styrke forbrugerbeskyttelsen
mener ØSU, at dette princip også bør gælde de tilfælde, hvor
forbrugeren på initiativ af medkontrahenten er blevet opfordret
til at indgå en aftale uden for sit bopælsland. Hvad derimod
angår elektronisk handel, forekommer den foreslåede bestemmelse i den nye forordning (»på en hvilken som helst måde
retter sådan virksomhed mod denne medlemsstat«) at være for
upræcis til at skabe tillid mellem parterne. Ifølge ordlyden af
den gældende konventions artikel 13 (»særligt tilbud eller
reklamering i den stat, hvor forbrugeren har bopæl«) overlades
det til dommeren at afgøre, om forbrugeren aktivt eller passivt
har fået kendskab til tilbuddet. Man bør tilstræbe effektive
former for bilæggelse af tvister, som er tilpasset elektronisk
handel, og som sikrer forbrugerbeskyttelse.

4.2.5. ØSU anbefaler, at der inden for elektronisk handel
gives mulighed for selvregulering, således at der uden at hindre
domstolsadgang tilskyndes til automatiske forligsprocedurer
især for mindre transaktioner under et vist beløb, f.eks.
2 500 euro. Virksomhederne bør også have mulighed for
gennem aktiv forbrugerinformation at begrænse deres kundekreds til bestemte lande. Om nødvendigt kunne det overvejes

4.3.1. For at gøre det lettere at fortolke den nye forordning
foreslår ØSU, at visse begreber defineres i overensstemmelse
med Domstolens retspraksis. Hvad angår f.eks. artikel 5, stk. 3,
har Domstolen defineret begrebet »erstatning uden for
kontrakt«. Ligeledes kunne visse artikler i forslaget for klarhedens skyld udbygges i overensstemmelse med Domstolens
praksis. Dette gælder f.eks. begrebet kontraktforhold eller
princippet om, at den kompetente ret er »retten på det sted,
hvor den forpligtelse, der ligger til grund for sagen, er opfyldt
eller skal opfyldes«, når der er tale om et tredjeland.

4.4. Tilskyndelse til anvendelse af udenretslige midler

4.4.1. ØSU lægger særlig vægt på, at tvister på det civil- og
handelsretlige område afgøres med udenretslige midler. Der
kan være tale om voldgift, hvor parterne efter aftale overdrager
sagen til en voldgiftsret, hvis afgørelse er bindende for parterne.
Der kan også være tale om forlig eller mægling, hvor parterne
forelægger sagen for en uvildig opmand, som skal hjælpe dem
med at finde en løsning. I sidstnævnte tilfælde er det parterne
selv, der afgør, hvorledes tvisten skal bilægges, og der træffes
ingen bindende afgørelse. De retslige procedurer er så langsommelige og kostbare, at borgerne og de økonomiske aktører,
især små og mellemstore virksomheder, taber modet allerede
inden anlæggelsen af en retssag. Det er ønskeligt, at der
udvikles procedurer, som sigter på at forlige parterne, især
mægling i konflikter, der involverer privatpersoner. Sådanne
procedurer skal være enkle, hurtige og billige.

4.4.2. I forbindelse med mægling er det altafgørende, at der
er sikkerhed for ydelsens kvalitet og mæglernes kompetence
og uafhængighed som beskrevet i Kommissionens henstilling
98/257 om de principper, der finder anvendelse på organer
med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet. I dette perspektiv vil det være hensigtsmæssigt at
styrke det europæiske samarbejde for at gøre bestemmelserne
mere ensartede samt at uddanne mæglere til bilæggelse af
grænseoverskridende tvister.
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4.4.3. Det glæder ØSU, at Det Europæiske Råd i Tammerfors udtrykte vilje til at undersøge, hvordan procedurer af
denne art kan fremmes i EU-regi. En initiativudtalelse fra ØSU
om dette emne ville være af ganske særlig værdi, da den ville
være resultatet af en grundig konsultation af organisationerne
i det europæiske civilsamfund, som det netop påhviler at
gennemføre disse selvregulerende procedurer.
4.5. Information af procesparterne (konklusionerne fra EU-topmødet i Tammerfors, pkt. 29)
4.5.1. Som anført i udtalelsen om »Forkyndelse i Den
Europæiske Unions medlemsstater af retslige og udenretslige
dokumenter i civile eller kommercielle anliggender« (ordfører:
Bernardo Hernández Bataller) understreger ØSU vigtigheden
af mekanismer til oplysning af procesparterne, især borgerne,
deres interesseorganisationer, fagforeninger, små virksom-
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heder, håndværkere, de liberale erhverv og deres sammenslutninger. Oplysningsindsatsen bør også omfatte udarbejdelse af
en vejledning for grænseoverskridende brugere og etablering af
lokale oplysningskontorer (EURES-nettet for grænsearbejdere,
Euro-info-centre for SMV), således at kendskabet til de nye
rettigheder og pligter i det nye fælles område med frihed,
sikkerhed og retfærdighed når ud til en meget bred kreds.
4.5.2. I forbindelse med Kommissionens forslag til forordning foreslår ØSU, at der udarbejdes en brochure med
informationer til brugerne (jurister, foreninger, forbrugere
osv.). Den bør indeholde en tabel, der artikel for artikel
sammenligner forordningsforslaget med Bruxelles-konventionen i lighed med sammenligningstabellen i Kommissionens
generelle bemærkninger til forordningsforslaget. Brochuren
bør endvidere omhandle direktivet om forkyndelse af retslige
og udenretslige dokumenter i civile eller kommercielle anliggender.

Bruxelles, den 1. marts 2000.
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Virkeliggørelse af den strukturerede sociale
dialog i tilknytning til de paneuropæiske transportkorridorer«
(2000/C 117/03)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 28. januar 1999 under henvisning til forretningsordenens artikel 23, stk. 3, at afgive udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet, som udpegede Alexander von Schwerin til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den
3. februar 2000.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 370. plenarforsamling af 1. og 2. marts 2000, mødet
den 1. marts 2000, med 113 stemmer for og 4 hverken for eller imod, følgende udtalelse.
1. Formålet med udtalelsen

1.1.
Siden den første paneuropæiske transportkonference i
1991 i Prag har Det Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU)
arbejdet for, at de socioøkonomiske grupper, især fra Centralog Østeuropa, blev inddraget i det politiske samarbejde.
Spørgsmålet er behandlet i en række af ØSU’s udtalelser (1) og
støttes bredt af både de berørte organisationer og de politiske
institutioner. Et væsentligt resultat af ØSU’s initiativ var
forankringen af princip nr. 10 i Helsingfors-erklæringen
(1997), hvor »høring af socioøkonomiske grupper i forbindelse
med udformning af transportpolitik« nævnes som en integreret
bestanddel af den fælles politik med henblik på at virkeliggøre
de mål, der er fastsat i erklæringen.

Selv om de pågældende regeringer dermed har påtaget sig en
forpligtelse, har det vist sig i praksis, at de fleste central- og
østeuropæiske lande lader hånt om dette princip. Problemet
med manglende afstemning og gennemsigtighed på nationalt
plan slår også igennem på internationalt plan og hindrer
dermed de socioøkonomiske grupper i at spille en aktiv rolle i
forbindelse med den europæiske integration. Fra politisk
side gøres der ikke meget for at afhjælpe problemet. Siden
Helsingfors-konferencen er der — bortset fra ØSU’s indsats —
stort set ikke gjort noget for at gennemføre høringsprincippet.
Derfor vil ØSU styrke sin indsats på det punkt.

1.2.
Overvejelserne i denne udtalelse sigter især mod at
omsætte konklusionerne i ØSU’s seneste udtalelse »Gennemførelsen af Helsingfors-erklæringen — Etablering af konkrete
mekanismer til høring af de socioøkonomiske grupper som
led i fastlæggelsen af en paneuropæisk transportpolitik« (2) i
praktiske gennemførelsestiltag. ØSU har gang på gang

(1) »Den paneuropæiske transportkonference og den sociale dialog
— Fra Kreta til Helsingfors«, EFT C 204, 15.7.1996, s. 96. »EU’s
transportnet forbindes med dets nabolande — En strategi for et
paneuropæisk transportnet«, EFT C 129, 27.4.1998.
(2) EFT C 407, 28.12.1998, s. 100.

konstateret, at høringsprincippet stort set tilsidesættes i forbindelse med den paneuropæiske transportpolitik, selv om en
sådan mekanisme giver en enestående mulighed for at fremme
en stabil og demokratisk udvikling, der bæres af borgerne og
deres samfundsmæssige interesseorganisationer, som led i
den europæiske integrationsproces. ØSU har sat sig for at
konkretisere princip nr. 10 i Helsingfors-erklæringen og vise
de muligheder, det giver. I den forbindelse kræves der støtte
fra alle, der har påtaget sig en forpligtelse ved at gå ind for
Helsingfors-erklæringen.

1.3.
I en kontekst med ændrede institutionsstrukturer efter
Amsterdam-traktatens ikrafttræden, nye ØMU-vilkår og en ny
fase i udvidelsesprocessen styrker ØSU sin institutionelle rolle
dels med hensyn til den nye rådgivende funktion over for
Europa-Parlamentet, dels som forum og talerør for de samfundsmæssige interesseorganisationer. Sidstnævnte er særlig
vigtigt i relation til visse lande uden for EU, f.eks. de centralog østeuropæiske lande. ØSU lægger vægt på, at dets indsats
får større repræsentationsværdi og gennemslagskraft, og på at
spille en aktiv rolle i udvidelsesprocessen og styrkelsen af
demokratiet i EU.

2. Høringskonceptets grundelementer

2.1.
ØSU har besluttet at fremme høringer af de socioøkonomiske grupper inden for rammerne af det transportpolitiske
samarbejde i de ti prioriterede korridorer og de fire transportområder (PETrAS), der blev opnået enighed om i 1997 i
Helsingfors. I denne ånd er der udformet et koncept for en
struktureret social dialog. ØSU vil endnu engang pege på
hovedtankerne bag denne strategi. For at undgå misforståelser
tales der i det følgende altid om »struktureret dialog«. Den
sociale dialog i snæver forstand er et mellemværende mellem
arbejdsmarkedets parter og har ikke noget at gøre med de
høringer, der er tale om i denne udtalelse.
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2.2.
Langs korridorerne og inden for de enkelte transportområder skal repræsentanter for arbejdsgiverorganisationer,
fagforeninger og andre interesseorganisationer finde sammen
for at drøfte problemer, mulige løsninger og krav til transportpolitikken, men også for at danne et forum, hvor de forventninger, der stilles til dem fra politisk hold, kan bringes til
udtryk. Sådanne møder bør være tæt knyttet til arbejdet i de
styringsudvalg, der findes på regeringsplan i de berørte områder. De kan også støtte sig til de berørte jernbaneselskabers
eksisterende samarbejdsudvalg. En sådan dialog skal sikre, at
infrastrukturudbygningen knyttes sammen med udviklingen af
effektive tjenesteydelser. Kun på den måde kan man opnå en
optimal nyttevirkning med de knappe økonomiske ressourcer
til infrastrukturinvesteringer. Samtidig kan man sikre fælles
projekter en større gennemslagskraft, idet man på et tidligt
tidspunkt i forløbet kan samordne de økonomiske, sociale og
miljøpolitiske mål og dermed skabe større accept i samfundet.
Derudover skal en struktureret dialog styrke arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger og andre interessegrupper i Centralog Østeuropa og deres vigtige samfundsrolle.
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til både ånden og de konkrete ord i Helsingfors-erklæringen,
hvor der tales om grænseoverskridende korridorer hele vejen
til det nære og fjerne Østen og transportområder i en
dimension, der rækker langt ud over ansøgerlandene.
2.7.
ØSU ser det som sin opgave at fungere som igangsætter, som dialogpartner og, efter behov, som koordinationscenter for de forskellige aktiviteter på stedet. Samtidig føler
ØSU sig forpligtet til aktivt at repræsentere de forskellige
socioøkonomiske gruppers interesser over for de andre involverede EU-institutioner og europæiske organisationer i forbindelse med overvågningen af Helsingfors-erklæringens gennemførelse. Disse aktiviteter skal løbende afpasses efter det eksisterende behov, og de skal revideres regelmæssigt i lyset af den
politiske udvikling.

3. Det løbende arbejde
2.3.
Samarbejdet i korridorer og transportområder skal
være kontinuerligt og forpligtende, men må ikke være underlagt stive strukturer udefra. ØSU’s rundspørge fra 1998
blandt de potentielle deltagere i Central- og Østeuropa viste, at
det ville være hensigtsmæssigt at anvende koordinatorer fra
deres egne kredse. Dette samarbejde konkurrerer på ingen
måde med samarbejdet i de respektive internationale instanser
på organisations- eller politisk plan. Formålet er tværtimod at
tilvejebringe en afbalanceret, konstruktiv og praksisorienteret
kommunikation mellem de forskellige interessegrupper inden
for de berørte lande og transportformer.

2.4.
Samarbejdet omfatter alle de spørgsmål, der skal løses
i forbindelse med en velfungerende transportafvikling. Dette
sker på baggrund af de aktuelle krav inden for rammerne af
en fælleseuropæisk transportpolitik og bygger konkret på
aktionsbehovet i de enkelte korridorer og transportområder.
Grundlaget er de transportpolitiske målsætninger og foranstaltninger, der var enighed om at nedfælde i Helsingfors-erklæringen.

2.5.
Det overordnede mål er at fremme opbygningen af
social markedsøkonomi og social samhørighed i et udvidet EU
ved at støtte de samfundskræfter, der står for en økonomisk
udvikling med åbne markeder, hensyntagen til miljøet og
social retfærdighed. Det er i den forbindelse et udtrykkeligt
mål at styrke forbindelserne mellem EU-landene, ansøgerlandene og de øvrige lande i Europa.

2.6.
ØSU tillægger transportkorridorerne stor betydning
som bindeled og grundlag for det grænseoverskridende samarbejde. De danner forbindelse mellem de europæiske lande og
rækker længere end udvidelsesperspektiverne. Det er derfor
nødvendigt at udvide korridorkonceptet til Østeuropa, og
aktiviteterne må ikke være begrænset til ansøgerlandene. De
paneuropæiske perspektiver skal bibeholdes. Dette svarer også

3.1.
Den 20. og 21. januar 1999 holdt G24-transportarbejdsgruppen møde i Bruxelles. Mødet blev til på et fælles
initiativ fra OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde
og Udvikling) og Kommissionen med henblik på det transportpolitiske samarbejde i Central- og Østeuropa.
3.1.1. Efter indbydelse fra Kommissionen drøftede ca. 100
repræsentanter for regeringer, administrationer, finans- og
pengeinstitutter samt det private erhvervsliv de fremskridt, der
gøres med etableringen af et paneuropæisk transportnet. Også
ØSU var repræsenteret. Arbejdet i Helsingfors-korridorerne og
transportområderne stod i centrum.
3.1.2. Deltagerne nåede bl.a. til enighed om, at man fremover ikke alene skal fremme den nødvendige infrastrukturudvikling, men i højere grad også forbedre de logistiske og
driftsmæssige forhold ved at gøre grænseoverskridende og
intermodale tjenester mere effektive. Det er også nødvendigt
at styrke indsamlingen af transportdata og forbedre miljøbeskyttelsen. Som en konceptionel videreudvikling af planerne
for infrastrukturforbindelser til Asien fremførtes TRACECAprojektet, der har rod i et kommissionsinitiativ fra 1993
og udgør det paneuropæiske transportnets forbindelse over
Sortehavet til det centrale Asien.
3.1.3. G24-transportarbejdsgruppen skal som hidtil mødes
en gang årligt. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er
Kommissionens hensigt, at denne arbejdsgruppe skal koordinere de forskellige tiltag til gennemførelse af Helsingfors-erklæringen og sikre den fornødne gennemsigtighed for de berørte
institutioner og organisationer. På det næste møde, der forventes afholdt i foråret 2000, bør ØSU berette om sine aktiviteter.
Samtidig mener ØSU, at der er behov for at afklare, hvordan
G24-arbejdsgruppens rolle skal udformes. Det gælder både
arbejdsmåden og de berørte parters politiske selvforståelse
samt aktørernes indbyrdes kommunikation. ØSU vil bestræbe
sig på at bringe disse spørgsmål op på det næste møde i
G24-transportarbejdsgruppen.
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3.2.
Den 10. december 1998 afholdt Europa-Parlamentet
en konference om »Den paneuropæiske transportpolitik: Udsigter og prioriteter i forbindelse med et øst-vest-samarbejde«.
Som opfølgning af Helsingfors-konferencen skulle konferencen danne forum for udveksling af synspunkter, især vedrørende mål og midler i øst-vest-samarbejdet, etableringen af
integrerede transportsystemer og finansieringsmulighederne i
forbindelse med de transeuropæiske net. ØSU blev indbudt til
at berette om sit arbejde på området.

3.2.1. I mellemtiden har Europa-Parlamentets transportudvalg også afgivet en betænkning om »Opfølgning af Helsinki-konferencen om en bred europæisk transportpolitik« med
Günter Lüttge som ordfører. Betænkningen behandler især
spørgsmålet om gennemførelsen af de transportpolitiske foranstaltninger i Helsingfors-erklæringen og stiller bl.a. krav om en
mere velkoordineret fremgangsmåde. Som det også var tilfældet under de tre paneuropæiske transportkonferencer, støttes i
betænkningen tanken om en bredt anlagt samfundsdialog, og
mere specifikt tanken om inddragelse af arbejdsmarkedets
parter og ikke-statslige organisationer (NGO’er). ØSU’s forslag
om inddragelse af de socioøkonomiske grupper og en struktureret dialog mellem dem inden for rammerne af den paneuropæiske transportpolitik blev støttet udtrykkeligt.

3.3.
Den 18. og 19. marts 1999 blev der afholdt en
høring om TINA-rapporten (Transport Infrastrukture Needs
Assessment), som på Kommissionens foranledning skal kortlægge de vigtigste infrastrukturbehov i ansøgerlandene.

3.3.1. Høringen blev organiseret i fællesskab af ØSU og
Kommissionen, GD VII, bistået af TINA-sekretariatet i Wien,
som Kommissionen selv har oprettet til formålet. Målet med
høringen var at få indsigt i de berørte landes socioøkonomiske
gruppers holdninger og erfaringer og muliggøre en fælles
drøftelse af de forskellige forslag og konklusioner i rapporten,
før den bliver endeligt vedtaget. Omkring 40 personer deltog i
høringen.

3.3.2. Uafhængigt af de mere udførlige konklusioner fra
taler og drøftelser, som der redegøres for i en særskilt
beretning, har høringen i sig selv stor værdi, fordi den er det
første konkrete skridt til gennemførelse af Helsingfors-erklæringen, hvor ØSU’s engagement og Kommissionens indsats
kunne supplere hinanden på meningsfuld vis. Høringens forløb
viste to ting. For det første er der stadig et meget stort
behov for information og meningsudveksling — både mellem
organisationerne indbyrdes og i forhold til de politiske beslutningstagere i EU. For det andet er de lokale organisationers
viden og praksisorienterede erfaringer et vigtigt og uundværligt
element i opbygningen af en fælles paneuropæisk transportpolitik, som endnu ikke har fået den plads, den fortjener.

Dialogen er særlig vigtig i betragtning af, at mange af deltagerne
i høringen opfattede det infrastrukturbehov, der er redegjort
for i TINA-rapporten, som en ønskeliste snarere end et
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realistisk planlægningsgrundlag. Også finansieringsaspekterne
var genstand for stor skepsis.

3.3.3. Det er planen, at der skal gennemføres endnu en
høring efter afslutningen af arbejdet med TINA-rapporten. Den
endelige rapport forelå i efteråret 1999. TINA-sekretariatets
arbejde videreføres fremover, så sekretariatet kan støtte den
praktiske gennemførelse af infrastrukturplanerne i de kommende medlemslande og stå til rådighed i forbindelse med
arbejdet i korridorerne.

4. Pilotprojekt korridor IV
4.1.
Korridor IV er en multimodal trafikakse, der forbinder
Nordvesteuropa med Sydøsteuropa. Den strækker sig fra
Dresden og Nürnberg over Prag, Wien/Bratislava og Budapest
til Rumænien. Der deler den sig i en nordlig gren til Konstanza
og en sydlig gren fra Arad til Sofia, og den forgrener sig
yderligere i en forbindelse til Thessaloniki og en til Istanbul
(udførlige informationer om korridoren kan findes i G24-arbejdsgruppens rapport om de opnåede fremskridt (1)).
4.1.1. Korridor IV omfatter 4 440 km banestrækning,
3 740 km vejstrækning, 14 lufthavne og 10 sø- og flodhavne.
Alene i ansøgerlandenes territorier budgetteres der med investeringer på 16 620 mio. ECU frem til år 2015. Her er
investeringerne i Tyskland, Østrig, Grækenland og Tyrkiet ikke
medregnet.
4.1.2. Styringsudvalget blev oprettet i begyndelsen af 1998.
Et aftalememorandum (MoU, Memorandum of Understanding)
er i mellemtiden blevet undertegnet. De berørte jernbaneselskaber har løbende udbygget deres samarbejde, og de har ikke
alene vedtaget et aftalememorandum i begyndelsen af 1997,
men også et fælles arbejdsprogram.
4.2.
Det tredje møde i styringsudvalget for korridor IV blev
afholdt den 30. juni-1. juli 1999 i Prag. Ordføreren deltog i
mødet og havde lejlighed til at fremføre ØSU’s synspunkter.
4.2.1. Det fremgik klart, at en struktureret dialog med
repræsentanter for berørte virksomheder, fagforeninger og
andre interesseorganisationer kan være en god støtte for
arbejdet i styringsudvalget. Der lægges særlig vægt på at
udvikle transportydelser af høj kvalitet og skabe et gunstigt
klima for investeringer og jobskabelse. Det er imidlertid
også et vigtigt mål med den strukturerede dialog at skabe
gennemsigtighed og formidle praktiske erfaringer på det
bredest mulige grundlag, så de barrierer, der hindrer en
problemfri afvikling, kan fjernes på en måde, der er tilfredsstillende for alle parter. ØSU’s indlæg blev trykt som en del af
mødereferatet (se bilag I).

(1) »Status of the Pan-European Transport Corridors and Transport
Areas«, TINA-Office, Wien, december 1998.
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4.2.2. Ud over de mange spørgsmål, en sådan forbindelse
rejser, gør særlige problemområder sig gældende for øjeblikket.
To storprojekter dominerer debatten, nemlig den planlagte
Bosporustunnel, der skal omfatte både en vej- og en jernbaneforbindelse til Asien, og en bro nr. 2 over Donau mellem
Vidin (Bulgarien) og Calafat (Rumænien). Sidstnævnte er
kontroversiel og har været genstand for langvarige diskussioner. Et vigtigt aspekt ved korridor IV er, at den siden krigen på
Balkan har måttet afvikle nye trafikstrømme. Hvordan det kan
klares, er frem for alt et spørgsmål, jernbanerne må stille sig.
Donau-floden er kun farbar i meget begrænset omfang, og det
lader sig næppe udbedre på kort sigt på grund af den politiske
situation. Der er derfor behov for alternative, hensigtsmæssige
massetransportmuligheder. Endelig er forsinkelserne ved grænseovergangene et stort problem i denne korridor.
4.2.3. Medlemmerne af styringsudvalget tog godt imod
ØSU’s tilbud om samarbejde. Det blev aftalt, at ØSU’s aktiviteter i korridorerne skulle støttes, og at der skal gøres rede for
aktiviteterne senest på styringsudvalgets næste møde (årlig
turnus). I den forbindelse skal der sikres et snævert samarbejde
med det nyoprettede sekretariat for korridor IV, som har sæde
i Dresden.
4.3.
Det første møde inden for rammerne af en struktureret
dialog i korridor IV afholdtes på ØSU’s initiativ den 26.-27. oktober 1999 i Budapest. Også det ungarske transportministerium og det ungarske jernbaneselskab MAV bidrog aktivt til
tilrettelæggelsen og gennemførelsen.
4.3.1. ØSU’s indbydelse blev efterkommet af ca. 40 repræsentanter for de socioøkonomiske grupper i landene i korridor
IV samt repræsentanter for styringsudvalget for korridor IV og
TINA-sekretariatet og observatører fra de forskellige EU-lande.
Drøftelserne dækkede en bred vifte af emner. Første punkt
var grundlæggende informationer om korridoren. Derudover
drøftedes især følgende:
— sammenhængen mellem infrastrukturudvikling og privat
finansiering i lyset af den økonomiske udvikling og almene
økonomiske interesser;
— teknisk-organisatoriske spørgsmål vedrørende et optimalt
tjenesteudbud i korridoren; i den forbindelse drøftedes
også sociale aspekter og forventningerne til et muligt
samarbejde;
— relationerne mellem korridoren og regionaludvikling samt
miljøpolitiske spørgsmål.
4.3.2. Under mødet kom en lang række varierede synspunkter til udtryk, der samtidig vidnede om mange konstruktive forbindelser, der kan støtte samarbejdet i korridoren. Mødet
mundede ud i en fælles resolution, der fremhæver interessen
for en struktureret dialog, peger på en række praktiske skridt
til dialogens gennemførelse og lægger vægt på visse konkrete
indholdsaspekter. Resolutionen er gengivet i bilag II til denne
udtalelse.
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4.3.3. Endelig førte drøftelserne i Budapest til, at der blev
taget initiativ til et bilateralt møde mellem bulgarske og
rumænske repræsentanter for erhvervsliv og fagforeninger,
hvor man især vil drøfte en yderligere forbindelse over Donau
mellem de to lande. Efter udtrykkeligt ønske fra de berørte
parter er ØSU indbudt til at deltage i dette møde, der afholdes
i februar 2000 i Vidin (Bulgarien) og Calafat (Rumænien).

5. Praktiske konsekvenser for det fremtidige arbejde
5.1.
Det første korridormøde inden for rammerne af en
struktureret dialog blev en succes og bekræftede ØSU’s grundlæggende overvejelser. Nu er det afgørende spørgsmål for
fremtiden, hvordan man i praksis kan tilrettelægge, støtte og
koordinere den strukturerede dialog i korridorer og transportområder, i hvert fald for en overskuelig periode. Der vil være
tre aktionsfelter:
a) konsolideringen af ØSU’s koordinationsarbejde (jf. også de
fælles rådgivende udvalg),
b) korridormødernes praktiske gennemførelse og deres finansielle sikring samt
c) etablering af forbindelser og samarbejdsstrukturer i korridorlandene.
5.2.
Det første skridt til konsolidering af arbejdet i ØSU vil
være at oprette en permanent studiegruppe. Efter afslutningen
af arbejdet med denne udtalelse vil der blive taget skridt til,
at der kan træffes afgørelse om studiegruppens oprettelse.
Konkrete overvejelser, som bør være retningsgivende for den
permanente studiegruppes arbejde i de kommende år, er anført
i punkt 6.
5.3.
Korridormødernes praktiske gennemførelse og finansielle sikring kræver professionel organisation. Der bør være
mulighed for at få tilskud til rejseomkostninger, hvis der er
behov for det, så man kan sikre en afbalanceret deltagelse.
Møderne skal forberedes indholdsmæssigt, og resultaterne
skal nedfældes. Et centralt »forbindelseskontor« skal sikre, at
kommunikationen mellem de berørte parter også kan fungere
i perioderne mellem de enkelte møder. I længden vil ØSU ikke
kunne påtage sig disse praktiske opgaver som led i sit daglige
arbejde.
For at sikre den påkrævede praktiske støtte ville det være
hensigtsmæssigt at udvikle et særligt projekt i overensstemmelse med de muligheder, der er for at yde støtte via EU-programmer. Dette vanskeliggøres imidlertid af, at PHARE- og TACISprogrammerne er landeorienterede og ikke multilaterale.
Opbygningen af en støttekreds er i den forbindelse en vigtig
grundpille, ikke kun i finansiel henseende, men også af hensyn
til den politiske betydning, der tillægges et sådant initiativ.
Indledende samtaler med enkeltpersoner har tydeligt vist, at
der er opbakning bag initiativet.
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5.4.
Opbygningen af strukturer for samarbejdet mellem de
socioøkonomiske grupper i korridorerne og transportområderne afhænger i høj grad af de berørte parters interesser.
Samtidig er sådanne strukturer imidlertid en forudsætning for
en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, og de er da også
udtrykkeligt blevet efterlyst af mange. Det skal erindres, at
ØSU’s rundspørge i 1998 viste et klart flertal for udnævnelse
af koordinatorer fra parternes egne rækker. Transportfagforeningerne er delvist begyndt at sammensætte korridorrelaterede team. De praktiske indledende skridt og ideer bør
videreformidles.

6. Fremtidsperspektiver
6.1.
Høringerne i de paneuropæiske korridorer og transportområder skal fremme den økonomiske og sociale udvikling og styrke samhørigheden i Europa. De hidtidige erfaringer
viser, at ØSU’s initiativ efterkommer et stort behov og i høj
grad kan fremme inddragelsen af de socioøkonomiske grupper.
Derfor bør der bygges videre på erfaringerne fra Budapest og
korridor IV. ØSU bør således have mulighed for at organisere
yderligere korridormøder i det kommende år og udbygge
netværket mellem de socioøkonomiske parter. I den forbindelse er der fortsat den mulighed, at ØSU og Kommissionen
i fællesskab kan gennemføre en høring om den endelige
TINA-rapport. Dette arbejde bør tilgodese nedenstående supplerende overvejelser.
6.2.
Der er flere gange henvist til spørgsmålet om udviklingen uden for ansøgerlandene. I lighed med TINA-sekretariatets arbejdsbeskrivelse ser ØSU også et behov for tiltag, der
kan tjene som teknisk og politisk støtte ved korridorudformningen i bl.a. SNG-området (Samfundet af Uafhængige Stater).
I forbindelse med de kommende skridt til samråd med de
socioøkonomiske grupper i andre transportkorridorer eller
-områder bør man sikre sig, at SNG inddrages.
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6.3.
For at støtte samarbejdet i korridorerne er det hensigtsmæssigt at oprette sekretariater, således som det på personligt
initiativ er sket i korridor IV. ØSU foreslår, at der findes en
generel løsning.
6.4.
Konceptet i korridorer og transportområder er principielt multimodalt. I praksis kan man imidlertid konstatere
nogle systematiske mangler. Fremover bør også lufthavne,
flod- og kanaltransport, havne og kollektiv nærtransport i de
store byområder inddrages bedre i overvejelserne.
6.5.
Princippet om transport- og regionalpolitisk samarbejde på korridorplan vækker også interesse i de forskellige
socioøkonomiske grupper i EU. Et sådant initiativ er der f.eks.
taget i korridor V og denne korridors TEN-forlængelse til
Spanien. I de tilfælde, hvor det forekommer hensigtsmæssigt,
bør disse aktiviteter også kunne inddrages.
6.6.
I ØSU’s tidligere udtalelse (jf. fodnote 2) er der lagt
særlig vægt på at støtte samarbejdet i to korridorer: korridor
VII (Donau) og korridor X (eks-Jugoslavien). De berørte
socioøkonomiske grupper har klart tilkendegivet deres interesse heri. Det skal endnu en gang understreges, at den store
interesse i et samarbejde bør omsættes til praksis, så snart den
politiske situation tillader det.
6.7.
Endelig skal der gøres opmærksom på, at kendskabet
til arbejdet i transportområderne er meget begrænset. Sammenholdt med udviklingen i korridorerne synes der at være et
efterslæb på det punkt.
6.8.
ØSU’s synspunkter og aktiviteter bør løbende meddeles
Kommissionen og Europa-Parlamentet, og i den forbindelse
skal der gøres brug af Europa-Parlamentets politiske forbindelser med parlamenterne i de berørte lande og regioner, således
at ØSU som forum for de samfundsmæssige interessegrupper
kan spille sin rolle i opbygningen af et paneuropæisk transportsystem inden for rammerne af den såkaldte overvågningsproces til gennemførelse af Helsingfors-erklæringen.

Bruxelles, den 1. marts 2000.
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

26.4.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

BILAG I
til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
Bilag til referatet af mødet i styringsudvalget for korridor IV
EU’s Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) er en rådgivende institution, der repræsenterer arbejdsgiverorganisationer,
fagforeninger og særlige interessegrupper på EU-plan. ØSU har ydet en aktiv indsats for at integrere ansøgerlandenes
socioøkonomiske interessegrupper. Formålet er at fremme en dynamisk, men stabil udvikling med økonomiske og
sociale fremskridt. Inden for rammerne af eksisterende Europa-aftaler, f.eks. aftalerne med Bulgarien og Tyrkiet, er
der oprettet rådgivende udvalg.
ØSU har været aktivt involveret i den paneuropæiske transportpolitik siden den første konference i Prag i 1991 med
det hovedmål at sikre, at høringen af de økonomiske og sociale interessegrupper gennemføres i praksis. Denne
høring er et af de 10 grundlæggende principper, der er stadfæstet i Helsingfors-erklæringen som led i definitionen af
det fremtidige paneuropæiske transportsystem.
Arbejdet i korridorerne er i den forbindelse af afgørende betydning, fordi det bidrager til at skabe en effektiv
transportinfrastruktur, som udgør rygraden i økonomisk vækst og social udvikling. Vi vil meget gerne støtte
styringsudvalget for korridor IV ved at bidrage med vore erfaringer og forbindelser, så medlemmerne bliver i stand
til at føre samråd med repræsentanter fra industrien og de socioøkonomiske grupper i transportsektoren med henblik
på at løse operationelle problemer og drøfte aktuelle emner, når der er behov for det. Vi er overbeviste om, at de
omfattende investeringer i infrastruktur skal kombineres med en indsats for at udvikle transportydelsernes kvalitet.
Dette kan kun lykkes, hvis alle berørte aktører samarbejder fra starten.
Vi vil gerne støtte arbejdet i styringsudvalget for korridor IV i tæt samarbejde med det sekretariat, der nu oprettes i
Dresden, og under hensyntagen til de kommende hovedemner i arbejdsprogrammet, f.eks. grænseovergange samt en
bro/dæmning over Donau. Vi foreslår også at udveksle de informationer og erfaringer, som ØSU’s studiegruppe
indsamler under samarbejdet med de socioøkonomiske grupper i korridoren.
Vi foreslår, at disse aktiviteter indledes i de kommende måneder, og vil gerne berette om resultaterne på det næste
møde i styringsudvalget. Afhængigt af dagsordenen kunne det være hensigtsmæssigt, om visse eksperter, som har
været inddraget i arbejdet, blev indbudt til at deltage i mødet og debattere med styringsudvalgets medlemmer.
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BILAG II
til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
Resolution
Repræsentanterne for de socioøkonomiske grupper i landene i korridor IV samlet i Budapest den 26.-27. oktober
1999 til et møde efter indbydelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg og med støtte fra det ungarske
transportministerium og de ungarske jernbaner (MÁV),
A. der henholder sig til principperne og målene i Helsingfors-erklæringen, som sigter mod at sikre en bæredygtig
mobilitet for personer og varer under de bedst mulige sociale vilkår og sikkerhedsforhold, fair konkurrence og
miljøbeskyttelse,
B. der henviser udtrykkeligt til princip nr. 10 i Helsingfors-erklæringen, hvor der kræves høring af socioøkonomiske
grupper i forbindelse med udformning af transportpolitik,
C. der påskønner den indsats, der er ydet af de involverede parter, især Kommissionen, transportministrene,
Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Den Europæiske Transportministerkonference (ECMT),
De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UN-ECE) og jernbanernes styringsudvalg i korridor
IV,
1. udtrykker ønske om et nærmere samarbejde i korridor IV, så de paneuropæiske korridorer kan fremme den
økonomiske og sociale samhørighed i Europa som helhed,
2. ønsker, at høringen af de socioøkonomiske grupper udgør en integreret del af korridorsamarbejdet, og at der
findes finansielle midler til at gennemføre denne målsætning,
3. understreger behovet for større gennemsigtighed og mere information, også hvad angår de institutionelle
strukturer,
4. foreslår, at der i nært samarbejde med korridorstyringsudvalgene afholdes regelmæssige møder med fokus på
vigtige emner, hvor der er behov for at finde praktiske løsninger,
5. anmoder om bistand fra de andre parter, der er involveret i korridorerne, og anmoder om hjælp til finansiering
af disse aktiviteter; en koordinerende rolle for Det Økonomiske og Sociale Udvalg ville blive hilst velkommen,
6. fremhæver især følgende emner for korridor IV:
— høring om TINA-rapporten (TINA = Transport Infrastructure Needs Assessment)
— løsning af spørgsmålet om den nye bro over Donau, idet ISPA (Instrument for Structural Policies for
Pre-accession) anvendes til at vurdere projektets socioøkonomiske konsekvenser under hensyntagen til
Rumæniens interesser i den nordlige forbindelse i korridor IV med mulighed for at involvere alle interesserede
parter; Det Økonomiske og Sociale Udvalg tilbyder at fungere som mægler under drøftelserne, hvis det
ønskes
— korridorrapport om miljø og transport inklusive de aspekter, der vedrører samfundsomkostninger og
effektivitet
— fælles indsats for at forbedre interoperabiliteten og grænseovergangene.
Udfærdiget i Budapest, oktober 1999.
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Foreløbigt udkast til Kommissionens
forordning om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler,
vedtagelser og samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier) i henhold til Rådets forordning
(EØF) nr. 479/92« (1)
(2000/C 117/04)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 20. december 1999 under henvisning til forretningsordenens artikel 23, stk. 2, og artikel 25 at afgive en udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet, som udpegede Anna Bredima-Savopoulou til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den
3. februar 2000.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 370. plenarforsamling af 1.-2. marts 2000, mødet den
1. marts 2000, følgende udtalelse med 121 stemmer for, 1 imod og 1 hverken for eller imod.
1. Indledning

1.1.
Da de fire forordninger på søtransportområdet blev
vedtaget i 1986 som første etape i en fælles EF-politik for
søtransport, opfordrede Rådet Kommissionen til at overveje,
om det ville være hensigtsmæssigt at fremsætte nye forslag
vedrørende bl.a. konkurrencen i forbindelse med konsortieaftaler inden for linjeskibsfart. Kommissionen ville inden for et
år forelægge Rådet en rapport om behovet for at indføre
gruppefritagelser for konsortieaftaler i linjeskibsfarten. Rådet
fastslog på daværende tidspunkt, »at i de tilfælde, hvor formålet
og hensigten med joint ventures og konsortieaftaler enten er
tekniske fremskridt eller samarbejde i overensstemmelse med
bestemmelserne i forordningens artikel 2 eller i tilfælde,
hvor fast sammentømrede konsortier kun omfatter mindre
markedsandele, skal forbudet i artikel 85, stk. 1, ikke finde
anvendelse på disse«.

