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II
(Forberedende retsakter)

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/68/EF om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod emission af
forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmotorer til montering i mobile ikke-vejgående
maskiner«
(2001/C 260/01)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 15. januar 2001 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 Paulo Barros Vale til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 27. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
11. juli 2001, med 94 stemmer for, 1 imod og 2 hverken for eller imod, følgende udtalelse.
1. Indledning

1.1.
ØSU bifalder Kommissionens forslag om ændring af
direktiv 97/68/EF, som har til formål »at udvide anvendelsesområdet for det gældende direktiv om emissioner fra motorer
med kompressionstænding til montering i mobile ikke-vejgående maskiner..., så det også kommer til at omfatte gnisttændingsmotorer. Det vil bidrage til at nå målene for luftkvaliteten,
især hvad angår ozondannelse«.

1.2.
Det nuværende direktiv omfatter kun motorer med
kompressionstænding med en nettoeffekt på mere en 18 kW
og højst 560 kW. Det indeholder emissionsgrænseværdier for
kulmonoxid, kvælstofoxider, kulbrinter og partikler. Grænseværdierne indføres i to trin — første trin trådte i kraft i 1999,
og andet trin træder i kraft mellem 2000 og 2003, afhængigt
af motorens effekt. Da deres effekt og større brændstofforbrug

gør kompressionsmotorer til en større miljøforureningskilde,
indførtes der i direktiv 97/68/EF bestemmelser for disse
motorer, idet man dog ville vente med at indføre bestemmelser
om mindre motorer med gnisttænding senere. I direktivets
betragtning nr. 5 påregnes direktivet at kunne udvides til også
at omfatte benzinmotorer på op til 19 kW.

1.3.
Kommissionens sigte med forslagets forelæggelse er at
øge luftkvaliteten ved at fastsætte normer og afprøvningsmetoder med hensyn til de maksimale grænseværdier for emissioner
fra motorer på op til 19 kW. Medtagelsen af mindre benzinmotorer er en reaktion på den 5. betragtning i direktiv 97/68/EF.
Begrundelsen for at medtage afprøvningsmetoder til fastsættelse af de maksimale grænseværdier for emissioner er, at der
ikke i øjeblikket findes ISO-normer, og at de regler, som er
vedføjet forslaget, anses for at indebære en hurtigere løsning.
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2. Generelle bemærkninger
2.1.
I mangel af undersøgelser af omkostningseffektiviteten
af gnisttændingsmotorer til ikke-vejgående maskiner under
Auto-Oil II-programmet har Kommissionen benyttet data
indsamlet fra »omfattende undersøgelser af, hvad de krav, der
er truffet beslutning om, indebærer af miljøfordele, virkninger
for emissionen og omkostninger« i USA. Det formodes, at
omkostningseffektiviteten bag de amerikanske bestemmelser
også er typisk for europæiske forhold. De amerikanske skøn
byggede på den forudsætning, at der kun blev indført lovgivning i USA. Det menes, at mange af de europæiske fabrikanter
fremstiller motorer til et globalt marked og er nødt til at
udvikle og producere motorer, der opfylder USA-kravene
uafhængigt af EU-lovgivningen. For de europæiske fabrikanter,
der ikke producerer til det globale marked og ikke kommer til
det, anbefales det at operere med eksempelvis »længere frister
for gennemførelsen«.

2.2.

Bekymringer vedrørende de nye frivillige administrative karakteristika

Kommissionens forslag indeholder nye karakteristika for certificering af motorer i trin II. Den gængse godkendelsesproces i
EU er en standardproces for trin I såvel som for trin II. Et
system, som med held har været benyttet i USA, indføres som
et alternativ for motorfabrikanter; det betegnes som »et
frivilligt udjævnings- og hensættelsessystem for emissioner«.
Gennemførelsen vil måske blive mere kompliceret i EU, fordi
dette består af 15 medlemsstater, men en omhyggelig indsats
skulle kunne gøre det muligt at nå målene. Eksempelvis skal
en motorfabrikant henholde sig til myndighederne i én enkelt
medlemsstat, når han vil afsætte sine produkter på EUmarkedet inden for rammerne af det »frivillige udjævnings- og
hensættelsessystem«.
For at kompensere for de fordele, som fabrikanter af mere
forurenende motorer vil kunne opnå med dette system, kan
fabrikanter, som følger standardprocesserne for godkendelse
af deres motorer, benytte sig af undtagelsen for mindre
motorfamilier (nicheprodukter).
Forhåbentlig vil de undersøgelser, som Kommissionen skal
foretage af dette spørgsmål, og som der sigtes til i en fodnote i
bilag 12, kunne belyse mulighederne for at anvende denne
ordning i EU.

2.3.
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3. Særlige bemærkninger

3.1.
På baggrund af forskellene med hensyn til hvor langt
man er nået med teknologiske løsninger på totakts- og
firtaktsmotorer og i betragtning af, at motorfabrikanterne er
tilbøjelige til at producere til fabrikanter af maskiner, som
deres motorer indgår i, og fabrikanterne af disse mindre
motorer som hovedregel fremstiller motorer også til vejgående
maskiner, er der god grund til at foretage midtvejsevalueringer
forud for måldatoerne, således at man kan bekræfte, at der på
markedet findes motorer, som kan bruges af fabrikanter af
håndbårne maskiner, og som samtidig opfylder de foreslåede
regler.

3.2.
Disse bekymringer skærpes af det forhold, at de
foreslåede regler vil blive baseret på afprøvningsmetoder, som
fastlægges både i det foreliggende forslag om ændring af
direktivet og i direktivet selv.

3.3.
Det er nødvendigt at se nærmere på gennemførligheden
af det frivillige »udjævnings- og hensættelsessystem«, som
følge af problemer med det forventede bureaukrati og med
administrationen.

4. Afsluttende bemærkninger

4.1.
Man bør støtte de miljøhensyn, som ligger til grund
for forslaget, men det er tillige nødvendigt at tage hensyn til de
forventede tekniske vanskeligheder for erhvervslivet og de
vanskeligheder, som knytter sig til at gennemføre og overvåge
iagttagelsen af de fastlagte normer.

4.2.
Da hverken håndbårne eller ikke-håndbårne maskiner
skal registreres, afhænger tilsynet af godkendelsesproceduren.
Enhver form for register eller registrering må ventes at
medføre komplikationer, især i tilfælde, hvor der opereres med
emissionstilgodehavender, og i tilfælde, hvor motorerne og
maskinerne ikke fremstilles af samme virksomhed.

Teknisk sondring mellem totakts- og firtaktsmotorer

Kommissionen arbejder med det princip, at opdelingen af
mindre motorer (motorer med en kraft på op til 19 kW) i
»håndbårne motorer« og »ikke-håndbårne motorer« falder
sammen med den naturlige opdeling i totakts- og firtaktsmotorer. Den kommer derfor ikke ind på totakts/firtaktsløsningen
teknologisk set og underinddeler blot de to kategorier
— motorer til håndbårne maskiner og motorer til ikkehåndbårne maskiner i forskellige klasser, afhængigt af motorstørrelse.

4.3.
En anden vanskelighed i forbindelse med anvendelsen
af det »frivillige udjævnings- og hensættelsessystem« beror på
det forhold, at en motor, som opfylder godkendelseskriterierne
på det tidspunkt, hvor motorfabrikanten anmoder om overensstemmelsesvurderingen, måske ikke længere opfylder disse,
når den maskinfabrikant, som anvender den pågældende
motor, foretager ændringer i lufttilførslen, brændstoftilførslen
og udstødningssystemet (med henblik på tilpasning af den
pågældende maskine), hvorved motorens driftsvilkår og dens
oprindelige emissioner ændres.
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5. Konklusioner
5.1.
ØSU udtrykker tilfredshed med Kommissionens forslag
om at nedbringe forureningen fra ikke-vejgående maskiner,
som er forsynet med forbrændingsmotorer.
5.2.
Grænseværdierne for motoremissioner og tidspunkterne for disses gennemførelse er fornuftige og fortjener ØSU’s

C 260/3

opbakning. ØSU støtter tillige de nye afprøvningsmetoder,
som der redegøres for i bilagene, på grund af deres høje
tekniske standard.
5.3.
På baggrund af de spørgsmål, som det frivillige udjævnings- og hensættelsessystem giver anledning til, bør et sådant
system ikke benyttes i mere end ti år. Herefter bør der
forefindes klare og kvantificerede emissionsgrænseværdier for
alle maskiner.

Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:
—

»Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs flerårige rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration
2002-2006 som bidrag til realiseringen af det europæiske forskningsrum«, og

—

»Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Atomenergifællesskabs
flerårige rammeprogram for forskning og uddannelse 2002-2006 som bidrag til realiseringen
af det europæiske forskningsrum«
(2001/C 260/02)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 30. april 2001 under henvisning til EF-traktatens
artikel 166, stk. 1, at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om de ovennævnte
emner.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, som
udpegede Giannino Bernabei og Gerd Wolf til ordførere. Sektionen vedtog sin udtalelse den 27. juni
2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
11. juli 2001, enstemmigt følgende udtalelse.
1. Resumé

medlemsstaterne og erhvervslivet opfordres til at handle
på samme måde;

1.1.
I dette punkt resumerer ØSU udtalelsens detaljerede
analyser og konklusioner, som det har udledt af de strategiske
målsætninger, der f.eks. blev vedtaget i Lissabon og Stockholm.
ØSU anbefaler følgende:

—

der bør foretages visse specifikke omallokeringer i budgettet for det sjette rammeprogram, der endvidere bør
forhøjes beskedent fra 17 500 mio. EUR til 18 930 mio.
EUR;

—

—

man skal sikre kontinuiteten i det nuværende forskningsprogram og minimere de risici, der er knyttet til indførelsen af nye uafprøvede strukturer og instrumenter;

det planlagte FTU&D-budget bør forhøjes med ca. 50 %,
og denne stigning bør defineres som et mellemfristet
politisk mål for perioden efter det sjette rammeprogram;
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—

de hidtidige instrumenter og de påtænkte nye instrumenter under det sjette rammeprogram bør anvendes sideløbende; de kan tilsammen udgøre et sæt redskaber, der
kan benyttes fleksibelt i en bottom-up-approach og
udbygges yderligere alt efter de specifikke krav, der er
knyttet til programmets individuelle tematiske elementer;

—

nye instrumenter bør udformes under hensyntagen til
principperne om gennemsigtighed og ligelig adgang,
så man undgår lukkede kredse, uklare og uneutrale
underlicitationer samt et omfattende forbrug af finansielle
ressourcer til få store, integrerede projekter og ekspertisenetværk;

—

det sjette rammeprogram bør omstruktureres omkring
de tre hovedlinjer, Kommissionen foreslår, men med
følgende ændringer: Første hovedlinje bør omhandle
langsigtede, udvalgte forskningstemaer, anden hovedlinje
bør omfatte kort- og mellemfristede projekter, og tredje
hovedlinje bør omfatte igangværende aktioner;

—

EU’s og de forskellige nationale programmer bør harmoniseres, idet man etablerer et tilstrækkeligt antal egnede
organer og tilsvarende videnskabeligt-tekniske, rådgivende grupper, men

—

samtidig skal det undgås, at nye ideer muligheder udelukkes, og at de forskellige forskningsmålsætninger og
-instrumenter inden for de enkelte medlemsstater indsnævres,

—

der bør sættes fokus på en innovativ og langsigtet
forskningsindsats, også i industrien og ikke mindst SMVsektoren;

—

det er nødvendigt at øge små virksomheders deltagelse
i det sjette rammeprogram, især gennem kooperativ
forskning og kollektiv forskning (en bevilling på 700 mio.
EUR);

—

der bør udvikles en entydig tilgang til industriel og
intellektuel ejendomsret i forbindelse med aktiviteter
under artikel 169 og åbning af nationale programmer;
instrumenter som »aftalememoranda« mellem deltagende
medlemsstater kunne overvejes;

—

man bør støtte planlægning, udvikling og drift af forskningsinfrastrukturer som et led i det europæiske forskningsområde;

—

nye instrumenter bør kombineres med andre EU-instrumenter som f.eks. strukturfondene for at støtte den
tværnationale, regionale udvikling af clusters (klynger),
netværk eller infrastrukturer;

—

styre tendensen — der kommer til udtryk i de nye
instrumenter — til at decentralisere og styrke selvorganisering og selvforvaltning og ligeledes til at overføre de
budgetmidler (der kunne udgøre op til 7 % af budgettet),
der er nødvendige for at oprette og vedligeholde de
fornødne strukturer til formålet;

—

generelt må nye foranstaltninger ikke øge bureaukratiet,
de skal tværtimod nedbringe omkostningerne og forvaltningsbyrden i forbindelse med projekterne;