1.2.
I rapporten om »EF-skibsfartens fremtid — Foranstaltninger til forbedring af EF-skibsfartens driftsvilkår« (2) nåede
Kommissionen frem til, at en klarlægning af konsortiernes
situation i relation til konkurrencereglerne var en af de positive
foranstaltninger, der kunne fremme EF-handelsflådernes konkurrenceevne. I sin udtalelse om ovennævnte foranstaltninger
understregede ØSU »betydningen af, at der findes en acceptabel
og snarlig løsning på dette problem i lighed med den, der er
opnået for linjekonferencer i den første etape af søtransportpolitikken« (3).

1.3.
På baggrund af yderligere oplysninger om konsortieaftaler udarbejdede Kommissionen i juni 1990 efter indgående
overvejelser en »Rapport om mulighederne for gruppefritagelse

(1) EFT C 379, 31.12.1999, s. 13.
(2) KOM(89) 266 endelig udg. af 3.8.1989.
(3) EFT C 56, 7.3.1990, s. 70.

af konsortieaftaler inden for linjeskibsfart« (4), som blev ledsaget
af et forslag til »Rådets forordning om anvendelse af traktatens
artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og
samordnet praksis mellem linjerederier (konsortier)«.

1.4.
Rådet vedtog den 25. februar 1992 forordning (EØF)
nr. 479/92 (5), som bemyndigede Kommissionen til ved forordning at anvende traktatens artikel 85, stk. 3, med det formål at
fritage linjerederiers aftaler om fælles drift fra forbuddet om
konkurrencebegrænsning i artikel 85, stk. 1.

1.5.
ØSU vedtog en udtalelse (6) om bemyndigelsesforordningen, hvori det støttede Kommissionens positive vurdering
af konsortier og understregede, at bureaukrati skulle undgås.
ØSU fremførte, at linjeskibsfartskonsortier groft set kan defineres som »kooperative foretagender inden for linjeskibsfarten,
gennem hvilke de involverede rederier deltager i en række
fællesaktiviteter for at opnå de nødvendige stordriftsfordele og
rationaliseringsgevinster inden for en bestemt sektor, og de
kombinerer faktorer som deling af fartøjsomkostninger og
puljeordning for laster«. ØSU bemærkede, at konsortiernes
værdi og nytte som led i en rationalisering inden for containersektoren var almindeligt anerkendt, og ØSU var enig med
Kommissionen i, at »det er af afgørende betydning for EF’s
skibsfartssektor at kunne opnå konkurrencefordele, hvis rederierne skal kunne klare sig i den internationale konkurrence
inden for linjeskibsfart«, og at »konsortier kan bidrage til at
forbedre produktiviteten inden for linjeskibsfart og fremme
den nødvendige tekniske og økonomiske udvikling«.

(4) KOM(90) 260 endelig udg.
(5) EFT L 55, 29.2.1992, s. 3.
(6) EFT C 69, 18.3.1991, s. 16.
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1.6.
ØSU konstaterede, at linjekonferencerne allerede med
Rådets forordning (EØF) nr. 4056/86 (1) havde opnået en gruppefritagelse fra konkurrencereglerne, og konkluderede, at
der var behov for en ny selvstændig gruppefritagelse for
linjeskibsfartskonsortier, fordi konsortierne adskilte sig fundamentalt fra linjekonferencerne med hensyn til både struktur og
funktioner. Det var imidlertid ØSU’s opfattelse, at Kommissionen langt tydeligere burde angive, i hvilken retning den agtede
at gå med hensyn til vilkår og betingelser for gruppefritagelsen.
Sådanne betingelser skulle sikre fri konkurrence samt gennemsigtighed på tre niveauer: i konsortiet, inden for konferencerne
og i skibsfarten. ØSU slog til lyd for, at der fastsattes juridiske
regler for konsortier, som skulle kontrolleres og evalueres, og
at der hverken måtte udstedes en blankocheck til Kommissionen eller til konsortierne. ØSU’s vigtigste indvending var, at
kombineret transport var omfattet af konsortieforordningens
anvendelsesområde. Efter ØSU’s mening krævede et så komplekst område en særskilt forordning. Bemyndigelsesforordning (EØF) nr. 479/92 stemte overens med konklusionerne i
ØSU’s udtalelse.

1.7.
Den 20. april 1995 vedtog Kommissionen forordning
(EF) nr. 870/95 (2) om anvendelse af traktatens artikel 85, stk.
3, på linjeskibsfartskonsortier. Denne forordning fritog alle
aftaler, der sigtede mod fælles drift af linjeskibsfart, såfremt de
opfyldte de betingelser og forpligtelser, der var fastsat i
forordningen. Det blev endvidere fastlagt, at gruppefritagelsen
kun gjaldt konsortier, hvis andele af trafikken ikke oversteg en
vis grænse. Der sondredes mellem tre grænser for trafikandele:

— konsortier med en trafikandel på højst 30 % eller 35 %
ville automatisk være fritaget

— konsortier med en trafikandel på mellem 30/35 % og 50 %
kunne søge om gruppefritagelse i henhold til en forenklet
indsigelsesprocedure
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1.9.
ØSU vedtog en udtalelse (3) om forordning (EF)
nr. 870/95, hvori det konkluderede, at det var nødvendigt at
finde en balance mellem afskibernes og konsortiernes interesser, samtidig med at man sørgede for, at de rederier, der
stod uden for konsortiet, kunne konkurrere. Desuden skulle
konsortierne fortsat være fleksible for at kunne opfylde
brugernes behov. Endelig pegede ØSU på, at visse begreber i
den foreslåede forordning burde defineres mere præcist, og at
visse punkter burde tages op til fornyet overvejelse.

2. Det foreliggende udkast til Kommissionens forordning
2.1.
I sin rapport om anvendelsen af forordning (EF)
nr. 870/95 (4) konkluderede Kommissionen, at forordningen
havde fungeret godt, og Kommissionen analyserede forskellige
muligheder med hensyn til lovgivningen efter forordningens
ophævelse den 20. april 2000. Kommissionen konkluderede,
at man i lyset af de hidtidige erfaringer og af hensyn til
retssikkerheden burde forlænge forordning (EF) nr. 870/95
med visse ændringer frem til den 21. april 2005.
2.2.

De vigtigste ændringer i udkastet til forordning:

— kriteriet trafikandel ændres til markedsandel (andel af hvert
af de markeder, konsortiet opererer på)
— eksklusivklausuler om chartring af lastrum er fritaget
— ti konsortier, der nød fritagelse i henhold til indsigelsesproceduren, er fortsat fritaget
— anmeldelser, der er indgivet under forordning (EF)
nr. 870/95, behandles automatisk under den nye forordning
— tidligere bestemmelse om hævdvundne rettigheder udgår
naturligvis
— ordlyden er forenklet, hvor det er hensigtsmæssigt.

— konsortier med en trafikandel på mere end 50 % skulle
søge individuel fritagelse.
3. Generelle bemærkninger

1.8.
Forordningen fastlagde yderligere betingelser og forpligtelser, f.eks. et forbud mod at udøve diskrimination mod
bestemte havne i EU og et krav om konsultationer mellem
konsortiet og transportbrugerne. Endelig omfattede forordningen bestemmelser om konsortieaftaler, der var indgået
forud for forordningens ikrafttrædelse og dermed havde vundet
en vis hævd.

(1) EFT L 378, 31.12.1986, s. 4.
(2) EFT L 89, 21.4.1995, s. 7.

3.1.
Otte år efter vedtagelsen af den første konsortieforordning (5) må ØSU konstatere, at det internationale marked for
linjeskibsfart er udsat for omfattende og hurtige forandringer.
Konsortieforordningerne anvendes på konsortier mellem rederier, der driver »regelmæssig international linjeskibstrafik med
transport udelukkende af gods, hovedsagelig i containere«.
(3) EFT C 195, 18.7.1994, s. 20.
(4) 20. januar 1999.
(5) H. Kreis: »European Community Competition Policy and International Shipping« Fordham International Law Journal (1989-1990),
411; J. Temple Lang: European Transport Law Review (1993),
405; P. Ruttley: European Competition Law Review (1991), 9;
EMLO Report 1993.
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Containertransport anvendes i stigende grad inden for linjeskibsfart. Transporten med containerskibe fordobledes i perioden mellem 1989 og 1998 med en stigning fra 249 mio. ton
til 509 mio. ton. Dette svarer til en årlig stigning på 11 %. I
henhold til de seneste skøn er der udsigt til en endnu større
årlig vækst i containertransporten. Det skyldes navnlig en
stigning i transporten af forarbejdede produkter og halvfabrikata. Det forventes også, at visse former for tørlasttransport
(f.eks. korn, gødning og sukker) i de kommende år vil blive
omlagt til containertransport. Denne tendens vil næppe ændre
sig. Desuden er containertransport til søs siden vedtagelsen af
den første konsortieforordning i perioden 1993-1997 steget
med ikke mindre end 44 % (1) (udtrykt i ton). De nævnte
forandringer »medførte, at en arbejdskraftsintensiv sektor
udviklede sig til en meget kapitalintensiv sektor« (2). Forandringerne har på den ene side haft en positiv indvirkning på den
service, der ydes afskiberne; på den anden side har de ført til
en omlægning af beskæftigelsesstrukturen til vands såvel
som til lands. Containere er faktisk blevet en nøglefaktor i
globaliseringsprocessen, der bringer omfattende økonomiske
og sociale ændringer i både industri- og udviklingslande (3).
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3.4.
ØSU anerkender »konsortiernes værdi for det økonomiske og tekniske fremskridt inden for skibsfarten« (4), men
må af ovennævnte grunde — i tråd med sine tidligere
udtalelser (5) — understrege, at det er nødvendigt at sikre
gennemsigtighed og konkurrence i forhold til såvel andre
konsortiemedlemmer som ikke-medlemmer, der er udenforstående i forbindelse med de pågældende linjeskibsfartsaktiviteter,
således som det gøres i artikel 5 og 8 i den foreslåede
forordning. Desuden bør sikringen af brugernes og havnenes
interesser også indgå i arsenalet af fremtidige lovtiltag. Ovennævnte betænkeligheder bør afspejle sig i lovgivningsparametre i EU’s fremtidige konkurrenceregler på konsortieområdet.
3.5.
Med disse overvejelser in mente vil ØSU for indeværende fastholde, at den bedste løsning vil være at forlænge
forordning 870/95 frem til år 2005 med de foreslåede
ændringer. Det støtter derfor fuldt ud Kommissionens forslag.

4. Særlige bemærkninger

3.2.
De nævnte markedstendenser faldt tidsmæssigt sammen med andre ændringer inden for linjeskibsfart, som
har konkurrenceretlige konsekvenser, nemlig: konferencernes
aftagende rolle, konsortiernes stigende betydning samt koncentration/konsolidering i større enheder. I den senere tid har
linjeskibsfartssektoren været præget af fusioner og overtagelser,
som resulterer i maritime giganter, der hver især driver
hundredvis af skibe og har verdensomspændende distributionsnet. Denne udvikling af megarederier står i skarp kontrast
til situationen på markedet for massegodsskibe, hvor små
rederier snarere er reglen end undtagelsen. Konsortier er
ganske vist et positivt fænomen, som gør det lettere for små
og mellemstore virksomheder at overleve, men det er klart, at
de små og mellemstore konsortiemedlemmers interesser bør
beskyttes mod megastore konsortiemedlemmer. Ellers kan
konsortier vise sig at blive et af de lokomotiver, der trækker i
retning af koncentrationer.

3.3.
Når det gælder den fremtidige politik og lovgivning
skal ovennævnte udviklingstendenser overvåges og vurderes
efter de konsekvenser, de vil få for skibsejerne, brugerne
(afskibere/modtagere) og havnene. ØSU opfordrer Kommissionen til at medtænke »konsortiernes skiftende og dynamiske
karakter« (2) i den fremtidige politik på konsortieområdet.

4.1. Definitioner (artikel 1)
4.1.1. ØSU går ind for, at der nu tales om »flere trafikområder« i konsortiedefinitionen, så der tages højde for nylige
markedstendenser, hvor konsortier opererer inden for flere
områder. Dette er en velkommen tydeliggørelse af teksten.

4.2. Fritagne aftaler (artikel 3)
4.2.1. De aftaler, der fritages i medfør af forordningen,
omfatter andre aktiviteter i tilknytning til konsortieaktiviteterne (artikel 3, stk. 2, litra g). Kommissionen præciserer gruppefritagelsens anvendelse på eksklusivklausuler (konsortiemedlemmers pligt til at benytte skibe tildelt konsortiet og til at
afstå fra at befragte lastrum på skibe tilhørende tredjeparter)
og tredjepartsklausuler (konsortiemedlemmers pligt til at afstå
fra at tildele eller bortfragte lastrum til andre transportører i
den pågældende trafik uden forudgående tilladelse fra de andre
konsortiemedlemmer). I lyset af erfaringerne med anvendelsen
af forordning 870/95 er dette en nyttig præcisering, som må
formodes at styrke retssikkerheden.

4.3. Markedsandel (artikel 6)
4.3.1. ØSU bemærker, at en betingelserne for at opnå
fritagelse er, at konsortiet afhængigt af dets karakter skal have
en markedsandel på under 30 % , under 35 % eller højst 50 %
målt efter den transporterede godsmængde. Denne ændring
kan kun bifaldes, og det er faktisk den mest markante ændring

(1) Data fra Howe Robinson Research Paper Nr 9, januar 1999,
»Containerization and Dry Bulk Trades«.
(2) EFT C 195, 18.7.1994.
(3) »Container Market Outlook«, Drewry, oktober 1999.

(4) EFT C 195, 18.7.1994.
(5) EFT C 69, 18.3.1991.
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i forhold til forordning 870/95, hvor der tales om, at konsortier
kun må have en vis andel af »trafikken på de havne, de
besejler«, forstået som en »andel … af den direkte trafik målt
efter den transporterede godsmængde«. »Andelen af trafikken«
har vist sig meget vanskelig at beregne i praksis. Markedsandelen er alt i alt et mere hensigtsmæssigt kriterium, selv om der
også kan tænkes at være visse vanskeligheder med dette
kriteriums praktiske anvendelse. Det bør tilstræbes at præcisere
beskrivelsen af det specifikke marked, der er tale om.

værd at bemærke, at ti konsortier, der var fritaget efter
indsigelsesproceduren i forordning 870/95, fortsat er fritaget.
Hertil kommer, at anmeldelser, der er indgivet under forordning 870/95, automatisk behandles under den nye forordning.
Det skal dog ind imellem kontrolleres, om konsortierne fortsat
opfylder markedsandelskriterierne.

4.3.2. Erfaringerne med forordningen siden 1995 viser, at
det ikke kan lade sig gøre at operere med trafikandelen på
grundlag af bestemte havnepar. Statistikker på grundlag af
havnepar har ofte enten manglet eller været ukorrekte og/eller
forældede. Dertil kommer, at de fleste statistikker er baseret på
import/eksport fra en havn/et land til et andet land, men ikke
til en bestemt havn. Af disse grunde og fordi havne ofte
anvendes af rent driftsmæssige årsager, har data, der bygger
på trafikandele/havnepar, ofte givet et misvisende og/eller
forvredet billede. På de fleste skibsruter skal man se på en
række forskellige havnekombinationer, når man vurderer
konkurrencen. Det er mere eller mindre reglen, at der opereres
med markedsandele, når konkurrencelovgivningen anvendes.
Anvendelsen af trafikandele var en undtagelse. Den foreslåede
ændring vil derfor bringe konsortieforordningen på linje med
andre gruppefritagelsesforordninger.

4.5.1. I henhold til artikel 8 kan opsigelse først finde sted
tidligst 18 måneder efter konsortieaftalens ikrafttræden; når
der er tale om stærkt integrerede konsortier, er der en
uopsigelig periode på 30 måneder (hvor rederiet er låst fast i
konsortiet).

4.3.3. ØSU har allerede kritiseret den upræcise anvendelse
af udtrykkene »trafikken på de havne, de besejler« og »direkte
trafik«. Indførelsen af begrebet »markedsandel« fjerner i sig selv
en kilde til uklarhed omkring de relevante beregninger. ØSU
mener dog fortsat, at Kommissionen bør præcisere, »om den
agter at medregne omladning i sin markedsandelsformel« (1).
4.4. Indsigelsesprocedure (artikel 7)
4.4.1. Bemærkningerne i punkt 4.3.1 om anvendelsen af
»markedsandel« som kriterium i stedet for »andel af trafikken«
gælder også i forbindelse med indsigelsesproceduren. Det er
(1) EFT C 195, 18.7.1994.

4.5. Andre betingelser — Opsigelsesvarsel (artikel 8)

4.5.2. ØSU opfordrer Kommissionen til at tage periodens
længde op til fornyet overvejelse og gøre den længere under
hensyntagen til behovet for at forrente investeringerne på den
ene side og behovet for fleksibilitet og mulighed for at forlade
konsortiet på den anden side.
4.6. Afsluttende bestemmelser (artikel 13)
4.6.1. Bestemmelsen om hævdvundne rettigheder i forordning 870/95, hvor der henvises til konsortier, der allerede
»eksisterede« i 1995, udgår naturligvis.
5. Konklusioner
5.1.
ØSU mener, at forordning 870/95 har fungeret godt i
praksis, og at den har ramt den rigtige balance mellem
rederiernes og kundernes interesser. Det bifalder derfor Kommissionens forslag om at forlænge forordning 870/95 indtil
den 20. april 2005 med visse ændringer.
5.2.
Da der sker en rivende udvikling i linjeskibsfartssektoren, bør konsortiespørgsmålet imidlertid undersøges og overvåges i et bredere perspektiv. Fremtidige udviklingstendenser
og erfaringer bør inddrages i overvejelserne, når man fremover
vurderer de konkurrenceretlige regler for konsortier.

Bruxelles, den 1. marts 2000.
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Status over de første måneders erfaringer
med indførelsen af den fælles valuta«
(2000/C 117/05)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 29. april 1999 under henvisning til forretningsordenens
artikel 23, stk. 3, at afgive udtalelse om »Status over de første måneders erfaringer med indførelsen af den
fælles valuta«.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og
Økonomisk og Social Samhørighed, som udpegede Mario Sepi til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 1. februar 2000.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 370. plenarforsamling af 1.-2. marts 2000, mødet den
2. marts 2000, med 69 stemmer for, 2 imod og ingen hverken for eller imod, følgende udtalelse.
1. Indledning
1.1.
Det kan forekomme lovlig tidligt at udarbejde en
udtalelse om euroen kun et år efter, at den er blevet indført, og
der er da heller ikke nogen tvivl om, at den korte tid, vi har
haft til at følge udviklingen, ikke tillader en tilbundsgående
vurdering af den strukturelle effekt, som den monetære politik
har haft inden for eurosystemet. Der er imidlertid et udbredt
krav om en status, eftersom offentligheden har opmærksomheden rettet mod den nye fælles mønt, ligesom der er behov for
at finde en metode, som kan bruges fremover.
1.2.
De to møder (1) med ECB’s formand var en kærkommen lejlighed til at udveksle synspunkter. Man fik afklaret
spørgsmål omkring den monetære politik og erhvervede et
dybere indblik i dens mekanismer og principper. Møderne var
udbytterige, fordi man fik gennemdrøftet problemstillingerne
og lagt op til en løbende dialog mellem banken og det
organiserede civilsamfund. Man håber, at denne dialog vil
fortsætte under de bedst tænkelige betingelser.
1.3.
For så vidt angår metoden, er det nødvendigt at
analysere udviklingen i monetære størrelser som kreditgivningen, rentesatserne osv. ØSU er imidlertid i første række
interesseret i, hvilken rolle den monetære politik spiller for
udviklingen i realøkonomiske størrelser som beskæftigelsen,
BNP, industriens produktion, eksporten o.a.
1.4.
Der vil også blive fokuseret på euroen som sådan og
udviklingen i euroens kurs — specielt over for dollar — og de
mulige virkninger af, at euroen er ved at befæste sig som
reservevaluta.
1.5.
For det tredje vil der blive set på de institutionelle
aspekter: forholdet mellem Kommissionen, Ministerrådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og ECB
samt mellem ECB og de nationale myndigheder, der fører
tilsyn med bank- og finanssektoren.

(1) Den 11. november 1997 og den 30. juni 1999.

2. Konjunktursituationen i euroområdet og ECB’s monetære politik

2.1.
Månedsoversigterne fra ECB (monthly bulletin) rummer oplysninger, som er meget nyttige for forståelsen af
den økonomiske situation og specielt af udviklingen på det
monetære område.

2.2.
Efter beslutningen i april 1999 om at sænke renten på
de primære markedsoperationer, holdt denne sig stabilt på
2,5 %. Renten på den marginale udlånsfacilitet og på indlånsfaciliteten blev fastholdt på henholdsvis 3,5 % og 1,5 %.

2.3.
Den 4. november 1999 besluttede ECB imidlertid
at hæve renten på de primære markedsoperationer med
50 basispoint til 3 %.

2.4.
Konjunkturafdæmpningen i de første måneder af 1999
synes således på vej til at være overvundet, men tilbage står
naturligvis at bekræfte, at opsvinget har befæstet sig. Under
alle omstændigheder er prognosen for væksten i BNP for
Fællesskabet som helhed justeret opad af EU; efter ECB’s
opfattelse vil denne forhøjelse af rentesatserne ikke true
opsvinget, men lægge grunden til et ikke-inflationært vækstforløb.

2.5.
ECB angiver i al væsentlighed to grunde til renteforhøjelsen: væksten i likviditeten (M3-pengemængden) i eurosystemet ligger på 6,1 % (mod et referenceniveau på 4,5 % sat af
banken), og der er tendens til stigning i nogle indekser for
interne priser.

2.6.
For så vidt angår selve renteforhøjelsens størrelse —
50 basispoint — peger ECB på, at det var nødvendigt at sende
et klart signal til de finansielle markeder om, at banken var fast
besluttet på at fastholde prisstabilitet og for det andet ønskede
at undgå senere at skulle gribe til mere drastiske forholdsregler.
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2.7.
Den øgede økonomiske vækst, der i første række skal
tilskrives en forbedring af det internationale klima, specielt i
de regioner, der har været ramt af krise, og et genopsving i
efterspørgslen i eurosystemet, skulle betyde, at omstillingerne
inden for industrien, handelen og servicesektoren i euroområdet kan forløbe hurtigere.
2.8.
Med hensyn til priserne har de indikatorer, ECB
offentliggør, i de seneste måneder peget i to forskellige
retninger. På den ene side må det med rimelighed kunne
antages, at medlemsstaternes lønpolitik og dereguleringen i
EU-området kan holde inflationspresset i ave, på den anden
side giver stigningen i prisen på olie, og generelt på en lang
række råstoffer, samt apprecieringen af dollaren anledning til
bekymring på baggrund af den stærke tilvækst i likviditeten,
specielt i de mere volatile likviditetskomponenter (seddelmængden, korte udlån).
2.9.
ECB påpeger, at dens pengepolitik, som i øvrigt har
været medvirkende til at sænke de lange renter, repræsenterer
det maksimum, som banken kan bidrage med, når det drejer
sig om at tackle de alvorlige økonomiske og sociale problemer,
som eurosystemet står overfor. Det er bankens opfattelse, at
det herefter må være op til den økonomiske og sociale politik
at iværksætte de strukturreformer, der er nødvendige for at
stimulere væksten i investeringerne og nedbringe ledigheden.

3. Euroen og økonomien
3.1.
Efter ØSU’s opfattelse er stabile priser vigtigt for en øget
investeringsaktivitet, hvilket bekræftes af ECB, hvis modige
rentepolitik, man i øvrigt hæfter sig ved.
3.2.
Alligevel må det konstateres, at opsvinget i investeringerne i nogle lande lader vente på sig til trods for, at der i
vidt omfang er tilvejebragt en tilsyneladende varig stabilitet, og
at vi er nede på, hvad der fortsat må siges at være et meget lavt
renteniveau. I de seneste måneder (siden maj) er de lange renter
steget, og på baggrund af den lave inflation er også realrenterne
steget. Udviklingen i de lange renter skal ses på baggrund af
den internationale udvikling, specielt rentestigningerne i USA
(omend de økonomiske forhold der adskiller sig betydeligt fra
forholdene i Europa).
3.3.
ECB tilskriver denne forsinkelse i investeringsopsvinget
manglende fleksibilitet i europæisk økonomi. Eftersom erhvervslivets adfærd bestemmes af nogle meget komplekse
vurderinger (hvoraf ECB angiver nogle: strukturen i arbejdskraftefterspørgslen og -udbuddet, den endnu ikke fuldførte
integration af de finansielle markeder og af varemarkederne,
den skærpede internationale konkurrence som følge af markedernes globalisering), mener ØSU — vel vidende, at det endnu
er for tidligt at fælde en definitiv dom — at en af de
medvirkende årsager til denne situation er den utilstrækkelige
dynamik i den interne efterspørgsel, herunder i de offentlige
investeringer.
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3.4.
Overholdelsen af kravene i stabilitets- og vækstpagten
har tvunget samtlige lande til at føre en stram lønpolitik og
offentlig udgiftspolitik. Resultatet er, at der er opstået en
modsigelse, i det mindste på det korte sigt, i prisstabilitetspolitikken, som på den ene side er en forudsætning for udvikling
og på den anden side en alvorlig bremse for væksten i den
interne efterspørgsel i flertallet af landene (efterspørgslen
fra udlandet er på europæisk plan af relativt underordnet
betydning). I så henseende er det nødvendigt, at man i vore
lande i højere grad gør sig klart, at den eksterne efterspørgsel
spiller en underordnet rolle.

3.5.
Man kan derfor stille spørgsmålet, om den afvejning af
stabilitet og udvikling, der ligger i stabilitets- og vækstpagten, i
dag er egnet til at skabe genopsving i europæisk økonomi, der
jo frem for alt skal igangsættes med indre kræfter.

3.6.
Forhøjelsen af renterne begrundes fra ECB’s side med
udviklingen i interne indikatorer i eurosystemet, men det er
nok ikke noget tilfælde, at amerikanske Federal Reserve’s to
seneste renteforhøjelser er blevet modsvaret af tilsvarende
beslutninger fra ECB-side.

3.7.
I sin vurdering af ECB’s rentepolitiske beslutninger
agter ØSU ikke at gå ind i de tekniske detaljer, og man kan
heller ikke på nuværende tidspunkt forudsige virkningerne
heraf på opsvinget. Men det bør dog påpeges, at prisstigningstakten lå klart under de 2 %, der var sat som overgrænse af
Ecofin-Rådet, og at ECB’s foregribende foranstaltning nok
havde en positiv effekt på inflationen, men samtidig sænkede
hastigheden i den gryende konjunkturforbedring, der var sat
ind i nogle lande.

3.8.
ECB tog i sine vurderinger hensyn først og fremmest
til likviditetsudviklingen og dernæst til et mix af indikatorer
for den underliggende inflation. Hvis disse indikatorer og deres
indbyrdes vægtning blev lagt klarere fast, ville det give de
økonomiske aktører og ikke mindst de andre institutioner,
der har til opgave at fremme det økonomiske opsving i
eurosystemet, større forudsigelighed i deres planlægning.

3.9.
ØSU støtter ECB’s beslutning om at deltage med
rådgivende status i beskæftigelsespagten. Det finder imidlertid,
at dette spørgsmål gør krav på, at der sikres en koordinering
mellem alle europæiske institutioner, som er dimensioneret til
de problemer, der rejser sig. I den sammenhæng vil den
makroøkonomiske dialog, som ECB agter at deltage i, komme
til at spille en afgørende rolle.

3.10. ØSU er enig i, at der skal ske ændringer i de
økonomiske strukturer, så der kan skabes et opsving i europæisk økonomi, men skal samtidig understrege værdien af den
europæiske sociale model, som der sigtes til i traktatens artikel
2, og som indgår i eurosystemets målsætninger.
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3.11. ECB understreger, at strukturpolitik er nødvendig for
at stimulere væksten, men i debatten lægger banken ikke
tilstrækkelig vægt på den mulige rolle, som de offentlige
investeringer kan spille, når det handler om at styrke strukturerne i europæisk økonomi. ØSU mener ikke, at der er nogen
modstrid mellem en politik, der sigter på at liberalisere og
privatisere offentlige sektorer, og regulerende indgreb, der
sigter på at styrke produktionsstrukturer, hvor det private
initiativ viser sig utilstrækkeligt.

3.12. Euroen bliver sat i omløb i 2002. Man skal her være
mere på vagt over for tekniske, psykologiske og logistiske
problemer, som måtte lægge hindringer i vejen for den nye
mønts indtog. De nationale centralbanker må i god tid gå ind
og hjælpe banksystemet med at håndtere den nye situation.
Især bør der forudgående sættes ind med monetære instrumenter for at undgå svigt, som er til skade for forbrugerne,
handelen og generelt SMV-sektoren. ØSU forbeholder sig ret
til at behandle dette spørgsmål mere indgående i en særskilt
udtalelse.

3.13. For så vidt angår de medlemsstater, der står uden for
eurosamarbejdet, har de en forskellig tilknytning til euroen:
pundet følger i al væsentlighed dollaren, medens de øvrige
valutaer konvergerer mere eller mindre stringent med euroen.

3.14. ØSU mener, det er vigtigt også her i den første fase at
prøve at vurdere fordelene ved euroen, når det drejer sig om
erhvervslivets og forbrugernes vekslingsomkostninger. Målet
må her være, at EU-bestemmelserne nøje overholdes. Kommissionen har udarbejdet et memorandum om dette spørgsmål,
og ØSU anmoder om, at dette offentliggøres.

4. Institutionerne og den monetære politik

4.1.
Det europæiske system af centralbanker (ESCB) er
institutionelt set en meget original konstruktion. Systemet er
et resultat af en international traktat. ESCB nyder suverænitet i
den monetære politik. Det indgår i et samspil med supranationale og nationale institutioner, som står for den økonomiske
politik. Endelig er det en del af en historisk økonomisk og
politisk integrationsproces, som endnu ikke er fuldført i
institutionel henseende.

4.2.
Der er formentligt tale om en meget dristig overførsel
af suverænitet på et politikområde, der traditionelt har været
et medlemsstatsanliggende, inden for en ramme, hvor den
udøvende og lovgivende magt endnu ikke er blevet udstyret
med en tilfredsstillende struktur.
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4.3.
»Hovedformålet for ESCB er at fastholde prisstabilitet«.
Dernæst skal ESCB støtte »de generelle økonomiske politikker«
med henblik på at bidrage til gennemførelsen af Fællesskabets
mål »som fastsat i artikel 2« i traktaten (1).
4.4.
ØSU påpeger, at dialogen med de øvrige institutioner
efter en problemfyldt start nu er ved at tage form, omend
omstændighederne — krisen i Kommissionen og valget til
Europa-Parlamentet — ikke var den bedste grobund for en
dialog.
4.5.
Det er fastsat i traktaten, hvor og hvornår disse
kontakter skal finde sted. Imidlertid er det ofte vanskeligt
at omsætte de abstrakte traktatbestemmelser til konkrete
kontakter i dagligdagen, som kræver en vis indkøringstid.
Dette stiller frem for alt krav om en fælles, fremadskuende
tilgang til de overordnede målsætninger for de europæiske
enhedsbestræbelser. I den sammenhæng er praksis med regelmæssige møder med Europa-Parlamentets udvalg om økonomi
og valutaspørgsmål er vigtigt skridt fremad.
4.6.
I øvrigt stiller ESCB’s målsætninger krav om, at der er
et kontinuerligt samspil mellem ECB’s monetære politik, de
supranationale institutioners markedsintegrationspolitik og
den finanspolitik, som er de nationale regeringers anliggende.
Finanspolitisk samarbejde og samordning mellem regeringerne
i eurosystemet er i dag blevet en vigtig forudsætning for det
monetære samarbejde. ØSU anerkender ikke desto mindre,
at stabilitets- og vækstpagten indtil videre har sikret den
nødvendige budgetmæssige disciplin og konvergens.
4.7.
I forbindelse med de institutionelle problemer bør
eurosystemets ministerråd og dets forbindelse med de øvrige
institutioner også lægges fast.
4.8.
ECB’s månedsoversigter og udtalelserne fra ECB’s formand og de øvrige medlemmer af ECB’s direktion er vigtige
kanaler i forhold til den kvalificerede offentlige mening og de
øvrige EU-institutioner. ØSU ser imidlertid gerne, at ECB’s
publikationer også fokuserer på data for de enkelte lande. Det
er muligt, at der i forhold til den bredere offentlighed bør
gøres en øget informationsindsats og sættes ind for at øge
gennemsigtigheden. ØSU er af den opfattelse, at det her har en
vigtig rolle at spille ved at bygge bro til civilsamfundets
organisationer, idet det er overbevist om, at opbakning fra
offentligheden er meget vigtig for ECB i dens opgavevaretagelse.

(1) Artikel 2 i statutten for ESCB og ECB: I overensstemmelse med
traktatens artikel 105, stk. 1, er hovedmålet for ESCB at fastholde
prisstabilitet. Uden at målsætningen om prisstabilitet derved
berøres, støtter ESCB de generelle økonomiske politikker i Fællesskabet med henblik på at bidrage til gennemførelsen af Fællesskabets mål, som fastsat i traktatens artikel 2. ESCB handler i
overensstemmelse med princippet om en åben markedsøkonomi
med fri konkurrence, som fremmer en effektiv ressourceallokering, og i overensstemmelse med principperne i traktatens artikel 4.
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5. Den finansielle politik

5.1.
Udvikling i kursen dollar/euro i de nærmeste måneder
afhænger i første række af renteudviklingen i USA og i Europa.

5.2.
Styrkelsen af det amerikanske finansielle marked begunstiges ikke kun af dynamikken i den amerikanske økonomi
og rentespændet og den deraf følgende indstrømning af
finansielle midler til USA, men også af, at det europæiske
finansielle marked stadig er alt for fragmenteret og heterogent;
i Europa er der forskellige finansielle ordninger i de forskellige
lande, og størstedelen af den interne handel finder forsat sted i
nationale valutaer — omend der i den seneste tid er registreret
opmuntrende tendenser med hensyn til integration af de
monetære og finansielle euromarkeder.

5.3.
I den sammenhæng kan det være ønskeligt at anstille
nogle overvejelser om tilsynet med penge- og finansieringsinstitutter og tilsynet med de finansielle markeder, som de
nationale centralbanker (eller andre særlige tilsynsorganer) i
øjeblikket står for; ECB har kun en rådgivende rolle. Eftersom
traktaten (art. 105) rummer nogle ansatser i så henseende, bør
Ministerrådet grundigt overveje, om ECB ikke burde have en
vigtigere koordinationsrolle, hvor den kan anvende fælles
kriterier på de store europæiske banker, således at der sker en
effektiv harmonisering af deres praksis.

6. Euroens internationale rolle

6.1.
Det er ECB’s vurdering, at centralbankerne i tredjelande
langsomt vil begynde at diversificere deres valutareserver til
gunst for euroen. Det vil være fornuftigt at antage, at der ikke
har været tale om større forskydninger i euroens første
måneder — sådanne har i øvrigt heller ikke været begunstiget
af, at handelsbalancen nu udviser et solidt overskud.

6.2.
En mere udbredt anvendelse af euroen som international reservevaluta kan under alle omstændigheder få nogle
konsekvenser, som det er meget vanskeligt for verdensøkonomien at håndtere. ØSU slår til lyd for, at der søges indgået en
international aftale om en styring af denne overgang mod en
betydelig diversificering af valutareserverne i centralbankerne i
tredjelande, så den kan foregå uden forstyrrelser.

6.3.
På de internationale finansielle markeder er der stor
risiko for systemkriser, som vil kunne få negative følgevirkninger også for eurosamarbejdet. Derfor må de bestræbelser på
verdensomspændende koordinering, tilsyn og overvågning,
som G7 har taget initiativ til, bakkes op. Et område med
valutarisk stabilitet vil objektivt set bidrage til at gøre kapitalmarkederne mindre volatile og uforudseelige.
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6.4.
I så henseende bør USA’s fortsat dominerende indflydelse på IMF’s beslutninger anspore de europæiske lande — i
første række eurolandene — som kun samlet råder over en
betydelig kvote, til at tale med én stemme, specielt nu hvor
elleve lande har en fælles valuta.

6.5.
Den høje dollarkurs kan forklares med, at underskuddet
på USA’s handelsbalance i de seneste år er blevet opvejet af en
indstrømning af udenlandsk kapital, som skyldes de særlige
rentabilitetsvilkår i USA. Risikoen for, at inflationen tager til
— eller mere generelt risikoen for en vending i disse gunstige
indtjeningsbetingelser — kunne føre til en udstrømning af
kapital og dermed til en korrektion af kursforholdet dollar/
euro.

7. Slutbemærkninger

7.1.
Det er ØSU’s opfattelse, at indførelsen af den fælles
mønt — selv i det korte tidsrum, der er forløbet — har haft en
gavnlig effekt på økonomien i euroområdet; især har den
dæmmet op for spekulative angreb på de nationale valutaer,
skabt betingelser for en styrkelse af de europæiske finansielle
markeder, obligations- som aktiemarkederne, og derigennem
ført til lavere renter.

7.2.
Skabelsen af euroen betyder mere stabilitet, og det har
mindsket risikoen for, at de enkelte lande griber til restriktive
politikforanstaltninger for at imødegå spekulation.

7.3.
På længere sigt vil den nye fælles mønt for tredjelande
kunne blive et alternativ til dollaren som reservevaluta, hvilket
kunne øge sammenhængskraften i Den Europæiske Union og
give impulser til en konvergerende finanspolitik.

7.4.
Afgørende for tilliden til en valuta er under alle
omstændigheder forventningerne til fremtiden — i dette
tilfælde forventningerne til en varig vækst inden for eurosamarbejdet. En af hovedårsagerne til euroens bevægelser i forhold
til andre internationale valutaer kan være den institutionelle
usikkerhed, der hersker om, hvordan eurosamarbejdets økonomi skal forvaltes. Også i denne henseende mener ØSU, at
stærkere institutioner, en hurtigere integration og reform af
markederne samt foranstaltninger, der udstikker udviklingsperspektiver, vil være grundlæggende forudsætninger for at øge
euroens rolle i verden.

7.5.
Euroens styrke og stabilitet vil blive dikteret ikke blot
af rene monetære tiltag, men frem for alt af indkomsteller finanspolitiske tiltag, som sigter på strukturreformer,
beskæftigelsen og social samhørighed — med det overordnede
mål at gøre det europæiske system endnu mere konkurrencedygtigt i forhold til de andre økonomiske regioner i verden.
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7.6
ØSU peger på, at den institutionelle dialog, der er
indledt med ECB, kan komme til at spille en vigtig rolle, fordi
den skaber forudsætninger for en bedre koordinering mellem
den monetære politik og den samlede europæiske økonomis
mål, krav og udviklingsperspektiver.

det nødvendigt at fremskynde strukturreformerne på vare-,
tjeneste- og kapitalmarkederne (Cardiff-processen).

8. Ny forhøjelse af de styrende renter

8.3.
Den omstændighed, at de styrende renter er blevet
forhøjet med 25 basispoint først af Federal Reserve og dernæst
af ECB, fremkalder følgende overvejelser fra ØSU’s side: Federal
Reserve’s beslutning blev efterfulgt af en meddelelse fra det
amerikanske finansministerium om tilbagekøb af en væsentlig
del af den offentlige gæld, hvorved den pengepolitiske myndigheds restriktive forholdsregel blev rigeligt opvejet af tilførsel af
likviditet fra finansministeriet. Noget sådant havde ikke været
muligt i eurosystemet, hvor mangelen på en overordnet, fælles
styring af økonomien (et fælles finansministerium) betyder, at
styringen af likviditeten i systemet ene og alene ligger i
hænderne på ECB.

8.1.
Over de sidste tyve år har kursen på ecu i forhold til
dollar svinget mellem yderpunkterne 1,7 og 0,6 (1). Heraf kan
udledes, at den seneste udvikling langt fra er exceptionel.
Ligesom amerikanerne sjældent diskuterer dollarkursen, må
europæerne derfor også vænne sig til ændringer i eurokursen.
Hvis de positive fundamentale økonomiske forhold skal
komme til udtryk i en gunstigere valutakursudvikling, er
(1) Se artikel i Wall Street Journal den 28. januar 2000.

8.2.
Især er det vigtigt, at der på det europæiske kapitalmarked udvikles bedre rammebetingelser for at understøtte etablering af nye virksomheder inden for de mest dynamiske
teknologiske vækstsektorer.

Bruxelles, den 2. marts 2000.
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Regeringskonferencen 2000 — Det Økonomiske og Sociale Udvalgs rolle«
(2000/C 117/06)
Det Økonomiske og Sociale Udvalgs præsidium overdrog den 24. november 1999 en ad hoc-gruppe
bestående af Anne-Marie Sigmund, John Little og Josly Piette som medordførere at forberede ØSU’s
udarbejdelse af en udtalelse med titlen »Regeringskonferencen 2000 — Det Økonomiske og Sociale
Udvalgs rolle«.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 370. plenarforsamling af 1.-2. marts 2000 (mødet den
1. marts 2000) følgende udtalelse med 137 stemmer for, 10 imod og 25 hverken for eller imod.
1. Indledning
Den forestående omfattende udvidelse af Den Europæiske
Union er en udfordring uden sidestykke for EU-institutionerne.
De skal finde tilfredsstillende svar på mange spørgsmål.
EU skal forud for udvidelsen iværksætte en institutionel
reform for fortsat at kunne løse sine opgaver på effektiv,
sammenhængende og gennemsigtig måde og samtidig garantere opretholdelsen af de principper om frihed, demokrati,
respekt for menneskerettighederne (og andre grundrettigheder)
og retsstatslighed, som er fælles for medlemslandene.
Alle Den Europæiske Unions institutioner og organer er således
hver især blevet opfordret til at gøre sig overvejelser over,
hvilke muligheder de har for reform, og at fremlægge forslag
herom.
ØSU er sig sit ansvar bevidst som samlingspunkt for det
organiserede civilsamfund.
Det er i denne ånd, ØSU fremlægger sit bidrag til regeringskonferencen 2000, for at forberede udvidelsen og bidrage effektivt
til den europæiske integration.

2. ØSU’s nuværende rolle
Med oprettelsen af Det Økonomiske og Sociale Udvalg skabte
Rom-traktaten det eneste rådgivende organ på europæisk
niveau, som samler repræsentanter for "de forskellige grupper
inden for det økonomiske og sociale liv"; på forskellig baggrund
afspejler disse det samlede organiserede civilsamfund, for
hvilket ØSU står til rådighed som forum for debat og
overvejelse.
ØSU består i øjeblikket af 222 medlemmer med baggrund ikke
blot i erhvervslivet såsom arbejdsgiverne, lønmodtagerne,
landbruget, transporterhvervene, håndværket og de mindre
industrier, de liberale erhverv, andelsbevægelser og kooperativer, men også i almene samfundsinteresser såsom forbrugerog miljøorganisationer, frivillige hjælpeorganisationer, familieog ungdomsorganisationer. Proportionelt er repræsentationen
forskellig fra medlemsland til medlemsland. ØSU er således en
upolitisk forsamling, som rummer en stor sum af erfaringer
samt betydelig og anerkendt ekspertise på mange områder.

Beslutningsproceduren i ØSU er konsensusbetonet og afspejler
klart kommunikationsformen i det organiserede civilsamfund.
I ØSU modtager det organiserede civilsamfunds repræsentanter
informationer direkte, udtrykker deres synspunkter og forsvarer deres interesser. ØSU bidrager direkte og effektivt, takket
være sin borgernærhed, til gennemsigtigheden og demokratiseringen af den europæiske integration. ØSU er ikke blot den
institutionelle ramme om høringen af erhvervs- og samfundslivets aktører, men også en bro mellem Europa og det organiserede civilsamfund i dets mangfoldighed og kompleksitet.

3. Behovet for forandring
ØSU har altid lagt vægt på, at den europæiske integration ikke
skal opfattes som en tilstand, men ses som en proces i konstant
udvikling. ØSU er derfor i forbindelse med de tidligere
regeringskonferencer gået ind for reformer, der tager sigte på
at bringe denne proces videre.
I den nuværende situation står udvidelsen ikke blot som en
udfordring for EU, men også som en mulighed for institutionel
reform. ØSU ønsker at opnå tilstrækkelige midler til endnu
bedre at kunne bidrage til den europæiske integration, bringe
udvidelsen heldigt til gennemførelse, møde forandringerne og
opfylde forventningerne fra det organiserede civilsamfunds
side.

4. Hovedpunkterne

4.1. ØSU’s sammensætning
ØSU består af repræsentanter for de forskellige dele af det
organiserede civilsamfund.
ØSU bør sammensættes under hensyntagen til nødvendigheden af at sikre passende repræsentation af de forskellige
grupper i det økonomiske og sociale liv og af de almene
samfundsinteresser.
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Med hensyn til sin interne organisation går ØSU klart ind for
at opretholde sin struktur med tre grupper. Gruppe I og
II samler repræsentanterne for arbejdsmarkedets parter, og
Gruppe III optager det repræsentative europæiske civilsamfunds øvrige organisationer og gør således ØSU til en sammensat og mangesidet forsamling.
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4.5. Opgaver
Der er mulighed for flere typer forbedringer.
Princippet om obligatorisk høring bør opretholdes. Nye områder kan tilmed inddrages såsom kulturområdet og migrationspolitikken samt spørgsmål vedrørende ikke-diskrimination.

4.2. Medlemmernes udpegelse

Den gældende procedure for medlemmernes beskikkelse bør
opretholdes af hensyn til subsidiariteten og gennemsigtigheden
og for at opretholde den nødvendige direkte kommunikation
mellem civilsamfundets organisationer i medlemslandene og
ØSU.

ØSU udelukker dog ikke muligheden af senere at indføre
supplerende direkte og begrænset udpegelse ved de repræsentative europæiske organisationer, der er anerkendt af EU’s
institutioner eventuelt under hensyntagen til lignende ændringer i andre institutioners sammensætning. Regler for disse
udpegelser bør fastlægges efter nærmere overvejelse.

4.3. Medlemmernes antal

ØSU anerkender fuldt ud nødvendigheden af at begrænse
forøgelsen af medlemstallet i forbindelse med udvidelsen.

Dog vil det kunne overlades til ØSU selv at vurdere, i hvilke
tilfælde der er grund til at afgive udtalelse om Kommissionens
forslag. Det informerer i så tilfælde sidstnævnte om grundene
til denne beslutning.
ØSU lægger særlig vægt på at udføre sin rådgivende funktion
på et tidligt og undersøgende stadium af udarbejdelsen af
ny lovgivning. For at understrege dette og koncentrere sin
opmærksomhed om væsentlige punkter, erklærer ØSU det
som sin hensigt at være mere selektiv i udmålingen af sine
opgaver.
For at sikre større gennemsigtighed i beslutningsprocessen bør
det sikres, at de udtalelser, ØSU har afgivet på en anden
institutions anmodning, følges op. Institutioner, der har anmodet ØSU om en udtalelse, bør informere dette om, i hvilket
omfang de har fulgt den pågældende udtalelse.
For desuden at øge den merværdi, ØSU føjer til de øvrige
institutioner, og for at give ØSU bedre mulighed for at fungere
som forbindelsesled for det organiserede civilsamfund, bør den
rådgivende funktion forbedres. Dette kunne ske ved at:
— indføre en mulighed for "sonderende" høring fra Kommissionens side på et stadium forud for lovgivningsprocessen;

Især bør man i den sammenhæng lade det overordnede princip
om ligestilling mellem ØSU og Regionsudvalget gælde.

— give ØSU rollen som organisator og/eller koordinator i
forbindelse med visse konsultationer af mere omfattende
og sammensat karakter;

Geografisk ligevægt bør opretholdes, idet der specielt tænkes på
et passende niveau for de små medlemslandes repræsentation.

— gøre ØSU til et egnet forum for den civile dialog, som bør
udvikles mellem det civile samfunds organisationer;
— styrke ØSU’s funktion som ramme om samrådet mellem
de sociale og økonomiske parter.

4.4. Mandatets varighed

Det vil være ønskeligt at forlænge ØSU-medlemmernes mandatperiode til 5 år for at bringe ØSU i overensstemmelse med
fornyelsestakten i Kommissionen og Parlamentet.

Mandatet bør fortsat kunne fornys.

ØSU skal også på eget initiativ i højere grad følge og fremme
opfølgningen af sine udtalelser.

4.6. Etablering af ØSU som fuldgyldig institution
(p.m.)
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5. Forslag vedrørende traktatsartiklerne om Det Økonomiske og Sociale Udvalg

EF-Traktatens nuværende ordlyd

ØSU’s forslag

Artikel 257 (ex-artikel 193)

Artikel 257

Der oprettes et rådgivende Økonomisk og Socialt Udvalg.

Der oprettes et rådgivende Økonomisk og Socialt Udvalg.

Udvalget sammensættes af repræsentanter for de forskellige grupper
inden for det økonomiske og sociale liv, i særdeleshed for producenter,
landbrugere, fragtførere, arbejdstagere, handlende og håndværkere
samt for liberale erhverv og almindelige samfundsinteresser.

Udvalget består af repræsentanter for det organiserede civilsamfunds forskellige grupper af økonomisk og social karakter.

Artikel 258 (ex-artikel 194)

Artikel 258

Udvalget sammensættes under hensyntagen til nødvendigheden
af at sikre passende repræsentation af de forskellige kategorier
og af almene interessegrupper.

Antallet af medlemmer i Det Økonomiske og Sociale Udvalg fastsættes
således:

Antallet af medlemmer af Udvalget svarer til

Belgien
Danmark
Tyskland
Grækenland
Spanien
Frankrig
Irland
Italien
Luxembourg
Nederlandene
Østrig
Portugal
Finland
Sverige
Det Forenede Kongerige

[...] at fastlægge.

12
9
24
12
21
24
9
24
6
12
12
12
9
12
24

Antallet af medlemmer fra de enkelte medlemslande er følgende:
[...] at fastlægge.

Udvalgets medlemmer beskikkes for fire år af Rådet ved enstemmig
vedtagelse. Genbeskikkelse kan finde sted.

Udvalgets medlemmer beskikkes for 5 år af Rådet, der træffer afgørelse
med kvalificeret flertal. Genbeskikkelse kan finde sted.

Udvalgets medlemmer må ikke være bundet af nogen instruktion. De
udfører deres hverv i fuldkommen uafhængighed og i Fællesskabernes
almene interesse.

Udvalgets medlemmer må ikke være bundet af nogen instruktion. De
udfører deres hverv i fuldkommen uafhængighed og i Fællesskabernes
almene interesse.

Rådet fastsætter med kvalificeret flertal udvalgsmedlemmernes dagpenge.
Artikel 259 (ex-artikel 195)

Artikel 259

1. Med henblik på beskikkelse af Udvalgets medlemmer tilstiller
hver medlemsstat Rådet en liste, der indeholder et antal kandidater,
der er dobbelt så stort som det antal pladser, der er tildelt dens
statsborgere.

1.
Med henblik på beskikkelse af Udvalgets medlemmer tilstiller
hver medlemsstat Rådet en liste, der indeholder et antal kandidater,
der er dobbelt så stort som det antal pladser, der er tildelt dens
statsborgere.

Ved Udvalgets sammensætning skal der tages hensyn til nødvendigheden af at sikre de forskellige grupper inden for det økonomiske og
sociale liv en passende repræsentation.

Ved Udvalgets sammensætning skal der tages hensyn til nødvendigheden af dels at sikre det organiserede civilsamfunds forskellige
grupper af økonomisk og social karakter en passende repræsentation, dels at sikre geografisk ligevægt.

2.
Rådet indhenter udtalelse fra Kommissionen. Det kan indhente
udtalelser fra de europæiske organisationer, der repræsenterer de
forskellige økonomiske og sociale sektorer, som berøres af Fællesskabets virksomhed.

2.
Rådet indhenter udtalelse fra Kommissionen. Det kan indhente
udtalelser fra de europæiske organisationer, der repræsenterer de
forskellige økonomiske og sociale sektorer, som berøres af Fællesskabets virksomhed.
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EF-Traktatens nuværende ordlyd
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ØSU’s forslag

Artikel 260 (ex-artikel 196)

Artikel 260

Udvalget vælger af sin midte sin formand og sit præsidium for et
tidsrum af to år.

Udvalget vælger af sin midte sin formand og sit præsidium for et
tidsrum af 2 1/2 år.

Det fastsætter selv sin forretningsorden.

Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Udvalget indkaldes af formanden efter Rådets eller Kommissionens
anmodning. Det kan ligeledes træde sammen på eget initiativ.

Udvalget indkaldes af sin formand.

Artikel 261 (ex-artikel 197)

Artikel 261

Udvalget opdeles i faglige sektioner for de vigtigste af de områder,
som denne traktat omfatter.

Udvalget opdeles i faglige sektioner for de vigtigste af de områder,
som denne traktat omfatter.

De faglige sektioner arbejder inden for rammerne af Udvalgets
almindelige kompetence. De kan ikke rådspørges uafhængigt af
Udvalget.

Udvalget fastlægger sine egne regler for tilrettelæggelsen af sit
arbejde.

Inden for Udvalget kan der i øvrigt nedsættes underudvalg, der om
bestemte spørgsmål eller på bestemte områder udarbejder forslag til
udtalelser, som forelægges Udvalget til overvejelse.

Det fastlægger bestemmelser for indhentning af synspunkter fra
civilsamfundets repræsentative organisationer af økonomisk og
social karakter på europæisk plan i forbindelse med udarbejdelsen af sine udtalelser.

De nærmere retningslinjer for sammensætningen af de faglige sektioner
og underudvalgene og for disses kompetence fastsættes i forretningsordenen.
Artikel 262 (ex-artikel 198)

Artikel 262

Udvalget skal i de tilfælde, der er nævnt i denne traktat, høres af Rådet
eller Kommissionen. Disse institutioner kan høre Udvalget i alle
tilfælde, hvor de finder det hensigtsmæssigt. Udvalget kan selv
tage initiativ til at afgive udtalelse i tilfælde, hvor det finder det
hensigtsmæssigt.

Udvalget skal i de tilfælde, der er nævnt i denne traktat, høres af Rådet
eller Kommissionen.

Hvis Rådet eller Kommissionen finder det nødvendigt, giver de
Udvalget en frist for fremsættelsen af dets udtalelse. Denne frist skal
være på mindst en måned fra det tidspunkt, hvor formanden har fået
meddelelse herom. Efter fristens udløb kan sagen behandles, uanset at
udtalelse ikke foreligger.

Hvis Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen finder det
nødvendigt, giver de Udvalget en frist for fremsættelsen af dets
udtalelse. Denne frist skal være på mindst en måned fra det tidspunkt,
hvor formanden har fået meddelelse herom. Efter fristens udløb kan
sagen behandles, uanset at udtalelse ikke foreligger.

Udvalgets og de faglige sektioners udtalelser samt et referat af
forhandlingerne tilstilles Rådet og Kommissionen.

Udvalgets udtalelser samt et referat af forhandlingerne tilstilles Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Udvalget kan høres af Europa- Parlamentet.

Institutionerne informerer Udvalget om, i hvilket omfang de har
fulgt de indhentede udtalelser.

Udvalget afgiver udtalelse om Kommissionens lovgivningsmæssige forslag og om ethvert andet anliggende, når det finder det
begrundet. Udvalget kan herudover konsulteres af Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen.

Bruxelles, den 1. marts 2000.
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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BILAG
til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
Følgende ændringsforslag blev forkastet under forhandlingerne, men opnåede mindst en fjerdedel af de afgivne
stemmer:
Ændringsforslag fremsat af Henri Malosse, Irini Pari, José Isaı́as Rodrı́guez Garcı́a Caro og Bruno Vever:
Punkt 2, 2. afsnit
Afsnittet affattes således:
»ØSU består i øjeblikket af 222 medlemmer med baggrund ikke blot i erhvervslivet såsom arbejdsgiverne,
lønmodtagerne, landbruget, transporterhvervene, håndværket og de mindre industrier, de liberale erhverv, andelsbevægelser og kooperativer, men også i almene samfundsinteresser såsom forbruger- og miljøorganisationer, frivillige
hjælpeorganisationer, familie- og ungdomsorganisationer. Proportionelt er repræsentationen forskellig fra medlemsland til medlemsland. Mange medlemmer er ligeledes aktive og har et ansvar i repræsentative europæiske
organisationer, der er anerkendt af EU’s institutioner. ØSU er således en upolitisk forsamling, som rummer en stor
sum af erfaringer samt betydelig og anerkendt ekspertise på mange områder.«
Afstemningsresultat
For: 47, imod:100, hverken for eller imod: 12.
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens meddelelse: En samordnet
strategi til modernisering af den sociale beskyttelse«
(2000/C 117/07)
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 26. juli 1999 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 Giacomina Cassina til ordfører og Jean-Louis Vaucoret til
medordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse, der er udarbejdet på grundlag af ordførerens indledende
rapport, den 8. februar 2000.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 370. plenarforsamling af 1.-2. marts 2000, mødet den
1. marts 2000, med 94 stemmer for, 3 imod og 4 hverken for eller imod, følgende udtalelse.
1. Baggrund
1.1.
Der har gennem en årrække udspundet sig en bred
debat om den sociale beskyttelse i EU. Debatten blev indledt,
da der i forbindelse med gennemførelsen af »Den Europæiske
Pagt om De Grundlæggende Arbejdsmarkedsmæssige og Sociale Rettigheder« blev stillet forslag om og vedtaget to henstillinger om:
— »Fælles kriterier i forbindelse med sikring af tilstrækkelige
indtægter og ydelser fra socialbeskyttelsesordninger« (1) og
— »Overensstemmelse mellem målene og politikken for social
beskyttelse« (2).
1.2.
Målet med disse henstillinger var at sikre en vis
overensstemmelse mellem medlemsstaternes socialbeskyttelsesordninger og at slå visse grundlæggende rettigheder fast
med det dobbelte formål at sikre overholdelse af visse fælles
minimumsstandarder for social beskyttelse og at skabe et
velfærdssystem uden den type uligheder, der forstyrrer markedskræfterne. Disse to foranstaltninger var de første (og indtil
videre også de sidste) EU-normer på dette område.
1.3.
I 1995 udsendte Kommissionen en meddelelse om
»Fremtiden for social beskyttelse — Rammer for en europæisk
debat« (3). Formålet med meddelelsen var at aktualisere debatten i en tid karakteriseret ved den igangværende økonomiske
og monetære integrationsproces, men også et fortsat højt
arbejdsløshedsniveau. Den demografiske udvikling i EU blev
ligeledes fremhævet som en nødvendig referenceramme; der
burde i virkeligheden for længst have været taget højde for den
aktuelle demografiske udvikling (dalende fødselstal og en
aldrende befolkning), og især udsigten til, at de store årgange
(der blev født for mere end 30 år siden) vil nå pensionsalderen
inden for de kommende 20-30 år.

(1) EFT L 245, 26.8.1992, s. 46-48.
(2) EFT L 245, 26.8.1992, s. 49-52.
(3) KOM(95) 466 endelig udg.

1.3.1. Den makroøkonomiske og monetære konvergensog stabilitetspolitiks betydning for de sociale, demografiske
og beskæftigelsesrelaterede politikker som helhed er blevet
åbenbar. Det er især det uomtvistelige behov for at sikre
balance på de offentlige budgetter, der får medlemsstaternes
regeringer til at tilpasse deres sociale beskyttelsesordninger. En
analyse af de hidtil gennemførte reformer (4) viser, at der ikke
altid er taget højde for alle aspekter, hvilket til tider har ført til
inkonsekvente resultater, der i visse tilfælde har været til skade
for bestemte sociale sektorer.
1.3.2. Kommissionens hensigt med ovennævnte meddelelse
var at henlede opmærksomheden på alle de forskellige referenceparametre, og især forholdet mellem social beskyttelse
som et universelt garantisystem og aktive foranstaltninger til
fremme af beskæftigelsen/beskæftigelsesegnetheden i EU.
1.4.
Kun godt et år senere pustede Kommissionen nyt liv i
debatten med sin meddelelse om »Modernisering og forbedring
af den sociale beskyttelse i Den Europæiske Union« (5), der var
en opfølgning af medlemsstaternes reaktion på meddelelsen
fra 1995. Kommissionen forpligtede sig der til at udføre en
række mere detaljerede undersøgelser, herunder: en analyse af
udgifterne til og virkningen af social beskyttelse, en grønbog
om supplerende pensionsordninger, en analyse af foranstaltningerne til at lette skattetrykket på arbejdskraften, en undersøgelse af forebyggende sundhedsforanstaltninger og en ajourføring af forordningerne vedrørende koordineringen af pensionsordningerne for vandrende arbejdstagere. Kommissionen opfordrede arbejdsmarkedets parter til at bidrage til debatten
og anmodede medlemsstaterne og EU-institutionerne om at
etablere en permanent dialog om strategier til modernisering
af de sociale beskyttelsesordninger.
1.5.
ØSU har udarbejdet udtalelser om ovennævnte forslag
og meddelelser, men har også fremsat nogle mere overordnede
betragtninger herom i en række initiativudtalelser, som der her
henvises til(6).
(4) Jf. MISSOC-rapporten 1996 og 1998.
(5) KOM(97) 102 endelig udg.
(6) ØSU’s udtalelse om »Kommissionens meddelelse om modernisering og forbedring af den sociale beskyttelse i Den Europæiske
Union«, EFT C 73, 9.3.1998. ØSU’s udtalelse om »Meddelelse fra
Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: “Fremtiden for
social beskyttelse — Rammer for en europæisk debat”«, EFT C 66,
3.3.1997.
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2. »En samordnet strategi for modernisering af den
sociale beskyttelse«
2.1.
Som titlen siger, sigter meddelelsen mod at fastlægge
alle de målsætninger og redskaber, der skal anvendes for at
udarbejde en samordnet strategi for modernisering af de
sociale beskyttelsesordninger, som dog skal bygge på den
allerede fastlagte ramme, der omfatter: overholdelse af stabilitets- og vækstpagten, forpligtelse til at gøre de sociale beskyttelsesordninger mere beskæftigelsesvenlige og bekræftelse af, at
social beskyttelse udgør et vigtigt fælles værdisæt i EU i
forbindelse med udvidelsen.
2.2.
Den 29. november 1999 godkendte Rådet konklusioner vedrørende Kommissionens forslag efter en relativt hurtig
behandling, og inden Europa-Parlamentet og ØSU havde haft
tid til at afgive udtalelse herom. Ikke desto mindre kan denne
godkendelse igangsætte en større proces, der rummer mange
muligheder. For arbejdsmarkedets parter er det ikke uvæsentligt, hvilke betingelser og procedurer der vil blive udarbejdet
til at styre denne proces. ØSU vil derfor som planlagt afgive
sin udtalelse og især koncentrere sig om, hvordan man sikrer,
at Rådets godkendelse gennemføres på en ensartet og effektiv
facon.
2.3.
De overordnede mål, som Kommissionen opstiller for
en modernisering af den sociale beskyttelse, er:
— at sørge for, at det kan betale sig at arbejde, og at sikre en
fast indkomst,
— at sikre pensionerne og gøre pensionsordningerne bæredygtige,
— at fremme social integration,
— at sikre bæredygtig sundhedspleje af høj kvalitet.
Kommissionen understreger endvidere, at ligestillingshensyn
skal indarbejdes i samtlige fire mål.
2.4.
Forfølgelsen af disse mål vil blive understøttet af
»forbedrede metoder« til udveksling af information og »overvågning af udviklingen af politikker«. Medlemsstaterne skal
udpege »højtstående embedsmænd, der skal fungere som
knudepunkter i denne proces«. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at fastlægge strategien i detaljer og forpligter
sig for sit vedkommende til hvert år at udsende en revideret
årsberetning om social beskyttelse.

3. Bemærkninger
3.1.
ØSU ser positivt på Kommissionens bestræbelser på at
fremme debatten på dette område og på tanken om at basere
moderniseringen af den sociale beskyttelse på høringer af alle
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de berørte parter. ØSU tilslutter sig såvel Kommissionens
meddelelse som Rådets konklusioner af 29. november 1999,
dog med forbehold af følgende kommentarer og bemærkninger.

3.2. Baggrunden

3.2.1. ØSU minder om, at den foreliggende meddelelse
indgår i en række af vigtige dokumenter — lige fra Rådets
henstillinger fra 1992 til Kommissionens meddelelser fra hhv.
1995 og 1997. ØSU påpeger, at det er nødvendigt at fastholde
en sammenhæng med de mål, man gradvist har opnået, og
understreger, at enhver modernisering af de sociale beskyttelsesordninger bør indebære en forbedring heraf. De fire mål (såvel
som mainstreaming), som Kommissionen opstiller, bør ses
som en helhed, hvor målene har samme prioritet og bør
realiseres samtidigt. Da solide sociale beskyttelsesordninger af
god kvalitet er en integrerende del af den europæiske model
for social og økonomisk udvikling, bør der lægges fuldstændig
samme vægt på ordningernes sociale målsætninger og deres
økonomiske bæredygtighed. Med andre ord bør det være klart,
at investeringer i sundhed, levevilkår, bekæmpelse af fattigdom
og social udstødelse og i aktive foranstaltninger til integration
af personer på arbejdsmarkedet i sig selv er produktive
investeringer, da de øger velstanden i samfundet og styrker
dets bidrag til udviklingen. Det er sådan, man skal forstå
udsagnet, »at den sociale beskyttelse er en produktiv faktor«.

Historisk set har de sociale beskyttelsesordninger gjort den
europæiske socialmodel effektiv og bevirket, at den har
bidraget særdeles positivt til hele det økonomiske systems
konkurrenceevne. En modernisering og en forbedring af disse
ordninger bør derfor tilstræbe, at man kan bevare dette positive
samspil mellem socialmodel og økonomisk system.

3.2.2. Forbedrede beskæftigelsesmuligheder og højere erhvervsfrekvens er nødvendige forudsætninger for en modernisering af den sociale beskyttelse, der ikke kun tilgodeser
makroøkonomiske og budgetmæssige krav. Gennemførelsen
af det indre marked og indførelsen af ØMU’en har i teorien
skabt optimale betingelser for en høj jobskabende vækst. For
nogle måneder siden konstaterede ØSU, at væksten fortsat ikke
er stærk nok, og at erhvervsinvesteringerne i vid udstrækning er
utilstrækkelige (1), samt at den interne efterspørgsel ikke er
kraftig nok. I den senere tid har de økonomiske resultater og
perspektiver set noget bedre ud, men det er fortsat nødvendigt,
at der — sideløbende med strukturforanstaltninger, som
fremmer erhvervsdeltagelsen og sociale beskyttelsesordninger,

(1) Se ØSU’s udtalelse om »Beskæftigelsespolitikkens makroøkonomiske dimension« EFT C 368, 20.12.1999, s. 36, pkt. 5.1.2 og 5.2.2.
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som i højere grad sigter mod beskæftigelsesegnethed og aktive
genindpasningsforanstaltninger — træffes foranstaltninger, der
understøtter vækst og investeringer, som udvider produktionsog beskæftigelsesgrundlaget, forbedrer arbejdsproduktiviteten
og som ikke rammer det private forbrug.

3.2.3. De sociale beskyttelsesordningers fordelingspolitiske
funktion er væsentlig og skal bevares og effektiviseres og sigte
mod social samhørighed og overvindelse af alle former for
marginalisering og udstødelse. Eurostat har for nylig offentliggjort en undersøgelse (1), der viser, at andelen af personer, der
lever under fattigdomsgrænsen, mindskes betragteligt takket
være de sociale overførsler (eksklusive pensioner). Denne
positive tendens er imidlertid ikke af samme omfang i de 15
lande og heller ikke i landene internt. Derfor, hvis man er enig
med Kommissionen i, at medlemsstaternes øgede indbyrdes
økonomiske afhængighed i stadig højere grad gør social
beskyttelse til et fælles anliggende, bør man i de fælles
løsningsmodeller tage nøje højde for de forskelle, der understreges i ovennævnte undersøgelse. Det bør føre til, at man er
særlig opmærksom på disse forskelle i gennemførelsen af
øvrige fælles politikker, herunder især socialfondsinterventioner. Kommissionen gør selv opmærksom på, at de økonomiske
ændringer vil føre til en uensartet omfordeling af ressourcerne,
og at nye samfundsgrupper muligvis vil blive mere udsatte
(f.eks. kontraktarbejdere eller vikarer, der kommer til at opleve
perioder uden beskæftigelse og uden indkomstkompensation,
eller kvinder, kortuddannede, forholdsvis ældre arbejdstagere,
eller enlige forsørgere, familier med kun én indkomst samt
handicappede). Retningslinjerne for og beslutningerne om at
modernisere bør tage højde for og tilpasses særlige nationale
og regionale forhold, men skal især tage udgangspunkt i klare
beregninger vedrørende de sociale følgevirkninger af den
økonomiske udvikling, og støtte og fremme af de svageste
samfundsgrupper bør prioriteres.