—

de menneskelige ressourcers mobilitet er meget vigtig
for forbindelserne mellem den akademiske verden og
industrien, for udviklingen af det europæiske forskningsrum, for ansøgerlandenes deltagelse og for internationalt
samarbejde; en tredjedel af de samlede mobilitetsbevillinger bør knyttes direkte sammen med den tematiske
prioritering;

—

—

de tre hovedlinjer bør struktureres med fem specifikke
aktivitetsblokke:
—

mellem- og langsigtede prioriterede mål (udvalgte
forskningstemaer)

—

samspillet mellem forskning og innovation, supplerende forskning/netværksaktiviteter/start-ups og
andre faciliteter for små og mellemstore virksomheder samt nye regionale initiativer

—

de menneskelige ressourcer og mobilitet

—

internationalt samarbejde

—

koordinering af igangværende aktiviteter og infrastrukturer

der bør indføres en særlig hovedlinje for energi og
transport som led i de udvalgte forskningstemaer, så
energi- og transportproblemet gives større vægt og
synliggøres, og af hensyn til en bæredygtig udvikling
gælder det især vedvarende energisystemer (herunder
lagring og distribution) og energibesparelser (1 500 mio.
EUR);

—

EURATOM-programmet bør styrkes i overensstemmelse
hermed med henblik på at opnå en sikrere kerneenergi,
herunder produktion, transport og oplagring af nukleart
affald, og fremme af fusionsenergi (fission 350 mio. EUR
og fusion 950 mio. EUR);

—

man bør foretage en nærmere definition af nye instrumenter som ekspertisenet, integrerede projekter og aktiviteter
i henhold til EF-traktatens artikel 169 og behandle
spørgsmål som kontrol, beslutningsprocedurer, dynamiske ind/ud-mekanismer og potentielle interessekonflikter,
og samtidig bør man bibeholde instrumenter som de
nuværende under det femte rammeprogram;

—

nye instrumenter bør ledsages af instrumenter, der sigter
mod foranstaltninger inden for vejledning, uddannelse og
gennemførlighedsundersøgelser;
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—

man bør støtte et strategisk efterretningsnetværk inden
for det europæiske forskningsrum med henblik på kvalitetsovervågning og -kontrol, ekspertise, gennemsigtighed
og udvikling af nye perspektiver;

—

Fællesskabet og medlemsstaterne samordner deres indsats
inden for forskning og teknologisk udvikling for at
sikre den indbyrdes sammenhæng mellem de nationale
politikker og Fællesskabets politik,

—

FFC-institutternes videnskabelige indsats og rolle bør
synliggøres gennem oprettelse/udpegelse af videnskabelige rådgivende/tilsynsførende paneler bestående af uafhængige, eksterne eksperter på højt niveau, der f.eks.
udvælges af EURAB, efter samme procedurer, som bruges
i forskningsinstitutterne i de forskellige medlemsstater;

—

... at fremme og lette kerneenergiforskningen i medlemsstaterne og at supplere denne ved gennemførelsen af
Fællesskabets forsknings- og undervisningsprogram.

—

man bør overveje at oprette et nyt europæisk agentur til
forvaltning af FTU&D i forbindelse med projektforslag,
som ville medføre udgifter på under 10 mio. EUR.
Agenturet skulle være under Kommissionens direkte
kontrol.

2. Baggrund
2.1.
I mange år har Kommissionen i overensstemmelse
med subsidiaritetsprincippet støttet forskning, teknologisk
udvikling og demonstration (FTU&D) på europæisk plan
gennem de såkaldte flerårige rammeprogrammer for Det
Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM).

2.2.2. Ovenstående suppleres eksempelvis af afsnit XVI
(Industri), artikel 157, afsnit XIII (Folkesundhed), artikel 152,
stk. 1, afsnit XIX (Miljø), artikel 174 og afsnit XVII (Økonomisk
og Social Samhørighed) i EF-traktaten. Yderligere retningslinjer
findes i det europæiske charter om små virksomheder, som
blev vedtaget på Det Europæiske Råd i Feira og strategien for
energiforsyningssikkerhed i Kommissionens grønbog
KOM(2000) 769. Derudover skal behovet for sikre fødevarer
og sikre produkter tilgodeses.
2.3.
I januar 2000 udsendte Kommissionen sin meddelelse
»Mod et europæisk forskningsrum«, hvori den opridsede sin
politik med sigte på dette mål.

2.3.1. Som hovedbevæggrunde bag behovet for en kraftig
styrkelse af FTU&D inden for EU anførte Kommissionen flere
overmåde foruroligende kendsgerninger, herunder:
—

Den gennemsnitlige forskningsindsats i EU tegner sig i
dag kun for 1,9 % af EU’s BNP mod 2,8 % i USA og 2,8 %
i Japan. Ydermere ser denne kløft ud til at blive stadig
bredere.

—

Ser man på beskæftigelsen, udgør forskerne kun 2,5 ud
af 1 000 beskæftigede i virksomhedernes arbejdsstyrke i
EU mod 6,7 i USA og 6 i Japan.

2.2.
EU’s beføjelser på dette felt kan direkte henføres til EFtraktaten, især afsnit XVIII (Forskning og teknologisk udvikling)
artikel 163–173, og Euratom-traktatens afsnit II (Bestemmelser
til fremme af kerneenergiens udvikling) artikel 4–11.

2.2.1.

Uddrag af nogle af disse artikler:

—

... at styrke det videnskabelige og teknologiske grundlag
for Fællesskabets industri og at fremme udviklingen af
dens internationale konkurrenceevne samt at fremme alle
de forskningsaktioner, der skønnes nødvendige i medfør
af andre kapitler i denne traktat,

2.3.2. Som reaktion på ovennævnte kommissionsmeddelelse udarbejdede ØSU en detaljeret udtalelse (1), hvori det
erklærede sig enig i Kommissionens bekymringer. Denne
udtalelses hovedindhold — som også har relevans for det
foreliggende dokument — kan sammenfattes som følger:

—

... opmuntrer (...) virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder, forskningscentre og universiteter i
deres indsats for forskning og teknologisk udvikling af
høj kvalitet,

—

ØSU understreger den afgørende betydning, som forskning og teknologisk udvikling har for vores velfærd,
sociale fremskridt og sikringen af vores konkurrenceevne
og Europas fremtid.

—

iværksættelse af programmer for forskning, teknologisk
udvikling og demonstration gennem fremme af samarbejdet med og mellem virksomheder, forskningscentre og
universiteter,

—

ØSU opfordrer regeringerne, industrien, Rådet og EuropaParlamentet til at øge støtten til forskning og udvikling,
at styrke den videnskabeligt-tekniske uddannelse i skoler
og på universiteter og at gøre karriereudsigterne tilstrækkeligt gode til at tiltrække de bedst egnede.

—

fremme af samarbejdet vedrørende forskning, teknologisk
udvikling og demonstration i Fællesskabet med tredjelande og internationale organisationer,

(1) EFT C 204 af 18.7.2000, s. 70.
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—

De foranstaltninger/instrumenter, Kommissionen foreslår, kan være vigtige midler til at nå dette mål.

—

For at skabe et strukturelt miljø, der fremmer initiativ,
kreativitet og iderigdom, er det midlertidig vigtigt, at man
i første omgang indfører foranstaltningerne/instrumenterne for en forsøgsperiode.

—

De administrative procedurer vedrørende ansøgning, godkendelse, rapportering osv. bør forenkles og være ensartede for de involverede institutioner, således at de samlede
udgifter for ansøgerne minimeres.

—

Mange barrierer skal fjernes for at forbedre og styrke
det samspil mellem grundforskning og produkt- og
procesudvikling, som innovation bygger på.

—

Der skal skabes effektive incitamenter for at fremme
forsker- og ingeniørmobiliteten mellem industrien (herunder små og mellemstore virksomheder), universiteter
og andre forskningscentre.

2.4.
Den forpligtelse, som der er givet udtryk for på statseller regeringschefernes europæiske råd, især siden Lissabontopmødet, og som også er blevet påpeget af forskningsministrene på deres rådsmøder (resolutioner fra juni og november
2000) og af Europa-Parlamentet (beslutninger om det europæiske forskningsrum) styrker det politiske grundlag for Fællesskabets indsats på dette felt.

—
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forsvarede Kommissionens rolle i henseende til »en
omkostningseffektiv koordinering og gennemførelse af
den strategiske videnproces samt at lade den kontrollere
kvaliteten, videnniveauet og gennemsigtigheden...«.

2.4.3. Det Europæiske Råd i Stockholm i marts 2001
bekræftede det strategiske mål for det kommende tiår, som
blev fastlagt i Lissabon: »at blive den mest konkurrencedygtige
og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi,
der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre
job og større social samhørighed«. En sådan strategi »omfatter
fremme af nye teknologier ved at styrke Fællesskabets forsknings- og udviklingspolitik og gøre en særlig indsats med
hensyn til nye teknologier, især bioteknologi.« I juni 2001
understregede Det Europæiske Råd i Göteborg især betydningen af FTUD for energi og transport.
2.5.
I oktober 2000 udsendte Kommissionen endnu en
meddelelse (2), hvori der orienteres nærmere om de planlagte
specifikke »instrumenter«, som skal udformes med dette sigte.
2.6.
Det foreliggende kommissionsforslag bygger på ovennævnte dokumenter og indeholder hovedsagelig (1) forslag til
foranstaltninger/instrumenter, som er nødvendige for at kunne
realisere og strukturere det europæiske forskningsrum og
iværksætte FTU&D-programmet, (2) forslag til forskningstemaer og budgetfordeling og (3) forslag til programmet for Det
Europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM).

3. Kommissionens forslag
2.4.1. De målsætninger, som i den forbindelse er opstillet
af Rådet og Parlamentet, kan sammenfattes: etablering af et
europæisk forsknings- og innovationsrum bl.a. med sigte på
jobskabelse og økonomisk vækst; effektiv samordning af
Kommissionens, medlemsstaternes og de økonomiske aktørers
aktiviteter; forbedring af den fremtidige FTU&D samtidig med,
at man bevarer det nuværende programs resultater.

2.4.2. Den 21. september 2000 vedtog ØSU en udtalelse
om »Opfølgning, evaluering og optimering af den økonomiske
og den sociale virkning af forskning og teknologisk udvikling:
fra det 5. rammeprogram til det 6. rammeprogram« (1), hvori
det
—

( 1)

understregede det nødvendige i på EU-plan at koncentrere
forskningsindsatsen på et langt mere begrænset antal
prioriteringsområder gennem en teknologisk offensiv,
hvor man udnytter alle det europæiske systems stærke
sider,

EFT C 367 af 20.12.2000, s. 61.

3.1.
Kommissionens meddelelse omfatter to forskellige
elementer, nemlig:
—

for det første strukturen, opbygningen og foranstaltningerne/instrumenterne i disse programmer og

—

for det andet de hovedemner/planlagte aktioner, som der
skal ydes støtte til.

3.2.
I det foreliggende forslag opstiller Kommissionen de
vigtigste strukturelle målsætninger:
—

integration af europæisk forskning

—

strukturering af det europæiske forskningsrum

(2) KOM(2000) 612 »Realisering af det europæiske forskningsrum:
Retningslinjer for EU’s indsats inden for forskning (2000-2006)«.
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styrkelse af grundlaget for det europæiske forskningsrum.

Der gives ingen oplysninger om samråds- og forvaltningsorganer som dem, der eksempelvis blev opereret med i det femte
rammeprogram.

3.3.
Som de primære virkemidler til integrering af den
europæiske forskning foreslår Kommissionen følgende:
—

ekspertisenet;

—

integrerede projekter;

—

bidrag fra EU til forskningsprogrammer, der gennemføres
af medlemsstaterne i forening (åbning af nationale programmer).

Hertil skal føjes: supplerende instrumenter til kollektiv forskning og små og mellemstore virksomheders kooperative
forskningsaktiviteter, innovationsfremmende tiltag, mobilitetsstipendier, støtte til forskningsinfrastruktur og til initiativer
vedrørende forholdet mellem videnskab og beslutningsstrukturer samt støtte til koordinering og til sikring af en sammenhængende udvikling i politikken.
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3.6.
Det grundlæggende kriterium for udvælgelsen af højt
prioriterede områder og temaer for EU’s indsats, er princippet
om en »europæisk merværdi«, og der skal foretages en både
forudgående og efterfølgende evaluering af aktionerne. Kriterierne for, om der er tale om europæisk merværdi, omfatter
følgende forhold: forskningens omkostninger og omfang overstiger et enkelt lands muligheder (kritisk masse); samarbejdet
har økonomisk betydning; der er behov for at kombinere
komplementære kompetencer fra forskellige lande.