3.2.4. I retningslinjerne for beskæftigelsen 1999 understreger Rådet behovet for at sænke de omkostninger, der er
forbundet med at ansætte unge medarbejdere, og at opmuntre
de ældre medarbejdere til at blive længere på arbejdsmarkedet
for at bidrage til at sikre bæredygtige sociale beskyttelsesordninger. Denne tilgang er overordnet set fuldt forståelig. Fastholdelse af de ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet kan være
foreneligt med ansættelse af unge og styrkelse af unges
jobegnethed, hvis det sker med det sigte at forbedre arbejdskvaliteten og arbejdsproduktiviteten for begge grupper. ØSU
bemærker, at der i adskillige lande findes overenskomster

(1) De sociale overførselsindkomster og deres fordelingsmæssige
virkning i EU af Eric Marlier i »Population et conditions sociales«,
august 1999.
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mellem parterne eller lovbestemmelser, der fastlægger betingelserne for adgang til førtidspensionering. Hvis man ser bort fra
disse bestemmelser, virker anvendelsen af førtidspensionering
undertiden som misbrug eller i hvert fald noget negativt,
især hvis førtidspensionering anvendes af virksomheder eller
sektorer, der ikke har indtjeningsproblemer, men som beslutter
at rationalisere produktionen, fusionerer eller blot ønsker at
forbedre deres driftsresultat (misbruget af førtidspensionering
er ikke mindre skadeligt, blot fordi det er aftalt mellem
arbejdsmarkedsparterne i en virksomhed). Af såvel sociale som
økonomiske årsager ville det være hensigtsmæssigt i stedet for
førtidspensionering at udvikle fleksible pensionsordninger og
på et tidligt tidspunkt gennem livslang uddannelse fremme
omskoling og identificering af nye beskæftigelsesformer. Man
bør især være opmærksom på arbejdstagere, der gennem en
vis tid har udført særligt belastende arbejde.

3.2.5. Forhøjelse af pensionsalderen er et middel, som man
allerede har taget i brug i mange medlemsstater, men det er
ikke en løsningsmodel, der kan anvendes i det uendelige.
Meddelelsen fra 1997 indeholder en graf, der viser, hvilken
tilvækst i arbejdsproduktiviteten der kræves for at opretholde
finansiel bæredygtighed i de offentlige sociale beskyttelsesordninger i de kommende årtier. Der er taget udgangspunkt i
de sociale beskyttelsesordningers nuværende struktur (uden
hensyntagen til de tilpasninger, der kan ske i de kommende
år), og der er taget hensyn til befolkningens aldring. Resultatet
er, at den årlige vækst i arbejdsproduktiviteten skal øges fra de
nuværende cirka 0,2 til lidt over 0,7 i 2025. En sådan udvikling
synes mulig, hvis man (samtidigt) satser tilstrækkeligt på
forskning, teknologisk udvikling og livslang uddannelse. Det
forudsætter løbende samråd mellem arbejdsmarkedets parter
at frigøre og sikre ressourcerne til disse investeringer over tid.

3.2.6. De sociale beskyttelsesordninger og finansieringen
heraf er ret forskellige fra land til land. I punkt 14 i
retningslinjerne for beskæftigelsen kræver Kommissionen, at
medlemsstaterne sætter sig som mål gradvis at nedbringe
skattetrykket på arbejde og de indirekte lønomkostninger uden
at bringe budgetkonsolideringen og den økonomiske balance i
de sociale sikringsordninger i fare. Det er ikke umiddelbart
muligt at finde en generelt acceptabel løsning, der tager højde
for denne retningslinje. Anvendelse af generel beskatning for
at kompensere for et lavere skattetryk på arbejde (og navnlig
på den mindre kvalificerede arbejdskraft) er et problem, fordi
medlemsstaternes skattesystemer ikke er indbyrdes harmoniserede, og de enkelte skattesystemer har tendens til at lette
beskatningen af andre faktorer end arbejdskraft for at fastholde
landets konkurrenceevne og dets evne til at tiltrække investeringer. Desuden spiller demografiske, økonomiske og sociale
forhold en vigtig rolle for den langsigtede finansieringsmæssige
balance i de sociale beskyttelsessystemer. Alle medlemsstaterne
bør imidlertid i den nuværende situation fortsat søge at finde
deres eget balancepunkt ved at opnå konsensus blandt de
berørte aktører, men bør altid tilgodese behovet for at beskytte
de svageste samfundsgrupper.
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3.2.7. Ligeledes bør medlemsstaterne, hvad angår udgifter
til sundhedsvæsenet og behovet for at sikre serviceydelser af
høj kvalitet, fortsat garantere alle borgere adgang til disse
ydelser, men de bør ligeledes påse, at alle samfundsgrupper
har tilstrækkelig adgang til en behandling, der modsvarer deres
konkrete behov. I denne sammenhæng kan udvikling af
gensidige sygesikringsordninger og universelle forebyggende
foranstaltninger spille en væsentlig rolle i samtlige medlemsstater.

3.2.8. Den foreliggende meddelelse beskriver ret kortfattet
forbindelsen mellem den samordnede strategi for modernisering af den sociale beskyttelse og EU-udvidelsen. Kommissionen bør snarest offentliggøre den grundige og ajourførte
undersøgelse af udviklingstendenserne i den sociale beskyttelse
i ansøgerlandene, som er under forberedelse. Det er ikke
tilstrækkeligt at påpege, at »ansøgerlandene ... som led i
forberedelserne forud for deres indtræden i EU (vil) skulle
arbejde på at udvikle effektive og bæredygtige sociale beskyttelsesordninger«. Det er også nødvendigt at definere konvergenskriterierne for ansøgerlandene på et klart og velfunderet
grundlag og inden for rammerne af den samordnede strategi
(som — også i ansøgerlandene — bør omfatte arbejdsmarkedets parter) fastsætte, at tiltrædelsesstøtten skal gå til styrkelse af udviklingspotentialet og af de sociale beskyttelsesordninger i de fremtidige medlemsstater. En sådan indsats er
nødvendig af mange grunde, ikke mindst fordi der må gøres
noget ved den stigende arbejdsløshed blandt kvinder, unge og
højtuddannede — hvilket er et nyt fænomen i ansøgerlandene,
hvor disse grupper indtil for ti år siden havde høj erhvervsfrekvens (endog højere end noget EU-land). Overførslen af den
europæiske sociale model til ansøgerlandene kræver desuden
en specifik og nødvendigvis diversificeret indsats over for
denne svækkelse af disse landes sociale struktur, skønt spørgsmål vedrørende de sociale beskyttelsesordningers struktur og
finansiering ikke indgår i gældende EU-ret. Forslaget om
at inddrage ansøgerlandene i den samordnede strategi er
påskønnelsesværdigt og fortjener bred tilslutning, men det bør
implementeres hurtigt, da der er en risiko for, at tiltrædelsesforhandlingerne fører til yderligere skævheder og vanskeligheder
i ansøgerlandenes velfærdssystemer, hvis økonomiske og monetære hensyn prioriteres i forbindelse med ansøgerlandenes
tilpasning til gældende EU-ret.
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og det er for tidligt at gisne om, hvilke konklusioner der kan
drages heraf. Det ser dog ud til, at problemet ligger i, at de
fleste medlemslande har en negativ demografisk udvikling, som
efterhånden vil medføre et fald i den europæiske befolkning.

3.2.9.1. Den nuværende tendens til faldende fødselstal er i
mange tilfælde udtryk for en frivillig beslutning om at begrænse
antallet af børn, men synes også at bunde i en række problemer,
der hænger sammen med, hvordan den sociale beskyttelse
fungerer, og hvilke ydelser den indeholder. Disse problemer
ytrer sig forskelligt fra land til land, men er fælles for mange
medlemsstater. De forskellige årsager, der nedsætter lysten til
at føde og opdrage børn er — for blot at nævne nogle — høj
arbejdsløshed, manglende eller utilstrækkelig familiepolitik,
som skal sikre børnepasningsfaciliteter af god kvalitet og
garantere personer på forældreorlov en sikkerhed for, at de har
et job at vende tilbage til, og andre tilbud, som gør det muligt
at forene familieliv og arbejde, ringe evne til at holde trit med
ændringerne i familiestrukturen og indføre mainstreamingprincippet i de nationale politikker og endelig den usikkerhed,
der skyldes en række hastige forandringer i samfunds- og
produktionslivet og i de sociale relationer, som Europas
befolkning endnu ikke helt har vænnet sig til.

3.2.9.2. Mange eksperter mener, at EU om nogle tiår måske
vil stå over for mangel på arbejdskraft, og at EU derfor vil være
nødt til at »importere« arbejdskraft fra tredjelande, hvilket
skulle gavne finansieringen af de sociale beskyttelsesordninger
takket være disse arbejdstageres skatteevne. Denne hypotese
kræver yderligere uddybning, uden at man bør havne i en
abstrakt debat om, hvorvidt indvandringen kan eller bør
forandre EU’s nuværende »udseende«. I forbindelse med moderniseringen af velfærdssystemerne vil det derimod være hensigtsmæssigt at undersøge muligheden for at gøre de nuværende sociale beskyttelsesordninger mere åbne og egnede til at
tackle problemerne i forbindelse med modtagelse og integration af de fremtidige indvandrere.

3.3. Instrumenter

3.2.9. De demografiske forhold og udviklingstendenser i
EU har igennem nogle år været genstand for omfattende
rapporter fra Kommissionens side. ØSU er i en informationsrapport ved at undersøge dette vigtige emne, som derfor i
nærværende udtalelse kun berøres kort i tilknytning til den
sociale beskyttelse. I Kommissionens meddelelse skal den
demografiske analyse tilsyneladende først og fremmest tjene
til at understrege nødvendigheden af at sikre de offentlige
velfærdssystemers finansielle bæredygtighed. Dette meget vidtrækkende og komplicerede spørgsmål må debatteres grundigt,

3.3.1. Kommissionen citerer en beslutning fra Europa-Parlamentet fra marts 1999, hvori det opfordrer Kommissionen
til at iværksætte en proces med frivillig tilretning af mål og
politikker inden for social beskyttelse på grundlag af den
europæiske beskæftigelsesstrategi. Kommissionens ønske om
at »formulere en fælles politisk vision om social beskyttelse i
Den Europæiske Union« er et overordentligt vigtigt mål, som
kun kan nås ved hjælp af komplekse indgreb, der berører hele
samfundet. Derfor er der brug for effektive foranstaltninger,
som kan sikre, at processen bliver ægte demokratisk, dvs. med
aktiv inddragelse af befolkningen.
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3.3.2. Det er først og fremmest medlemsstaternes ansvar
at modernisere de forskellige sociale beskyttelsesordninger.
Derfor er det helt udelukket, at strategien for modernisering af
den sociale beskyttelse kan baseres på bindende lovgivningsmæssige indgreb, som ikke har fuld tilslutning fra medlemsstaterne og navnlig arbejdsmarkedets parter. Sidstnævnte bør
inddrages i strategien for modernisering af den sociale beskyttelse på såvel europæisk som nationalt plan. ØSU mener —
uden at foregribe en eventuel udvikling af den samordnede
moderniseringsproces i retning af Luxembourg-processens
målsætning — at det er for tidligt at fastsætte kvantitative mål,
og at moderniseringsstrategien bør hvile på et solidt kvalitativt
og metodologisk grundlag, således at der skabes alle forudsætninger for en stærk og velfunderet konsensus mellem alle
samfundsaktører og myndigheder på alle niveauer.
3.3.3. De nuværende velfærdssystemer har rod i aftaler
indgået mellem de sociale aktører og statsmagten. De har
næsten altid krævet vanskelige forhandlinger og ofte ligefrem
konflikter. Modernisering af disse systemer på grundlag af den
samordnede strategi forudsætter aktiv og ansvarlig inddragelse
af alle berørte parter. Kommissionen opfordrer ganske vist
arbejdsmarkedets parter til at deltage i denne proces via
Udvalget om Den Sociale Dialog, men Kommissionen bør
specificere nærmere med hvilke roller og beføjelser. Gennem
den europæiske sociale dialog bør det især være muligt
grundigt at analysere og vurdere, i hvilken retning udviklingen
går i en række medlemsstater, som er begyndt at tilpasse deres
sociale beskyttelsessystemer gennem forhandlinger med de
berørte parter. Desuden må man finde frem til, hvorledes den
debat, der føres inden for rammerne af den europæiske sociale
dialog, kan sammenkædes med arbejdet i ekspertgruppen.
Hvis den »udveksling af erfaringer, gensidig samordning og
evaluering af udviklingen...«, som Kommissionen omtaler, ikke
specifikt omfatter debatten mellem samtlige aktører, vil alt
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dette forblive på regeringsplanet (eller — endnu værre —
forblive et anliggende for »højtstående embedsmænd«, der skal
fungere som knudepunkter i denne proces).
3.3.3.1. ØSU pointerer, at den samordnede proces for
modernisering af de sociale beskyttelsessystemer ud over
inddragelsen af de sociale aktører bør baseres på dokumenterede og systematiske data, og sætter pris på, at Kommissionen
vil forbedre (1) beretningen om social beskyttelse i Europa og
for fremtiden offentliggøre den en gang om året. Det er vigtigt,
at Kommissionens beretning danner udgangspunktet for drøftelserne i ekspertgruppen. ØSU kunne inddrages i den forberedende fase, og beretningen bør efter offentliggørelsen gøres til
genstand for en høring (som naturligvis også bør omfatte
Europa-Parlamentet og Regionsudvalget). Europa-Parlamentet,
ØSU og Regionsudvalget kunne i givet fald deltage som
observatører i ekspertgruppens møder.
3.3.4. ØSU glæder sig over, at der i meddelelsen henvises
til Europa-Parlamentets, ØSU’s, Regionsudvalgets og som
tidligere nævnt ansøgerlandenes inddragelse i debatten, og
erklærer sig rede til at medvirke, navnlig hvis der — forhåbentlig inden længe — indledes en »benchmarking«-proces, så
man bedre kan sammenligne situationen i de forskellige
medlemsstater og afdække den bedste praksis. ØSU understreger, at der løbende bør foretages en grundig undersøgelse
af de aktuelle nationale udviklingstendenser og konkrete
erfaringer, og erklærer sig derfor rede til med hele sit potentiale
at bidrage til en sådan »benchmarking«-proces sammen med
Europa-Parlamentet.
(1) Beretningen om social beskyttelse i Europa offentliggøres i
dag hvert andet år i samarbejde med Eurostat og gruppen af
generaldirektører for social beskyttelse i medlemsstaterne. Den
indeholder en meget fyldig sammenfatning af udviklingstendenserne samt anvisninger på hensigtsmæssige foranstaltninger.

Bruxelles, den 1. marts 2000.
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Ungarns tiltrædelse af Den Europæiske
Union«
(2000/C 117/08)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 29. april 1999 under henvisning til forretningsordenens
artikel 23, stk. 3, at afgive udtalelse om »Ungarns tiltrædelse af Den Europæiske Union«.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Eksterne Forbindelser, som udpegede J. Ignacio
Gafo Fernández til ordfører og Susanna Florio til medordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den
10. februar 2000.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 370. plenarforsamling af 1.-2. marts 2000, mødet den
1. marts 2000, enstemmigt følgende udtalelse.
1. Indledning
1.1.
Ungarn er et af de lande, som allerede på Luxembourgtopmødet blev udpeget til optagelse i Den Europæiske Union.
1.2.
Ungarn blev udvalgt, fordi landet har gjort store
fremskridt med hensyn til opfyldelse af de politiske og
økonomiske kriterier, der blev fastlagt på det europæiske
topmøde i København. Disse fremskridt vil blive analyseret i
det følgende.
1.3.
Ordførerne for denne udtalelse har desuden været i
kontakt med Kommissionen og med Ungarns repræsentation
ved EU, og studiegruppen aflagde i oktober 1999 besøg i
Ungarn, hvor den mødte forskellige repræsentanter for regeringen og for arbejdsmarkedets parter. Der er endvidere taget
hensyn til beslutninger truffet af Europa-Parlamentet (1) og af
Det Blandede Rådgivende Udvalg EU/Ungarn (2).

2. Den økonomiske og sociale situation i Ungarn i 1999
2.1.
Det fremgår klart af alle de konsulterede kilder, at
Ungarn generelt er nået meget langt i sine forberedelser af
EU-medlemskab.
2.2.
Den politiske situation: Efter reformen af landets
forfatning i 1989 og parlamentsvalget i maj 1998 gik tre
partier sammen om dannelsen af en koalitionsregering, som
støttes af 213 parlamentsmedlemmer og dermed flertallet af de
386 parlamentsmedlemmer. Det er en centrum-højre-regering,
hvis premierminister, Orban, tilhører det største parti, FIDESz,
som fik 38,3 % af stemmerne og 148 pladser i Parlamentet.
Det største oppositionsparti er socialistpartiet, MSzP, som fik
34,7 % af stemmerne og 134 pladser. Republikkens præsident
har visse magtbeføjelser, men hans opgaver er først og

(1) Beslutning om Kommissionens periodiske rapport, der blev
vedtaget den 15. april 1999.
(2) Landbrugspolitikken og Ungarns tiltrædelse af EU; reform af de
sociale sikringssystemer i EU.

fremmest repræsentative. Endelig skal det fremhæves, at Ungarn i marts 1999 blev fuldgyldigt medlem af NATO. Generelt
tilkendegiver alle rapporter, at de demokratiske institutioner
og det parlamentariske system i Ungarn fungerer godt og
opfylder kriterierne for medlemskab af EU.
2.3.
Forholdet til nabolandene er blevet mærkbart bedre i
de seneste år. Ungarn indgik i 1996 aftaler med Slovakiet og
med Rumænien. I begge lande er der stadig små problemer i
forbindelse med ungarsktalende minoriteter, og i Slovakiet
med hensyn til anvendelsen af Donau.
2.4.
Den økonomiske situation: Oplysningerne for 1997
og 1998 peger på et stærkt opsving i den økonomiske vækst
med rater på 4,4-4,5 %. For 1999 anslås væksten ifølge de
seneste skøn at ligge på 4,2 %. Inflationen er på vej ned, men
lå dog i 1999 stadig på 10 % mod 14,9 % i 1998, hvilket er
meget langt fra niveauet i euro-zonen. Underskuddet på de
offentlige finanser faldt en smule, fra 4,8 % i 1997, til 4,5 % i
1998 og til 3,9 % i 1999. Selvom vækstraterne var høje,
lykkedes det ikke at reducere underskuddet yderligere. Endelig
bør to andre faktorer tages i betragtning: dels arbejdsløsheden
(på 8 % i 1998 og 6,5 % i 1999), som i lyset af de tidligere
økonomiske erfaringer har skabt sociale spændinger i et land,
der havde vænnet sig til fuld beskæftigelse, dels underskuddet
på betalingsbalancens løbende poster, som i de seneste 5 år
har ligget på 2,5-3,5 % af BNP, men som dog er blevet opvejet
af store udenlandske investeringer til en værdi af ca. 21 mia.
euro.
2.5.
Ungarn har gjort betydelige fremskridt med hensyn til
deregulering og privatisering af vigtige økonomiske sektorer,
især efter den nye lov af 1995, selvom der dog har været enkelte
problemer. Generelt må den ungarske økonomi betragtes som
fuldt integreret i de frie markedsstrømme, idet den private
sektor tegner sig for 80 % af BNP, og handelen med EU-lande
udgør 64 % af landets udenrigshandel.
2.6.
Situationen i de enkelte erhvervssektorer har varieret
meget, til dels på grund af privatiseringerne. Landbruget
beskæftiger stadig en stor del af arbejdsstyrken (9,4 % i 1998
ifølge Eurostat og 7 % i 1999 ifølge ungarske kilder), selvom
mange i de seneste år er gået over til andre erhverv. Det er
sandsynligt, at denne bevægelse mod andre sektorer vil
fortsætte. I 1998 beskæftigede mikrovirksomhederne (med
færre end 10 ansatte) ca. 1 mio. arbejdstagere, de små virksomheder (fra 10 til 49 ansatte) 360 000 og de små og mellemstore
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virksomheder (fra 50 til 249 ansatte) ca. 0,5 mio. arbejdstagere. Der er samlet tale om ca. 50 % af den erhvervsaktive
befolkning (ifølge ILO — Budapest 1998).

2.7.
Industrisektoren har en dobbeltstruktur: på den ene
side er der et lille antal virksomheder baseret på udenlandske
investeringer med temmelig høj produktivitet, og på den anden
side et stort antal hjemmemarkedsorienterede virksomheder
med lav produktivitet og utidssvarende teknologi, hvilket
betyder, at de er vanskelige at indpasse i et åbent og konkurrencepræget system. Miljøproblemerne kan være særdeles vanskelige at løse.

2.8.
Det går tilsyneladende hurtigere fremad i servicesektoren end i industrien. Det skyldes i mange tilfælde, at der er
tale om helt nye aktiviteter, som derfor ikke er inde i en
omstruktureringsproces. Der er under alle omstændigheder
klart behov for at fortsætte moderniseringen af denne sektor.

2.9. Udviklingen i forholdet mellem arbejdsmarkedets parter i
Ungarn

2.9.1. Omstruktureringen af arbejdsmarkedet i 1990’erne
indebar, at arbejdstagernes og arbejdsgivernes repræsentation
blev splittet op på flere forskellige fagforbund og arbejdsgiverorganisationer.

2.9.2. Med overgangen til markedsøkonomi indførtes en
pluralistisk model for forbindelserne på arbejdsmarkedet. De
fire største fagforbund (MSZOSZ, Autónomos, SZEF og ESZT),
som alle er udløbere af det gamle ungarske landsforbund
SZOT, er blevet reformeret, mens to nye er opstået (LIGA og
MOSZ).

De fleste af de talrige fagforeninger er tilsluttet et af de seks
mest repræsentative fagforbund.

Opsplitningen af de repræsentative strukturer fik et ekstra
skub med gennemførelsen af loven om fagforeningsfrihed
(foreningsloven af 1989), som gjorde det muligt for grupper på
10 arbejdstagere at lade sig registrere som virksomhedsinternt
arbejdstagerråd. Der har været mange forsøg på fusioner
og samarbejde mellem fagforeninger, men de har været
utilstrækkelige og har ikke båret frugt (1).

(1) G. Casale: »Workers’ Participation in CEECs« (ILO, 1998).
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2.9.3. De seks mest repræsentative arbejdstagerorganisationer er tilknyttet EFS (Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation). Med støtte fra EFS er der i Ungarn som i de
øvrige central- og østeuropæiske lande i forbindelse med
Phare-programmet nedsat en national fagforeningskommission for integration i EU. Dette organ sørger for, at fagforeningerne får oplysninger om europæiske anliggender og spørgsmål i forbindelse med udvidelsen. Alle arbejdstagerorganisationer informeres og konsulteres om spørgsmål vedrørende
forhandlingerne om optagelse i EU. Fagforeningskommissionens ungarske koordinator er officielt medlem af regeringens
strategiske arbejdsgruppe vedrørende tiltrædelsen.

2.9.4. I slutningen af 1988 oprettedes et trepartsforum,
som førte til dannelsen af et interesseforligsråd. Formålet
med det var at forebygge konflikter og give arbejdsgivernes,
arbejdstagernes og regeringens repræsentanter et redskab, der
kunne bruges til gensidig konsultation og information samt til
at indgå aftaler mellem parterne. Den opsplittede arbejdsgiverog arbejdstagerrepræsentation har selvfølgelig haft en række
konsekvenser for forligsrådets arbejde og effektiviteten af de
beslutninger, det har taget.

2.9.5. Forligsrådet har behandlet emner som mindsteløn og
lønforhøjelser i sektorer, der er stærkt udsat for konkurrence,
og en række nationale aftaler er blevet indgået. Juridiske,
sociale og økonomiske spørgsmål er også blevet taget op i
dette forum.

Ifølge forligsrådets vedtægter har arbejdsmarkedets parter
ret til at blive underrettet om alle emner af relevans for
arbejdsmarkedet, og de har desuden ret til at deltage aktivt i
udarbejdelsen af retsregler. Regeringen har pligt til at høre
dem, inden lovene på dette område vedtages (2).

På forligsrådets opfordring er arbejdslovgivningen blevet ændret på visse punkter, især vedrørende beskyttelse af arbejdstagere, der ikke er dækket af de kollektive overenskomster.

2.9.6. I marts 1999 indledtes nye høringer om ændring af
arbejdslovgivningen og om regeringens nye forslag vedrørende
den sociale dialogs struktur. Forligsrådet og de kommissioner,
der stod for forvaltningen af det sociale sikringssystem,
blev nedlagt uden forudgående høring af arbejdsgivernes og
arbejdstagernes organisationer.

Ifølge regeringens forslag til parlamentet skal arbejdsrådene
direkte kunne indgå overenskomstaftaler på virksomhederne,
også hvor der ikke er nogen fagforeninger repræsenteret.

(2) Jf. »Social- og arbejdsmarkedspolitikken: dialogen mellem arbejdsmarkedets parter« af 26. oktober 1998, udarbejdet af Laslo Sandor
for Det Blandede Rådgivende Udvalg EU/Ungarn.
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2.9.7. Den ungarske regerings nye fremgangsmåde er at
afvikle den sociale dialogs strukturer og i stedet indføre et
system med separate fora (se bilag), baseret på en bred
deltagelse, men med få beslutnings- og rådgivningsbeføjelser.
Der er skabt to slags fora: arbejdsmarkedsfora og fora for
høring om økonomiske og sociale anliggender. Arbejdsmarkedsforaene har kun tre parter som deltagere: regeringen,
arbejdsgiverne og arbejdstagerne. De to andre vigtige debatfora,
det økonomiske råd og det sociale råd, skal kun mødes to
gange om året og vil blive udvidet med den ungarske
nationalbank, børsrådet, repræsentanter for de multinationale
selskaber og forskellige handelskamre. I det sociale råd vil
regeringen kun møde repræsentanter for handicappede, ugunstigt stillede befolkningsgrupper, ikke-statslige organisationer
og forskellige foreninger, men arbejdsmarkedets parter vil
være udelukket fra det sociale råd.

2.9.8. Allerede i 1968 indledtes en vis decentralisering
af Ungarns planøkonomi. Det har betydet, at ansvaret for
fastlæggelsen af lønsystemet er flyttet fra landsorganisationen
til arbejdstagerrepræsentationen i de enkelte virksomheder (1).

2.9.9. Arbejdsmarkedsloven af 1992 er i løbet af de seneste
år blevet ændret på en række punkter, oprindeligt med henblik
på at indrette den ungarske model for forbindelserne på
arbejdsmarkedet efter tysk forbillede. Ifølge dette system kunne
arbejdstagerrådene indgå aftaler på den enkelte arbejdsplads,
mens de landsdækkende industriforbund tog sig af aftaler
mellem virksomheder inden for samme sektor.

2.9.10. I dag har fagforeningerne kun ret til at indgå aftaler
på virksomhederne, hvis de har opnået 50 % af stemmerne i
det seneste valg til arbejdsrådene.

2.9.11. Arbejdsgiverne er repræsenteret af ni landsdækkende arbejdsgiverorganisationer, som nu er samlet i én organisation, nemlig de ungarske arbejdsgiverorganisationers sammenslutning om internationalt samarbejde (MMNSZ), som er
den eneste, der er medlem af UNICE. De private arbejdsgiveres
organisationer har ikke bemyndigelse fra de virksomheder, de
har som medlemmer, til at indgå kollektive overenskomster
eller acceptere forpligtelser, der binder medlemmerne. Arbejdsgiverorganisationernes hovedrolle er tilsyneladende snarere at
repræsentere økonomiske og handelsmæssige interesser over
for regeringen. Det er nok en del af forklaringen på, at antallet
af kollektive overenskomster efter en blomstringsperiode mellem 1991 og 1992 er faldet betydeligt.

2.9.12. Overgangen til markedsøkonomi har haft alvorlige
økonomiske og sociale følger for mange sektorer i det ungarske
samfund. Arbejdsløsheden nåede foruroligende højder i 1993
(11,3 %), hvor mange blev langtidsarbejdsløse. I slutningen af

(1) Andras Toth: »The Transformation of the Industrial Relations in
Hungary«, South East Europe Review 3, 1998.
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1999 var arbejdsløshedstallet ifølge Kommissionens rapport
af oktober 1999 faldet til 7,8 %, dog med store regionale
forskelle og med forhøjet arbejdsløshed blandt mindretallene (2).

2.9.13. Den nye regerings omstrukturering af statsforvaltningen har ført til dannelsen af et nyt ministerium, ministeriet
for sociale og familiemæssige anliggender, mens de beføjelser,
arbejdsministeriet havde mellem oprettelsen i 1990 og nedlæggelsen i 1998, er fordelt mellem økonomiministeriet, undervisningsministeriet og ministeriet for sociale og familiemæssige
anliggender.

2.9.14. Den nationale offentlige sundhedstjeneste med ansvar for forebyggende sundhedspleje, og arbejdsinspektoratet,
som har til opgave at kontrollere sundhedstilstanden på
arbejdspladserne, er ofte dårligt koordinerede og utilstrækkeligt
rustede til at dække befolkningens behov og forebygge arbejdsulykker.

2.9.15. Selvom der er sket en vis organisering på regionalt
og lokalt plan, er den administrative decentralisering ikke
tilendebragt. Regionernes finansielle ressourcer er stadig begrænsede og er spredt på de ni berørte ministerier - det gælder
også midlerne til arbejdsløshedsbekæmpelse (3). Der er oprettet
offentlige arbejdsformidlingskontorer, der tager sig af spørgsmålet. Man har også benyttet sig af ikke-statslige organisationer, som har beskæftiget sig med programmer for omlægning
af arbejdsopgaver eller indslusning af arbejdstagere på arbejdsmarkedet. Disse organisationer har i årenes løb øget deres
indsats og politiske indflydelse betydeligt (4).

2.9.16. De samlede udgifter til det sociale sikringssystem
ligger på ca. 24 % af BNP. Den ungarske regering er på denne
baggrund i færd med at forberede en gennemgribende reform
af pensionsordningen gennem indførelse af lovgivning, der
sikrer 1) oprettelse og drift af private pensionsfonde baseret på
obligatoriske bidrag, 2) en frivillig supplerende ordning (lov nr.
82 af 1997) og 3) en obligatorisk statslig pensionsordning (5).

2.9.17. Regeringen har oprettet et departement for lige
muligheder, som har til opgave at fremme en politik for
ligebehandling af kvinder og mænd. Desuden arbejder en
række organisationer og NGO’er på at styrke kvindernes
stilling på arbejdsmarkedet.

(2) Jf. ØSU’s udtalelse om »Beskæftigelsessituationen i ansøgerlandene« af juli 1999.
(3) G. Juhas: »Threats against further integration?«, Lund Universitet,
Stockholm 1998.
(4) Verdensbankens regionalkontor i Ungarn: »NGO stock-taking in
Hungary«.
(5) Jf. dokument af 26. oktober 1998, udarbejdet for Det Blandede
Rådgivende Udvalg EU/Ungarn.
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2.9.18. Efter regimets fald i 1989 steg antallet af ikke-statslige organisationer med eksplosiv fart. Der er i dag registreret
omkring 60 000, og de beskæftiger godt 47 000 personer.
Deres omsætning svarer til 1,5 % af BNP. Tallet er kun
omtrentligt, og det omfatter stiftelser, foreninger og lokale
organisationer, som ikke alle er fuldt funktionsdygtige. Der er
under premierministerens kontor oprettet et departement, som
har til opgave at styrke og støtte foreningernes og de frivillige
organisationers rolle i Ungarn.
2.9.19. Hvor prisværdigt frivilligorganisationernes arbejde
end er, udtrykker ØSU sin betænkelighed ved foreningsbevægelsens opbygning og rolle, da den på ingen måde bør overtage
de grundlæggende opgaver, som de statslige institutioner har
ansvaret for, og træde i stedet for arbejdsmarkedets parter og
de økonomiske interesseorganisationer som legitime repræsentanter og deltagere i den sociale dialog.

2.10. Selvom der er store forskelle mellem de ungarske
regioners udviklingsniveau, er de ikke større end de variationer,
der er konstateret i EU’s medlemsstater.

2.11. Den administrative reform er skredet betydeligt frem,
men der er endnu lang vej igen. Der er tilsyneladende ikke sket
så store fremskridt med hensyn til moderniseringen af politiet.
Det kan blive et akut problem i lyset af den voksende
organiserede kriminalitet.

2.12. Hvad Phare-programmet angår er der ingen tvivl om,
at det i de seneste år har givet gode resultater på områder
som industriel omlægning, privatisering eller reformering og
konsolidering af institutionerne. Siden 1998 har de prioriterede mål, der er omfattet af Phare-programmet, været de samme
som dem, der er opstillet for førtiltrædelsesstrategien, i hvilken
de således indgår som et bærende element. Arbejdsmarkedets
parter er imidlertid temmelig kritiske over for anvendelsen
af foranstaltningerne under Phare-programmet, fordi de er
vanskelige at få adgang til og vanskelige at forvalte. Et af de
største problemer er behovet for støtte og opbakning fra
regeringen.

3. Resumé af studiegruppens møder i Ungarn
3.1.
Den studiegruppe, som fik overdraget det forberedende
arbejde til denne udtalelse, fik lejlighed til at besøge Ungarn
kort efter offentliggørelsen af Kommissionens anden evaluering af Ungarns fremskridt mod medlemskab af EU.
3.2.
Under besøget mødtes studiegruppen med flere regeringsembedsmænd, som var tæt knyttet til tiltrædelsesprocessen. De havde endvidere møder med EU-delegationens embedsmandsgruppe, som har til opgave at følge processen, og
med de mest repræsentative erhvervs- og fagorganisationer.
Studiegruppen drog følgende konklusioner af sit besøg:
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3.3.
For det første påpegede næsten alle de konsulterede
erhvervs- og fagorganisationer, at den strukturerede sociale
dialog med den ungarske regering er blevet afbrudt.

3.4.
Det har haft til følge, at det tidligere interesseforligsråd,
som varetog den sociale dialog, er afløst af seks rådgivende
råd. Dermed er det arbejde, som tidligere blev udført af
interesseforligsrådet, nu splittet op — hvilket i visse tilfælde
har medført en bredere vifte af opgaver. Desuden mangler
mange af de rådgivende råd en forretningsorden, eller også har
de kun løse regler for, hvor hyppigt og på hvilke vilkår de skal
mødes og høres.

3.5.
Der er også stor splittelse på arbejdsgiver- og arbejdstagersiden, idet der er 9 arbejdsgiverorganisationer og 6 arbejdstagerorganisationer. Arbejdsgiverorganisationerne har dog
skabt et koordinationsorgan, Den Ungarske Arbejdsgiversammenslutning for Internationalt Samarbejde, som er det første
skridt i retning af gradvis integration. Studiegruppen fik
endvidere lejlighed til at møde den vigtigste forbrugerorganisation, som har få ressourcer, men som er meget aktiv og har
god gennemslagskraft i offentligheden.

3.6.
Også repræsentanter for ungarske ikke-statslige organisationer mødtes studiegruppen med. Landet tæller
60 000 NGO’er, hvoraf 30 000 virker aktivt. Dette meget
store tal dækker imidlertid over mange forskellige former for
foretagender (ofte kooperativer, men også egentlige virksomheder), som har deres udspring i gamle kollektive strukturer,
der er blevet til NGO’er på grund af skattefordelene.

3.7.
NGO’erne har stærk opbakning fra den ungarske
regerings side, der ser dem som et alternativ til den direkte
dialog med de traditionelle interesseorganisationer på arbejdsmarkedet. For at nævne et konkret eksempel kan enhver fysisk
person frit give 1 % af sin årlige indkomstskat til en NGO efter
eget valg. Derimod er virksomheders bidrag til arbejdsgiverorganisationer og arbejdstageres til deres fagforeninger ikke
fradragsberettigede.