3.7.
Det samlede maksimumsbeløb for det sjette rammeprogram under EF- og Euratom-traktaten udgør 17 500 mio.
EUR
hvoraf 16 270 mio. afsættes til det sjette rammeprogram
under EF-traktaten (mod 13 700 mio. til det femte EFrammeprogram). Fordeling:
—

12 855 mio. til gennemførelse af forsknings-, udviklingsog demonstrationsprogrammer (mod 10 843 mio. i det
femte EF-rammeprogram)

—

600 mio. til fremme af FTU-samarbejdet med tredjelande
og internationale organisationer (mod 475 mio. i det
femte EF-rammeprogram)

—

300 mio. til formidling og nyttiggørelse af resultaterne af
EF’s FTU-aktiviteter (mod 363 mio. i det femte EFrammeprogram)

3.4.
De overordnede principper, Kommissionen har lagt til
grund for det foreslåede nye rammeprogram, er følgende:
—

man koncentrerer sig om et begrænset antal udvalgte
forskningsområder;

—

de forskellige tiltag skal sigte mod at opnå en mere
strukturerende virkning på forskningsaktiviteterne i Europa i kraft af en tættere sammenhæng med de nationale og
regionale initiativer samt de øvrige europæiske initiativer;

—

1 800 mio. til fremme af forskningspotentialet og det
socioøkonomiske videngrundlag (mod 1 280 mio. i det
femte EF-rammeprogram)

de påtænkte støtteprocedurer og decentraliserede forvaltningsprocedurer forenkler gennemførelsesvilkårene og
gør dem mindre byrdefulde.

—

715 mio. til Det Fælles Forskningscenters EF-aktiviteter
(mod 739 mio. mio. i det femte EF-rammeprogram)

—

3.5.
I overensstemmelse med sine opgaver, som går ud
på at tilvejebringe videnskabelig og teknisk støtte til EU’s
foranstaltninger, skal Det Fælles Forskningscenter (FFC) ligesom i sine specifikke programmer, jf. Rådets resolution af
16.11.2000 (1), »koncentrere sine aktiviteter om en række
udvalgte temaer for udformningen og gennemførelsen af
sektorpolitikkerne« sørge for, at aktiviteten har »en stærk
europæisk dimension« og udføre dem i tæt samarbejde,
herunder netværkssamarbejde, med forskersamfundet, nationale forskningsinstitutioner og virksomheder i Europa.
(1) EFT C 374 af 28.12.2000, s. 1 — Rådets resolution af 16. november 2000 om oprettelsen af det europæiske område for forskning
og innovation: retningslinjer for EU’s indsats inden for forskning
(2002-2006).

og 1 230 mio. EUR til Euratoms sjette rammeprogram (mod
1 260 mio. i det femte rammeprogram). Fordeling:
—

200 mio. til nuklear fission (mod 191 mio. i det femte
Euratom-rammeprogram)

—

700 mio. til nuklear fusion (mod 788 mio. i det femte
Euratom-rammeprogram)

—

330 mio. til Det Fælles Forskningscenters Euratomaktiviteter (mod 281 mio. i det femte Euratom-rammeprogram).
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4. Generelle bemærkninger
4.1.
ØSU udtrykker tilfredshed med Kommissionens forslag
om FTU&D-rammeprogrammer for Det Europæiske Fællesskab og Euratom, som hyppigt går under betegnelsen det sjette
rammeprogram.
4.1.1. Efter at have set nærmere på det foreslåede budget
frygter ØSU imidlertid alvorligt, at de samlede bevillinger ikke
vil være tilstrækkelige til at vende de tendenser, som er anført
under punkt 2.3.1, og til at nå Rådets strategiske mål, som er
nævnt i punkt 2.4.3.
4.1.1.1. ØSU går derfor ind for en forhøjelse med ca. 50 %,
som et mellemfristet politisk mål for tidsrummet efter det
sjette rammeprogram og opfordrer medlemsstaterne og erhvervslivet til at handle på samme måde.
4.1.1.2. De nuværende finansielle begrænsninger gør dog,
at denne forhøjelse endnu ikke afspejles i de anbefalede
posteringer af det samlede budget for det sjette rammeprogram
og dettes fordeling, jf. punkt 12 og 13. I stedet anbefales der
kun mindre og specifikke omallokeringer, som begrundes og
specificeres nærmere senere i udtalelsen.
4.1.2. Efter en overvejelse af de foreslåede foranstaltninger/
instrumenter kan det bemærkes, at de indebærer en ny,
ambitiøs indfaldsvinkel til det sjette rammeprogram og indgår
i bestræbelserne på at etablere et europæisk forskningsrum,
som ØSU allerede har udtalt sig positivt om.
4.2.
ØSU vurderer, at en sådan tilgang i princippet fortjener
uforbeholden opbakning. Det er afgørende vigtigt at konkretisere traktatens bestemmelser i henseende til praktisk integrering mellem medlemsstaters og EU’s forsknings- og innovationsindsats.
4.3.
På den anden side ser ØSU med bekymring på,
hvorledes man skal kunne sikre kontinuiteten i de eksisterende
forskningstiltag og det nuværende forskningsprogram. På den
baggrund ønsker ØSU at henlede opmærksomheden på de
risici, som knytter sig til den — særdeles bratte — indførelse
af nye og hidtil uafprøvede begreber og foranstaltninger/instrumenter. ØSU henstiller derfor kraftigt, at der indhøstes erfaringer med de nye strukturer og instrumenter, og at man under
det sjette rammeprograms gennemførelse benytter de gamle
og de nye instrumenter sideløbende, således at man sikrer en
tilstrækkelig lang prøveperiode.
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4.6.
ØSU vurderer, at et af kriterierne for indførelse og
anvendelse af foranstaltningerne/instrumenterne bør være at
sikre en sammenhængende åben og brugervenlig indfaldsvinkel.
4.7.
ØSU rejser ligeledes spørgsmålet om at sikre, at
ansøgerlandene får en rimelig mulighed for at deltage i
det europæiske forskningsrum og de tilknyttede FTU&Dprogrammer på lige fod med medlemsstaterne.
4.8.
Konvergens i retning af et indre marked og en fælles
valuta inden for EU bør ledsages af konvergens i forskningsog innovationspolitikkerne med henblik på at sikre en reel
fælles EU-indsats. Der bør ikke være tale om 15 + 1 sideløbende
fragmenterede FTU&D-systemer uden harmonisering, integrering og tilvejebringelse af systemer, som supplerer hinanden.
4.9.
Imidlertid henstiller ØSU, at mangfoldigheden bibeholdes, idet den er en fordel i den globale konkurrence og danner
grobund for nye tanker.
4.10. Sigtet bør være at udnytte fortidens erfaringer fuldt
ud og at sikre tilstrækkelig kontinuitet samtidig med, at man
undgår radikale ændringer, som kunne være til skade for
forskningsindsatsen på højere læreanstalter og i erhvervslivet.
Det indebærer, at man skal udforske fremtidige politiske
muligheder, som ligger på linje med ovenstående, og som
stemmer overens med principperne om subsidiaritet og samhørighed.

4.11. ØSU støtter tillige andre målsætninger, som er nedfældet i traktaten, f.eks. følgende:
—

fuldstændig integration mellem EU’s FTUD-politik og alle
andre EU-politikker, samarbejde med tredjelande og
internationale organisationer samt fremme af uddannelse
og mobilitet for forskere;

—

forenkling af beslutningstagningen: den nye beslutningstagningsproces i Amsterdam-traktaten vil styrke Kommissionens rolle med hensyn til formulering af rammeprogrammet (som følge af afstemningsproceduren med afgørelse ved kvalificeret flertal i Rådet samt en samrådsprocedure om særprogrammerne).

4.4.
Derfor henstiller ØSU, at både de foreslåede nye
instrumenter og de nuværende indgår som redskaber i en
værktøjskasse, og at redskaberne udvælges omhyggeligt og
— på basis af fremtidige erfaringer — udbygges yderligere alt
efter de specifikke krav og fordele, der er knyttet til programmets individuelle tematiske elementer.

4.12. Endvidere henstiller ØSU, at der sættes fokus på en
innovativ og langsigtet forskningsindsats i virksomheder, og at
man søger at fremme EU-regioners videnskabelige, teknologiske og industrielle profil, især med opbakning fra SMV’er.
Dette vil kunne tilvejebringe et frit og attraktivt område med
grænseoverskridende mobilitet for forskere og med mobilitet
mellem forskningsverdenen og erhvervslivet. I et sådant område vil man kunne tiltrække forskere til EU samt sætte nyt skub
i en intens dialog mellem den videnskabelige verden og
samfundet (1).

4.5.
ØSU udtrykker tilfredshed med, at de forskellige instrumenter, deres specifikke karakteristika og de tilknyttede problemer drøftes indgående.

(1) ØSU’s udtalelse om arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene SEK(2000) 1973 »Videnskab, samfund og borgere i Europa«,
EFT C 221 af 7.8.2001, s. 151.
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5. ØSU’s syn på det nye rammeprograms principper og
målsætninger
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—

kontinuiteten i forhold til det fjerde og det femte rammeprogram for at sikre en god overgang;

—

respekt for gennemsigtighed, lige adgang og lige behandling;

—

koncentration om nogle mere langsigtede forskningstemaer og om målrettet mobilitet;

—

vægt på SMV’er/innovation/teknologioverførsel/regioner;

—

synlighed og sammenhæng i det internationale samarbejde;

—

netværk mellem store/mellemstore infrastrukturer i hele
EU;

5.2.
ØSU ønsker at understrege, at det er et væsentligt mål
med det nye sjette rammeprogram at gøre FTU&D-indsatsen
»europæisk« på samtlige niveauer og at forebygge alle renationaliseringsforsøg og »closed shop«-perspektiver for EU’s forsknings- og innovationspolitik.

—

strømlinede og forenklede procedurer så man forebygger
enhver form for renationalisering;

—

forenklede, billige procedurer for små og mellemstore
projekter/netværk for at modvirke »closed shop«-systemer;

5.3.
Det er derfor afgørende at nå frem til den rette balance
mellem konkurrenceevne og overordnede politiske mål, dybde
og bredde, fokus og fleksibilitet, kortsigtede og langsigtede
målsætninger, grundforskning og anvendt forskning, velkendte
og fremspirende temaer, top-down og bottom-up, forenkling
og kompleksitet, decentralisering og europæisering, forandring
og kontinuitet.

—

integrering af små/mellemstore nye aktører og videnskabeligt og teknologisk mindre udviklede regioner samt
relevansen af målrettede projekter;

—

samhørighed i et udvidet EU.

5.1.
ØSU noterer sig, at EU’s politik med henblik på
bæredygtig udvikling, flere og bedre arbejdspladser, større og
bedre samhørighed, som blev stadfæstet på Det Europæiske
Råd i Lissabon og Stockholm, også omfatter nogle aspekter,
hvor EU adskiller sig fra sine vigtigste partnere på verdensplan,
og som har følger for EU’s FTU&D-politik (eksempelvis Kyotoprotokollen).

5.1.1. ØSU understreger, at det er nødvendigt at medtage
målet om bæredygtig udvikling i de langsigtede målsætninger.

5.4.
I særdeleshed henleder ØSU opmærksomheden på to
grundlæggende aspekter og et beslægtet problem:
—

—

der bør ikke foretages en indsnævring af bredden i
FTU&D-målsætningerne og instrumenterne på nationalt
plan;
der er behov for en forsøgs- og overgangsperiode for
de foreslåede nye instrumenter og indfaldsvinkler, idet
instrumenterne bør tilpasses programmålsætningernes
krav.

5.5.

ØSU understreger følgende grundlæggende aspekter:

—

integrering af den nationale, EU’s og den europæiske
indsats;

—

en velafbalanceret top-down og bottom-up indfaldsvinkel
ved koordineringen af FTU&D/innovationspolitikken;

—

gennemførelse af afsnit XVIII og andre relevante afsnit i
traktaten;

5.6.
ØSU foreslår, at Kommissionens forslag til hovedprincipper for det sjette rammeprogram, dvs. koncentration,
strukturering og forenkling suppleres med følgende:
—

EU-indsatsens synlighed;

—

koordinering og strategisk tilbagevendende kontrol med
kvalitet og ekspertise;

—

problemorienterede langfristede målsætninger og problemløsende indsats på kort sigt både for den akademiske
verden og erhvervslivet;

—

bevarelse både af grundforskning som kilde til nye
begreber og deraf følgende teknologier og af anvendt
forskning og innovation for at fremme en fuldstændig
interaktiv proces;

—

effektiv og ansvarlig finansiel forvaltning.

6. Det nye rammeprograms struktur

6.1.
ØSU noterer sig de igangværende drøftelser og godkender omstruktureringen af rammeprogrammet omkring de tre
hovedlinjer, som Kommissionen lægger frem:
1.

første hovedlinje: integration af europæisk forskning,
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2.

anden hovedlinje: strukturering af det europæiske forskningsrum,

—

foregribelse af fremspirende EU-behov;

3.

tredje hovedlinje: styrkelse af grundlaget for det europæiske forskningsrum,

—

FFC’s aktiviteter til støtte for videnskabs- og teknologipolitikker samt evaluering;

—

strategiske, intelligente informationsnetværk;

—

videnskab, borgere og samfund, herunder socioøkonomisk forskning;

—

internationalt samarbejde.

men med de ændringer, som beskrives i følgende.