3.8.
Studiegruppen var imponeret over, hvor godt de
ansvarlige i den ungarske administration havde forberedt sig
på tiltrædelsen, og gav udtryk herfor ved flere lejligheder.
Kommissionens støtte havde bidraget til det gode resultat.

3.9.
Det fremgik klart både af møderne med arbejdsmarkedets parter og med regeringens embedsmænd, at man fandt
to grunde til bekymring.

3.9.1. For det første var de ungarske samtalepartnere alle
enige om, at der i EU’s rapport lægges for stor vægt på
problemerne i forbindelse med Roma-folket (sigøjnerne), som
ikke udgør et egentligt mindretal, og korruptionen. Begge
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problemer er efter deres mening overvurderet. Ganske vist er
der nogle problemer med hensyn til Roma-folket, men de er
ikke så store og voldsomme, som det fremgår af rapporten.
Hvad korruptionen angår, citerede de en nylig udkommet
rapport fra Transparency International, hvor Ungarn lå bedre
på listen end et af de lande, der var medstiftere af Det
Europæiske Fællesskab, og var på linje med flere andre
medlemsstater.
3.9.2. Den anden grund til bekymring, som har langt mere
vidtrækkende perspektiver, er det faktum, at manglen på en
fast og forudsigelig dato for tiltrædelsen har dannet grobund
for en vis skuffelse i befolkningen og usikkerhed om nytten af
at gøre en indsats for at bringe Ungarn i fuld overensstemmelse
med den gældende EU-ret. Hvis optagelsen i EU trækker meget
ud, kan det føre til en langsommere tilpasningsindsats. Det
blev understreget flere gange over for studiegruppen.

4. Analyse af det nuværende stadium i tiltrædelsesprocessen
4.1.
Dette afsnit bygger på tre referencer: Den første er
Kommissionens periodiske rapport fra december 1998 om
Ungarns fremskridt mod tiltrædelse samt den tilsvarende
rapport fra oktober 1999. Den anden er andre dokumenter og
rapporter, især Europa-Parlamentets udtalelse om emnet (1) og
resolutionerne fra Det Blandede Rådgivende Udvalg EU/Ungarn (2). Endelig bygger det på resultatet af ordførernes kontakter med Kommissionen og med Ungarns repræsentation ved
EU og på resultatet af de møder, den forberedende studiegruppe
afholdt med myndigheder og erhvervs- og fagorganisationer i
Ungarn under sit besøg i oktober 1999.
4.2.
Det nyligt stedfundne europæiske topmøde i Helsingfors fastlagde en mere favorabel ramme for tiltrædelse for de
ansøgerlande, som opfylder de politiske og økonomiske krav
samt kravet om overtagelse af den gældende EU-ret. Det er
godt nyt for Ungarns bestræbelser på at blive optaget i EU så
hurtigt som muligt.
4.3.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg ønsker at understrege, at et lands optagelse i EU er en proces, som er
vanskelig i starten, da den indebærer afgivelse af nationale
lovgivningsmæssige og administrative beføjelser til en overnational instans. Desuden kræver det af ansøgerlandene, herunder
Ungarn, en meget stor indsats for at tilpasse produktionsstrukturerne og den sociale praksis til en højere standard.
4.4.
Det må dog også fremhæves, at de 15 medlemsstaters
erfaringer har været meget positive. Den Europæiske Union

(1) Beslutning om Kommissionens periodiske rapport, der blev
vedtaget den 15. april 1999.
(2) Om reformen af de sociale sikringssystemer i EU og i Ungarn, om
socialpolitik og den sociale dialog, om landbrugspolitikken og
Ungarns tiltrædelse af EU.
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har ikke blot medført fred og gensidig tillid i Europa, den har
også skabt solidaritet og kollektivt fremskridt, som har været
med til at sprede en særlig økonomisk model, kendt som
»den europæiske samfundsmodel«, hvor alle erhvervs- og
samfundslivets aktører nok forsvarer deres individuelle interesser, men også står sammen om at skabe velværd for alle.

4.5.
ØSU påpeger endnu en gang, at et lands integration i
EU er en kollektiv opgave, som involverer alle dele af
samfundet, i dette tilfælde i Ungarn. ØSU giver derfor udtryk
for sin bekymring over, at der ikke er en løbende social dialog
mellem den ungarske regering og landets mest repræsentative
erhvervs- og fagorganisationer.

4.6.
ØSU betragter sig ikke som kompetent til at dømme
om de dybereliggende grunde til denne situation eller om
parternes eventuelle individuelle ansvar for den. ØSU retter
imidlertid en appel til den ungarske regering og til erhvervsog fagorganisationerne om at søge at nå frem til et kompromis,
der kan genskabe dialogen. Sker det ikke, er tiltrædelsen ikke
gjort umulig, men det vil blive endnu vanskeligere at få det
ungarske samfund som helhed til at acceptere de ændringer,
der skal gennemføres.

4.7. Bemærkninger om den politiske situation

4.7.1. ØSU er enig i det meste af den analyse, Kommissionen har fremlagt — især dens syn på en konsolidering af
det demokratiske system og regeringssystemet samt af de
individuelle rettigheder. ØSU har endvidere kunnet bekræfte,
at retsvæsenet nu fungerer bedre, efter at det har fået tilført
flere og bedre materielle ressourcer.

4.7.2. Hvad korruption angår, mener ØSU, at der kan
forekomme problemer inden for visse sektorer såsom sikkerhedsstyrkerne og ved grænsekontrollen. Der bør først og
fremmest skrides ind imod det i forbindelse med reformen af
landets administrative system.

4.7.3. Hvad Roma-folket angår, erkender ØSU, at problemet eksisterer, og at der er behov for en hurtig indsats. ØSU
vil dog nuancere sin holdning:

4.7.3.1. Roma-samfundet, der omfatter 600 000 personer,
og som også findes i andre ansøgerlande og i mange andre af
de nuværende EU-lande, bør respekteres af de offentlige
myndigheder og borgerne i almindelighed.
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4.7.3.2. For at fjerne den diskrimination, som Roma-samfundet udsættes for, må der iværksættes en række positive
foranstaltninger — som tilsyneladende allerede er sat i værk af
den ungarske regering gennem en handlingsplan på mellemlang sigt — især på uddannelsesområdet og i visse tilfælde i
form af specifikke støtteprogrammer, hvor arbejdsgiver- og
arbejdstagerorganisationerne kan spille en fremtrædende rolle.
Denne politik bør dog ikke føre til, at medlemmer af denne
etniske gruppe, som ikke frit har valgt det, tvinges til assimilation.
4.7.3.3. ØSU finder det ikke acceptabelt at sammenligne
Roma-samfundets situation med de ungarske mindretal i andre
centraleuropæiske lande, da de politiske og kulturelle forskelle
er store.

4.8. Bemærkninger om den makroøkonomiske situation
4.8.1. Den ungarske økonomi udvikler sig på en meget
tilfredsstillende måde hen imod en stabil og ikke-inflatorisk
vækst. Samtidig kæmpes der for at reducere det offentlige
underskud til et acceptabelt niveau.
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4.8.2.4. Privatiseringsprocessen skrider meget tilfredsstillende frem. Statens fiskale underskud er blevet reduceret
gennem salg af tabsgivende virksomheder og reduktion af den
offentlige gæld med reducerede rente- og afdragsbetalinger til
følge. Der har været konkrete problemer i forbindelse med
privatisering af en offentligt ejet bank, men de er nu løst. Det
må også tages med i betragtning, at 14 % af landbrugsarealet i
slutningen af 1998 stadig ikke var privatiseret. Det kan få
væsentlig betydning for gennemførelsen af den gældende
EU-ret i forbindelse med den fælles landbrugspolitik. Man kan
dog ikke udelukke, at de sidste privatiseringer kommer til at
foregå i langsommere tempo, hvis tiltrædelsesforhandlingerne
ikke skrider fremad i den takt, de ungarske myndigheder
ønsker.

4.8.3. Situationen kan opsummeres således: Når forberedelsesperioden er forbi, kan den ungarske økonomi være i
stand til at konkurrere åbent på verdensmarkedet under den
forudsætning, at produktiviteten fortsat øges kraftigt, og at
indkomsterne generelt stiger i en takt, der er afstemt efter
produktiviteten, og som er forenelig med inflations-, beskæftigelses- og livskvalitetsmålene. Det er også en forudsætning, at
investeringerne i modernisering stiger, enten gennem national
opsparing eller gennem udenlandske investeringer. ØSU
mener, at den ungarske økonomis samlede konkurrenceevne,
især i industrisektoren, bør underkastes en systematisk og
detaljeret analyse fra Kommissionens side.

4.8.2. ØSU gør dog opmærksom på nogle problemer,
Ungarn kan løbe ind i set ud fra en makroøkonomisk
synsvinkel:
4.8.2.1. Det første problem vedrører de følger, som indførelsen af et system med faste vekselkurser over for euroen (den
1. januar 2000) vil få for iværksættelsen af en strammere
inflationsbekæmpende politik. Desuden bør der ske en generel
styrkelse af det samlede finansielle systems overvågningskapacitet.
4.8.2.2. Tæt forbundet med ovennævnte situation er behovet for at mindske det fiskale underskud. Her rejser der sig
efter ØSU’s mening tre problemstillinger. For det første
nødvendigheden af at videreføre og fremskynde reformen af
den offentlige forvaltning, som måske indebærer væsentlige
lønforhøjelser og et større antal specialiserede embedsmænd.
For det andet de regionale og lokale myndigheders betydelige
andel i den offentlige sektors udgifter. For det tredje det
utilstrækkelige beskatningsgrundlag, der klart fremgår af den
sorte økonomis enorme vægt og af systemet med skattefritagelser. Løsning af problemet med det offentlige underskud kræver
en koordineret og sideløbende indsats på de tre nævnte
områder.
4.8.2.3. Det er bekymrende, at økonomien er tvedelt i
henholdsvis konkurrencedygtige, eksportrettede sektorer med
en tæt tilknytning til de udenlandske direkte investeringer, og
fremstillingssektorer, som er gearet til hjemmemarkedet, og
som måske ikke altid er konkurrencedygtige. Den ungarske
regering må prøve på at fremskynde omstruktureringen af
disse sektorer, inden toldbeskyttelsen og andre former for
beskyttelse helt falder bort, hvilket ifølge Europaaftalen vil ske
den 31. december 2000.

4.9. Bemærkninger om det indre marked og situationen i de
forskellige sektorer
4.9.1. Med hensyn til de fire friheder, som er grundlaget for
det indre marked uden grænser, ser Ungarn ud til at gøre
gode fremskridt i opbygningen af en lovgivning, der er i
overensstemmelse med den gældende EU-ret. Landet bør dog
fremskynde sin deltagelse i de europæiske standardiseringsorganer CEN og CENELEC, således at 80 % af standarderne kan
være harmoniseret ved udgangen af år 2000 som fastsat i
en nylig lovbekendtgørelse. Fremover bør ØSU inden for
rammerne af sine blandede rådgivende udvalg påtage sig den
ekstra opgave at afdække konkrete problemer i ansøgerlandene
og foreslå en løsning (som ØSU’s Observatorium for Det Indre
Marked allerede gør det).

4.9.2. Gennemførelsen af EU’s konkurrenceret har voldt
visse problemer. Der har været nogle forfatningsmæssige
problemer med at omsætte den af Associeringsrådet fastlagte
aftale i ungarsk lovgivning, eftersom den ungarske forfatning
ikke tillader direkte anvendelse af ikke-national lovgivning. Det
vil kræve en revision af den ungarske lov om omsættelse af
Associeringsrådets beslutning, for at gøre den forenelig med
forfatningen. Der synes desuden at være nogle problemer med
hensyn til korrekt regnskabsføring og tilsyn i statsstøttesystemet, hvorfor den ungarske regering har oprettet et agentur,
som skal føre tilsyn med statsstøttens anvendelse. Endelig går
det tilsyneladende hurtigt fremad for Ungarn med tilpasningen
af lovgivningen og procedurerne vedrørende offentlige kontrakter.
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4.9.3. Landbruget er i kraft af sin økonomiske og ikke
mindst sociale betydning et af de centrale og mest komplicerede elementer i tiltrædelsesprocessen. Det Blandede Rådgivende
Udvalg EU/Ungarn har for nylig udtalt sig om emnet (1).
Udvalgets anbefalinger koncentrerede sig om tre elementer:
— accept af de finansielle perspektiver, der blev opstillet på
Det Europæiske Råds møde i Berlin,
— konsekvenserne for beskæftigelsen i landdistrikterne og for
flugten fra land til by, hvis den fælles landbrugspolitik
gennemføres på en uhensigtsmæssig måde, og behovet for
at finde løsninger, der sikrer de ungarske landmænd en
acceptabel levestandard,
— udformning af et kompromis, der kan accepteres af begge
parter, om kompenserende støtte til landmændene.

ØSU støtter disse konklusioner, som Det Blandede Rådgivende
Udvalg er nået frem til, og som bør danne udgangspunkt for
forhandlingerne på landbrugsområdet.

Desuden har Ungarn bedt om en overgangsperiode på 10 år
for ikke-ungarske borgeres, kooperativers eller aktieselskabers
køb af landbrugsjord. Uden på nuværende tidspunkt at tage
stilling til, om denne anmodning er berettiget, vil ØSU
foreslå en kompromisløsning, nemlig at man allerede nu giver
købstilladelse til fysiske personer, der er borgere i et andet
EU-land, og som er reelt bosiddende i Ungarn, og til landbrugskooperativer, der er registreret i landet.

4.9.4. På transportområdet er Ungarn kommet langt med
iværksættelsen af en ny lovgivning, der stemmer overens med
den gældende EU-ret, men der er stadig en del, der mangler at
blive gjort. ØSU har i sine udtalelser om den paneuropæiske
transportpolitik (2) på linje med resolutionen fra Det Blandede
Rådgivende Udvalg EU/Ungarn (3) fremhævet Ungarns centrale
rolle i TINA-initiativet samt behovet for at udarbejde omfattende programmer for udbygning af jernbaneinfrastrukturen og,
især, vejinfrastrukturen. Det blandede udvalg har desuden
foreslået, at man skelner mellem transportproblemer i forbindelse med den ungarske økonomis internationale dimension
og transportproblemer, der — i hvert fald i første omgang —
vedrører hjemmemarkedet. Endelig understregede det blandede
udvalg behovet for at forbedre uddannelsesordningerne for
lønmodtagere og selvstændige i transportsektoren.

(1) Resolution vedtaget i Bruxelles den 10. maj 1999 af Det Blandede
Rådgivende Udvalg EU/Ungarn.
(2) »Gennemførelse af Helsingfors-erklæringen« (EFT C 407,
28.12.1998) og »Den strukturerede sociale dialog i tilknytning til
de paneuropæiske transportkorridorer« (EFT C 329, 17.11.1999).
(3) DI 83/99 fin (fælles resolution) om transportpolitikken og Ungarns tiltrædelse af EU.
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4.9.5. På telekommunikationsområdet har Ungarn anmodet om at få lov til at opretholde sine eksklusive rettigheder på
telefontjenester indtil 2002. I det omfang, det er teknisk og
økonomisk muligt samt socialt forsvarligt ser ØSU gerne, at
visse tjenester med høj merværdi og i kraftig vækst (f.eks.
datatransmissionsnet og mobiltelefontjenester) liberaliseres i et
hurtigere tempo, da dette ikke kan undgå at højne produktiviteten i økonomien som helhed. I hele forløbet skal såvel
forbrugernes som arbejdstagernes rettigheder respekteres.

4.9.6. Miljøet kan vise sig at blive et af de emner, der rejser
de største praktiske problemer ved tiltrædelsen. ØSU har i
sin udtalelse om gennemførelsen af den gældende EU-ret i
ansøgerlandene (4) peget på, hvilke idéer der bør lægges til
grund for denne proces:

— EU’s førtiltrædelsesinstrumenter bør styrkes på dette område.

— Der bør fastsættes begrænsede overgangsperioder for overtagelsen af EU-miljøreglerne på områder, hvor det ikke
indebærer store hindringer for det indre marked.

— Det bør kræves, at alle nye anlæg eller projekter, som helt
eller delvist modtager EU-midler i form af lån eller
subsidier, gennemfører de gældende EU-regler, selvom de
endnu ikke formelt er indført i Ungarn.

— Administrationen og de tekniske målesystemer, som skal
gøre en reel gennemførelse af EU-reglerne mulig, bør
styrkes.

På baggrund af Ungarns centrale placering i forhold til de
øvrige kandidatlande bør de pågældende landes miljøpolitik
tages med i betragtning, især hvad angår Donau og dens
bifloder.

4.9.7. ØSU hilser det velkommen, at Ungarn har gjort store
fremskridt i lovgivningsarbejdet om forbrugernes rettigheder,
og håber, at repræsentanter for forbrugerorganisationerne
inddrages aktivt i forberedelsen af lovgivningen og oplysningen
af befolkningen.

(4) EFT C 40, 15.2.1999. Kommissionens meddelelse til Rådet,
Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Kandidatlandene i Central- og Østeuropa om tiltrædelsesstrategier på Miljøområdet: Udvidelsen med Kandidatlandene i
Central- og Østeuropa — en Udfordring (KOM(1998) 294 endelig
udg.).
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5. Tiltrædelsespartnerskabet og det nationale program
for vedtagelse af den gældende EU-ret
5.1.
Med forordning nr. 622/98 indførtes der tiltrædelsespartnerskaber, som land for land skal opstille prioriteter for
gennemførelsen af den gældende EU-ret og tildele de finansielle
midler, der står til rådighed herfor. De enkelte lande har på
dette grundlag udarbejdet et nationalt program for gennemførelsen af den gældende EU-ret.
5.2.
Ungarn opstillede følgende prioriteter i sit nationale
program:
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adskillige multilaterale aftaler med EU, som Ungarn ved
udgangen af 1998 endnu ikke havde ratificeret, og der var
også aftaler, som ikke var i overensstemmelse med EU-retten,
og som endnu ikke var blevet ophævet. Ungarn bør efter
ØSU’s mening fremover orienteres om nye aftaler, EU agter at
indgå, så landet kan vedtage dem hurtigere.

5.3.4. Ungarn er stadig meget ude af trit med EU hvad
angår told. Dette emne bør prioriteres højt, ikke blot på
grund af de finansielle implikationer for såvel de ungarske
statsfinanser som for EU’s budget, men også på grund af
Ungarns beliggenhed med grænser til tredjelande.

— økonomisk reform
— styrkelse af den institutionelle og administrative kapacitet
— det indre marked
— retspleje og indre anliggender
— miljø.

5.3.5. Selvom der i løbet af det seneste år er sket en
væsentlig forbedring af udformningen og gennemførelsen af
Phare-programmet for Ungarn, skal der stadig gøres en stor
indsats for at udnytte de muligheder, det åbner for, optimalt.
Det samme gælder for førtiltrædelsesinstrumentet ISPA og for
det kommende Sappard-program. ØSU anbefaler, at erhvervsog fagorganisationerne inddrages mere aktivt i opstillingen af
prioriteter og valget af objektive kriterier.

5.3.
Ungarn gør efter ØSU’s mening store fremskridt med
hensyn til gennemførelsen af programmet som helhed, men
nogle områder kræver særlig opmærksomhed, og ØSU vil
derfor give dem nogle særlige anbefalinger med på vejen:

5.3.1. Hvad regionaludvikling angår, er der ikke blot store
indkomstforskelle i Ungarn — der er heller ingen administrativ
struktur, som er i stand til at udvikle en politik for regional
samhørighed. Der er et akut behov for at etablere en sådan
struktur, hvis Ungarn fra starten af sit medlemskab skal kunne
nyde godt af EFRU-midlerne. En handlingsplan for integration
af Roma-samfundet og bedre adgang til uddannelse for deres
børn kunne indgå i en sådan samhørighedspolitik.

5.3.2. Samme overvejelser må man gøre sig i forbindelse
med gennemførelse af EU-reglerne for sundhed og plantesundhed, som er et følsomt emne i EU. Hvis Ungarn ikke
er tilstrækkelig opmærksom på disse aspekter, kan dets
levnedsmiddelsektor forspilde de ellers gode muligheder på
EU-markederne.
5.3.2.1. ØSU henleder i særdeleshed opmærksomheden på,
at det haster med at få omsat gældende EU-ret om bekæmpelse
af narkohandel, organiseret kriminalitet og hvidvaskning af
penge i den ungarske lovgivning.

5.3.3. Ungarn er kommet langt med hensyn til at bringe
sine udenrigshandelsforbindelser i overensstemmelse med den
gældende EU-ret, især de WTO-relaterede. Alligevel var der

6. Konklusioner

6.1.
ØSU mener, at Ungarns forberedelse af EU-medlemskabet som helhed er meget tilfredsstillende, og at landet bør
fortsætte sin ihærdige indsats, selvom EU af interne grunde
ikke kan opstille en fast tidsplan for tiltrædelsen. ØSU finder
det nødvendigt at styrke samarbejdet mellem EU-institutionerne og den ungarske regering på et paritetisk grundlag.

6.2.
ØSU vil dog give udtryk for sin bekymring over
afbrydelsen af en konstruktiv social dialog mellem den ungarske regering og arbejdsmarkedets parter og opfordrer alle
parter til at genoptage dialogen. Det vil sætte fart i forberedelserne af tiltrædelsen og gøre den bredere accepteret af det
ungarske samfund som helhed.

6.3.
ØSU må gennem sine blandede rådgivende udvalg
(samt Observatoriet for Det Indre Marked) gøre en ekstra
indsats fremover og fremsætte forslag til løsning af konkrete
problemer i ansøgerlandene.
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6.4.
ØSU ønsker at bistå Ungarn i denne proces med de
midler og muligheder, EU-traktaten giver, og stiller sig —
enten direkte eller gennem Det Blandede Rådgivende Udvalg
EU/Ungarn — til rådighed for samtalepartnerne på arbejdsmar-
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kedet og i samfundslivet med alle sine ressourcer og muligheder
for at øve indflydelse og formidle kontakt mellem EU-institutionerne og Ungarns regering og andre institutioner.

Bruxelles, den 1. marts 2000.
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

BILAG
til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
Oversigt over den nye organisering af den sociale dialog
Fora

Indhold

Deltagere

Fora på makroniveau
A. Arbejdsmarkedsfora
1. DET NATIONALE ARBEJDS- Arbejdsmarkedslovgivning for alle økonomiske sek- Regeringsrepræsentanter, sammenslutninger af landsMARKEDSRÅD
torer. Overenskomstforhandlinger om national dækkende arbejdsgiverorganisationer, forbund af
mindsteløn, om omlægning af arbejdsugen og om landsdækkende arbejdstagerorganisationer
arbejdsmarkedsparternes beføjelser
Møder: efter behov
2. DET NATIONALE ILO-RÅD
Møder: efter behov

Forberedelse af internationale aftaler om arbejdsvil- Regeringsrepræsentanter, sammenslutninger af landskår, forvaltning af den løbende kontakt med ILO
dækkende arbejdsgiverorganisationer, forbund af
landsdækkende arbejdstagerorganisationer
B. Fora for høring om økonomiske og sociale anliggender

1. DET ØKONOMISKE RÅD
Møder: mindst to gange årligt

Høring om strategiske spørgsmål vedr. økonomien Regeringsrepræsentanter, landsdækkende interesseorsom helhed
ganisationer, handelskamre, banksammenslutningen,
børsrådet, organisationer, der repræsenterer de udenlandske investorer osv.

2. RÅDET FOR EUROPÆISK IN- Høring i tekniske arbejdsgrupper om den generelle
TEGRATION
baggrund for aktiviteterne og om repræsentative
organisationers indsats på nationalt og internationalt
Møder: hvert kvartal, samt efter plan for at fremme integration
behov (forberedelsernes intensitet)
3. DET SOCIALE RÅD
Møder: efter behov

Regeringsrepræsentanter, landsdækkende interesseorganisationer, handelskamre, NGO’er (samt permanente gæster og personer, der indbydes afhængigt af
emnets art)

Forum, der forbereder de mest omfattende beslutnin- Regeringsrepræsentanter, repræsentanter for forvalger vedr. de socialt set mest udsatte grupper
tende og finansierende organer i det institutionelle
system på centralt og regionalt niveau, NGO’er,
repræsentative beskæftigelsesorganer

4. DET NATIONALE RÅD FOR Høring om aktuelle spørgsmål vedr. regional/territo- Regeringsrepræsentanter, handelskamre, forskellige
REGIONALUDVIKLING
rial udvikling og infrastrukturudvikling
interesseorganisationer, lokale myndigheders interessegrupper, NGO’er.
Møder: efter behov
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg
og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF)
nr. 820/97«
(2000/C 117/09)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 12. november 1999 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 Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og
Miljø, som udpegede David Evans til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 9. februar 2000.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 370. plenarforsamling af 1. og 2. marts 2000, mødet
den 2. marts 2000, med 64 stemmer for, 3 imod og 3 hverken for eller imod, følgende udtalelse.
1. Indledning (1)

Den nye ordning for identifikation og registrering af kvæg og
om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter er baseret på
to forslag. Det første (2) [99/0205 (COD)], som Rådet og
Parlamentet behandlede i december 1999, udvider blot de
nuværende frivillige ordninger i lyset af de vanskeligheder,
som de fleste medlemsstater er stødt på med hensyn til fuld
gennemførelse af den krævede ordning til identifikation af
kvæg. Rådet accepterede ikke de af Parlamentet foreslåede
ændringer, men gik med til at rykke ikrafttrædelsestidspunktet
frem, og Kommissionen tog, under henvisning til artikel 19,
skridt til at forlænge status quo indtil 1. september 2000.
Derfor vedtog Rådet den 21. december 1999 forordning (EF)
nr. 2772/1999 om fastsættelse af generelle regler for en
obligatorisk mærkningsordning for oksekød (3).

1.1.
Det andet forslag [99/0204 (COD)] omhandler etapevis
indførelse af en obligatorisk identifikations-, registrerings- og
mærkningsordning samt bestemmelser om en parallel frivillig
mærkningsordning. I henhold til de beslutninger, som blev
taget i december 1999, skal forslaget nu træde i kraft inden 1.
september 2000.

1.2.
I første etape bliver det obligatorisk for erhvervsdrivende og organisationer, som afsætter frisk eller frosset oksekød
eller kalvekød, at mærke dette fra 1. september 2000 og
fremefter, med:

(1) Der henvises til følgende dokumenter: KOM(1999) 486 endelig
udg. — Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentetog
Rådet om gennemførelsen af oksekødsmærkningsordningerne i
de forskellige medlemsstater. — KOM(1999) 487 endelig udg. —
Forslag 99/0204 (COD) og 99/0205 (COD); og — KOM(1999)
487 endelig udg./2 — Korrigendum til artikel 22A i 99/0204
(COD).
(2) På dagsordenen for plenarforsamlingen den 8. og 9. december
1999.
(3) EFT L 334, 28.12.1999, s. 1.

— individuelle sporbarhedskoder, som kan være identifikationsnummeret på det dyr, som kødet stammer fra, eller et
identifikationsnummer for en gruppe dyr;
— regionen eller medlemsstaten eller tredjelandet, hvor slagteriet eller udbeningsvirksomheden er beliggende;
— slagteriets og udbeningsvirksomhedens autorisationsnummer;
— den dato, hvor dyret er slagtet;
— dyrekategorien (ikke defineret nærmere i forslaget);
— kødets ideelle minimumsmodningsperiode.
1.3.
Med den foreslåede anden etape, som skal træde i kraft
fra 1. januar 2003, indføres obligatorisk angivelse på mærket
af:
— den medlemsstat, region eller bedrift eller det tredjeland,
hvor dyret er født;
— den medlemsstat, region eller bedrift eller det tredjeland,
hvor opfedningen har fundet sted;
— den medlemsstat, region eller bedrift eller det tredjeland,
hvor slagtningen har fundet sted;
— den medlemsstat, region eller bedrift eller det tredjeland,
hvor udbeningen har fundet sted.
1.4.
Ifølge forslaget skal det også tillades at benytte nogle
bredere geografiske definitioner, f.eks. hvis alt det ovenfor
nævnte foregår i:
— en eller flere medlemsstater: angivelse af »oprindelse«: »EF«;
— et tredjeland og EF: angivelse af »oprindelse: EF og tredjelande«;
— et eller flere tredjelande: angivelse af »oprindelse: tredjelande«.
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1.5.
Forslaget indeholder også nogle generelle regler, ifølge
hvilke der sideløbende med de obligatoriske ordninger kan
opereres med frivillige mærkningsordninger under overvågning af en kompetent myndighed og med verificerbar kontrol
med identifikationen. Sådanne frivillige ordninger kan gælde
både for EU- og tredjelandeoksekød.

2. Generelle bemærkninger
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2.2.2. Under ØSU’s forhandlinger opstod der alvorlig tvivl
om, hvorvidt det er fornuftigt, at man i én enkelt forordning
samler juridiske og administrative tiltag, som har til formål
at sikre en sund veterinær- og folkesundhedskontrol samt
mærkningsbestemmelser, hvis formål er at hjælpe forbrugerne.
Afsnit 1 består således af bestemmelser, som udelukkende
tager sigte på at sikre sporbarheden (øremærkning, registrering,
pas, elektronisk database); mens afsnit 2 indeholder mærkningsbestemmelser (slagteriets og udbeningsvirksomhedens
autorisationsnummer, dyrekategori, slagtedato, ideel modningsperiode), som bl.a. skal være en hjælp til håndhævelsen,
men som også skal give forbrugerne en beroligende eller nyttig
information.

2.1. Juridiske spørgsmål
2.1.1. Den foreslåede forordnings retsgrundlag er omstridt.
Selv om man stadig afventer en dom i den sag, som Kommissionen og Europa-Parlamentet har anlagt mod Rådet med
hensyn til brugen af traktatens tidligere artikel 43 som
retsgrundlag for den eksisterende forordning nr. 820/97,
vurderer Kommissionen, at Amsterdam-traktatens artikel 152
er det rigtige retsgrundlag.
2.1.2. De nærmere regler for anvendelsen af artikel 22, som
gør det muligt for Kommissionen at overvåge og sikre
forordningens håndhævelse, kræver, at Kommissionen i visse
tilfælde indhenter en afgørelse hos eller søger bistand fra Den
Stående Veterinærkomité (1).

2.2. Målsætninger
2.2.1. ØSU noterer, at forordningsforslagets målsætninger
er komplekse; der opremses ikke færre end 33 betragtninger i
forslaget. ØSU vurderer, at følgende må være hovedemnerne:

2.2.3. Det er ØSU’s fulde overbevisning, at hensynet til
befolkningens sundhed må være en topprioritet, og at målet
bør være at iværksætte de nye ordninger så hurtigt som muligt.
I denne forbindelse bemærker ØSU, at Parlamentet ikke var
villig til at udvide de frivillige ordninger i henhold til forordning
820/97 til at dække perioden efter september 2000. På
baggrund af de praktiske problemer, som i nogle lande er
opstået med at få databasen etableret, vil det kræve en særdeles
beslutsom indsats fra de relevante myndigheders side, hvis den
fremskyndede tidsplan skal efterleves.

2.2.4. ØSU finder tillige, at oksekødsforsyningskæden fra
landbrugsbedrift til forbruger er for lang og er præget af
forskelle i henseende til organisering og praksis i de forskellige
medlemsstater. ØSU anser det for at være af allerstørste
betydning, at de kontroltiltag, som beskrives nærmere i
forslagene, iværksættes effektivt i alle led i forsyningskæden i
samtlige medlemsstater.

— at styrke forbrugernes tillid til oksekød;
— at sætte veterinærmyndighederne i stand til at gennemføre
passende kontrol med både EU-dyr og importerede dyr,
med henblik på at bekæmpe dyresygdomme;
— at sikre, at alt oksekød, som udbydes i detailsalg, kan
spores tilbage til forarbejdningsvirksomheden, slagteriet og
i sidste ende oprindelsesbedriften;
— at lette hurtig og nøjagtig informationsudveksling mellem
medlemsstaterne samt samarbejde med Kommissionen
vedrørende overvågning og sporing af flytninger af kvæg;

2.2.5. Kommissionen erkender, at der er grund til særlige
overvejelser i forbindelse med behandlingen af oksekød eller
oksekødsprodukter, som importeres fra tredjelande, idet ikke
alle de oplysninger, som kræves for EU-oksekød, måske er
tilgængelige. Kommissionen foreslår at tackle denne situation
via en undtagelse, hvor beskrivelsen »tredjelande« eller »slagtet
i (tredjelandets navn)« kan benyttes, i overensstemmelse med
WTO-reglerne. De administrative foranstaltninger, der skal
sikre, at sådant importeret oksekød opfylder de nødvendige
sundhedsnormer, er ikke omfattet af den foreslåede forordning.

— at styrke forvaltningen af visse EF-støtteordninger;
— at undgå at pålægge producenterne alt for store administrative byrder;
— at garantere størst mulig gennemsigtighed på oksekødsmarkedet.
(1) Korrigendum KOM(1999) 487 endelig udg./2.

2.2.6. Endelig er ØSU bekymret over den mangfoldighed af
forskellige bestemmelser, som gælder for mærkning af fødevarer, og som yderligere kompliceres af den her foreslåede
lovgivning. ØSU opfordrer Kommissionen til straks at sætte
ind inden for rammerne af sit fødevaresikkerhedsprogram for,
af hensyn til forbrugerne, at sikre større forenkling og højere
normer ved mærkningen af fødevarer.

26.4.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

3. Særlige bemærkninger
3.1.
Opfyldelsen af forordningens mål sigter først og fremmest mod almenvellet og folkesundheden. ØSU er derfor
tilhænger af, at den nuværende påligning af omkostningerne
på producenten tages op til revision.

3.2. Mærkning
3.2.1. Efter ØSU’s mening skal alle forbrugere fra starten
på mærket kunne se, hvor dyrene kommer fra. Kommissionen
foreslår derimod, at dette først skal være obligatorisk i anden
fase fra 1. januar 2003.
3.2.2. ØSU har set meget nøje på spørgsmålet om angivelse
af slagteriets eller udbeningsvirksomhedens autorisationsnummer på mærket. Alle relevante oplysninger er til nytte for
forbrugerne og deres tillid vil øges, hvis mærket viser, at
produktet omfattes af et omhyggeligt sporbarhedssystem. ØSU
støtter derfor denne bestemmelse.
3.2.3. ØSU har også meget grundigt drøftet forslaget om,
at mærket skal omfatte en angivelse af »oksekødets ideelle
minimumsmodningsperiode«. Denne bestemmelse, som vedrører oksekødets tilberedningskvalitet og smag, er en overraskende medtagelse på mærkerne, som formodes at vedrøre
sikkerhed og sporbarhed. Modning er et komplekst spørgsmål,
som ikke blot afhænger af oksekødets alder efter slagtningstidspunktet. Modningen påvirkes af omstændighederne ved slagtningen, temperaturen og opbevaringen samt andre faktorer i
forbindelse med produktets håndtering på vejen fra slagteriet til
forbrugeren. Angivelse af informationer om kvalitetsparametre
(f.eks. modning af oksekød) skal principielt være frivillig.
3.2.4. Trods bemærkningerne i pkt. 2.2.2 mener ØSU, at
forbrugerens tillid vil være tjent med en oplysning om, hvilken
kategori af slagtedyr kødet stammer fra.

3.3. Bestemmelsernes rækkevidde
3.3.1. Kommissionen har erkendt, at der opstår praktiske
problemer med bestemmelsernes anvendelse på mindre slagtere i detailhandelsleddet og landbrugsproducenter, som selv
sælger deres varer. Selv om mange slagtere i praksis indkøber
forsyninger fra én enkelt producent eller en gros-virksomhed,
køber mange også ind hos flere forskellige kilder, hvorefter de
i detailleddet sælger udskæringer fra forskellige dyr, alt efter
hvad kunden beder om. Forudsat identifikations- og registreringsprocedurerne iværksættes og overvåges ordentligt, vil
denne praksis ikke medføre yderligere risiko for forbrugerne,
og det kan fremføres, at mindre slagtere, som i forretningen
skærer kødet ud efter forbrugerens ønsker, bør fritages fra
mærkningsforpligtelsen. Men ØSU går ikke principielt ind for
en sådan fritagelse og mener, at det bør være muligt for mindre
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slagtere at informere kunderne om oksekødets oprindelse i
form af opslag i forretningen.
3.3.2. Artikel 14 fritager hakket oksekød, oksekødsafpuds
eller opskåret oksekød fra nogle af mærkningsbestemmelserne
og fra 1. januar 2003 gælder der et krav om angivelse af
region, land, EU eller tredjeland som oprindelse. ØSU har
principielt den mening, at denne undtagelse ikke harmonerer
med målene om befolkningens sundhed, som er kernen i den
foreslåede forordning. Sporbarhed er helt klart et vigtigt
spørgsmål, når der er tale om produkter af blandet oprindelse.
ØSU er imidlertid nået til den overbevisning, at det på dette
stadium ikke i praksis er muligt at anvende mere strikse
mærkningskrav. Det må erkendes, at mange af de dyr, som
bruges i denne del af oksekødsindustrien (som omfatter
malkekøer), måske er født, inden der blev indført effektive og
kontrollerbare identifikationsordninger. Det må også erkendes,
at handelen med disse produkter er kompleks, og at de er af
stor betydning for forbrugerne og cateringbranchen. Kommissionen anmodes derfor om at lægge særlig vægt på at få løst
disse problemer og at fremsætte yderligere forslag i god tid
inden januar 2003.

3.4. BSE-undersøgelse
ØSU henstiller, at man i forordningen medtager en pligt til
at benytte en officiel, EU–godkendt test med henblik på
BSE-undersøgelse af alt slagtet kvæg, når en sådan bliver
tilgængelig. Forskningen i sådanne tests bør fremskyndes.

4. Konklusion
4.1.
ØSU støtter i høj grad målet om at indføre strengere
sundhedskontrol ved fremstilling, forarbejdning og salg af
oksekød til fødevarer. ØSU er enig i, at evnen til pålideligt at
spore alt oksekød tilbage til oprindelsesbedriften fra det sted,
hvor forbrugeren køber kødet, er afgørende for at nå dette
mål. Det er ØSU’s opfattelse, at man med den foreslåede
forordning vil kunne nå dette mål. ØSU støtter også målet om
at styrke forbrugernes tillid til oksekød ved at gøre disse
kontroltiltag gennemsigtige i kraft af en obligatorisk mærkningsordning. ØSU kan derfor godkende disse forslag med
forbehold af ovenstående nærmere bemærkninger.
4.2.
Både med hensyn til mærkning af oksekød og fødevaremærkning mere generelt resterer der efter ØSU’s mening en
betydelig indsats, førend ordningerne kan anses for at forsyne
forbrugene med konsekvent, nyttig og pålidelig information.
Ovenfor er anført nogle specifikke spørgsmål, hvor der
skønnes at bestå et yderligere presserende behov for en
indsats med hensyn til oksekød. I det bredere spørgsmål om
fødevaremærkning anmodes Kommissionen om at orientere
om, hvorledes det går med kodificeringen af det direktiv, som
der refereres til i forbrugerhandlingsplanen 1999-2001 fra
december 1998.
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4.3.
Kommissionen opfordres til at tage alle nødvendige
skridt til at undgå, at denne nye overgangsordning trækker
yderligere ud. Trækker indsatsen ud, vil forbrugerne miste tillid
til oksekød og til EU-mekanismerne. Dette betyder, at både
Europa-Parlamentet og Rådet bør benytte de eksisterende
procedurer til hurtigt samråd, så arbejdet kan færdiggøres i
god tid.
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mærkningsordningens »første etape«, er til rådighed for alt
kvæg senest den 31. august 2000. Samme tiltag bør tages med
hensyn til indførelsen af »anden etape«. Med sigte herpå kunne
de relevante afdelinger i Kommissionen (f.eks. levnedsmiddelog veterinærkontoret i Dublin) indføre et inspektionsprogram
i hele EU for at sikre sig, at samtlige medlemsstater har indført
de nugældende bestemmelser om identifikation og registrering
af kvæg.

4.4.
Sideløbende opfordres Kommissionen til øjeblikkeligt
at etablere et passende overvågningsnetværk med hensyn til
iværksættelsen af de nuværende bestemmelser i afsnit 1 i
forordning (EF) 820/97 (identifikation og registrering af kvæg),
så det sikres, at de data, som er nødvendige for indførelsen af

4.4.1. Ydermere henstilles det, at Kommissionen inden den
31. august 2000 udsender en foreløbig rapport om, hvordan
den nugældende lovgivning (identifikation og registrering)
overholdes i samtlige medlemsstater.

Bruxelles, den 2. marts 2000.
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

BILAG
til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
Under forhandlingerne blev følgende ændringsforslag, som opnåede over en fjerdedel af de afgivne stemmer,
forkastet:
Punkt 3.2.2.
Sidste sætning ændres til følgende:
»ØSU finder dog, at det kun er autorisationsnummeret på den sidste virksomhed i kæden, som skal angives.«
Begrundelse
Problemet er, at der ellers typisk vil skulle anføres 2 autorisationsnumre: Dels slagteriets og dels opskæringsvirksomhedens. Opskæringsvirksomhederne indkøber typisk kroppe fra flere slagterier for at få tilstrækkelige mængder i den
ønskede kvalitet. Såfremt slagteriets autorisationsnummer skal angives, vil opskæringsvirksomheden være tvunget til
at holde kødet fra hvert slagteri adskilt, hvorved der opstår mange små batch. Konsekvensen vil blive, at de små
slagterier vil blive frasorteret, idet deres batch bliver for små, da opskæringsvirksomhederne ønsker få og store batch.
Afstemningsresultat
For: 15, imod: 37, hverken for eller imod: 6.
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets forordning
om ændring af forordning nr. 3448/93 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af
landbrugsprodukter«
(2000/C 117/10)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 22. februar 2000 under henvisning til EF-traktatens
artikel 37 og 262 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte
emne.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede at overdrage det forberedende arbejde til José Marı́a Espuny
Moyano som hovedordfører.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 370. plenarforsamling af 1.-2. marts 2000, mødet
den 2. marts 2000, følgende udtalelse med 61 stemmer for, 1 imod og 2 hverken for eller imod.
1. Resumé af Kommissionens forslag
1.1.
Forslaget til ændring af forordning nr. 3448/93 om en
ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter er en følge af Uruguay-rundens landbrugsaftale, som
begrænser de samlede restitutionsbeløb.
1.2.
Begrænsningen betyder, at der i budgetåret 2000 ikke
må afsættes mere end 475 mio. euro til dette formål, og fra
2001 kun 415 mio. euro.
1.3.
Som følge af den tidligere begrænsning og for ikke at
gøre de europæiske virksomheder mindre konkurrencedygtige
finder man det nødvendigt fortsat at anvende proceduren for
aktiv forædling.
1.4.
For at sikre en bedre udnyttelse af restitutionsbeløbene
oprettes en forvaltningskomité for »horisontale spørgsmål i
forbindelse med handel med forarbejdede landbrugsprodukter
uden for bilag I«.
2. Generelle bemærkninger

2.1.
ØSU bifalder forslaget og finder det også hensigtsmæssigt at oprette forvaltningskomitéen.
2.2.
ØSU udtrykker bekymring dels for den konkurrence,
EU’s landbrugsproduktion kan blive udsat for fra tredjelande,
dels for fødevareindustriens forsyning af råstoffer til verdensmarkedspriser, som kan sætte den i stand til at opretholde sin
konkurrenceevne og sin position i den internationale handel.

3. Særlige bemærkninger
3.1.
ØSU mener, at de små og mellemstore virksomheder
kan blive ugunstigt stillet, ikke bare fordi de har vanskeligere
ved at få adgang til information og deltage i forvaltningen af
handelsordningen, men også fordi begrænsningen og koncentrationen af restitutionerne hæmmer deres adgang til såvel
restitutionsordningen som til proceduren for aktiv forædling.
3.2.
ØSU anmoder om, at der bliver taget hensyn til dets
synspunkter, og at der udvises en særlig forståelse for de små
og mellemstore virksomheders situation, så en diskriminering
undgås.

Bruxelles, den 2. marts 2000.
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Socialøkonomien i det indre marked«
(2000/C 117/11)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 25. februar 1999 under henvisning til forretningsordenens artikel 23, stk. 3, at afgive udtalelse om »Socialøkonomien i det indre marked«.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, som
udpegede Jan Olsson til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 15. februar 2000.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 370. plenarforsamling af 1. og 2. marts 2000, mødet
den 2. marts 2000, med 105 stemmer for, 3 imod og 16 hverken for eller imod, følgende udtalelse.
1. Indledning

1.1.
Hensigten med denne initiativudtalelse er at synliggøre
den sociale økonomi på europæisk niveau og fremsætte
konkrete forslag til EU’s institutioner, medlemsstaterne og
sektoren selv med henblik på en styrkelse af socialøkonomiens
muligheder for at bidrage til velfærd, beskæftigelse, bæredygtig
udvikling og social samhørighed.

1.2.
ØSU har vedtaget adskillige udtalelser om den sociale
økonomi (1). Allerede i 1986 udgav ØSU en omfattende
kortlægning af andelsselskaber, foreninger og gensidige selskaber, som siden hen er blevet et europæisk standardværk (2).

2.3.
Den sociale økonomi er meget heterogen og er repræsenteret inden for alle økonomiske sektorer. Socialøkonomiske
organisationer konkurrerer på et marked, der omfatter både
private og offentlige aktører. En stor del af dem beskæftiger sig
dog med social service, social beskyttelse og arbejdsmarkedsinitiativer, hvor de ofte samarbejder med den offentlige sektor.

2.4.
Velfærdsstaten står over for en række udfordringer.
Ledigheden i Europa forbliver høj, og den sociale udstødelse
tager til. Sociale beskyttelsessystemer svækkes af fortsat lav
vækst og befolkningens aldring. Den offentlige sektors ansvar
for visse velfærdsopgaver udhules, den kan ikke holde trit med
den stigende efterspørgsel, og der er ved at ske et skift i retning
af produktion og finansiering i privat regi, og i denne
forbindelse er det vigtigt at fastholde de grundlæggende sociale
hensyn, der oprindelig lå bag.

2. Socialøkonomiens rolle i samfundet

2.1.
I forbindelse med udarbejdelsen af udtalelsen blev der
arrangeret en høring i Bruxelles den 12. oktober 1999, hvor
socialøkonomiens rolle i samfundet blev belyst.

2.2.
Baggrunden for aktiviteter på det socialøkonomiske
område er et ønske om at opfylde behov blandt medlemmer
eller brugere, som markedet eller staten enten har ladet
upåagtede eller har opfyldt på en ufyldestgørende måde.
Socialøkonomien giver folk mulighed for at organisere deres
produktions- og forbrugsmønstre under uafhængige, demokratiske samarbejdsformer. Ved at tage sigte på folks u- eller kun
delvis opfyldte behov kan socialøkonomien skabe innovative,
fremsynede løsninger.

(1) »Erhvervsdrivende foreninger og realiseringen af det indre marked«, EFT C 332, 31.12.1990, s. 81, udtalelse om SEK(89) 2187,
»Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om et flerårigt
arbejdsprogram (1994-1996) til fordel for andelsselskaber, gensidige selskaber, foreninger og fonde i Fællesskabet«, EFT C 388,
31.12.1994, s. 22, udtalelse om KOM(93) 650 endelig udg.
(2) The Co-operative, mutual and non-profit sector and its organisations in the European Community. Udgivet af ØSU.

2.5.
I nogle lande ydes en vigtig del af servicen på sundhedsområdet og inden for socialt boligbyggeri, omsorg, miljø,
effektiv energianvendelse, uddannelse og erhvervsuddannelse
af den sociale økonomi, som også i visse tilfælde sørger for
finansiering af ydelserne. Der er således tale om et element i
den europæiske velfærdsmodel — et element, der også spiller
en rolle for dens evne til at skabe de ønskede resultater.
Konkret støtte til udvikling af sektoren bør derfor tage sigte på
at garantere Europas borgere service af høj kvalitet.

2.6.
Socialøkonomien er repræsenteret på alle niveauer,
også nationalt og på EU-niveau, men den er lokalt forankret.
Den spiller en vigtig rolle for skabelse af social samhørighed.
Den lokale socialøkonomi har ved siden af den offentlige
sektor et ansvar for samfundets infrastruktur. Samtidig spiller
virksomheder inden for den sociale økonomi ofte en vigtig
rolle i forbindelse med udvikling af landdistrikter og byer. Den
lokale betydning til trods er socialøkonomien i visse tilfælde
organiseret i store enheder med nationale eller endog tværnationale aktiviteter. Gennem oprettelse af partnerskaber med
den offentlige sektor, private virksomheder og faglige organisationer kan socialøkonomien bidrage til en styrkelse af det
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lokale erhvervslivs konkurrenceevne i et globalt miljø. F.eks.
kan egnede partnerskaber mellem organisationer inden for den
sociale økonomi, som arbejder med genindpasning af personer,
og private virksomheder frembyde en udviklingsmodel, der
sigter på ved hjælp af erhvervsmæssig genindpasning at
bekæmpe social udelukkelse og tilgodese udækkede arbejdskraftbehov.

2.7.
Socialøkonomien kan tjene som model for en styrkelse
af konkurrenceevnen, hvor udgangspunktet er samarbejde
mellem mennesker og virksomheder og socialøkonomiens
evne til at opfylde folks behov og udvikle den menneskelige
kapital. Eftersom den sociale økonomi sætter menneskelige
relationer i centrum, vil den blive stimuleret af en udvikling i
retning af et servicesamfund og nye typer arbejde.

2.8.
Socialøkonomien kan udnytte nye kilder til beskæftigelse, navnlig inden for samfundsservice, kultur, fritid, uddannelse og miljø, ikke bare gennem arbejdsintensiv produktion,
men også ved hjælp af ny teknik. Herigennem kan den bidrage
til social integration af udsatte grupper.

3. Begrebet »socialøkonomi«

3.1.
I hele EU har man aktiviteter med den sociale økonomis
karakteristika, selvom de i nogle medlemsstater går under et
andet navn. Disse aktiviteter er i århundredernes løb foregået
under forskellige organisationsformer og har haft forskellige
navne alt efter de økonomiske, sociale og retlige forhold i det
pågældende land. Disse forskelle forklarer manglen på og
problemerne med at finde frem til en fælles definition på
EU-niveau.

3.2.
Begrebet »socialøkonomi« er dog ved at vinde indpas
og bruges bl.a. i retningslinjerne for beskæftigelsen (1) og i den
nye forordning om Den Europæiske Socialfond (2).

3.3.
For at komme omkring definitionsproblemet beskrives
den sociale økonomi ofte ud fra sine fire undergrupper, der
har en nærmere organisationsmæssig eller juridisk definition:
andelsselskaber, gensidige selskaber, foreninger og fonde.
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3.3.1. I 1998 nedsatte Kommissionen således et Rådgivende
Udvalg for Andelsselskaber, Gensidige Selskaber, Foreninger
og Fonde (CMAF) (3).
3.3.2. Det er dog ikke alle organisationer i de fire undergrupper, der ønsker at blive opfattet som en del af »socialøkonomien«. Samtidig er der aktører, der identificerer sig selv med
socialøkonomien uden at opfylde de specifikke juridiske krav
til de nævnte undergrupper — krav, som desuden varierer fra
medlemsstat til medlemsstat.
3.4.
Den manglende klarhed omkring begrebet »socialøkonomi« skyldes ikke blot forskellige fortolkninger, men også
sprogforbistring. Det fremgår klart af betegnelsen, at der er
tale om økonomisk virksomhed. »Social« skal forstås både som
en gensidig forpligtelse mellem partnerne og i betydningen
»forpligtelse over for samfundet/samfundsmæssig forpligtelse«.
3.5.
Inden for de seneste år har det socioøkonomiske miljø
ændret sig. Nye fænomener og nye økonomiske aktører
kommer til for — på en fleksibel, innovativ og effektiv måde
— at tilfredsstille behov og krav. De eksisterende aktiviteter
må tilpasses.
3.6.
Eftersom aktiviteter inden for socialøkonomien kan
være forbundet med visse rettigheder og fordele, finder ØSU
det — trods vanskelighederne — vigtigt, at Kommissionen
foreslår en brugbar definition, der kan accepteres og forstås af
offentligheden og medlemsstaterne.
3.7.
På denne baggrund gør ØSU opmærksom på, at en
definition af »socialøkonomi«, som er juridisk baseret eller
tager udgangspunkt i organisationstypen, måske er forældet,
selvom de fleste aktiviteter inden for socialøkonomien foregår
i én af de nævnte undergrupper.
3.8.
ØSU foreslår, at man i definitionen tager udgangspunkt
i de ting, der primært adskiller socialøkonomien fra den
traditionelle private virksomhedsform og den offentlige sektor.
Man bør fokusere på, at mennesket står i centrum for
socialøkonomiens mål og aktiviteter.
3.8.1. Socialøkonomiens mål er således at være til gavn for
medlemmer, brugere og/eller samfundet ved at opfylde klart
definerede mål i almenhedens interesse.
3.8.2. Socialøkonomiske virksomheder eller organisationer
bør være åbne for alle, der opfylder kriterierne og accepterer
vilkårene.

(1) Punkt 12 i »Rådets Resolution af 22. februar 1999 om retningslinjerne for beskæftigelsen i 1999«. Samme punkt optræder i
Kommissionens forslag til retningslinjer for beskæftigelsen i 2000.
(2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske
Socialfond, artikel 3, stk. 1, litra d), EFT L 161 af 26.6.1999. O.a.:
I den danske oversættelse tales der her om »frivillige sociale
organisationer (det tredje system)«.

(3) CMAF udgav for nylig et dokument med titlen »Social Economy
in the Development of the European Union«, hvor udvalget giver
udtryk for sine holdninger til fælles principper for socialøkonomien.
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3.8.3. Menneskers behov og forpligtende engagement er
således af lige så stor betydning som de organisatoriske
forudsætninger for demokratisk kontrol og uafhængig styring.
3.8.4. Virksomheder inden for socialøkonomien er ikke
profitorienterede dvs. deres primære sigte er ikke at opnå
fortjeneste. Ikke desto mindre må de stræbe efter økonomisk
effektivitet, idet overskud kan bruges til fremme af deres
målsætninger.

4. Den sociale økonomis betydning
4.1.
Virksomheder og organisationer inden for socialøkonomien har adskillige millioner medlemmer. Nogle af disse
virksomheder og organisationer er meget store, men hovedparten er meget små. Mange af de store organisationer har
eksisteret længe, men de fleste er af nyere dato. Foreninger,
små andelsselskaber og andre organisationer inden for socialøkonomien er i stærk vækst.
4.2.
For at skabe bedre indblik i socialøkonomiens betydning mener ØSU, at såvel medlemsstaterne som Kommissionen
bør tilvejebringe mere omfattende og definitorisk klarere
statistikker for denne sektor, som indsamles på basis af fælles,
standardiserede kriterier og modeller.
4.3.
Ifølge visse undersøgelser står socialøkonomien for en
væsentlig del af den samlede økonomi og beskæftigelse i EU (1).

5. Den sociale økonomi — erhvervsinitiativer, som gør
en forskel
5.1.
De grundlæggende kriterier for socialøkonomiens erhvervsinitiativer adskiller den fra anden økonomisk virksomhed. Socialøkonomien bidrager således til den nødvendige
mangfoldighed i erhvervslivet.
5.2.
Nye former for organisationer og virksomheder, der
har taget socialøkonomiens principper til sig, skyder op, f.eks.
andelsselskaber med samarbejde mellem forskellige interessegrupper, virksomheder med sociale mål, indslusningsvirksomheder, arbejdsmarkedsvirksomheder og lokaludviklingsorganisationer.
5.2.1. Samtidig må traditionelle virksomheder inden for
socialøkonomien i visse tilfælde konkurrere på markedsvilkår
og/eller overvinde juridiske hindringer for deres vækst ved at
gå over til en normal, privat virksomhedsform, hvor fortjeneste
er det afgørende.
(1) Ifølge en ny undersøgelse udført af Ciriec beskæftiger socialøkonomien 6-7 % af den samlede arbejdsstyrke i EU (»Les enterprises et
organisations de troisième système: Un enjeu stratégique pour
l’emploi«, Liège 1999). Hertil kommer frivilligt arbejde i navnlig
foreningssektoren svarende til adskillige millioner job.
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5.3.
I socialøkonomiske virksomheder skal social effektivitet kombineres med økonomisk effektivitet, men uden at
virksomhederne derved mister deres særlige karakter eller
deres formål ændres.
5.4.
ØSU har i tidligere udtalelser udtrykt støtte til fremme
af en iværksætterkultur og et positivt erhvervsklima, som også
omfatter virksomheder inden for den sociale økonomi (2).
5.5.
Der er en række hindringer for den sociale økonomis
udvikling. Købekraften bag efterspørgslen efter de tjenester og
varer, der produceres, er ikke tilstrækkelig stor, medarbejdernes
og ledelsens kompetence må forbedres, og manglen på kapital
er åbenbar i nogle (om ikke alle) sektorer. Dertil kommer, at
lovgivningen ikke altid tager hensyn til den sociale økonomis
særlige karakter.
5.6.
Den sociale økonomi er en virksomhedsform, som ofte
appellerer til grupper, der traditionelt ikke ville have mod til at
etablere en virksomhed. Med den kollektive iværksættelsesform
kan de samordne deres ressourcer og dele risikoen. Dette
skaber tryghed og dermed større risikovillighed.
5.7.
I den sociale økonomi kombineres frivilligt og betalt
arbejde. Det frivillige arbejde er vidtfavnende. Der kan være
tale om den tid, tillidsvalgte personer bruger på bestemte
aktiviteter. Eller der kan være tale om den generelle arbejdsindsats, der gøres af frivillige i en forening.
5.7.1. ØSU ser det frivillige arbejde som et udtryk for
borgernes aktive deltagelse i samfundslivet og tror, at det på
visse områder vil blive mere udbredt. Frivilligt arbejde eksisterer
ofte side ved side med lønnet arbejde og kan skabe øget
beskæftigelse, ikke mindst i sektorer med svag efterspørgsel på
grund af manglende ressourcer. Efter ØSU’s opfattelse må
dette arbejde dog ikke træde i stedet for lønnet arbejde, som
skal være underlagt de normale arbejdsmarkedsregler.
5.8.
Samtidig er der behov for, at den sociale økonomi
udvikler både de lønnede og de frivillige medarbejderes
kompetence for at kunne tilbyde service af høj kvalitet, så den
sociale økonomi kan klare sig i konkurrencen.
5.8.1. Med de socialøkonomiske virksomheders særlige
træk og multifunktionelle karakter bør der være gode muligheder for, at ledere og medarbejdere kan etablere en lærende
organisation for dels at fremme tilpasningsevnen gennem
fleksibilitet og nye modeller for organisering af arbejdet,
dels finde frem til måder, hvorpå arbejde og familieliv kan
kombineres.

(2) Jf. bl.a. udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet om
fremme af iværksætterånden i EU: prioriterede områder for det
fremtidige arbejde« (KOM(1998) 222 endelig udg.), EFT C 235,
27.7.1998, s. 69.
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6. Beskæftigelse

6.1.
Den sociale økonomi vil som helhed gerne undgå at
blive et arbejdsmarkedspolitisk instrument. De fleste virksomheder inden for den sociale økonomi — ligesom erhvervslivet
i øvrigt — har nemlig i første række andre mål end beskæftigelse. Som en vigtig sideeffekt ved sektorens udvikling skabes der
imidlertid nye arbejdspladser.

6.2.
Der er dog et stort antal aktører inden for den sociale
økonomi, der som det centrale mål for deres virksomhed har
beskæftigelse og/eller integration af arbejdsløse, handicappede
og andre udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Ved hjælp af
den sociale økonomi kan man aktivere mennesker og give
dem den nødvendige selvtillid til at starte egen virksomhed
eller finde arbejde på det egentlige arbejdsmarked. Mange
aktører inden for den sociale økonomi har også af solidaritetshensyn efterkommet appellen fra politiske og sociale instanser
om at spille en rolle i beskæftigelsespolitikken.

6.3.
Disse organisationer, som ofte er nye fænomener inden
for den sociale økonomi, spiller således en vigtig rolle i
forbindelse med overførsel af mennesker fra »det andet«
arbejdsmarked til »det første«. De er forskellige fra land til land
og har forskellige navne, ligesom deres struktur og organisering
adskiller sig fra hinanden. Mange arbejdsløshedsprojekter i
faglige organisationers eller private virksomheders regi drives
af aktører inden for den sociale økonomi.

6.4.
Nogle eksempler på arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, der har bidraget til beskæftigelse inden for den
sociale økonomi, kan nævnes. Med den franske beskæftigelsesstøtte (CES) er der skabt 200 000 job i foreningssektoren, som
desuden indtil nu har rekrutteret 250 000 unge via det særlige
program til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. I Italien
beskæftiger de sociale andelsselskaber i dag mere end 100 000
personer. I Belgien har et program, der skal opfange arbejdsløse, medvirket til skabelse af mere end 40 000 job. I Irland har
man via »Community Employment« skabt godt 30 000 nye
arbejdspladser i foreningssektoren og i lokale udviklingsorganisationer. I Spanien har Mondragon-gruppen og Once påtaget
sig at give 37 000 personer arbejde.

6.5.
Den sociale økonomis positive beskæftigelseseffekt kan
også spores i EU’s retningslinjer for beskæftigelsen. Den sociale
økonomis rolle betones i forbindelse med skabelse af nye
arbejdspladser, navnlig på lokalt niveau og inden for nye kilder
til beskæftigelse (1).

(1) Punkt 12 i Rådets Resolution af 22. februar 1999 om retningslinjerne for beskæftigelsen i 1999. Denne rolle understreges også
i kapitaliseringsudvalgets rapport om programmet vedrørende det
tredje system og beskæftigelsen.
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6.6.
ØSU noterer sig, at den sociale økonomis rolle — som
en konsekvens af EU’s retningslinjer for beskæftigelsen — i
højere og højere grad integreres i de nationale handlingsplaner
for beskæftigelsen. Bl.a. Italien, Spanien, Frankrig, Irland og
Belgien kan ses som gode forbilleder (2).

6.7.
For at skabe et effektivt engagement i den nationale
arbejdsmarkedspolitik understreger ØSU nødvendigheden af,
at repræsentanter for den sociale økonomi konsulteres under
udarbejdelsen af de nationale handlingsplaner, og opfordrer
samtidig den sociale økonomis egne organisationer til at
fremlægge konkrete forslag til regeringerne i forbindelse med
handlingsplanen for år 2000.

6.8.
Eftersom gensidige selskaber står for en vigtig del af
det sociale sikkerhedssystem i mange lande, mener ØSU, at
de kan spille en vigtig rolle for styrkelse af beskæftigelse,
iværksætteri og jobegnethed. Der er allerede eksempler på
dette. Gensidige selskaber inden for socialsikring kan også
påtage sig at organisere service for den aldrende befolkning og
herigennem skabe nye job i samarbejde med andre dele af den
sociale økonomi.

6.9.
Skal forsøget på at skabe nye beskæftigelsesmuligheder
bære frugt, er der efter ØSU’s mening behov for støttestrukturer, inkorporering i de nationale erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikker samt støtte fra EU’s strukturfonde (3).

7. Strukturfondene

7.1.
Hvad angår gennemførelsen af EU’s nye strukturfondsprogrammer for 2000-2006 siger Kommissionen i sine retningslinjer, at den sociale økonomis kapacitet ikke i tilstrækkelig grad er blevet udnyttet til skabelse af nye job. I forordningen
om Den Europæiske Socialfond står der udtrykkelig, at der
skal ydes støtte til aktiviteter inden for socialøkonomien.

7.2.
ØSU går ud fra, at medlemsstaterne og Kommissionen
realiserer disse retningslinjer i de konkrete programmer. Den
sociale økonomis rolle i forbindelse med lokaludvikling,
integration af udsatte grupper og skabelse af en iværksætterånd
bør betones blandt de prioriterede aktiviteter, der skal omsættes i praksis. Samtidig opfordrer ØSU medlemsstaterne til at
sikre, at den sociale økonomi er repræsenteret i det partnerskab, der ifølge strukturfondsforordningen skal etableres (4).

(2) Joint Employment Report, første del, s. 59, og anden del, rapporter
om forskellige lande. Udgivet af Kommissionen.
(3) »The contribution of mutual and bilateral social protection to
employment and employability«, KOOPi Sweden 1998.
(4) »Fællesskabspolitikkerne og beskæftigelsen« (KOM(1999) 167
endelig udg.), punkt 2 om regional og lokal støtte.
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8. Det indre marked

— Reglerne for offentlige indkøb er ikke altid forenelige
med lokale beskæftigelsesinitiativer og socialøkonomiens
produktion af sociale serviceydelser.

8.1. Finansiering

— Offentlige indkøb omfatter ikke altid kvalitetskrav, der
påvirker serviceydelsernes kvalitet, idet man ofte blot går
efter det laveste bud.

8.1.1. Ved siden af de traditionelle andelsbanker skyder
en række nye alternative banker og kreditforeninger med
tilknytning til den sociale økonomi op, som tilbyder kapital til
nye initiativer. Mikrolån, kreditgarantier og særlig risikokapital
har vist sig at være effektive midler i forbindelse med udvikling
af iværksætteri inden for den sociale økonomi (1). Der skaffes
ofte finansiering fra personer, der ønsker at investere i den
sociale økonomi.
8.1.2. Efter ØSU’s opfattelse udgør finansieringen dog
fortsat en af de største hindringer for aktørerne inden for den
sociale økonomi, navnlig for meget små virksomheder.
8.1.3. ØSU støtter initiativer, der tager sigte på udvikling af
disse nye finansieringsinstrumenter for den sociale økonomi,
som derved får lettere ved at løse sine vigtige opgaver.
Kommissionen og medlemsstaterne bør undersøge såvel dette
som muligheden for at hente kapital fra andre initiativer til
den fremvoksende socialøkonomi.

8.2. Social beskyttelse
8.2.1. I visse lande står gensidige selskaber for en vigtig del
af den sociale beskyttelse. Deres virksomhed er baseret på
solidaritet mellem stærke og svage grupper, og de selekterer
ikke efter risici.
8.2.2. ØSU mener, at gensidige selskaber inden for social
beskyttelse spiller en vigtig rolle i de nationale socialsikringssystemer, og opfordrer Kommissionen til at føre kontrol
med, at denne almennyttige rolle ikke undergraves af unfair
konkurrence. Og alle aktører skal opfylde de krav, der stilles i
forbindelse med udbydelsen af tjenesteydelsen.

8.3. Konkurrenceregler, offentlige indkøb og beskatning
8.3.1. Som følge af socialøkonomiens særlige karakter er
der behov for skræddersyede løsninger i forbindelse med
beskatning, offentlige indkøb og konkurrenceregler, f.eks.:

— Socialøkonomien adskiller sig fra traditionelle økonomiske
sektorer og har i visse tilfælde skattefordele.
8.3.2. ØSU mener således, at anvendelse af særlige løsninger
gør det muligt at skabe lige vilkår for socialøkonomiske og
private virksomheder.
8.3.3. ØSU foreslår, at Kommissionen undersøger spørgsmålet og fremlægger retningslinjer med kriterier for støtte til
den sociale økonomi. Skabelsen af socialøkonomiske virksomheder må ikke gribe ind i strukturerne på eksisterende markeder
ved at påføre virksomheder i den private sektor unfair
konkurrence og sælge varer og tjenester under markedsprisen.
8.3.4. Efter ØSU’s opfattelse skal disse kriterier være klare,
gennemsigtige og tage udgangspunkt i socialøkonomiens
grundlæggende særtræk. De må ikke få socialt negative konsekvenser for udsatte grupper.
8.3.5. Retningslinjerne bør udarbejdes i samråd med den
sociale økonomis organisationer.

8.4. Europæiske samarbejdsformer
8.4.1. Der bliver større og større behov for europæiske
netværk for at kunne opretholde konkurrenceevnen på det
indre marked. ØSU har tidligere plæderet for, at andelsselskaber, gensidige selskaber og foreninger skal have mulighed for
at etablere grænseoverskridende europæiske andelsselskaber,
europæiske gensidige selskaber og europæiske foreninger (2).
De nødvendige europæiske statutter mangler dog fortsat.
Europæiske virksomheder med sådanne retlige organisationsformer bør kunne grundlægges af fysiske personer såvel som
af mindre virksomheder, der ønsker at indgå et grænseoverskridende samarbejde for at forbedre deres konkurrenceevne.

— I nogle medlemsstater må socialøkonomiske virksomheder
ikke etablere sig inden for visse brancher (f.eks. benzinsalg
i Spanien).

8.4.2. ØSU har tidligere givet udtryk for, at disse organisationer og retlige organisationsformer bør behandles separat fra
statutten for Det Europæiske Selskab, således at Rådet snarest
kan træffe beslutning herom (3). Det siger sig selv, at direktivforslaget om information og høring af medarbejdere bør vedtages
samtidig.

(1) I »Financial Instruments of the Social Economy in Europe and
their Impact on Job Creation«, der er udgivet af Inaise, er nogle af
disse instrumenter beskrevet. Et andet eksempel er den gensidige
finansiering i Italien til udvikling af nye andelsselskaber.

(2) EFT C 233, 31.8.1993, s. 42.
(3) »Udtalelse om Kommissionens meddelelse vedrørende information og høring af arbejdstagerne« (KOM(95) 547 endelig udg.),
punkt 14, EFT C 212, 22.7.1996, s. 36.

26.4.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

8.4.3. ØSU gentager dette krav, men understreger vigtigheden af, at de nye forordninger bliver tilstrækkelig fleksible til,
at organisationer og virksomheder, som tilhører forskellige
underkategorier i den sociale økonomi, kan samarbejde. En
sådan fleksibilitet er nødvendig, ikke mindst for at tage
hensyn til forskellene i den nationale lovgivning. Den franske
lovgivning om »Union d’Economie Sociale« eller den italienske
lovgivning om konsortier kan tjene som forbilleder.

8.5. EU’s udvidelse
8.5.1. Med hensyn til EU’s udvidelse opfordrer ØSU Kommissionen til i forhandlingerne at tage hensyn til socialøkonomiens rolle i ansøgerlandene, både hvad angår lovgivningen
om det indre marked og andre muligheder for fuldt ud at
kunne tage del i det europæiske samarbejde.
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9.6.
ØSU mener, at frivilligt og ulønnet arbejde skal godkendes som medfinansiering i EU-projekter, der drives i socialøkonomisk regi.

10. Hvidbøger om andelsselskaber og gensidige selskaber
10.1. ØSU er skuffet over, at Kommissionen ifølge sit
arbejdsprogram ikke vil vedtage de to hvidbøger, der var
bebudet i år, nemlig en om andelsselskaber og en om gensidige
selskaber. ØSU støtter stærkt dette initiativ, som imidlertid må
tildeles de fornødne ressourcer, hvis det skal give et godt
resultat. Initiativet vil gøre det muligt at klarlægge situationen
inden for de pågældende sektorer og at fremsætte henstillinger
med henblik på at stimulere udviklingen af andelsselskaber og
gensidige selskaber i Den Europæiske Union.

11. Organiseringen i Kommissionen
9. Kommissionens støtteprogrammer
9.1.
ØSU noterer sig, at det program for andelsforeninger,
gensidige selskaber, foreninger og fonde, som Kommissionen
foreslog i 1993, aldrig er blevet gennemført. En positiv
beslutning krævede enstemmighed blandt medlemsstaterne,
hvilket ikke kunne opnås. Et argument mod programmet var,
at de økonomiske midler var utilstrækkelige (5,6 mio. euro/tre
år).
9.2.
Kommissionen er i færd med at forberede et program
til fremme af iværksætteri. Et sådant program bør også omfatte
fremme af den sociale økonomi, samtidig med at man afsætter
særlige ressourcer til temaer, der specifikt vedrører den sociale
økonomi, f.eks. uddannelse af medlemmer, spredning af god
praksis og forskning.