6.1.1. Første hovedlinje bør omhandle langsigtede, udvalgte
forskningstemaer og åbne adgang for andre langsigtede prioriterede områder, men følgende fire områder bør rettes mod
andre mål:
—

borgere og styreformer: en løbende aktuel indsats;

—

foregribelse af EU’s behov: hovedsagelig supplerende
forskning vedrørende den strukturelle indsats på kort og
mellemlang sigt;

—

—

6.2.
Efter ØSU’s mening bør alle disse aktiviteter i overensstemmelse med traktatens afsnit XVIII, artikel 164 og 165
struktureres med følgende specifikke aktivitetsblokke:

Det Fælles Forskningscenters aktiviteter: hovedsagelig
støtte til EU’s politik og fremme af evaluering og koordinering;

—

indsats over for nyopståede problemer: en reservefond
for flertematiske og tværfaglige områder til styrkelse
af nuværende og fremtidige initiativer vedrørende det
europæiske forskningsrum.

første hovedlinje opbygget som en enkelt specifik aktivitetsblok, men underinddelt i delprogrammer for hvert af
de seks langsigtede forskningstemaer

—

anden hovedlinje opdelt i to specifikke aktivitetsblokke:
den ene omfatter »de menneskelige ressourcer og mobilitet«, mens den anden omfatter »samspil mellem forskning
og innovation«supplerende forskning/netværksaktiviteter/start-ups og andre faciliteter for små og mellemstore
virksomheder og »nye regionale FTU-initiativer«

—

tredje hovedlinje opdelt i to specifikke aktivitetsblokke:
den ene omfatter »internationalt samarbejde« og den
anden omfatter alle andre igangværende aktioner såsom
»koordinering af FTU&D-aktiviteterne«, »store og mellemstore infrastrukturer«, »foregribelse af EU’s fremspirende
behov« og »videnskab, borgere og samfund«.

6.1.2. Anden hovedlinje bør omfatte kort- og mellemfristede projekter og aktioner samt netværksaktiviteter. ØSU mener,
at dette mål bør omfatte følgende:
—

samspil mellem forskning og innovation;

—

de menneskelige ressourcer og mobilitet;

—

supplerende forskning/netværksaktiviteter/start-up og
andre faciliteter for små og mellemstore virksomheder;

—

nye regionale FTU-initiativer.

6.1.2.1. Temaet »videnskab og samfund« bør kobles sammen med »borgere og styreformer« og flyttes til tredje hovedlinje sammen med »store og mellemstore forskningsinfrastrukturer«.

6.1.3. Tredje hovedlinje bør omfatte igangværende aktioner, som udgør en fælles strategi med sigte på nuværende og
fremtidige aktioner, som har både interne og internationale
perspektiver:
—

koordinering af FTU&D-aktiviteterne;

—

store og mellemstore forskningsinfrastrukturer;

FFC’s aktiviteter omfattes af en specifik aktivitetsblok og af
Euratom.

6.3.
For at opfylde ovennævnte hovedlinjers krav henstiller
ØSU, at der etableres et tilstrækkeligt antal organer, som
repræsenterer interessehaverne, og som får et effektivt og
relevant sigte. Et særligt mål skal være at sikre en fornuftig
harmonisering mellem de mange nationale programmer og
EU’s program. ØSU er tilhænger af et netværk af videnskabeligt-tekniske, rådgivende grupper, som etableres parallelt med
disse organer og med tilsvarende nationale rådgivende grupper
med henblik på overvågning, evaluering og fremtidsplanlægning af EU’s og medlemsstaternes indsats, men dog uden at
dette forsinker et evaluerings-, udvælgelses- og finansieringsprojekt eller indsnævrer de forskellige målsætninger og instrumenter inden for de enkelte medlemsstater.
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6.3.1. ØSU foreslår, at der tilvejebringes underviserplatforme både for politiske og administrative myndigheder og
beslutningstagere samt for videnskabelig/teknisk/industriel ekspertise. Udgangspunktet for etableringen af sådanne platforme
bør være gennemsigtighed og feed-back, således at der sikres
en dynamisk proces for udvælgelse af højtstående repræsentanter og konsulenter.

7. Den første specifikke aktivitetsblok under de mellemog langsigtede prioriterede mål (udvalgte forskningstemaer)

7.1.
Efter ØSU’s opfattelse skal det sjette rammeprogram
sikre sammehæng, homogenitet og balance mellem de udvalgte
forskningstemaer. Det indebærer, at den første gruppe aktioner
skal koncentreres om få videnskabelige og teknologiske mål,
der relaterer til problemorienterede, langsigtede målsætninger,
så som produkt- og fødevaresikkerhed og de relevante produktionsprocesser.

7.1.1. ØSU bifalder forslaget om at anvende »europæisk
merværdi« som kriterium, men mener, at det skal suppleres
med andre kriterier som økonomiske og sociale aspekter,
synlighed, ekspertise, geopolitisk samhørighed og innovationspotentiale. Uden at afsvække sine anbefalinger senere i teksten
(især tabel 13) anmoder ØSU om nærmere oplysninger
om Kommissionens hidtidige bevæggrunde og kriterier for
budgetbevillingernes fordeling på de forskellige særlige tematiske forskningstemaer, især med henblik på det generelle mål
om EU’s konkurrenceevne, velstand og velfærd.

7.2.
ØSU mærker sig Kommissionens nylige forslag til
særprogrammer (1), der specificerer de udvalgte forskningstemaer i det sjette rammeprogram og Euratom-rammeprogrammet nærmere. ØSU forbeholder sig ret til at foretage en
indgående vurdering af de udvalgte forskningstemaer i sin
fremtidige udtalelse om Kommissionens forslag. Det begrænser
sig derfor til at give et kort, stikordsagtigt sammendrag i det
følgende punkt uden på nogen måde at begrunde sit valg.

7.3.
ØSU foreslår dog allerede på nuværende stadium, at de
tematiske aktioner, der falder ind under den første specifikke
aktivitetsblok, struktureres på en anden måde. Dette forslag
bygger på to overvejelser:
—

beslægtede mål bør samles

—

der bør lægges vægt på energi- og transportproblemet.

( 1)

KOM(2001) 279 endelig.
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7.3.1. Eftersom energi spiller en altafgørende og enestående
rolle for vores levevilkår og økonomien, er det sjette rammeprogram og Euratom-rammeprogrammet efter ØSU’s opfattelse særligt betydningsfuldt i lyset af f.eks. de alvorlige advarsler,
der fremsættes i grønbogen (2) og ØSU’s nylige udtalelse (3)
herom, hvor det hedder:
—

EU vil i stigende grad blive afhængig af energi udefra; det
ændrer sig ikke med udvidelsen; i henhold til prognoserne
vil 70 % af energien skulle importeres i 2030;

—

på nuværende tidspunkt har EU ikke mulighed for
at takle klimaændringsproblemet og leve op til sine
forpligtelser, navnlig under Kyoto-protokollen;

—

set i forhold til 1990 vil det energirelaterede CO2-udslip i
Europa-30 måske stige med 30 % i perioden frem til
2030.

7.3.1.1. I ØSU’s nylige udtalelse om grønbogen påpeges
det, at »hvis man skal mindske forsyningsrisici m.v. er det
vigtigt med en så alsidig og afbalanceret anvendelse af forskellige energityper og -former som muligt«, og at FTU-aktiviteterne
og det sjette rammeprogram spiller en central rolle. ØSU
henstiller, at EKSF-traktatens FTUD-midler også indregnes.

7.3.1.2. Med hensyn til transport er det afgørende vigtigt at
forbedre de forskellige transportformers interoperabilitet i hele
EU-området og at løse det alvorlige problem med trafikal
overmætning. ØSU understreger, at det er nødvendigt at
udvikle rene, effektive og tidsbesparende transportteknologier.

7.3.2. ØSU foreslår derfor, at der indføres en særlig hovedlinje for energi og transport, hvor FTU&D inden for energi og
transport synliggøres og gives større vægt (og et budget på
1 500 mio. EUR som anført i punkt 13), og det gælder især
vedvarende energisystemer, herunder i forbindelse med lagring,
distribution og besparelse/bevarelse af energi. Også Euratomrammeprogrammet (se punkt 12) bør styrkes i lyset af dette
tungtvejende problem.

7.3.2.1. ØSU føler, at målet om bæredygtig energiforsyning
kræver mere støtte til forskning, udvikling og udbredelse af
teknologi inden for:
—

rene og vedvarende energikilder;

(2) KOM(2000) 769 endelig.
(3) EFT C 221 af 7.8.2001, s. 45.
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sikrere kerneenergi, herunder produktion, transport og
oplagring af nukleart affald (se punkt 12).

7.3.3. På baggrund af ovennævnte og EU’s målsætning om
en bæredygtig udvikling, der blev bekræftet af Det Europæiske
Råd i Stockholm, foreslår ØSU (i forbindelse med den første
specifikke aktivitetsblok) følgende ændrede liste over forskningstemaer og tilhørende indsatsområder i form af nøgleord:
—

genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste,
herunder bio-genetisk sikkerhed, biomedicin, neurovidenskab, epidemiologi og folkesundhed, kardiovaskulære
sygdomme, kræft, miljørelaterede sygdomme, immunitet
og infektion (med kvoter til menneskelig mobilitet,
små og mellemstore virksomheder og internationalt
samarbejde)

—

teknologi til informationssamfundet, herunder digital
sikkerhed, uddannelsesrelaterede multimedier og indhold,
konvergens i nye mobile/internetbaserede/satellitbaserede
kommunikationsteknologier, elektronisk og mobil handel, integreret virksomhedsforvaltning, industriel informationsteknologi, arbejdslivet, e-forvaltning, »value constellation«, magneto-elektronik, superledere, nye sensorer
og processorer/lagringssystemer, elektrokeramik, kvantecomputere (med kvoter til menneskelig mobilitet, små og
mellemstore virksomheder og internationalt samarbejde)

—

—

nanoteknologi, processer, produkter, nye intelligente materialer, herunder produkt-, proces- og materialesikkerhed, hybridteknologier, miso-systemer, mikroaktuatorer,
biosensorer, intelligent fremstilling, multifunktionelle intelligente nanosystemer (med kvoter til menneskelig
mobilitet, små og mellemstore virksomheder og internationalt samarbejde)
energi og transport, herunder energisikkerhed, energiforsyningssikkerhed, transportsikkerhed, rene fossile brændstoffer, mikroturbiner/brændselsceller, kombinerede teknologier, vedvarende energi, herunder lagring og distribution, hydrogene teknologier, brændselsceller, rejsetid af
høj kvalitet, intermodular transport, intermodalitet, intelligente logistiksystemer, ren transport, harmonisering af
standarder (med kvoter til menneskelig mobilitet, små og
mellemstore virksomheder og internationalt samarbejde)
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melser, naturkatastrofer, natur- og kulturarv, miljøvenligt
land- og skovbrug, fødevare- og fiskekvalitet, oceanografi
og marine teknologier (med kvoter til menneskelig mobilitet, små og mellemstore virksomheder og internationalt
samarbejde)

7.4.

Adgang, foranstaltninger og instrumenter under det nye
rammeprogram

7.4.1. ØSU føler generelt, at debatten om det sjette rammeprogram især bør fokusere på behovet for fremtidig forskning
inden for de forskellige videnskabelige og teknologiske områder, mens foranstaltningerne/instrumenterne og de endelige
støttebeløb bør udvikles og tilpasses til disse behov på en
fleksibel måde.

7.4.1.1. Især bør de nuværende instrumenter under det
femte rammeprogram bevares som supplerende eller alternative muligheder, så der kan træffes et valg på grundlag af de
behov, der er knyttet til de specifikke forskningstemaer.

7.4.2. Kommissionen foreslår tre overordnede virkemidler
i forbindelse med tildeling af midler og tilrettelæggelse af
FTU&D-indsatsen under forskningstemaerne i det sjette rammeprogram:
—

ekspertisenet

—

integrerede projekter

—

aktiviteter i henhold til traktatens artikel 169.

7.4.2.1. ØSU ser sig endnu ikke i stand til at foretage en
endelig vurdering af disse nye foranstaltninger på grundlag af
de informationer, der gives i Kommissionens forslag. Det
foreslår derfor, at de påtænkte foranstaltninger/instrumenter
præciseres nærmere. Til det formål kan ØSU dog fremsætte
nogle generelle og grundlæggende betragtninger.

—

luftfart og rumfart, herunder luft- og rumfartssikkerhed,
reduktion af støj, reduktion af drivhusgasemissioner,
integreret luftfartsteknologi, GMES, Galileo, indbyrdes
forbundne tværsektorielle teknologier (med kvoter til
menneskelig mobilitet, små og mellemstore virksomheder
og internationalt samarbejde)

7.4.2.2. Nye foranstaltninger må ikke øge bureaukratiet
generelt. Eventuelle yderligere administrative byrder for ansøgerne bør begrænses mest muligt. ØSU tilslutter sig naturligvis,
at programmer regelmæssigt skal underkastes en evaluering,
og at der træffes foranstaltninger for at tilskynde små og
mellemstore virksomheder eller andre små forskningsorganer
overalt i EU til at deltage, men det skal påses, at de positive
perspektiver af øget selvstændighed for netværk og projekter
ikke går tabt som følge af øgede administrative byrder.

—

det globale miljø, landbrug og naturressourcer, herunder
fødevaresikkerhed, miljøsikkerhed, vand- og jordbeskyttelse, globale klimaændringer, ørkendannelse, oversvøm-

7.4.2.2.1.
ØSU er tilfreds med, at Kommissionen agter at
give alle kvalificerede organisationer og grupper adgang til det
sjette rammeprogram.
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7.4.2.3. Når man indfører et nyt koncept, vil der altid være
en indledende fase, hvor man føler sig lidt frem, og i denne
fase skal der findes en balance mellem tilstrækkelig frihed og
fleksibilitet på den ene side og enkle, men klare regler på den
anden side. Der er vigtigt, at der er mulighed for løbende
feedback i forholdet mellem Kommissionen og de berørte
videnskabskredse.
7.4.2.4. ØSU understreger, at de nye instrumenter inden
for forskningstemaerne bør øge virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse, især med hensyn til de nye
deltagere fra ansøgerlandene. Instrumenternes art og omfang
bør konciperes på en sådan måde, at EU’s indsats koncentreres
på de udvalgte forskningstemaer, men skal samtidig gøre det
muligt for nye aktører og nye virksomheder i SMV-sektoren at
deltage i eller tage initiativ til nye forslag, også som den
primære partner, der spiller en førende rolle.
7.4.2.5. Principperne om gennemsigtighed og ligelig adgang skal tilgodeses, når de nye instrumenter udformes, så
man undgår lukkede kredse, uklare og uneutrale underlicitationer samt et omfattende forbrug af finansielle ressourcer til
få store, integrerede projekter og ekspertisenetværk med
udelukkelse af nye ideer og muligheder til følge.

7.4.3.
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7.4.3.6. ØSU henstiller, at ikke kun koordinering, men også
forskning, der indgår i den fælles arbejdsplan, skal tages i
betragtning. ØSU mener også, at programmerne bør fastlægges
på grundlag af klart afgrænsede forskningstemaer og hovedmål
og ikke ud fra fastsatte og på forhånd definerede resultater.
Forslagene og senere resultaterne må evalueres i overensstemmelse med gængs praksis inden for tekniker-/forskerkredse,
idet navnlig nye ideer og indfaldsvinkler skal fremmes. Før et
ekspertisenet etableres, skal det dog nøje kontrolleres, om det
på det pågældende forskningsområde er hensigtsmæssigt at
bruge de ekstra midler, denne organisering kræver, dvs. om
der faktisk kan forventes en merværdi.

7.4.3.7. Hvad angår anvendt eller produktorienteret forskning, bør alle fælles aktivitetsprogrammer i forbindelse med et
givet net struktureres ved hjælp af planer, som tager hensyn til
de forskellige aspekter i forbindelse med etableringen af
virtuelle »centres of excellence« (udvikling og anvendelse af
elektronisk information til virtuelle og interaktive projekter,
udveksling og mobilitet, fælles brug af infrastruktur osv.). Disse
planer, som skal have klart definerede og kvantificerbare
delmål, bør kontrolleres af Kommissionen, så det sikres, at
nettets vækst kontrolleres behørigt.

Ekspertisenet

7.4.3.1. ØSU går principielt ind for konceptet »ekspertisenet«, men når man opretter sådanne net, er det nødvendigt at
overveje en række vanskelige aspekter og tage højde for
konsekvenserne.

7.4.3.2. Selve begrebet »centres of excellence« og »ekspertisenet« skal ses som et dynamisk instrument, som det kræver
en fin føling at udvikle og håndtere, og man skal være sig
bevidst, at enhver institutions standard kan ændre sig med
tiden, og at videnskabelig ekspertise er et meget komplekst
fænomen.

7.4.3.3. ØSU anbefaler på ny, at udvælgelse af kandidater
til ekspertisenet og nettenes oprettelse baseres på konkurrenceprægede elementer, så man opnår en høj kvalitet. De funktionelle regler bør udformes under hensyntagen til ovennævnte.

7.4.3.4. Ansvaret bør defineres klart med hensyn til såvel
den tekniske koordinering af de forskellige forskningsretninger
som den budgetmæssige kompetence, så ekspertisenettenes
synergieffekter kan udnyttes.

7.4.3.5. I lyset af ovenstående og de positive erfaringer,
man har med en veldefineret og gennemsigtig videnskabelig
selvorganisering, støtter ØSU Kommissionens ønske om i vidt
omfang at lade deltagerne selv administrere ekspertisenettene
og de integrerede projekter.

7.4.3.8. En dynamisk ind/ud-mekanisme for de enheder,
der deltager i nettet, bør etableres på grundlag af nettets
ydeevne. Udvælgelsen af deltagere bør henhøre under Kommissionen, og store ekspertisenet bør vejledes og kontrolleres
direkte af Kommissionen. Ellers bør der åbnes mulighed for, at
små enheder kan lede små og mellemstore ekspertisenet
under anvendelse af forenklede procedurer for vejledning og
evaluering.

7.4.4.

Integrerede projekter

7.4.4.1. Integrerede projekter kan være et brugbart forvaltnings- og finansieringsinstrument på visse områder inden for
FTU&D. Dette synes at være tilfældet, når projekternes størrelse
og struktur kræver en velkoordineret fælles tilgang for industri,
forskningscentre og den akademiske verden, og når veletablerede samarbejdsnet allerede eksisterer. ØSU er overbevist om, at
erfaringerne fra det femte rammeprogram bør udnyttes, hvilket
også vil give et større udvalg for så vidt angår størrelse og
indhold.
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7.4.4.2. Udvælgelseskriterierne for de integrerede projekter
skal defineres klart, men det økonomiske omfang bør ikke
være ét af kriterierne. Da Kommissionen har lagt op til, at de
integrerede projekters koordinatorer selv skal kunne indkalde
forslag og vælge projektpartnere, vil integrerede projekter
snarere få karakter af programmer end af projekter. De
normale projektkriterier vil derfor ikke kunne bruges. F.eks.
må projektkoordinatorens opgaver og stilling fastlægges på en
måde, der sikrer neutralitet og ikke tillader — eller gør det
muligt at kontrollere — eventuelle interessekonflikter (som
kan opstå, hvis en part på én gang er samarbejdspartner og
ansvarlig for udvælgelsen af andre projekter).

—

Små projekter inden for de udvalgte forskningstemaer
bør fremmes ved hjælp af forslagsindkaldelser, som
navnlig bør rettes til SMV-sektoren og andre små enheder.

7.4.4.3. Også forvaltningen af de integrerede projekter
er efter ØSU’s mening et uafklaret spørgsmål. Skal den
administrative byrde, som Kommissionen hidtil har båret,
overføres til projektkoordinatorer eller programkontorer? I
begge tilfælde bør 100 % og ikke kun 50 % af udgifterne til
projektkoordineringen dækkes, idet man ellers risikerer, at
kun store enheder vil have ressourcer til at koordinere de
integrerede projekter. Kommissionen vil blive befriet fra den
administrative byrde, der hidtil har været en del af dens ansvar,
men de yderligere budgetmidler, der følgelig kræves
— svarende til 7 % af det samlede budget — er ikke medtaget
i budgettet for det sjette rammeprogram! Dette er efter ØSU’s
opfattelse en fejl (jf. punkt 13).

7.4.5.1.1.
Artikel 169 siger følgende: »Under iværksættelsen
af det flerårige rammeprogram kan Fællesskabet i forståelse
med de pågældende medlemsstater åbne mulighed for deltagelse i forsknings- og udviklingsprogrammer, der iværksættes af
flere medlemsstater, herunder deltagelse i de strukturer, der
oprettes for gennemførelsen af disse programmer.«

7.4.5.

Aktioner under artikel 169

7.4.5.1. Artikel 169 gør det muligt for Kommissionen at
deltage i programmer, der gennemføres af flere medlemsstater
i fællesskab.

7.4.5.2. Bestemmelserne i denne artikel kan formentlig
være et stærkt redskab til koordinering af nationale programmer og udvikling af det europæiske forskningsrum.
7.4.5.2.1.
ranteres.

7.4.4.4. ØSU bifalder forslaget om at justere projektplanerne under projektforløbet. Dette vil give mulighed for at tage
hensyn til de seneste resultater og den nyeste udvikling.
Efter ØSU’s opfattelse vil anvendelsen af eksterne rådgivende
organer dog kunne give problemer for så vidt angår den
intellektuelle ejendomsret.

7.4.4.5. ØSU har ovenfor peget på visse punkter, der bør
tydeliggøres. Følgende bemærkninger kan bidrage til den
fremtidige tilrettelæggelse af de integrerede projekter:
—

Integrerede projekters mål og delmål bør klart defineres
og være kvantificerbare, så en evaluering af delresultaterne
er mulig.

—

Ændringer i de oprindelige mål bør godkendes af Kommissionen. Tilgangen til projektplanen bør være, at
eventuelle problemer skal løses, og også de socio-økonomiske aspekter skal tages i betragtning.

—

Kommissionen bør stå for kontrol og vejledning i forbindelse med de integrerede projekter med en mekanisme
svarende til den, man har i det femte rammeprogram.

—

Integrerede projekter bør også kunne ledes af små enheder
(jf. dog punkt 15).

Derfor bør også ansøgerlandenes deltagelse ga-

7.4.5.3. Reglerne for anvendelse af dette nye redskab bør
dog tydeliggøres. ØSU henstiller, at Kommissionen fastlægger
nogle mere detaljerede procedurer. Det bør navnlig klarlægges,
om hver enkelt aktion kræver særskilt behandling i EuropaParlamentet og Rådet under den fælles beslutningsprocedure.
ØSU noterer sig Kommissionens meddelelse om rammeprogrammet og iværksættelsen af artikel 169.
7.4.5.4. På samme måde bør selve proceduren for medlemsstaternes indbyrdes drøftelser beskrives mere detaljeret, så det
bliver muligt at iværksætte initiativer. Fastlæggelsen af emner
og dannelsen af konsortier bør efter ØSU’s mening ske via en
bottom-up-proces med efterfølgende formel anerkendelse/godkendelse i medlemsstaterne og Europa-Parlamentet.
7.4.5.5. I forbindelse med artikel 169-aktiviteter har Kommissionen endvidere foreslået »åbning af nationale programmer« som et indsatsområde under den tredje aktivitetsblok.
ØSU mener, at »åbning af nationale programmer« kan blive
et vigtigt nyt redskab for udviklingen af det europæiske
forskningsrum med hensyn til såvel den tredje som den første
aktivitetsblok. Der er dog endnu ikke tilstrækkelig klart,
hvordan et sådant instrument i praksis skal fungere.
7.4.5.5.1.
ØSU mener således, at der er behov for en
yderligere tydeliggørelse med hensyn til sådanne initiativers
beslutningsprocesser og struktur. Især bør Kommissionens
rolle i forbindelse med udvælgelse af projekter og programkontrol fastlægges.
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Også her bør ansøgerlandenes deltagelse garan-

7.4.5.6. Hvad angår fælles nationale programmer under
artikel 169, bør der være tale om et element i en større
pakke af frivillige initiativer med deltagelse af interesserede
medlemsstater. Derved kan man sikre en geopolitisk balance
inden for de EU-finansierede initiativer.
7.4.5.7. Der bør udvikles en entydig tilgang til industriel og
intellektuel ejendomsret i forbindelse med disse spørgsmål.
ØSU anbefaler, at man overvejer at tage f.eks. »aftalememoranda« mellem deltagende medlemsstater i anvendelse.
7.4.5.8. Projektpartnere bør også træffe aftaler om udnyttelse og kommercialisering af resultaterne. I den forbindelse
skal der tages hensyn til såvel Fællesskabets interesser som
interesserne i de medlemsstater, hvor projektdeltagerne har
juridisk hjemsted.

7.4.6.