11.1. Organisationer og virksomheder inden for den sociale
økonomi er i berøring med stort set alle generaldirektorater.
Opmærksomheden samler sig dog navnlig om Generaldirektoratet for Erhverv, som andelsselskaber, gensidige selskaber og
nye former for iværksætteri efter planen vil komme til at høre
ind under, og Generaldirektoratet for Beskæftigelse og Sociale
Anliggender, som skal have ansvaret for social økonomi og
lokaludvikling. Denne opdeling i organisationer og virksomheder vil medføre, at helheden i socialøkonomien går tabt. Det
er vigtigt, at der meget hurtigt findes en tilfredsstillende
og samordnet løsning på de overordnede organisatoriske
spørgsmål, og at der ydes støtte til socialøkonomiens aktører.
Samtidig undrer ØSU sig over, hvad Kommissionen mener
med »nye former for iværksætteri«.

12. Hvad kan socialøkonomien selv gøre?
9.3.
ØSU antager, at de ressourcer, der afsættes til organisationer og virksomheder inden for den sociale økonomi, bliver
mere omfattende end i det foregående programforslag. Under
alle omstændigheder skal støttekriterierne være klare og gennemsigtige og tage hensyn til den sociale økonomis særtræk
med henblik på tildeling af støtte til såvel nye som nyskabende
initiativer.
9.4.
Desuden glæder ØSU sig over kommissær Anina
Diamantopoulous forslag om at iværksætte pilotprojekter
vedrørende sammenkobling af socialøkonomiske virksomheder og andre sociale aktører for at finde frem til god praksis
i partnerskaber af denne type.
9.5.
Hvad angår andre EU-programmer, f.eks. det femte
rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling og
bistandsprogrammerne, bør der gøres en særlig indsats for at
lette den sociale økonomis adgang til støtte.

12.1. Ved høringen i oktober blev der fremlagt adskillige
eksempler på god praksis. ØSU mener, at spredning af god
praksis er en vigtig faktor i forbindelse med styrkelse af den
sociale økonomis stilling.
12.2.

Dette kan f.eks. ske ved, at man

— etablerer samordningsorganer på nationalt og europæisk
niveau,
— etablerer informationsnetværk,
— samarbejder med det øvrige erhvervsliv og de faglige
organisationer,
— indgår partnerskaber med kommunale og regionale myndigheder,
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— udvikler målemetoder til påvisning af såvel økonomisk
som social effektivitet, f.eks. ved hjælp af relevante metoder
til udnyttelse af sociale regnskaber og bedre forvaltningspraksis,
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— udnytter tilgængelige EU-programmer, navnlig inden for
udvikling af de menneskelige ressourcer.
13. Konklusioner

— etablerer strategiske udviklingscentre,

13.1. Socialøkonomien er en vigtig del af det økonomiske
liv, men det er samtidig en vigtig del af det organiserede
civilsamfund. Denne initiativudtalelse er ØSU’s bidrag til en
debat om socialøkonomien på europæisk og nationalt niveau,
om en definition af »socialøkonomi« og om socialøkonomiens
rolle både generelt og i forhold til det indre marked.

— udvikler benchmarkingsystemer,
— påtager sig frivillige opgaver; f.eks. kan større virksomheder
og organisationer inden for socialøkonomien udarbejde
»managing change reports« (1),

13.2. ØSU anbefaler, at Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne følger udtalelsen op med udarbejdelse
af en strategi for fuld integration af socialøkonomien i
forbindelse med skabelse af velfærdsaktiviteter og i forbindelse
med støtteprogrammerne for nye virksomhedsinitiativer i
Europa.

— fremstår som et godt eksempel i forbindelse med kompetenceudvikling, arbejdsorganisering og ligestilling,
(1) ØSU’s udtalelse om »Håndtering af ændringer« (Gyllenhammar-rapporten), EFT C 258, 10.9.1999, s. 1.

Bruxelles, den 2. marts 2000.
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

BILAG
til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
Følgende ændringsforslag blev forkastet under forhandlingerne, men opnåede mindst en fjerdedel af de afgivne
stemmer:
Punkt 8.4.2
Sidste sætning udgår.
Begrundelse
Direktivforslaget om information og høring af medarbejderne er i sin nuværende form ikke acceptabelt for SMV’erne
i markedssektoren. Det lægger alt for tunge forpligtelser over på de mindre virksomheder. Derudover er de to ting
uafhængige af hinanden.

26.4.2000

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

C 117/59

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om toogtyvende ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (phthalater) og om
ændring af Rådets direktiv 88/378/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om sikkerhedskrav til legetøj«
(2000/C 117/12)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 29. februar 2000 under henvisning til EF-traktatens
artikel 95 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, som
udpegede Alma Williams til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 15. februar 2000.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 370. plenarforsamling af 1.-2. marts 2000, mødet den
1. marts 2000, med 27 stemmer for og 21 imod, mens 8 stemte hverken for eller imod, følgende
udtalelse.
1. Indledning
1.1.
Det foreliggende forslag knytter i første række an til
målsætningen om et højt forbrugerbeskyttelsesniveau med
hensyn til sundhed og sikkerhed, som er knæsat i EU-traktaten
og nu videreføres i Amsterdam-traktatens artikel 153. Kommissionen foreslår at forbyde seks giftige phthalater i visse
produkter bestemt for spæd- eller småbørn — de svageste og
mest udsatte forbrugere. Forslaget har form af en toogtyvende
ændring til det eksisterende direktiv om farlige stoffer (1) og
foretager en særskilt ændring i direktivet om sikkerhedskrav til
legetøj (2).
1.2.
Ikke desto mindre har forslaget vidtrækkende generelle
konsekvenser. Det berører følgende centrale spørgsmål eller
temaer:
1.2.1. harmoniseringen af fremgangsmåder og fastlæggelsen af ensartede regler i såvel det indre marked som ansøgerlandene;
1.2.2. samspillet med andre direktiver, som f.eks. brugen af
hasteprocedurerne i medfør af artikel 9 i direktivet om
produktsikkerhed i almindelighed (GPSD) (3);
1.2.3. værdien af de afprøvningsmetoder, som benyttes til
at fastslå omfanget af phthalat-frigivelse;

1.2.5.1. Navnlig forsigtighedsprincippets relevans bør pointeres. Dette er en relativt ny procedure, som er beskrevet i en
nyere meddelelse fra Kommissionen (4), og som her tages i
anvendelse for blot tredje gang. Proceduren sætter Kommissionen i stand til at træffe forebyggende foranstaltninger i
tilfælde, hvor dokumentationen er »utilstrækkelig, tvetydig
eller usikker«, men hvor manglende handling ville udsætte den
offentlige sundhed eller miljøet for uacceptable risici, som
f.eks. i sagen om dioxin i belgiske fødevarer. Det centrale
princip er, at hvor der forekommer en potentiel trussel,
bør der foretages risikoevalueringsundersøgelser; resultaterne
behøver dog ikke at være utvetydige, før man kan gribe ind.
»Fraværet af videnskabeligt bevis bør ikke benyttes som
begrundelse for ikke at handle.«

2. Baggrundsoplysninger
2.1. Hvad er phthalater?
Forslaget omfatter seks phthalater, som er specificeret i et
bilag. Der er tale om velkendte kemiske stoffer, der tilføjes
hård plastic (som polyvinylchlorid) som blødgørere. Den
blødgjorte plastic kan derefter benyttes til fremstilling af
produkter til spæd- og småbørn under 36 måneder som f.eks.
bideringe, narresutter, rangler og legetøj som badedyr. Den
mest benyttede phthalat i produkter som f.eks. bideringe har
været di-»isononyl«phthalat (DINP). Visse phthalater kan også
forekomme naturligt i fødevarer som f.eks. bananer.

1.2.4. pres fra miljøgrupper i en sag, som uundgåeligt
må udløse såvel følelsesmæssige reaktioner som praktiske
overvejelser;

2.2. Hvad er problemet med phthalater?

1.2.5. den voksende fokusering på risikoevalueringsprocedurer og brugen af forsigtighedsprincippet.

Phthalater er ikke bundet til PVC’en og kan i tidens løb migrere
eller lække. Rotteforsøg viser, at phthalater kan forårsage såvel
hormonforstyrrelser som kræft med deraf følgende skader på
lever, nyrer og testikler. Især spæd- og småbørn, som tygger
og sutter i længere perioder, udgør en risikogruppe. Ved

(1) Direktiv 76/769/EØF, EFT L 262, 27.9.1976, s. 201.
(2) Direktiv 88/378/EØF, EFT L 187, 16.7.1988, s. 1.
(3) Direktiv 92/59/EØF, EFT L 228, 11.8.1992, s. 24.

(4) KOM(2000) 1 endelig udg. af 2.2.2000.
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tygning kan plasticen nemlig blive nedbrudt, hvilket fremskynder frigørelsen af phthalater og disses efterfølgende optagelse i
barnets savl. Endvidere er en for voksne Acceptabel Daglig
Indtagelse (ADI) ikke acceptabel for spædbørn på grund af
disses lavere kropsvægt. Phthalater kan være kumulative og
kan absorberes af spædbarnet fra andre kilder, f.eks. brystmælk.

2.2.1. På den baggrund har visse medlemsstater slået kraftigt til lyd for et forbud mod phthalater i spædbørnsartikler,
hvilket i juli 1998 resulterede i en henstilling (1) (i stedet for
det hasteforbud, som kommissær Bonino ville have foretrukket). Også miljøgrupper har presset på for at få et forbud som
led i en bredere kampagne for afskaffelse af alle PVC-produkter.
Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og
Miljø afgav udtalelse i efteråret 1999.
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3.2.
Men med hensyn til, hvad der fremover skal ske, sætter
ØSU spørgsmålstegn ved Kommissionens fremgangsmåde
(skitseret i artikel 2) med sigte på produkter, som kan puttes i
munden, uanset om de er beregnet til dette formål eller ej. De
risici, som er forbundet med sådanne produkter — hovedsagelig legetøj, hvor sutte/tyggetiden er kortere — agter Kommissionen at imødegå ved hjælp af en mærkning, der skal tjene
som advarsel for forældre og andre personer, som passer
småbørn.
3.2.1. ØSU understreger, at det i praksis vil være meget
vanskeligt at formulere en advarsel, som på rimelig måde kan
dække hele den enorme vifte af berørte spædbørnsartikler,
specielt hvis den pågældende advarsel skal figurere på såvel
produktet som emballagen på flere sprog.

2.2.2. Kommissionen har via hasteprocedurerne i produktsikkerhedsdirektivet opnået medlemsstaternes samtykke til et
midlertidigt og foreløbigt forbud mod de seks phthalater med
den begrundelse, at de udgør en alvorlig helbredsrisiko for
børn. Denne foranstaltning trådte i kraft den 19. december
1999.

4.1. Artikel 1

2.2.3. Det foreliggende forslag drejer sig om ændring af
lovgivningen på længere sigt.

Med de allerede fremførte generelle forbehold accepterer ØSU
denne artikel som den eneste mulighed i den aktuelle situation.
Hertil skal yderligere knyttes følgende kommentarer:

3. Generelle bemærkninger: ØSU’s synspunkt

3.1.
For det første støtter ØSU Kommissionens øjeblikkelige
forbud mod phthalater i bestemte småbørnsartikler og dermed
artikel 1 i direktivforslaget.

3.1.1. Eftersom forbudet er en midlertidig og foreløbig
foranstaltning, som skal tages op til vurdering den 8. marts,
ønsker ØSU oplyst, hvilke fremtidige overgangsforstaltninger
man agter at tage i anvendelse.

3.1.2. ØSU er klar over, at Kommissionen havde to valgmuligheder: enten at indføre et forbud eller at støtte sig til
stringente prøver med henblik på fastlæggelse af maksimale
migrationsgrænser samt gennemføre kontrol på dette grundlag. Eftersom sådanne afprøvningsmetoder for phthalaters
vedkommende er usikre, upålidelige og umulige at reproducere, fordi det er vanskeligt at simulere et spædbarns sutte- og
tyggeaktivitet, accepterer ØSU Kommissionens beslutning om
at tage forsigtighedsprincippet i brug. Endvidere skal det
påpeges, at eventuelt alternative løsninger risikerer at skabe ny
tvivl og usikkerhed, hvorfor ØSU slår til lyd for en væsentlig
større forskningsindsats.

(1) Henstilling 98/485/EF, EFT L 217, 5.8.1998, s. 35.

4. Særlige bemærkninger

4.1.1. ØSU beklager, at den definitive ændring af lovgivningen om markedsføring af farlige produkter »grundet den
gældende beslutningsprocedure« først kan træde i kraft om
flere år, men konstaterer, at de påtænkte overgangsordninger
fortsat skal kunne garantere spæd- og småbørns sikkerhed.
4.1.2. ØSU pointerer, at der er særlige problemer forbundet
med at kontrollere artikler, som »går i arv« inden for familien
og benyttes af børn i forskellige aldersgrupper. Det skal også
pege på problemet med småbørnsartikler, som sælges brugt
(f.eks. i genbrugsbutikker).
4.1.3. ØSU understreger betydningen af, at forbudet håndhæves af ansvarlige myndigheder (med en samordning på
EU-plan), og at man er opmærksom på problemerne i de
lande, hvor der ikke altid findes en enkelt myndighed.
4.1.4. ØSU fremhæver behovet for konstant og effektiv
overvågning af forbudet, med en særlig markedsovervågning
for produkter, som importeres fra tredje- og tredjeverdenslande.
4.1.5. ØSU understreger behovet for effektiv kommunikation med forældre og andre personer, der har børn i deres
varetægt, når det gælder produktsikkerhed generelt og phthalater i særdeleshed; navnlig bør man overveje i større udstrækning at gøre brug af »Helpline«-telefonnumre, som nogle
producenter allerede nu angiver på emballagen. Ligeledes bør
fremtidens forældre med omtanke og pædagogisk sans fra en
ganske ung alder bibringes viden om spæd- og småbørns pleje
og adfærd.
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4.2. Artikel 2
ØSU skal påpege, at disse advarsler er så skrapt formulerede,
at de reelt svarer til et forbud. Endvidere er den foreslåede
ordlyd på denne mærkning problematisk, og budskabet formidles ikke klart.
Hvis man alligevel ender med at beslutte, at en sådan mærkning
er en hensigtsmæssig løsning, skal ØSU fremføre følgende
bemærkninger.
4.2.1. Det er ikke nok, at en advarsel er letlæselig og
uudslettelig. Den skal også være forståelig.
4.2.2. ØSU tvivler på, at det — af såvel formgivningssom produktionsmæssige grunde — er realistisk at påføre
permanente advarselsmærker på småartikler beregnet til børn,
navnlig hvis det skal ske på flere forskellige sprog.
4.3.
Eftersom risikoen er ringe i forbindelse med legetøj,
som barnet kun lejlighedsvis bider i eller sutter på, anbefaler
ØSU, at man foreløbig opgiver den foreslåede forsigtigheds-
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mærkning af selve produkterne, da dette vil afstedkomme
store problemer. Når størrelsen tillader det, bør produkterne
mærkes. Som forsigtighedsprincippet er formuleret, skal foranstaltninger, der træffes i medfør af dette princip, stå i et rimeligt
forhold til den risiko, der ønskes begrænset eller elimineret.
5. Konklusioner
5.1.
ØSU skal på ny fremhæve, at sikkerheden må prioriteres højere end alt andet, navnlig når det drejer sig om børn, og
det bifalder Kommissionens indsats for at få indført det
nuværende forbud. Dog er ØSU fortsat utryg ved, at værdien
af de eksisterende afprøvningsmetoder til måling af phthalatfrigørelse stadig kan anfægtes, og at alternative produkter kan
skabe ny usikkerhed. Det slår derfor til lyd for en væsentlig
større forskningsindsats.
5.2.
ØSU accepterer, at Kommissionen i artikel 2 har villet
markere sin støtte til forældres krav på oplysning ved at
forlange omhyggelige advarsler på såvel emballage som på
selve produkterne. Hvis Kommissionen insisterer på denne
advarselsmærkning, bør der både ses nærmere på den sproglige
udformning og tages praktiske kommunikationshensyn.

Bruxelles, den 1. marts 2000.
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Beskæftigelse, økonomiske reformer og social
samhørighed — hen imod et Europa kendetegnet ved innovation og viden«
(2000/C 117/13)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 23. september 1999 under henvisning til forretningsordenens artikel 11, stk. 4, artikel 19, stk. 1, og artikel 23, stk. 3, at afgive udtalelse om »Beskæftigelse,
økonomiske reformer og social samhørighed — hen imod et Europa kendetegnet ved innovation og
viden«.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Underudvalg om »Beskæftigelse, Økonomiske Reformer og
Social Samhørighed«, som udpegede Peter Morgan til ordfører og Ursula Engelen-Kefer til medordfører.
Sektionen vedtog sin udtalelse den 9. februar 2000.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 370. plenarforsamling af 1.-2. marts 2000, mødet den
2. marts 2000, følgende udtalelse med 114 stemmer for og 5 hverken for eller imod.
1. Indledning

1.1.
Den 16. oktober 1999 opfordrede det finske og
portugisiske formandskab andre til at komme med bidrag til
det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd i Lissabon den
23. og 24. marts 2000, hvor man skal diskutere »Beskæftigelse,
økonomiske reformer og social samhørighed — hen imod et
Europa kendetegnet ved innovation og viden«. ØSU er glad for
at være blevet bedt om at bidrage til dette topmøde og for,
sammen med Parlamentet, Kommissionen, Den Europæiske
Centralbank og arbejdsmarkedets parter, at være blevet inviteret til det opfølgende forum på højt niveau, der skal afholdes i
Portugal i begyndelsen af juni.

1.2.
Den 17. januar 2000 sendte den portugisiske premierminister et brev til medlemmerne af Det Europæiske Råd,
hvori problemerne skitseres. Herunder følger et uddrag af
brevet:

»Der er et centralt spørgsmål, som jeg gerne vil tage udgangspunkt i. Et nyt paradigme er under udvikling, nemlig en
økonomi, hvor innovation og viden er den vigtigste kilde
til nationernes, regionernes, virksomhedernes og borgernes
velstand. Europa halter langt bagefter og bør definere sin egen
vej hen imod en ny konkurrencedygtig platform, samtidig med
at man bekæmper de nye farer for social udstødelse. Det er
nødvendigt at kombinere innovation med social integration.«

»Jeg mener, at det er på rette tid at definere et nyt strategisk
mål for de næste ti år: at gøre EU til verdens mest dynamiske
og konkurrencedygtige økonomiske område, der er baseret på
innovation og viden og har de nødvendige forudsætninger for
at fremme økonomisk vækst, skabe flere og bedre arbejdspladser og udvikle større samhørighed.«

»En økonomisk og social strategi med henblik på at forny
grundlaget for vækst i Europa skal kombinere makroøkonomiske politikker med en modernisering af den sociale beskyttelse.«

»EU står over for en ny fase i sin udvikling.«

»Trods økonomiske opgangstider eksisterer der fortsat alvorlige
sociale problemer såsom arbejdsløshed, social udstødelse og
risikoen for en fremtidig ubalance i socialsikringssystemerne
— der også afspejler mere fundamentale strukturelle vanskeligheder, der stiller krav om dristige reformer. Disse vanskeligheder forstørres af de uundgåelige udfordringer, som globalisering, teknologiske forandringer og en stadig ældre befolkning
frembyder. EU’s sociale model kan kun bevares, hvis man
udvikler nye konkurrencefaktorer og fornyer selve den sociale
model.«

»Portugal har formandskabet i 2000. Det er et passende
tidspunkt for langsigtede overvejelser og beslutninger. Dette er
formålet med det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd,
som afholdes i Lissabon den 23. og 24. marts. Vi ønsker at
ajourføre EU’s strategi for vækst, konkurrencedygtighed og
beskæftigelse i lyset af de nye vilkår samt forbedre den
europæiske beskæftigelsespagt.«

1.3.
Det portugisiske formandskab har efterfølgende fremlagt sit dokument af 12. januar 2000, der har titlen »Beskæftigelse, økonomiske reformer og social samhørighed — hen
imod et Europa kendetegnet ved innovation og viden«.

1.4.
ØSU hilser dokumentet velkommen og ser positivt på
de overordnede linjer i forslaget.

1.5.
ØSU støtter tanken om en »positiv strategi«. Denne
udtalelse er også positiv. Vi støtter kravet om en vækstrate på
mindst 3 % for hele EU. Den er muligvis nødt til at være større,
hvis arbejdsløshed og social udstødelse skal bekæmpes. Vi er
enige i, at det nu er vigtigt at fremme en kultur præget af
dynamik og iværksætterånd og en kultur med øget social
samhørighed. Vi mener også, at en økonomisk og social
strategi, der skal modernisere vækstgrundlaget i Europa, er
nødt til at kombinere makroøkonomiske politikker, økonomiske reformer og strukturpolitikker, politikker for aktiv beskæftigelse og en modernisering af den sociale beskyttelse.
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1.6.
ØSU’s reaktion bygger på den antagelse, at EU’s
borgere er tilstrækkeligt innovative og foretagsomme til at
skabe alle de nye faste job, vi har brug for.
1.7.
Hvad står i vejen for jobskabelse i Europa? Alt for få
virksomheder har været i stand til at være innovative og
udnytte vidensressourcerne. Kreativitet er et af menneskets
mægtigste talenter. Hvorfor udnyttes dette ikke fuldt ud i
Europa? Hvad er det nye paradigme?

2. Det nye paradigme
2.1.
Med begrebet »det nye paradigme« menes i konventionel sprogbrug vækst uden inflation, og det anvendes i forbindelse med USA’s monetære politik. I praksis indebærer dette
også højere beskæftigelse uden inflation, som den lavere
arbejdsløshed i USA viser. Af sociale årsager ses USA ikke som
nogen model for Europa. I en europæisk sammenhæng kan
paradigmet fortolkes på følgende måde:
— stærkest mulig økonomisk udvikling og mindst mulig
social udstødelse og konflikt,
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2.2.3. Hvis det nye paradigme er et »resultat«, hvilke faktorer
har så ført til dette, og hvilke faktorer kan føre til et tilsvarende
resultat i EU? Der er intet definitivt svar på dette spørgsmål,
men en række årsager kan udpeges. Disse spænder fra økonomiske og erhvervsmæssige til kulturelle, sociale og økologiske
faktorer og behovet for bæredygtighed.

2.3.
Hvilke faktorer styrer det nye paradigme, og hvad
kendertegner dette? Hvad styres den inflationsløse vækst af?
Blandt de mest påfaldende elementer er:
— global konkurrence, der presser priserne ned på varer og
tjenester i visse sektorer,
— produktivitet, der endelig synes at være på vej ind i en ny
dimension som følge af langsigtede investeringer i IT og
telekommunikation,
— kundskaber, hvor ændringer i efterspørgslen har bragt et
fåtal af job i høj kurs, mens hovedparten af job for
specialarbejdere og ufaglærte indtager en bundplacering på
arbejdsmarkedet,

— tilvejebringelse af et konkurrencedygtigt marked og samtidig bevarelse af en konkurrencedygtig arbejdsmarkedsmodel,

— IT-styret omlægning, der har ført til henholdsvis ophævelse
af lagdeling og udlicitering, der begge kan være deflationære,

— optimal udnyttelse af ny teknologi i en strategi, der er
bæredygtig for de sociale og miljømæssige rammer og
ressourcer,

— udvikling af servicesektoren og overflytning af job til
servicesektoren,

— sikring af bæredygtighed samtidig med udviklingen af en
deltagerorienteret kultur og en passende virksomhedskultur, der bygger på en kreativ tilgang til livslang uddannelse
og solidaritet.
2.2.
I det nuværende EU er et sådant paradigme — økonomisk vækst, der også indbefatter social samhørighed, som fører
til øget beskæftigelse, men uden inflation — det mest ønskelige
resultat.
2.2.1. Sunde og optimistiske økonomiske rammevilkår
fremmer strukturelle forandringer. Det er lettere at nedlægge
arbejdspladser, der ikke længere er konkurrencedygtige, jo flere
nye, varige arbejdspladser, der skabes i andre sektorer, og jo
mere et jobskift indebærer udsigt til bedre arbejdsforhold.
2.2.2. Det, som behøves, er derfor en økonomisk politik,
der også har til formål at sikre en vedvarende stigning i
den almene efterspørgsel, som er større end fremgangen i
produktiviteten. De nuværende problemer kan ikke overvindes
ved at give afkald på økonomisk vækst. Vi er nødt til at nå i
hvert fald det vækstmål på 3 %, der nævnes i formandskabets
dokument.

— mere fleksibel beskæftigelse med fokus på livsstil, både
hvad angår geografisk beliggenhed og arbejdstid.

2.4.
Hvis ovennævnte faktorer forklarer, hvorfor inflationstrykket er blevet reduceret, hvilke forklarer så væksten?
— Den dynamiske IT-erhvervssektor eller, mere korrekt,
sektoren for informationssamfundsteknologi (IST) — herunder EDB-udstyr og -programmer samt tjenester,
— den hastige vækst i informationsbaserede sektorer såsom
medie- og finanssektoren som et direkte resultat af udviklingen inden for IST,
— den tiltagende omdannelse af sektorer baseret på traditionelle aktiver,
— væksten i venturekapitalsektoren og den hastige fremkomst af nye virksomheder, hvoraf mange udnytter ny
teknologi,
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— politikken for en bæredygtig udvikling, der får stadig
større indflydelse på tilpasningen af gamle sektorer og
udviklingen af nye.
2.5.
De faktorer, der beskrives i punkt 2.3 og 2.4, har kun
haft en positiv effekt på det nye paradigme på grund af en
gunstig skatte- og finanspolitik, der har stimuleret og skabt
mulighed for omfattende investeringer i informationsteknologi.
2.6.
En væsentlig faktor i forbindelse med overgangen til
det nye paradigme i USA er kapitalmarkedernes rolle. Den
enorme vækst i teknologisektorens markedsværdi er blevet
opnået ved en større omdirigering af investeringer. Den meget
store vækst i venturekapitalfonde er et andet eksempel på
denne nye fokus. Et lignende kapitalmarked eksisterer endnu
ikke i EU. Indførelsen af euroen er en vigtig forløber, men
markederne for egenkapital og venturekapital er fortsat underudviklede. Nylige transaktioner henover grænserne i EU er en
strømpil for udviklingen, men regeringer, banker, virksomhe-
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der og lovgivere er nødt til at have ambitioner og visioner om
et fælleseuropæisk grundlag for det nye paradigme i EU. Man
kan kun gøre det lettere at foretage grænseoverskridende
finansielle transaktioner i Europa, hvis man anerkender, at en
grænseoverskridende bevægelse af arbejdstagere ikke er mulig
på samme måde som mellem de amerikanske stater. Den
sociale dimension har derfor brug for en europæisk løsning.
2.7.
Disse vækst- og produktivitetsfaktorer påvirker igen de
sociale, kulturelle og organisationsmæssige sider af erhvervslivet.
2.8.
Tabel 1 afspejler indvirkningen af japanske produktionsmetoder, som det fremgår af bogen »The Machine that
Changed the World« (1). Det anerkendes, at kunder skaber job,
at mennesker er de vigtigste aktiver, og at arbejdstagere kun
kan være fuldt effektive, hvis de får indflydelse.
(1) Womack, James P. o.a., »The Machine that Changed the World«,
1990, overs. til dansk: »Princippet der ændrede verden: trimmet
produktion«, 1991.

Tabel 1: Den gamle og den nye virksomhedsånd

Gammel virksomhedsånd

Ny virksomhedsånd

Profit som første prioritet

Tilfredse kunder som første prioritet

Genstande er aktiver

Mennesker er aktiver

Tænkere og arbejdere er adskilt

Arbejdere og tænkere er identiske

Masseproduktion

Trimmet produktion

Separat markedsføring med uafhængige leverandører og kunder

Integreret markedsføring med partnerskabsbaserede relationer med
leverandører og kunder

Organisation styret af hierarkier, adskillelse af funktionsområder

Organisation baseret på teamarbejde, adskillige tværgående teams

Præstationsmåling med henblik på kontrol, styret af finansielle motiver

Præstationsmåling med henblik på fornyelse, bredere foranstaltninger

Stordriftsfordele er vigtige

Tidsmæssige fordele er vigtige

Kilde: Hall, Source of Enterprise (1993), s. 281.

2.9.
Tabel 2 beskriver den nye organisationsmæssige etik,
der er baseret på jobkvalificerende færdigheder, hurtig foran-

dring og omfattende samarbejds- og belønningssystemer.
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Tabel 2: Ledelsesvalg
Før revolution

Efter revolution

Livslang beskæftigelse

Livslang brugbarhed på arbejdsmarkedet

Minimale risici ved forandring

Maksimalt potentiale for forandring

Ledelsen som modstander

Ledelsen som samarbejdspartner

Snævert syn på hovedaktionærer

Nuanceret syn på hovedaktionærer

Koncentrering af belønninger

Udspredning af belønninger

Fremhævelse af administrativ ekspertise

Fremhævelse af teknisk ekspertise

Fokus på kontinuitet

Fokus på løbende diskontinuitet

Adskillelse og specialisering som nøglen til succes

Holistisk tilgang til organisation

Fragmenteret syn på arbejde og nye idéer

Integreret syn på arbejde og nye idéer

Opretholdelse af gamle regler

Fornyelse af regler

Kilde: Cannon, Welcome to the Revolution (1996), s. 18.

2.10. Tabel 3 fremhæver især informationssystemers effekt
på organisationskulturen. Dette er det nye paradigme i

organisationsmæssig forstand.

Tabel 3: Overgangen fra industrisamfundet til informationssamfundet
Industrisamfundets organisationer

Informationssamfundets organisationer

Fokus på målelige resultater

Fokus på strategiske spørgsmål via styrket medarbejderindflydelse

Højt specialiseret vidensbase, der resulterer i kvalifikationer inden for
et enkelt fagområde

Tværfaglig vidensbase, der resulterer i kvalifikationer på tværs af
mange fagområder

Individuelt ansvar

Ansvar som team

Klart differentierede og segmenterede positioner, roller og ansvar
inden for organisation

Matrix-struktur med fleksible positioner, roller og svar

Lineær »input-output«-tænkning om programmer

Holistisk perspektiv på programplanlægning

Reaktiv, når det drejer sig om at løse de løbende problemer — en
kortsigtet fokus styret af, hvor meget det alt i alt vil koste

Proaktiv: forudse problemer, inden de bliver til kriser; opnå en balance
mellem kortsigtet pragmatisme og langsigtede mål

Lokalt perspektiv præger programplanlægning

Globalt perspektiv præger programplanlægning

Hierarkiske, lineære informationsstrømme

Mangesidet kontaktflade, opbygning af »grænseløse« informationsnet

Fokus på kvantitative forskelle

Fokus på kvalitative forskelle

Produktionsanlæg og udstyr som mål for investeringer

Udvikling af medarbejdere som mål for investeringer

Effektivitet opnås vha. en metodisk fremgang

Opnåelse af overlegen præstation styrkes af fælles værdier

Initiativer til fornyelse opstår hos en ledende elite

Initiativer til fornyelse opstår overalt

Nutidsorienteret, man arbejder med det, man kender

Fremtidsorienteret, man opererer på forkant med udviklingen

Kilde: Hames, The Management Myth (1994).
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2.10.1. Eksistensen af et kreativt potentiale er i stigende
grad nøglen til konkurrencemæssig fremgang. Traditionelt har
det hovedsageligt været forbeholdt nogle få at udvikle nye
løsninger. Men for at holde trit med en stadig hurtigere
udvikling er det nødvendigt at mangedoble dette kreative
potentiale. I den forbindelse er det afgørende, at man ikke blot
fremmer grundlæggende viden og den nyeste teknologi; det er
ligeså vigtigt at øge den specialiserede knowhow på alle
områder. Det er derfor vigtigt at fremme integration på
arbejdsmarkedet og vedvarende tilpasse og opgradere arbejdskraftens færdigheder, hvis den europæiske økonomis innovationsevne skal forbedres.

2.10.2. Innovation er en meget social proces, der først og
fremmest handler om mennesker og deres viden, kundskaber
og kreativitet. Disse færdigheder bør få plads til at udvikle sig i
samarbejds- og indflydelsesbaserede arbejdsmiljøer og ikke
bremses af traditionelle hierarkier. Det vigtige er ikke blot at
følge forskrifter, men at organisere produktionsprocessen på
den bedst mulige måde. For at opnå dette er man nødt til at
give medarbejderne indflydelse. Nye måder at tilrettelægge
arbejdet på, f.eks. gruppe- og teamarbejde, gør det muligt at
udnytte arbejdsstyrkens viden og færdigheder til fulde og
udvide de ansattes muligheder for at agere og evner til at træffe
beslutninger. Man kan derved kombinere øget produktivitet
og konkurrenceevne med forbedrede arbejdsvilkår for medarbejderne. Inddragelse af alle arbejdstagere forudsætter, at
informations-, hørings- og medindflydelsesprocedurerne udvikles i virksomhederne og i servicesektoren.

2.10.3. Hvis innovation ikke blot anskues som en teknisk,
men også som en social proces, forudsætter den dels en
grundlæggende forandring af arbejdsstrukturer, dels fornyet
overvejelse af arbejdstiden. Man er nødt til at finde nye
løsninger, der forliger erhvervslivets målsætninger, arbejdstagernes behov og forbrugernes interesser. Virksomheder har
store fordele ved den øgede produktivitet, som dette forårsager,
mens arbejdstagerne nyder sikkerheden ved konkurrencedygtige job og bedre er i stand til at kombinere karriere og familieliv.
Målet bør være at forlige alle interesser på en retfærdig måde
og finde en ny balance mellem på den ene side erhvervslivets
behov, hvad angår fleksibilitet, og på den anden side arbejdstagernes behov for større kontrol over deres tid og mulighed
for at opnå social beskyttelse. Den strukturomlægning, der
gennemføres nu, vil med tiden ændre normerne for arbejdsvilkår. En omdefinering af »normal arbejdstid« kræver kollektive
aftaler (og i visse tilfælde lovbestemmelser) for at garantere
arbejdstagernes ret til social beskyttelse, men denne bør ikke
selv blive til en hindring for beskæftigelse og konkurrenceevne.

2.11. De forandringer, der skitseres i de tre tabeller, er
vidtgående. Det er svært at gennemføre dem i store virksomheder med traditioner. De kan meget lettere gennemføres i nye
virksomheder, der ikke har nogen social og organisationsmæssig arv. Dette forklarer delvist visse nye virksomheders hastige
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vækst og succes. Udfordringen består i at opnå disse forandringer i alle virksomheder.