Ledsageforanstaltninger

7.4.6.1. Ud over de ledsageforanstaltninger, Kommissionen
lægger op til (konferencer, workshops, informationsformidling, evaluering og opfølgningsaktiviteter) anbefaler ØSU følgende:
—

—

—

Forundersøgelser/gennemførlighedsundersøgelser for at
underbygge idéer til nye forskningstiltag (inden for forskningstemaerne). ØSU foreslår, at der iværksættes kortere
projekter, hvor man ved at stimulere kreativitet, ekspertise
og innovation undersøger forskellige nye indfaldsvinkler
til løsningen af et givet problem. Disse projekter kunne
tjene som testgrundlag for »ex-ante«clusters.
Vejledning. ØSU anbefaler, at Kommissionen uddanner
og udpeger vejledere, som kan støtte de kernegrupper,
der har det løbende ansvar for de nye instrumenter.
Undervisning. Der bør træffes foranstaltninger med henblik på uddannelse af kernegruppernes medlemmer, så de
kan varetage de opgaver, de får overdraget (organisering
af »ex-ante«clusters, udvidelse af partnerskaber, projektforvaltning m.v.).
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af Det Europæiske Råd, på en klar og gennemsigtig måde
identificerer og fremhjælper integrerede bestræbelser i Europa
ved at skabe en indbyrdes dynamik mellem forskning og
innovation, øget forskning, der tager sigte på hurtig problemløsning, og det nye regionale FTU&D-innovationsinitiativ.

8.1.1. ØSU tilslutter sig fuldt ud følgende formulering fra
Det Europæiske Råd: »Vi vil styrke de eksisterende programmer, der tager sigte på at forbedre teknologiformidlingen ud
til de små virksomheder samt de små virksomheders evne til
at indkredse, udvælge og tilpasse teknologierne.«

8.1.2. ØSU understreger behovet for at øge og intensivere
små virksomheders deltagelse i det sjette rammeprogram, så
man kommer over det nuværende niveau på 20–22 %. Dette
kan ske ved at sikre de fornødne ressourcer med dels en kvote
svarende til mindst 15% af de midler, der er afsat til den første
blok, dels særlige ressourcer på 7–800 mio. EUR (til kooperativ
forskning og kollektiv forskning) under aktionerne i den anden
blok beregnet på forskning af mere umiddelbar karakter (ikke
begrænset til de fastsatte langsigtede hovedindsatsområder,
men baseret på en bottom-up-tilgang). Denne foranstaltning
med et mere umiddelbart sigte bør omfatte ekspertiseprojekter
inden for FTU&D, som tager sigte på at øge antallet af SMV’er,
der deltager i forskning.

8.1.3. Endvidere understreger ØSU vigtigheden af at sikre,
at samspillet mellem forskning og innovation reelt forbedrer
den europæiske innovationsevne, idet man bør arbejde hen
imod et mere sammenhængende strategisk og lovgivningsmæssigt miljø.

8.2.
Hvad angår hovedlinjen »forskning og innovation«,
mener ØSU, at aktionerne herunder må fremhjælpes og
rationaliseres med henblik på koordinering af foranstaltningerne vedrørende spredning og anvendelse af resultater
under det sjette rammeprogram. Aktionerne vedrørende europæiske netværk bør i overensstemmelse med ØSU’s henstillinger i sin udtalelse om emnet (1) tage sigte på opbygning af
effektive, proaktive »kontaktflader« for forskning/virksomheder, virksomheder/finansiering og forskning/finansiering, der
kan udnyttes gennem hele forsknings- og innovationsprocessen, fra det øjeblik en idé undfanges.

8. Forskning og innovation inden for den anden aktivitetsblok/øget forskning m.v. i SMV-regi/nye regionale
initiativer

8.1.
ØSU finder det helt afgørende, at man i forlængelse af
det europæiske charter for små virksomheder, der er vedtaget

(1) Udtalelse om FTU&D-udgifter og SMV’er (ordfører: Henri Malosse).
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8.2.1. Aktionerne skal målrettes mod den gruppe, som
giver den største multiplikatoreffekt, og som bedst udnytter de
centrale færdigheder. Etablering af netværk for aktørerne i det
europæiske innovationssystem (f.eks. teknologiparker, væksthuse og FTU&D-engle) og aktioner i tilknytning til økonomisk og teknologisk viden bør prioriteres højt. I denne
forbindelse bør en harmonisering af nationale/regionale innovationsprogrammer, instrumenter og foranstaltninger og etableringen af nationale filialer af Cordis (som drives af medlemsstaterne) sikre et godt overblik over og let adgang til alle de
europæiske innovationssystemer, ikke mindst hvad angår
vejledning vedrørende teknologioverførsel, beskyttelse af den
intellektuelle ejendomsret, brug af det bebudede EF-patent og
adgang til risikovillig kapital og opstartsfaciliteter.

8.3.
Aktiviteterne vedrørende små og mellemstore virksomheder og øget forskning spiller en central role i forbindelse
med fremme af problemløsende forskning af umiddelbar
karakter samt udvikling og udnyttelse af ny teknologi med
henblik på industriel og kommerciel succes. Dette er sammen
med skabelsen af et integreret forskningsområde den egentlige
hensigt med Lissabon-processen og aktionerne under EU’s og
Euratoms rammeprogrammer.

8.3.1. I forlængelse heraf understreger ØSU behovet for
åbne bottom-up-aktioner med en yderligere forøgelse af den
kvote, der allerede er øremærket til små og mellemstore
virksomheders deltagelse i de langsigtede aktioner. Disse bør
rettes mod små og mellemstore virksomheder, eftersom de
udgør selve kilden til innovation i Europa og kan fungere som
grundlag for en mere bæredygtig vækst, bedre jobs og større
samhørighed.

8.3.2. Kooperativ forskning og den nye kollektive forskning
er gode redskaber til at styrke EU’s konkurrenceevne og sikre
en sund økonomisk og social udvikling i EU. ØSU anbefaler,
at denne tilgang skal bruges i forbindelse med såvel de
prioriterede teknologiske målsætninger på lang sigt som på
andre områder.

8.3.2.1. Hvad angår kooperativ forskning gør ØSU opmærksom på, at projekternes størrelse skal være variable og
muliggøre udvikling af færdige prototyper. Aktiviteterne skal
koordineres centralt, men de administrative procedurer og
evalueringsmekanismerne skal også i fremtiden være enkle.
Kommissionen bør træffe foranstaltninger vedrørende vejledning for at sætte små virksomheder i stand til med behørig
bistand at foreslå og drive større projekter eller klynger af
projekter.

8.3.2.2. Med hensyn til kollektiv forskning understreger
ØSU, at denne nye formel skal være fleksibel, således at såvel
brancheforeninger og handelskamre som andre grupperinger,
f.eks. »industrial districts« og europæiske interessegrupper for
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små og mellemstore virksomheder, kan deltage i projekter som
hovedkontrahenter. Også her bør vejledning, uddannelse og
opstartsforanstaltninger fremmes, ikke mindst i forbindelse
med større projekter.

8.4.
Det sjette rammeprogram bør bl.a. udmøntes i et nyt
grænseoverskridende regionalt FTU&D-initiativ, som skal:
—

styrke den regionale FTU&D-struktur i Europa for at sikre
hurtig spredning af viden på det regionale niveau,

—

underbygge en blanding af specialisering og komplementaritet mellem EU’s regioner,

—

styrke forskningen og anvendelsen af passende brugervenlig informationssamfundsteknologi,

—

fremme etablering af ekspertisenet for »learning communities«, også i mindre udviklede og/eller perifere regioner,

—

sikre beslutningstagere på regionalt niveau gode redskaber til kortlægning, vurdering og udarbejdelse af prognoser,

—

sikre virksomheder, forskningscentre og universiteter
vejledning i, hvordan de tilvejebringer »gennemførlighedspræmier«, finansielle netværk, spin off-faciliteter og lignende,

—

sikre etablering af Grid-systemer mellem virksomheder,
forskningscentre og universiteter på tværregionalt niveau,

—

spille en rolle i forbindelse med den tværregionale
FTU&D-indsats i forhold til nabolandene i Middelhavsområdet, på Balkan og i det tidligere Sovjetunionen,

—

koordinere, skabe forbindelse imellem og optimere den
fælles indsats med de relevante midler fra strukturfondene, Samhørighedsfonden, Safard og Ispa samt PHARE- og
TACIS-aktiviteter og aktioner under EIB/EIF.

8.4.1. Den regionale FTU&D-dimension bør også spille en
vigtig rolle i forbindelse med udvikling af nye instrumenter
under det sjette rammeprogram, såsom integrerede projekter,
ekspertisenet, fælles programmer under artikel 169 og kollektiv forskning. Regioner kan opmuntre og vejlede regionale
deltagere og samle dem i klynger med henblik på etablering af
specialiserede sektorprogrammer. De kan udvikle tværregionale ekspertisenet til virtuelle centre i hele Europa og derved
tilvejebringe en norm for måling og afprøvning, ligesom de
kan fremme kvalitetsstyring og etablere netværk for »industrial
districts«. Og de kan stimulere fælles regionale programmer
inden for forskning, innovation, teknologioverførsel og teknologisk benchmarking.
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8.4.2. Det regionale FTU&D-initiativ bør navnlig sikre, at
der udvikles planer for supplerende foranstaltninger til fremme
af det europæiske forskningsrum gennem øget samordning
med de instrumenter under Kommissionen, som ligger uden
for det sjette rammeprogram, ikke mindst strukturfondene (1)
og EIB/EIF.
8.4.3. De supplerende foranstaltninger kan danne grundlag
for skabelsen af en »finansiel rotationsfond«, som kan udfylde
huller pga. forskellige tidsplaner og procedurer, som tidligere
stod i vejen for en fordelagtig samordning af instrumenter
under rammeprogrammet og strukturinstrumenterne.

9. Den tredje aktivitetsblok — menneskelige ressourcer
og mobilitet
9.1.
Formålet er her — ude i selv de fjerneste hjørner af EU
— at understøtte investeringen i højt kvalificerede menneskelige ressourcer ved at anspore til tværnational mobilitet. Sigtet
er uddannelse af forskere, ikke mindst kvinder, kompetenceudvikling og videnoverførsel, navnlig mellem forskellige sektorer,
at støtte udvikling af fremragende videnskabelig ekspertise, og
at bistå med at øge Europas tiltrækningskraft for forskere fra
tredjelande.
9.2.
ØSU er enig med Kommissionen i følgende: »Fremme
af tværnational mobilitet er et enkelt og særdeles effektivt og
stærktvirkende middel til at højne ekspertisen i Europa som
helhed og fordele den bedre mellem regionerne. Mobilitet giver
mulighed for at hæve forskeruddannelsens kvalitet betydeligt,
stimulerer til udveksling og udnyttelse af viden og hjælper med
til at skabe ekspertisepoler af international standard med
tiltrækningskraft overalt i Europa. En indsats på EU-plan på
dette område vil, ligesom en indsats for opkvalificering af
menneskene i det hele taget, nødvendigvis få betydelige
virkninger, når den gennemføres i tilstrækkeligt omfang.«

9.3.
Ifølge Kommissionens forslag kan de særlige »mobilitetsaktiviteter« på de forskelllige videnskabelige og teknologiske felter bl.a. antage følgende former:
—

generel støtte til universiteters, forskningscentres, virksomheders og netværks modtagelse af forskere fra Europa
og tredjelande;

—

individuel støtte til europæiske forskere, der tager ophold
i et andet europæisk land eller et tredjeland, og til særlig
fremragende tredjelandsforskere, der ønsker at komme
på et ophold i Europa;

—

ordninger for hjemrejse til oprindelsesland og -region og
ordninger for (gen)indslusning på arbejdsmarkedet, bl.a. i
forbindelse med tildeling af generel og individuel støtte;

(1) Især INTERREG III A og C, RISI-IRISI-aktioner, EFFU (innovative
aktioner) 2000–2006, URBS m.v.
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—

finansieringstilskud til nationale eller regionale programmer til støtte for forskermobilitet, når de er åbne for
forskere fra andre europæiske lande;

—

støtte til europæiske forskerhold på højeste ekspertiseniveau, især når de arbejder med frontforskning eller
tværfaglig forskning;

—

priser for særlig fremragende forskningspræstationer til
en forsker, der har fået mobilitetstilskud fra EU.

9.4.
Efter ØSU’s opfattelse er der her tale om nogle meget
vigtige ambitioner, som ligger i forlængelse af ØSU’s tidligere
henstillinger og fortjener al mulig støtte. ØSU mener dog, at
man desuden bør:
—

støtte forskeres og forskerholds mobilitet mellem de
nuværende medlemsstater og ansøgerlandene,

—

styrke samspillet mellem den akademiske verden og
industrien (begge veje),

—

støtte mobilitet i forhold til og især fra de mest fremtrædende tredjelande (f.eks. USA og Japan).

9.5.
ØSU anbefaler, at en tredjedel (dvs. 600 mio. EUR) af
de ressourcer, Kommissionen foreslår afsat til mobilitetsforanstaltninger, flyttes og knyttes direkte sammen med den tematiske prioritering under det sjette rammeprogram og Euratomprogrammet. Målet er yderligere at underbygge mobilitetsindsatsen: Denne omfordeling fremgår af den reviderede fordelingsnøgle, ØSU foreslår.

9.6.
ØSU henstiller, at der straks sættes ind mod de
tilbageværende administrative, skattemæssige og socialsikringsmæssige hindringer for intraeuropæisk mobilitet for
forskere og ingeniører, som der tværtimod bør skabes en
Europadækkende karriereramme for.

10.

Internationalt samarbejde som den fjerde aktivitetsblok

10.1. ØSU understreger, at internationalt samarbejde og
forbindelser til tredjelande i det næste rammeprogram ikke må
behandles sporadisk som et fakultativt element i de enkelte
programmer, men bør udgøre et særligt aktionsområde med
et eget budget på 400 mio. EUR. Tilsvarende skal en kvote
(2 %) inden for hvert enkelt af de tematiske teknologiske og
videnskabelige hovedindsatsområder under den første aktivitetsblok øremærkes til dette formål.
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10.1.1. ØSU er helt overbevist om, at det europæiske
forskningsrum ikke mindst pga. den stigende globalisering bør
åbnes for at stimulere samarbejdet med såvel de associerede
lande som andre relevante tredjelande. Dette kræver klare,
synlige og løbende foranstaltninger og målsætninger inden for
hver enkelt aktivitetsblok samt en betoning af den gensidige
interesse, ligesom det kræver sammenhæng i EU’s politik og
indsats udadtil.
10.2. Ifølge ØSU bør flere hovedlinjer identificeres og have
øremærkede ressourcer stillet til rådighed.

10.2.1. Det drejer sig hovedsageligt om samarbejde med
nedenstående lande:
—

—

tredjelande i Middelhavsområdet med henblik på at
støtte oprettelsen af et »forskningssamarbejde i EuroMiddelhavsområdet« inden for rammerne af Barcelonaprocessen frem mod et frihandelsområde;
tredjelande i Latinamerika og Asien, især Mercosurlandene, inden for rammerne af processen frem mod
et frihandelsområde, samt lande, der har undertegnet
handelsaftaler;

—

tredjelande fra det tidligere Sovjetunionen i betragtning
af den positive INTAS-erfaring samt tilstedeværelsen af
Moskvas videns- og forskningscenter, der støttes af
Fællesskabet;

—

tredjelande, der er parter i AVS-konventionen, og Sydafrika, hvor der er udviklet specielle samarbejdsforbindelser,
og hvor der er behov for specifikke fælles forskningsindsatser til bekæmpelse af sygdomme, især AIDS og tropiske
sygdomme;

—

industrialiserede og nyindustrialiserede tredjelande, der
udgør et kritisk samarbejdsområde i forbindelse med
globaliseringen.

10.2.2. Derudover drejer det sig om samarbejde med
nedenstående lande:
—

Australien, Canada, Japan og USA

—

andre højtudviklede lande.

10.3. ØSU mener, at ovennævnte fælles aktioner skal
udvikles på baggrund af en klar analyse af muligheder og
behov, som fastsættes under hensyntagen til den teknologiske
udvikling og det høje videnskabelige niveau med prioritering
af områder, der ligger tæt på EU, og områder, der i fremtiden
vil være tættere forbundet hermed, idet aktionerne skal sikre
fordele for begge sider og bidrage til at løse fælles problemer.
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10.4. ØSU understreger de store fordele, det giver, at
ekspertisenet og »integrerede projekter« åbnes for forskere fra
tredjelande, især Japan og USA, på baggrund af fælles interesser
og forskermobilitet, og at der oprettes passende stipendier,
hvor dette er relevant. ØSU anbefaler, at der gøres en særlig
indsats for at fremme et internationalt samarbejde mellem små
og mellemstore virksomheder, herunder foranstaltninger til
fremme af teknologiske joint-ventures, især med Middelhavsområdet, det tidligere Sovjetunionen og Mercosur-landene.

10.5. ØSU anbefaler, at denne specifikke gruppe aktioner
kendetegnes ved synlighed og let adgang, og at der sikres
overensstemmelse med Fællesskabets politikker for eksterne
forbindelser, bistand og udviklingssamarbejde samt økonomisk bistand og ligeledes med medlemsstaternes politikker på
disse områder.

11.

Den femte specifikke aktivitetsblok — koordinering
af igangværende aktiviteter og infrastrukturer

11.1. For at kunne skabe videnskabeligt og teknologisk
fremskridt er det vigtigt, at der udvikles og tilvejebringes nye
og passende midler og infrastrukturer. Derfor bifalder og
støtter ØSU Kommissionens forslag om, at det sjette rammeprogram skal omfatte forskningsinfrastrukturer. Eksempler
på mellemstore og store infrastrukturer er databaser og
dyremodelsamlinger inden for biovidenskab samt strålingskilder til undersøgelse af strukturen af (f.eks. biologiske) spørgsmål. Sådanne infrastrukturer vil klart bidrage til EU’s fremtidige
konkurrenceevne.

11.2. Da dette er af afgørende betydning for et vellykket
europæisk forskningsrum, foreslår ØSU, at det sjette rammeprogram også skal finansiere en del af planlægnings-, udviklings-, investerings- og driftsomkostningerne.

11.3. ØSU henleder opmærksomheden på betydningen af,
at der også stilles omfattende faciliteter til rådighed for regional
udvikling. Derfor bør der ligeledes stilles regionalstøtte til
rådighed.

11.4. ØSU mener, at den påtænkte nye indsats for forskning
og innovation inden for rammerne af det europæiske forskningsrum kræver et strategisk efterretningsnetværk, kvalitetskontrol og gennemsigtighed med klare perspektiver, der
udvikler sig løbende.

11.4.1. Teknologiens dynamiske karakter, nye kommunikationsmønstre og interaktion mellem stadig flere aktører
inden for rammerne af det europæiske forskningsrum fremhæver behovet for strategisk overvågning, evaluering og prognosticering.
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Der er især behov for:

et netværk af distribueret intelligens (DI) med henblik
på forskning og teknologisk innovation på europæisk,
nationalt og regionalt niveau for at kunne sikre overvågning af den teknologiske udvikling og for at kunne
identificere åbninger på interne og globale markeder;
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kraft, i form af et bredt internationalt samarbejde skal fortsat
have støtte via EU’s forskningsrammeprogrammer. En indsats
er både vigtig for at kunne udvikle fremtidens teknologi og for
at opretholde det fornødne kompetenceniveau.«

—

fremme af fælles projekter inden for strategisk efterretning;

12.1.3. Eftersom der først på et senere tidspunkt vil forekomme store ændringer i udbuddet af fossile brændstoffer, og
eftersom energiforbruget på verdensplan forventes at vokse
yderligere, mener ØSU, at energiproblemet vil være alvorligst i
anden halvdel af århundredet.

—

udvikling af grænseflader mellem videnskab og teknologi
på den ene side og erhvervslivet og den almindelige
offentlighed på den anden side med henblik på at støtte
politiske beslutningstagere gennem bottom-up-processer.

12.2. Beskyttelsesaktiviteterne i forbindelse med fission og
strålingsbeskyttelse omfatter:

11.4.3. ØSU anbefaler, at der oprettes en speciel budgetpost
på 100 mio. EUR til aktionen »strategisk efterretning« til støtte
for udviklingen af systematiske foranstaltninger i forbindelse
med den femte specifikke blok, herunder interaktion mellem
de forskellige FTU&D-organer og Instituttet for teknologiske
fremtidsstudier i Sevilla.

12.

Det Europæiske Atomenergifællesskabs flerårige
rammeprogram for forskning og uddannelse 20022006 som bidrag til realiseringen af det europæiske
forskningsrum

12.1. Kommissionens foreslåede fællesskabsforanstaltning
vil dække følgende hovedområder:
—

fissionsteknologi og strålingsbeskyttelse

—

forskning i fusionsenergi

—

FFC’s aktiviteter.

12.1.1. I lighed med ovenstående punkt 7.2 vil ØSU i dette
afsnit kun give et kort, stikordsagtigt sammendrag uden at
kommentere eller begrunde valget i detaljer. ØSU vil først
fremlægge en dybtgående undersøgelse i ØSU’s fremtidige
udtalelse om Kommissionens forslag om særprogrammerne.
12.1.2. ØSU understreger ligeledes bemærkningerne i
punkt 7.3.1 om, at energi skal gives større vægt og synlighed,
hvilket kræver udvikling af alle mulige løsninger, herunder en
betydelig indsats inden for rammerne af Euratom-programmet.
I ØSU’s nylige udtalelse om grønbogen om energi (1) stod
følgende anført: »Forskning i atomkraft, herunder især fusions-

(1) EFT C 221 af 7.8.2001, s. 45.

—

affaldsbehandling og -opbevaring: langtidsopbevaring i
dybtliggende geologiske lag, nye koncepter og teknologier
med henblik på mindre affaldsproduktion og mindskelse
af de tilknyttede risici (f.eks. separation og transmutation);

—

sikkerhed: eksisterende reaktorer (ligeledes i ansøgerlandene!), nye reaktorer, overvågning, demontering, kontrol
med fissilt materiale og kontrol med, at der ikke forekommer spredning.

12.2.1. ØSU bemærker, at fission på nuværende tidspunkt
tegner sig for 35 % af elektricitetsforsyningen i Europa og ikke
medfører CO2-emissioner eller andre drivhusgasser, men ikke
ønskes/accepteres politisk i alle medlemsstater af sikkerhedsog affalds-mæssige årsager. ØSU minder ligeledes om de
eksisterende atomkraftværker i ansøgerlandene og i deres
umiddelbare nabolande, som EU — og det europæiske erhvervsliv — bør udvikle en politik for samt teknisk og
videnskabelig ekspertise og løsninger til, idet ØSU henviser til
Ruslands og USA’s nylige planer om at udvikle avancerede
typer reaktorer og om at opbygge et stort antal nye atomkraftværker.
12.2.2. ØSU støtter derfor det foreslåede FTU&D-fissionsprogram, men mener i høj grad, at budgettet ikke er tilstrækkeligt til de foreslåede mål. ØSU anbefaler derfor, at der bevilges
350 mio. EUR til fissionsprogrammet (se punkt 13).

12.3.

Fusionsaktiviteterne omfatter:

—

realisering af »Next Step« (ITER) med henblik på at påvise,
at det er videnskabeligt muligt at producere energi ved
kernefusion;

—

udnyttelse af JET og eksisterende installationer til støtte
for »Next Step« og udvikling af teknologier og koncepter
(f.eks. stellaratoren), hvilket er vigtigt for at opnå en
optimal teknologi til oprettelse af kommercielle fusionskraftværker.
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12.3.1. ØSU påpeger, at det er nyt at bruge fusionsenergi,
og at et fusionskraftværk — afhængig af den nødvendige
FTU&D-støtte — forventes at blive driftsklar i midten af dette
århundrede, hvilket vil give store sikkerhedsfordele, reducere
mængden af nukleart affald og give en næsten ubegrænset
brædselforsyning.

bevilges 950 mio. EUR til denne del af programmet (se
punkt 13). Det er hensigtsmæssigt at gentage ØSU’s tidligere
fremsatte bemærkning om, at der under udarbejdelsen af
indholdet og udformningen af strukturen allerede er taget
hensyn til principperne for det europæiske forskningsrum.

12.3.2. Derfor bifalder ØSU målene for fusionsprogrammet, som Kommissionen har foreslået, og som er gengivet i
punkt 12.3. I betragtning af, at et så ambitiøst og internationalt
FTUD-program ligeledes kræver en specifik indsats og en bred
støtte fra medlemsstaterne, herunder det nødvendige grundlag
i form af infrastruktur, ekspertise og menneskelige ressoucer,
er ØSU dog bekymret for, at det foreslåede budget er
utilstrækkeligt til de foreslåede mål, og ØSU anbefaler, at der

13.