2.12. De hastige strukturelle forandringer indebærer såvel
risici som nye muligheder.
— Arbejdskraftintensive aktiviteter med benyttelse af en relativt ufaglært arbejdsstyrke vil blive afløst af mere kapitalintensive erhvervssektorer med en mere faglært arbejdsstyrke
og person- eller virksomhedsorienterede tjenester.
— Et højere færdighedsniveau vil blive krævet af såvel nye
arbejdstagere som af dem, der allerede er på arbejdsmarkedet. På samme tid vil »holdbarheden« af den fornødne
viden være kortere, hvilket vil gøre det nødvendigt med
stadig hurtigere reaktionsevne og tilpasning. Dette vil igen
kræve en vidtgående ændring af, hvordan man uddanner
faglærere.
— Nye måder at tilrettelægge arbejdet på bør bl.a. omfatte
større ansvar til arbejdstagere, så de lettere kan realisere
deres potentiale. Bedre evner til problemløsning og sociale
færdigheder vil være et krav selv på de laveste niveauer
inden for organisationsstrukturen.
— Jobskift, enten inden for en virksomhed eller mellem
forskellige virksomheder, vil blive mere almindeligt. For
mange går dette hånd i hånd med ringere ansættelsestryghed. Samtidig bliver nye, som regel mindre beskyttede,
beskæftigelsesformer mere almindelige, f.eks. midlertidige
kontrakter, deltidsbeskæftigelse, selvstændig beskæftigelse
med status som »delvis« ansat osv., hvilket gør det nødvendigt at udvikle og anvende strategier og investeringer,
der giver arbejdstagerne mulighed for at tilpasse sig og
tilvejebringer tilstrækkelig social tryghed. Én af de vigtigste
forudsætninger for, at de strukturelle forandringer kan
fungere, er, at de ledsages af social tryghed.
— Mulighederne på arbejdsmarkedet for dårligere kvalificerede arbejdstagere synes at blive stadig mindre. Dette vil
medføre højere arbejdsløshed, lavere relative indkomster
og større lønforskelle. Der er derfor behov for en passende
politik for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, efteruddannelse og integration af langtidsarbejdsløse. De arbejdstagere, der har vanskeligt ved eller ligefrem må opgive at
tilpasse sig, vil møde flere hindringer for beskæftigelse.
— Fattigdommen og den sociale udstødelse vil måske øges,
og nye former for marginalisering vil ledsage de hastige
strukturelle forandringer. Der er også dramatisk voksende,
såvel direkte som indirekte, omkostninger ved social
udstødelse. Både private og offentlige instanser, herunder
virksomheder, er nødt til at gøre det til en af deres
hovedopgaver at bekæmpe denne tendens via forskellige
foranstaltninger, der skal sikre, at en politik for integration
på arbejdsmarkedet prioriteres inden for alle områder.
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2.13. En vedvarende forbedring af beskæftigelsessituationen i Europa vil derfor også afhænge af, hvor dygtig man er til
at fremme og på en socialt acceptabel måde omstille økonomien, og hvordan man kan styrke virksomhedernes evne til
innovation.

2.14. Det er det portugisiske formandskabs klare hensigt at
anvende det ekstraordinære topmøde i Lissabon til at fremskynde og opprioritere indsatsen for større innovation og
viden, der har været undervejs via regeringskonferencerne i
Køln, Cardiff og Luxembourg.

2.15. Den vigtigste opgave for Det Europæiske Råd i
Lissabon er at anlægge et strategisk syn på Europas situation i
relation til det nye paradigme. Det igangværende cykliske
opsving i økonomien kan blive brugt som undskyldning for
ikke at træffe de afgørende foranstaltninger, der er nødvendige,
hvis det cykliske opsving skal omsættes til strukturel fornyelse,
som fører til en varig vækst i beskæftigelsen.

2.16. ØSU er overbevist om, at Europa har den fornødne
idérigdom, kreativitet, viden og foretagsomhed til at kunne
udnytte det nye paradigme. Men vi må slippe disse evner
løs. Det er nødvendigt at erstatte forhindringer med nye
muligheder, straffeforanstaltninger med incitamenter. I løbet
af de sidste ti år er europæisk erhvervsliv blevet liberaliseret. Vi
må nu frigøre energien hos Europas mænd og kvinder.
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3.2. ØSU foreslår følgende dagsorden for Lissabon-topmødet:

3.2.1. T i l p a s n i n g a f d e n s o c i a l e m o d e l ( e l . d e
sociale modeller) til det nye paradigme:
Selv om den sociale beskyttelse bevares, er det nødvendigt at
tilpasse den sociale model i dens forskellige regionale former
for at fjerne beskæftigelseshindringer, undgå social udstødelse
i alle aldersgrupper, samt styrke lige muligheder, især for
kvinder.

3.2.2. G e n n e m f ø r e l s e a f e n m a s s e u d d a n n e l s e
i informationssamfundets teknologier:
For at sikre beskæftigelsesegnethed og undgå social udstødelse
bør der tages specifikke hensyn til hver enkelt generation af
mænd og kvinder.

3.2.3. U d b r e d e l s e o g f r e m m e a f i v æ r k s æ t t e r kulturen:
Dette omfatter kundskaber og integration af alle på arbejdsmarkedet, incitamenter til iværksættere og arbejdstagere og anerkendelse af iværksætterkulturens sociale og økonomiske
værdi. Med iværksættere menes grundlæggere og ledere af små
og mellemstore virksomheder — herunder virksomheder
inden for den sociale økonomi — der udforsker nye teknologier og orienterer sig mod nye markeder.

3. På vej mod det nye paradigme — et innovations — og
vidensbaseret samfund
3.2.4. H j æ l p t i l , a t e t a b l e r e d e v i r k s o m h e d e r
kan konvertere til det nye paradigme:
3.1.
Lissabon-topmødets opgave er at fremskynde indførelsen af det nye paradigme. I en vis udstrækning fører allerede
de igangværende »processer« i den retning. Et »kundskabernes
Europa« har mange dimensioner, og en række fællesskabspolitikker er blevet udformet med henblik på at fremme dets
udvikling. Viden er primært et resultat af videnskabelig og
teknologisk forskning og bør struktureres på en hensigtsmæssig måde, så den lettere kan udbredes og udnyttes af den
brede offentlighed. Informationsteknologien — som selv er et
produkt af vidensboomet — er et redskab, der rummer
mange muligheder for at udbrede viden: Beherskelse af denne
teknologi er således et væsentligt skridt hen imod udviklingen
af et kundskabernes Europa. Det, vi har brug for på Lissabon-mødet, er en forpligtelse til et begrænset antal meget
synlige aktioner, der vil skabe de rette rammer for det nye
paradigme samt fremskynde udviklingen hen imod det. De
foreslåede foranstaltninger skal sætte skub i innovationen.
Hvad det vidensbaserede samfund angår, foreslås det at
fokusere på tilegnelse af kundskaber ved hjælp af informationsteknologi.

Omfanget af de påkrævede forandringer fremgår af tabellerne
og bemærkningerne i afsnit 2.

3.2.5. T i l p a s n i n g a f a l m e n e o g f a g l i g e u d dannelser til det nye paradigme:
Selv om de almene og faglige uddannelser generelt er et vigtigt
element i forbindelse med begrebet om det nye paradigme og
specielt i forbindelse med beskæftigelsesegnethed, er det værd
at bemærke, at det nye paradigme i USA er baseret på et
generelt lavt uddannelsesniveau. I betragtning af støtten fra
regeringer og virksomheder har EU på grund af det højere
uddannelsesniveau mulighed for at satse på såvel kvalitet
som kvantitet i forbindelse med jobskabelsen. Investering i
menneskelig kapital er grundlaget for et samfund af innovation
og viden.
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3.2.6. S i k r i n g a f e n b æ r e d y g t i g u d v i k l i n g
med innovation og vækst:
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— I hvor vid udstrækning er forskellige barsels- og børnepasningsregler såvel som tilrettelæggelsen af arbejds- og
familielivet til gavn eller skade for forældres beskæftigelsesmuligheder?

Fuld tilpasning af EU’s økonomi og kultur til princippet
om og rettesnoren for en bæredygtig udvikling indebærer
vidtgående forandringer, brud på fundamentale områder og
både teknologisk og adfærdsmæssig innovation. En sådan
udvikling er i overensstemmelse med det nye paradigme.

— Hvorfor forvandles cyklisk ledighed lettere til strukturel
ledighed i visse modeller end i andre? Hvilke faktorer
forhindrer genbeskæftigelse?

3.3.
ØSU tager det for givet, at EU-institutioner og
medlemsstater i fuldt omfang vil involvere arbejdsmarkedets
parter og andre samfundsorganisationer i gennemførelsen af
beslutningerne fra Lissabon-topmødet. Deres deltagelse er
afgørende for, at dette bliver en succes.

— Hvad er sammenhængen mellem pensionsmidler og tidlig
pensionering i visse medlemsstater? Kan denne sammenkædning ophæves, så personer, der er gået på pension, kan
genbeskæftiges, uden at dette skader deres pensionsmuligheder?

4. Tilpasning af de sociale modeller

— Hvad er de vigtigste årsager til fattigdom og social udstødelse, og hvilken politik er bedst egnet til at fremme integration af de svageste grupper?

4.1.
ØSU’s betænkeligheder vedrører den del af social- og
kulturmodellen, som omfatter ansættelse, tryghed i ansættelsen, arbejdsløshed og pensionering efter ansættelsens ophør.
En nylig analyse viser, at der i EU eksisterer en rhinsk, nordisk,
mediterran og anglosaksisk model, som er forskellige, hvad
angår rækkevidde, måde at fungere på og finansiering. I
forbindelse med denne udtalelse er det vigtigt at anerkende, at
disse forskelle faktisk giver forskellige resultater på mange
forskellige skalaer, f.eks.
— procentdel af mænd i beskæftigelse på forskellige alderstrin,
— procentdel af kvinder i beskæftigelse på forskellige alderstrin,
— procentdel af unge, der endnu ikke er i beskæftigelse,
— andel af ældre i erhvervsaktiv alder, som er permanent
udelukket fra arbejdsmarkedet,
— osv.
4.2.
Uden at fokusere specifikt på en bestemt model kan vi
stille visse generelle spørgsmål om, hvordan alle modellerne
fungerer.
— Hvorfor er så mange unge udelukket fra arbejdsstyrken i
visse lande? Hvilke faktorer begrænser deres beskæftigelsesmuligheder?
— Hvorfor forsinker visse modeller de unges adgang til
arbejdsstyrken i næsten 10 år — muligvis de ti år, hvor
man har størst energi og inspiration?
— Hvorfor fører visse modeller til flere job til enlige kvinder
end enlige mænd, mens dette i andre modeller langt fra er
tilfældet?

For at finde løsninger og svar på disse spørgsmål bør EU-topmødet evaluere, hvordan processen med benchmarking og
udveksling af god praksis fungerer.

4.3.
Forudsat at der føres en gunstig skatte- og finanspolitik,
kan man opnå en yderligere stigning i beskæftigelsen, når der
er fundet en god balance mellem foranstaltningerne til social
beskyttelse og sociale forandringer.

4.3.1. Indførelsen af fleksibel arbejdstid og andre arbejdstidsordninger, der er blevet vedtaget kollektivt, bør ikke kun
afgøres af virksomhedernes profitorienterede kriterier for
tilrettelæggelse af tid, men bør også give arbejdstagere af begge
køn mere indflydelse på, hvordan deres individuelle arbejdstid
er tilrettelagt. Mere fleksible arbejdstider øger virksomhedernes
handlemuligheder, men de ansatte bør også i langt større
udstrækning kunne forbedre koordineringen af deres arbejdsmæssige og private forpligtelser. Flere muligheder for de
ansatte, hvad angår arbejdstid, åbner også op for nye beskæftigelsespolitiske strategier.

4.3.2. Hvad beskæftigelsesomkostningerne angår, opstår de
største problemer i de modeller, hvor de sociale omkostninger
dækkes ved hjælp af en skat på beskæftigelse. Der er behov for
en velovervejet EU-reform af disse finansieringsstrukturer.

4.4.
Pensioner er et særligt problem i mange medlemsstaters
sociale modeller. Forholdet mellem antallet af erhvervsaktive
mænd og kvinder og mænd og kvinder i pensionsalderen
bliver stadig mere skævt. Alligevel sænkes pensionsalderen,
der er stor ungdomsarbejdsløshed, og den manglende finansiering af pensionsforpligtelser er et voksende problem og
en potentiel årsag til højere sociale omkostninger. Alle tre
problemer skal løses ved
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på kort sigt:
— at bruge tidlig pensionering til at reducere medarbejderantallet og skabe nye job for unge,
på lang sigt:
— at integrere de unge i arbejdsstyrken,
— at vende tendensen til tidlig pensionering,
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4.9.
ØSU giver sin støtte til afsnit 4 i formandskabets
dokument, hvor det hedder, at »(for) at kunne udnytte (vor)
arbejdsreserve er det også nødvendigt at undersøge den
europæiske sociale model nærmere. Den europæiske sociale
model er en af grundpillerne i det europæiske projekt. Men to
forudsætninger skal være opfyldt for, at den kan bibeholdes
i den nuværende globaliseringskontekst: Dens økonomiske
grundlag skal reformeres ved at opbygge nye konkurrencefaktorer, og selve den europæiske sociale models opbygning skal
moderniseres. Derved vil der kunne skabes en ny syntese med
øget beskæftigelse og større social sammenhæng.«

— at ændre pensionsordningernes struktur og finansiering.

4.5.
Omsorg for de kommende generationer er vigtig for
en fremtidig social model. Hvad angår børn, bør en politik for
bekæmpelse af børneudnyttelse tage hensyn til den holistiske,
forebyggende og proaktive tilgang, som foreslås i ØSU’s
udtalelse om emnet (CES 976/98). ØSU roser i den forbindelse
det portugisiske formandskab for dets målsætning om, at
fattigdom blandt børn skal være udryddet senest år 2010, og
ØSU giver sin fulde opbakning hertil.

4.6.
Som sammenlignende studier af de forskellige
medlemsstaters beskæftigelsespolitik viser, kræves der en integreret strategi, der omfatter økonomisk politik, skattepolitik,
strukturpolitik og arbejdsmarkedspolitik, hvis man skal opnå
holdbare resultater i kampen mod arbejdsløshed. I denne
policy-mix indgår også, at man skal sikre virksomheders og
arbejdspladsers fremtid ved hjælp af strukturelle, organisationsmæssige og strukturelle innovationer i den private og den
offentlige sektor. Der er brug for økonomiske og sociale
innovationer i erhvervslivet i stedet for fantasiløse beslutninger
om reduktion af personalestørrelse eller udflytning til lavtlønsområder.

4.7.
Det er indlysende, at det nye paradigme skal integrere
den sociale model. EU bør holde fast ved sine allerede
opnåede resultater. Samtidig bør man se på mekanismerne i
de forskellige modeller. Vores måde at anskue disse spørgsmål
på bør bygge på tilliden til, at hvis vi i det nye paradigme kan
skabe et innovations- og vidensbaseret samfund, er vores evne
til at skabe nye varige job betydelig. Den sociale model
bør overvejende fokusere på at fastlægge rammer og social
beskyttelse på en sådan måde, at alle arbejdstagere har de
bedste muligheder for at udvikle og anvende deres kundskaber.
I det nye paradigme bør den sociale model ikke være defensiv.
Den skal være gennemtrængt af optimisme og en overbevisning om, at vore borgere er innovative. Uden dette hjælper
ingen model.

5. Den brede befolknings tilegnelse af informationssamfundets teknologier

5.1.
Beherskelse og anvendelse af informationsteknologi er
ikke bare vigtigt for uddannelse og arbejde. Der er tale om
basale færdigheder i det 21. århundrede, der svarer til at kunne
køre bil i det 20. århundrede.

5.2.
Under det 20. århundredes langsomme udvikling af
massebilisme kunne de enkelte generationer tilegne sig kørefærdigheder, efterhånden som de fik brug for dem. Udviklingen
af et internetbaseret informationssamfund vil ske i løbet af
mindre end én generation. Derfor må der sættes skub i
tilegnelsen af de nødvendige færdigheder, hvilket kræver
initiativer fra såvel regeringernes som virksomhedernes side.

5.3.
Der er store sociale fordele forbundet med at gøre
befolkningen fortrolig med Internet og e-mail. Der åbnes en
helt ny verden af muligheder for ældre, handicappede og syge.
Efter alt at dømme vil forbrugerne inden for en overskuelig
fremtid opnå bedre service via e-handel end via de traditionelle
distributionskanaler. Dette betyder formentlig også, at personer, der ikke er fortrolige med Internettet, vil være svagere
stillet end andre, hvilket indebærer, at en allerede eksisterende
skævhed øges.

5.4.
Overordnet set må civilsamfundet vurdere de risici og
muligheder, der er forbundet med informationsteknologien,
således at udviklingen kan følge de sociale behov. Det er derfor
nødvendigt med uddannelse og undervisning i informationsteknologiens muligheder og begrænsninger. Et virtuelt samfund kan ikke erstatte et virkeligt samfund.

5.5.
Hvordan skal den brede befolkning blive fortrolig med
informationsteknologien?
4.8.
Samtidig med at man overvejer, hvordan de nuværende
sociale modeller i EU bør tilpasses til det nye paradigme, er det
i forlængelse heraf nødvendigt at tage stilling til, hvordan man
hurtigt kan forberede tiltrædelseslandene i Østeuropa og andre
steder på dette paradigme. Dette involverer naturligvis en
reform af virksomhedsstrukturer såvel som passende og stimulerende sociale rammer.

5.5.1. Borgernes fortrolighed med informationsteknologi
er ikke blot et spørgsmål om erhvervsuddannelse og opnåelse
af færdigheder. Det drejer sig først og fremmest om at ændre
tankegang.
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— Ændret tankegang for så vidt angår adgangsmulighederne
til viden og information (stort antal informationer —
hurtig adgang).
— Ændret tankegang for så vidt angår muligheder for bearbejdning af informationer og formulering af konklusioner.
— Og endelig ændret tankegang for så vidt angår hver enkelt
oplysnings objektive værdi, herunder navnlig i relation til
vore dages behov for konstant filtrering af informationer
og konstant kontrol af oplysningernes pålidelighed.

Derfor er erhvervsuddannelse alene ikke tilstrækkeligt til at
gøre borgerne fortrolige med informationsteknologi. Det er
nødvendigt med bred, vedvarende undervisning.

5.5.2. Den generation, der er under 20, skal opnå færdigheder i informationsteknologi via det almindelige uddannelsessystem. Hvor lærernes kunnen, videreuddannelsen af lærere og
skolernes udstyr endnu ikke lever op til standarden, må en
forbedring opnås gennem lynprogrammer. I denne forbindelse
skal de betydelige færdigheder, som mange elever har, anerkendes og udnyttes.

5.5.3. De øvrige borgere bør gennemgå efteruddannelser
og kurser. Ansvaret for gennemførelsen af sådanne forløb
påhviler skolevæsenet og organer for livslang uddannelse. For
at bevæge sig i ovennævnte retning kræves der helt klart
direkte handling og tilpasninger.

5.5.4. Mange arbejdstagere får færdighederne på deres
arbejdsplads. I mange medlemsstater har man specielle programmer. Situationen forbedres yderligere af undervisningen
af børn i skolen. Det skulle være muligt for skoler at undervise
de forældre, der ikke bruger informationsteknologi på deres
arbejdsplads.

5.5.5. En stor andel af den arbejdende befolkning lige under
60 er formentlig i mindre grad i berøring med og modtagelige
over for informationsteknologi på deres arbejdsplads. Tidlig
pensionering kan betyde, at informationsteknologien simpelthen er gået hen over hovedet på en del af denne generation. Et
spørgsmål af særlig relevans i denne forbindelse er genindslusning af denne aldersgruppe på arbejdsmarkedet.

5.5.6. Mange over 60 er slet ikke kommet med i udviklingen. Uden adgang til informationsteknologi vil denne
generation være socialt sårbar.

5.6.
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Regeringerne anbefales følgende:

5.6.1. At sikre kvaliteten af undervisningen i informationsteknologi i skolerne med den målsætning, at alle skal have
disse færdigheder. Dette kræver tilførsel af store ressourcer,
bl.a. til uddannelse af lærere.

5.6.2. At fremme ordninger vedrørende undervisning i
informationsteknologi for den erhvervsaktive befolkning, om
nødvendigt inden et reelt behov opstår. Alle arbejdstagere skal
have mulighed for at erhverve disse færdigheder, og regeringer
og virksomheder skal anlægge en realistisk synsvinkel og sikre
dem denne mulighed.

5.6.3. At tilbyde beskæftigelsesorienteret undervisning i
informationsteknologi for ledige, herunder personer, der har
ladet sig pensionere, men som kan genindsluses på arbejdsmarkedet. Det er også nødvendigt at tilbyde alternativer til det
mindretal, der ganske enkelt ikke kan erhverve sig disse
færdigheder.

5.6.4. At tilbyde lokal undervisning i informationsteknologi
til personer, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og for ældre, handicappede og syge.

5.6.5. Skal man nå alle, kan det også være nødvendigt at
tilbyde hardware mod en mindre eller slet ingen betaling.
Fagforeninger og virksomheder kan bruge deres forhandlingsposition til at købe billigt på de ansattes vegne. Lokalsamfundet
(jævnfør 5.6.4) vil måske være nødt til at læne sig op ad
regeringen eller en tredje part. Den nye tendens i retning af
udvikling af let computerteknologi skulle billiggøre Internet-anvendelsen.

5.6.6. Medlemsstaterne kunne på Lissabon-topmødet forpligte sig til at gennemføre disse aktioner.

6. Iværksætterkulturen

6.1.
Topmødekonklusionerne skal anerkende iværksætteriets og iværksætternes sociale og økonomiske rolle. Der er
tale om en vigtig kanal for udnyttelse af teknologi, innovation
og viden.

6.2.
Topmødet skal give sig i kast med at fjerne hindringerne for iværksætteri og fremme anerkendelsen af iværksætteriets
sociale og økonomiske rolle.
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Aktioner til fremme af iværksætteri:

6.2.1. Alle skoler på alle niveauer skal gennemføre aktioner,
der er relateret til iværksætteri. Erhvervsvejledere skal uddannes
til at kunne formidle, hvilken udfordring og spænding der
ligger i en karriere som selvstændig. Unge, der forlader
uddannelsessystemet, skal være i stand til at blive iværksættere,
endnu mens de er i 20’erne, hvor deres kreativitet er størst.

6.2.2. Skattemæssige ændringer, der kan stimulere iværksættere og deres ansatte, er nødvendige. Der må skabes et
skattemæssigt miljø, som for alvor kan tiltrække risikovillig
kapital. Alle disse tiltag skal tage sigte mod SMV’er og
etablering af nye virksomheder.

6.2.3. En »lovgivningsrevolution« bør startes med henblik
på at fjerne hindringerne for etablering og udvikling af
virksomheder. Ved udgangen af 2000 bør antallet af papirer,
der kræves for at kunne etablere en virksomhed, være reduceret
til et absolut minimum i medlemsstaterne.

6.2.4. Virksomheder kan kun i mindre omfang beskæftige
sig med lovgivning. De kan ikke blive ved med at forholde sig
til nye regler år efter år. Selv større virksomheder har svært
ved at følge med i den stigende strøm af administrative
formaliteter, selvom deres omkostninger relativt set er lavere
end SMV’ernes. Lovgivningsudviklingen for virksomheder, og
navnlig for SMV’er, må vendes, og byrden må reduceres.

6.2.5. Politikerne må gøre en ihærdig indsats for at dæmme
op for og vende den bølge af lovgivning, der strømmer ind
over virksomhederne og samfundet som sådan. Da ministerier
beskæftiger sig med bestemte delområder, kan de ikke vurdere
den samlede lovgivningsmæssige byrde, erhvervslivet er pålagt
af alle ministerier. Kommissionen og de fleste medlemsstater
har beskæftiget sig med spørgsmålet i årevis, men med ringe
effekt. Der er behov for en gennemgribende politisk indsats,
hvis den skal have nogen virkning. Medlemsstaterne bør på
Lissabon-topmødet atter forpligte sig til at gå ind i dette
arbejde med effektiv overvågning og en klar tidsplan. Et
SMV-charter, som flere på det seneste har slået til lyd for, ville
være en synlig og effektiv metode til løsning af de fleste
problemer på dette område.

6.2.6. Det er navnlig vigtigt ikke at kvæle e-handlen i
fødslen. Den eksplosive vækst inden for dot-com-virksomheder er en vigtig kilde til innovation. De har brug for opmuntring. Kommissionens stærke ønske om at fremme lovgiv-
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ningen vedrørende e-handel hilses velkommen i dot-eu. ØSU
glæder sig over Europe-initiativet (1) og meddelelsen om strategier for job i informationssamfundet (2), som Kommissionen
for nylig har fremlagt med henblik på Lissabon-topmødet.

7. De etablerede virksomheder og det nye paradigme

7.1.
Forandring er en konstant for erhvervslivet. Enhver
virksomhed kan gå fallit. Markedskræfterne ændrer hele tiden
reglerne. Virksomhederne må innovere for at overleve.

7.2.
Innovation er relevant på alle områder af en virksomheds aktiviteter, det være sig forskning og udvikling, produkter
og produktion, markeder og markedsføring eller service. For
så vidt angår arbejdstilrettelæggelsen, er der særlig brug for
innovation på det tekniske, strukturmæssige og sociale område.

7.3.
Innovation indebærer forandring. I det nye paradigme
er forandring en konstant. Det må såvel erhvervslivet som
samfundet og regeringerne acceptere. Virksomhederne må
være mere fleksible og smidige, mindre stive og hierarkiske.

7.4.

Foranstaltninger:

7.4.1. De resterende skel mellem arbejdere og funktionærer
må tages op til overvejelse, eftersom fleksible virksomheder
kun ønsker én kategori af ansatte.

Ifølge Amsterdam-traktatens artikel 13 skal forskelsbehandling
på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro,
handicap, alder eller seksuel orientering afskaffes.

7.4.2. Virksomhederne må sikre sig optimal konkurrencemæssig fordel af informationssamfundets teknologier. Det kan
føre til, at ledelsen bliver mindre hierarkisk organiseret, at
arbejdstagerne får større ansvar, at der skabes nye job, og at
gamle job flyttes andetsteds hen. Sådanne ændringer må
gennemføres med finfølelse. Og for at mildne forandringernes
skadevirkninger og fremme accepten af dem, må arbejdstagerne have støtte fra staten, fagforeningerne og virksomhederne
til omskoling og til at finde nye job.

(1) Europe — Et informationssamfund for alle, KOM(1999) 687
endelig udg.
(2) KOM(2000) 48 endelig udg.
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7.4.3. En kvalificeret og fleksibel arbejdsstyrke bliver af
afgørende betydning for det nye innovative arbejdsmarked.
For øjeblikket er det kun et mindretal af arbejdstagerne, der
har de nødvendige kvalifikationer til at tage den ny teknologi
til sig, og de kan dermed sikre sig en større løn. Flertallet har
ukvalificerede eller semikvalificerede job og har ikke så høj
løn. Der bliver færre ukvalificerede og semikvalificerede job i
fremtiden, og det bliver nødvendigt for alle arbejdstagere at
udvikle deres fulde potentiale via uddannelse og efteruddannelse.
7.4.4. ØSU gentager sin opfordring til, at alle virksomheder
og alle organer inden for den offentlige sektor i EU med over
1 000 ansatte på frivillig basis udarbejder en »rapport om
ændringshåndtering«, hvori der oplyses om planlagte strukturelle ændringer og skitseres en proaktiv strategi for ændringshåndtering. (1) Arbejdstagerne og deres repræsentanter bør
inddrages i udarbejdelsen og gennemførelsen af rapporten.
7.4.5. Med henblik på at foregribe og tage højde for
sektoriel og regional økonomisk udvikling opfordrer ØSU
også Kommissionen til at undersøge det betimelige i at oprette
et Europæisk Observationscenter for Industrielle Ændringer. (2)

8. Uddannelsens tilpasning til det nye paradigme
8.1.

Uddannelsen bør

(a) på individuelt plan:
— give mulighed for at udfolde det personlige potentiale
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for fremtiden ikke, at menneskelige kvalifikationsressourcer
får lov til at ligge brak. I et videnssamfund må en omfattende
handlingsplan til fremme af skrive-, læse- og regnefærdighederne tillægges højeste prioritet. Indvandrere og etniske minoriteter må vises særlig opmærksomhed.

8.3.
Hvis uddannelsessystemet lagde større vægt på at
forberede de unge til arbejdslivet, kunne det få dem til at
fokusere på deres personlige jobegnethed og desuden gøre
dem opmærksom på mulighederne for at arbejde som selvstændig eller drive virksomhed. Samtidig ville de unge kunne
lære om erhvervslivets økonomiske og sociale bidrag og om
dets forpligtelser over for samfundet.

8.4.
For at fremme lige muligheder i videnssamfundet er
det vigtigt, at kvinder i højere grad får adgang til ny teknologi.
I nogle medlemsstater har kvinderne stadig kun beskeden eller
slet ingen adgang til denne teknologi under deres opvækst,
hverken hjemme eller i skolen. Det må der rettes op på i
fremtiden for at sikre lige muligheder for mænd og kvinder og
for at forhindre, at kvinderne skubbes ud af arbejdsmarkedet.
Kvinderne har hidtil nydt godt af servicesektorens ekspansion,
men det må antages, at der fremover vil blive beskæftiget flere
mænd på disse områder. Det skyldes bl.a., at igangværende
rationaliseringer inden for typiske kvindefag i servicesektoren
skaber flere job for mænd i nye servicefag, som er tæt knyttet
til produktionen. I den situation er det vigtigt for kvinderne at
skaffe sig kvalifikationer, så de kan klare sig i disse fag, der vil
vokse hurtigt i fremtiden.

— sikre jobegnethed
b) på nationalt plan:
— give mulighed for at udfolde befolkningens potentiale
— udvikle de kvalifikationer, som stilles til erhvervsliv og
samfund efter det nye paradigme.
8.2.
En grundlæggende forudsætning for, at den enkelte
fuldt ud kan udfolde sine personlige egenskaber, er, at skolen
sætter vedkommende i stand til selv at forme sit liv, til at
klare sig i samfundet og arbejdslivet og til at udvikle social
kompetence og ansvarlighed. Fuld udnyttelse af den ny
teknologis muligheder forudsætter først og fremmest god
eller endog meget god beherskelse af elementær viden og
elementære færdigheder som at kunne tale, læse, skrive og
regne. Mangel på disse færdigheder er den vigtigste årsag til
social udstødelse. Det moderne arbejdslivs udfordringer tillader

(1) Se ØSU’s udtalelse om »Håndtering af ændringer — Gruppen af
eksperter på højt plan om økonomiske og arbejdsmæssige følger
af de industrielle ændringer — Endelig rapport«, EFT C 258,
10.9.1999.
(2) Smst.

8.5.
Det ville være en fejltagelse at lade hensynet til
jobegnethed og arbejdspladsrelevante færdigheder svække den
akademiske uddannelses status. Personer med store akademiske evner bør ideelt set have en akademisk uddannelse på det
højeste niveau, før de påtager sig et job. Mange af erhvervslivets
bedste hoveder har opnået førsteklasses akademiske resultater,
før de gik ind i erhvervslivet. Veluddannede akademikere kan
bidrage til alle aspekter af nationens liv, og der er brug for, at
de spiller en ledende rolle i videnssamfundet.

8.6.
En økonomi, der satser på innovation og viden, må
underbygges af naturvidenskab og teknologi. Der er brug for
avanceret videnskabelig, teknisk og ledelsesmæssig kunnen og
brug for, at den spredes bredt i arbejdsstyrken. Undervisningen
i naturvidenskab og teknologi er ikke tilstrækkelig attraktiv.
En ny måde at gribe undervisningen i og indlæringen af
naturvidenskab og teknologi an på må prioriteres højt på
alle uddannelsessystemets niveauer, og der må sikres bedre
sammenhæng mellem de teoretiske, naturvidenskabelige studier og deres anvendelse i erhvervslivet.
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8.7.
ØSU er for øjeblikket i gang med at udarbejde en
udtalelse om Almenuddannelsens europæiske dimension: substans, indhold og perspektiver, hvori det fremsætter sine
forslag. I Lissabon bør EU forpligte sig til at forbedre den
eksisterende arbejdsstyrkes kvalifikationer via medlemsstaternes og virksomhedernes initiativer og til at arbejde for øget
forståelse for og støtte til iværksætterkulturen.

9. Bæredygtig udvikling

9.1.
Det ville være vanskeligt at forestille sig et nyt paradigme, som ikke omfattede bæredygtig udvikling. Paradigmet skal
være »bæredygtigt«, og derfor må det bygge på innovation og
viden. Blandt de vigtigste mål kan nævnes:

9.1.1. Kontrol med og reduktion af affald og forurening til
lands, til vands og i luften.
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9.5.
Udsigterne til en økonomisk og økologisk bæredygtig
og samtidig socialt stabil fremtid forbedres, hvis det lykkes at
opbygge og videreudvikle en bred basis af teknologisk og
organisatorisk ekspertise. Det forudsætter bl.a. et funktionelt
og effektivt innovationssystem, hvor samspillet mellem forskning og uddannelse, mellem uddannelse, produktion og organisation og mellem teknologioverførsel og statslig innovationspolitik antager mange forskellige former.
9.5.1. Det er også nødvendigt, at man i Europa stærkere
end hidtil både i bredden og i dybden fremmer forskning
og udvikling som investering i og grundlag for fremtidig
innovation (1). Samtidig må man gøre de dermed forbundne
jobmuligheder så attraktive, at de kan tiltrække de bedst
egnede og få dem til at blive i Europa. Allerede i skolen må
undervisningstilbuddene i de matematisk-naturvidenskabelige
(og evt. også i de tekniske) fag udbygges og forbedres.
9.6.
Topmødet i Lissabon bør pålægge Kommissionen at
analysere de problemer, der er nævnt i punkt 9.1, i lyset af
eksisterende EU-programmer og -planer, så Rådet kan overveje
yderligere aktioner med henblik på at sikre, at det nye
paradigme er bæredygtigt.

9.1.2. Bæredygtig anvendelse af jord og vand, hvilket
involverer landbrug, skovbrug, havebrug, byudvikling, industri, transport, turisme og sport.

9.7.
Bæredygtighedsaspektet bliver en særlig udfordring i
forbindelse med de nye medlemsstaters optagelse i EU.

9.1.3. Udvikling af bæredygtige brændstofressourcer og
anvendelsen af organisk brændstof og andre knappe naturressourcer.

10. Staten og det nye paradigme

9.1.4. Produktionen af fødevarer til lands og i havet bør i
højere grad tilpasses efterspørgslen og hensynet til bæredygtighed, og der bør lægges større vægt på kvaliteten i fødekæden.

10.1. På baggrund af de problemer, der er belyst i denne
udtalelse, og de mange initiativer fra medlemsstaternes side,
som er beskrevet, er der grund til at spørge, om vi ikke også
har behov for et nyt paradigme for staten.

9.1.5. Bedre balance mellem offentlig og privat transport
byggende på et fornuftigere syn på fysisk planlægning og
arealanvendelse.

9.2.
Øget viden giver mulighed for bedre at sikre bæredygtig
udvikling. Der er muligheder både for offentlig og privat
forskning, men offentlige initiativer er påkrævede.

10.2. Tidligere tiders klassiske forestillinger om statens
suverænitet som tjenesteyder må vige for tanken om et
samarbejde mellem staten og samfundet. Borgerne venter af
staten ikke bare overholdelse af gældende regler, men også
ordentlige og effektive tjenesteydelser.
10.3.

En politik til modernisering af staten må

— lægge større vægt på decentrale samarbejdsnetværk
9.3.
Der ligger store muligheder for jobskabelse i udvikling
af teknologi med henblik på miljøbeskyttelse og bæredygtig
udvikling.

9.4.
Det vil kræve både tekniske, industrielle, adfærdsmæssige og kulturelle innovationer at nå de mål, der er nævnt
ovenfor i punkt 9.1. Succesrige innovationer må forventes at
give eksisterende virksomheder et opsving og føre til oprettelse
af nye små og mellemstore virksomheder. Medlemsstaterne
må skabe egnede incitamenter (både gulerod og pisk), som kan
fremhjælpe sådanne innovationer.

— i højere grad end hidtil tilgodese økonomiske effektivitetskriterier.
Dette indebærer bl.a. øget effektivitet i forvaltningen og
økonomisk afvejning af alternative metoder.

(1) Se Kommissionens meddelelse »Mod et europæisk forskningsrum«,
KOM(2000) 6.
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10.4. Det bliver en overordentlig kompliceret og tidkrævende opgave at reformere staten og den offentlige forvaltning. I
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en særlig udtalelse kan ØSU udarbejde forslag om, hvordan
man skal gå til værks.

Bruxelles, den 2. marts 2000.
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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