Finansielle ressourcer og fordelingen heraf til det
sjette rammeprogram under henholdsvis EF- og
Euratom-traktaten

Med henvisning til sine overvejelser og henstillinger samt
bemærkningerne i punkt 7.1.1 anbefaler ØSU følgende fordeling af bevillingerne:

Det sjette rammeprogram for FTU&D-aktioner (EF-traktaten)
Første aktivitetsblok — Mellem- og langsigtede tematiske prioriterede mål (udvalgte
forskningstemaer)

11 000 mio. EUR

— Genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste

2 200

— Informationssamfundet

3 600

— Nanoteknologi, processer, produkter, materialer og hybridteknologi

1 400

— Luftfart og rumfart

1 000

— Energi og transport

1 500

— Miljø, landbrug og naturressourcer

1 300

(Herunder et supplement på 600 mio. EUR til menneskelig mobilitet, mindst 15 % til SMV-sektoren og
400 mio. EUR til internationalt samarbejde)
Anden aktivitetsblok — Samspil mellem forskning og innovation samt for øget forskning
i svm-regi, netværk, opstartsfaciliteter og et nyt regionalt initiativ

1 500 mio. EUR

— Samspil mellem forskning og innovation

400

— Øget forskning i SMV-regi, netværk og opstartsfaciliteter

700

— Nyt regionalt initiativ

400

Tredje aktivitetsblok — menneskelige ressourcer og mobilitet
Fjerde aktivitetsblok — Internationalt samarbejde
Femte aktivitetsblok — Koordinering af igangværende aktiviteter og infrastrukturer
— Koordinering af FTU&D-aktiviteter
— Store og mellemstore infrastrukturer

1 200 mio. EUR
600 mio. EUR
2 200 mio. EUR
400
1 000

— Strategisk efterretning

100

— Fastsættelse EU’s fremtidige behov

400

— Videnskab, samfund og borgere

300

FFC-aktiviteter

750 mio. EUR
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Det sjette rammeprogram (Euratom-traktaten)
Specifikt Euratom-program

1 350 mio. EUR

— Fission

350

— Fusion

950

— Andre aktiviteter

50

FFC’s Euratom-aktiviteter

330 mio. EUR

Det sjette rammeprogram (EF) i alt

17 250 mio. EUR

Det sjette rammeprogram (Euratom) i alt

1 680 mio. EUR

I alt:
(i stedet for Kommissionens forslag om 17 500 mio. EUR)

13.1. Når Kommissionen overfører beføjelser til andre
organer f.eks. agenturer eller projektkoordinatorer, er det
nødvendigt at forhøje de pågældende budgetposter med 7 %
(se punkt 7.4.4.3).

13.2. ØSU’s forslag er i overensstemmelse med de stigende
forskningsbevillinger, som man fastsatte på topmødet i Lissabon, især med henblik på en hurtig integration af ansøgerlandene og deltagelse af associerede tredjelande.

14.

18 930 mio. EUR

14.3. Det er ØSU’s overbevisning, at FFC er nødt til at
koncentrere sine aktiviteter om følgende prioriteringsområder:
—

fødevaresikkerhed og sundhed

—

miljø og bæredygtighed

—

nuklear sikkerhed

—

offentlig sikkerhed og bedrageribekæmpelse

—

teknologisk prognosticering

—

uddannelse af menneskelige ressourcer og mobilitet

—

internationalt samarbejde

—

videnskabelige og teknologiske referencesystemer

—

deltagelse i ekspertisenet

—

EU’s udvidelse og samarbejde i Middelhavsområdet.

Det Fælles Forskningscenters aktiviteter

14.1. ØSU har altid værdsat Det Fælles Forskningscenters
rolle og aktiviteter i forbindelse med centerets kundespecifikke,
videnskabelige og tekniske støtte til udformningen, udviklingen, gennemførelsen og overvågningen af fællesskabspolitikkerne. ØSU har altid understreget FFC’s strategiske og
interinstitutionelle betydning for beslutningstagerne, idet centeret kan hjælpe disse med neutrale og uafhængige bidrag og
prognoser med det formål at skabe sikkerhed for borgerne.
FFC bistår nemlig ikke blot Kommissionens tjenestegrene, men
også andre institutioner, såsom Parlamentet, Rådet og ØSU
selv.

14.2. ØSU understreger, at FFC i forbindelse med det
europæiske forskningsrum yder et betydeligt bidrag til den
fælles videnskabelige og teknologiske referenceramme for
politikudformning og i lang tid har forsynet forskere og
videnskabsmænd på højeste niveau med ressourcer og faciliteter, udviklet værdifulde netværk både inden for og uden for
EU samt fremmet samarbejdet med erhvervslivet, især med
SMV-sektoren.

14.4. ØSU understreger, at FFC for at kunne udføre dets
vigtige opgaver skal have tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer. Ifølge ØSU bør FFC bevilges 750 mio. EUR
til det sjette rammeprogram (EF-traktaten) og 330 mio. EUR
til det sjette rammeprogram (EURATOM-traktaten) og skal
være i stand til at opretholde det nuværende niveau og den
nuværende kvalitet af menneskelige ressourcer. I betragtning
af den voksende rolle, som videnskab og teknologi spiller på
den politiske scene, forventes driften af FFC at blive endnu
vigtigere i fremtiden, ligesom det er tilfældet med den aktuelle
debat om videnskab og forvaltning. I den henseende mener
ØSU, at FFC kan få en større rolle, når det først virker som
EU’s samlingspunkt for et paneuropæisk ekspertisenet — som
integrationsfremmende organ og bro mellem politikere og det
organiserede civilsamfund.
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14.5. ØSU påpeger, at direkte aktioner er bedst egnede til
at opnå hurtige forskningsresultater, som politikerne ofte
forlanger. Det sjette rammeprogram skal klarlægge forbindelsen mellem direkte og indirekte aktioner — afhængig af den
synergi, der kan opnås.

14.6. ØSU foreslår at FFC-institutternes videnskabelige indsats synliggøres gennem udpegelse af videnskabelige rådgivende/tilsynsførende paneler bestående af uafhængige eksterne
eksperter på højt niveau, der er udvalgt/udpeget af EURAB,
efter samme procedurer, som bruges i forskningsinstitutterne i
de forskellige medlemsstater.

15.

Forenkling af procedurer: decentralisering af systemer og begrænsninger

15.1. ØSU understreger nødvendigheden af, at forvaltningsprocedurerne effektiviseres, forenkles og gøres brugervenlige,
men at de samtidig er klare, gennemsigtige og neutrale. Der
skal sikres lige behandling og lige adgang for alle deltagere
— store såvel som små.
15.2. ØSU fremhævede i sin udtalelse af 21. september
2000 (1) ligeledes behovet for differentierede procedurer for
henholdsvis store projekter, hvor projektlederne vil være nødt
til at overtage mange af de opgaver, der i øjeblikket udføres af
Kommissionen, og for mellemstore projekter, hvor det kan
være passende med andre løsninger.
(1) EFT C 367 af 20.12.2000, s. 61.
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15.2.1. I den henseende anbefaler ØSU, at Kommissionen
overvejer muligheden for at oprette et nyt europæisk agentur
til forvaltning af FTU&D. Dette agentur skulle fortsat være
under Kommissionens direkte kontrol med henblik på at
ændre enhver tendens til renationalisering.
15.2.2. Med hensyn til større projektforslag, der vil medføre
udgifter på over 10 mio. EUR, anbefaler ØSU, at Kommissionen selv fortsætter med at sikre anvendelsen af de aktuelle
ordninger.
15.3. Det europæiske agentur kunne sammen med nationale/regionale agenturer træffe vejledende og ledsagende foranstaltninger, som anført i punkt 7.4.6.1.
15.4. Alle nye forvaltningsprocedurer bør udvikles med
henblik på at reducere de nuværende omkostninger og de
tunge administrative byrder ved projekterne, da de administrative omkostninger på nuværende tidspunkt typisk udgør 7 %
af de samlede omkostninger ved hvert projekt. Alle nye
procedurer bør derfor føre til en lavere procent, således at den
størst mulige andel af budgettet går til selve forskningen. Det
vil ikke ændre på situationen at lægge de omkostninger og
byrder, der er forbundet med projektstyringen, over på den
centrale gruppe af hovedkontrahenter, da omkostningerne
alligevel skal finansieres 100 % af EU’s budget.
15.5. Tidsintervallet mellem udvælgelse af et forslag og
undertegnelsen af kontrakten bør ikke være længere end
6 måneder.
15.6. Bestemmelserne om den intellektuelle ejendomsret
skal være klare og veldefinerede for at gøre det muligt:
—

at udnytte resultaterne fuldt ud og hurtigt

—

at skabe spin off-aktiviteter og oprette nye virksomheder

—

at få større markedsandele på globalt plan.

Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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BILAG
til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
Det sjette rammeprograms struktur — Ændringer foreslået af ØSU

Finansielle ressourcer og fordelingen heraf til det sjette rammeprogram (I alt 18 930 mio. EUR)
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Hvorledes påvirkes vejtransportens konkurrenceevne af forskelle i punkt- og vægtafgifter i EU-landene«
(2001/C 260/03)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 19. oktober 2000 under henvisning til forretningsordenens artikel 23 at udarbejde initiativudtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet, som udpegede Bill Tosh ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 6. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
11. juli, enstemmigt følgende udtalelse.
1. Indledning

1.1.
ØSU er betænkelig ved de forskelle, som er opstået
mellem medlemsstaternes punkt- og vægtafgiftsordninger og
afgifter på brug af infrastruktur. De direkte beskatningsmæssige
forskelle og de nuværende 15 arbejdsmarkedsordninger og 15
generelle beskatningssystemer gør transportudgifterne, herunder især vejtransportudgifterne, stærkt forskellige. Regionale
skævtrækninger er derfor uundgåelige og kan indvirke negativt
på EU’s foranstaltninger og hæmme etableringen af et sammenhængende indre marked. ØSU mener, at der med det sigte at
reducere konkurrenceforvridninger er behov for en mere
grundlæggende harmonisering.

1.2.
Transport er en produktionsfaktor, som overskrider
nationale grænser. I og med at den trodser nationale rammer,
øger den operatørernes mulighed for at udnytte det åbne EUmarked. Visse EU-kontroltiltag vedrørende vægt og køretid har
bidraget til at udjævne forskellene (1).

1.3.
Transportformerne og transportinfrastrukturen er ligesom finans-, energi- og telesektoren kendetegnet ved tværsektoriel dimension og betydning for EU’s produktion. Erhvervslivets transportudgifter andrager typisk 3-9 % af produktion-

(1) Se ØSU’s udtalelse om forslagene til Rådets direktiver om visse
aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, således
at sektorer og aktiviteter, der var udelukket fra direktivet, bliver
omfattet, EFT C 138 af 18.5.1999, og ØSU’s udtalelse om
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de
største tilladte dimensioner i national og international trafik og
største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i
brug i Fællesskabet, EFT C 123 af 25.4.2001.

somkostningerne sammenlignet med 1-6 % for energi- og
telekommunikationsomkostningers vedkommende. Enkeltpersoners transportudgifter udgør gennemsnitligt 6 % af nettoindkomsten, hvilket vidner om denne udgiftsposts betydning for
mobilitet, både hvad arbejde og fritid angår.

1.4.
Transportsektorens interesseorganisationers nylige reaktioner på »brændstofkrisen« i hele Europa viste, hvordan
sindene kan bringes i kog, når en hel sektor trues på levebrødet.
ØSU ønsker at fremdrage debattens nøgleaspekter og at
undersøge, om indgreb på EU-plan er relevante eller nødvendige. Brændstofpriserne på udbudssiden er præget af store
udsving både på grund af svingende oliepriser og fordi
de noteres i dollar; samtidig indsnævres tidsrammerne for
forsyning alt i alt, hvilket skyldes »just-in-time«-produktion og
elektronisk handel. Det har bidraget til at forværre tendensen.
Det åbne marked har stort set fjernet den beskyttelse, som
»gammeldags« strategiske reserver i transportkæden indebar.

1.5.
Medlemsstaterne har forskellige beskatningsordninger.
ØSU kan kun behandle disse forskelles konkurrencemæssige
aspekter. I tilfælde, hvor der ligefrem er tale om skævvridninger
af konkurrencen i det indre samkvem i EU, bør ØSU dog give
udtryk for sin bekymring. Et tydeligt eksempel, som ofte
fremføres af finansministrene, går ud på, at høje brændstofafgifter er et middel til at regulere adfærden og opfylde nogle
miljømæssigt begrundede emissionsmålsætninger. Dette bør
ledsages af gennemsigtighed ved tildelingen af støttemidler til
eksempelvis transportinfrastruktur, når der er tale om initiativer, som øger mobiliteten til arbejdspladsen samt miljømæssige
reformer.

1.6.
Ulovlig udnyttelse eller misbrug af disse forskelle,
eksempelvis i form af transport af større mængder diesel end
tilladt, samt nogle operatørers brug af »bekvemmelighedsflag«
er andre beklagelige eksempler.
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1.7.
I denne udtalelse lægges hovedvægten på vejtransport,
som er den dominerende transportform i EU i dag. Vejtransporten er næsten tredoblet i Vesteuropa siden 1970. I
perioden 1990-1995 voksede vejtransporten i Vesteuropa
med 24 %, mens den økonomiske vækst kun var på 4 %. Disse
tendenser vil fortsætte, og Frankrig, Tyskland og Italien
forventer alle en vækst på 30-50 % i perioden fra 1995 til
2010.

1.8.
I denne udtalelse behandles kun omkostningsforskelle
mellem enkeltlande, som skyldes forskelle i transportspecifikke
afgifters og skatters struktur, der fortsat er en overmåde vigtig
faktor ved vurdering af konkurrenceevnen mellem nationale
fragtførere, der er aktive på hinandens markeder (1). Forskelle i
transportomkostningerne, som beror på markedets indflydelse,
lades ude af betragtning. Sociale og arbejdsmæssige aspekter
og indirekte skatter såsom dem, der pålægges lønninger og
sociale bidrag, kan forværre den manglende konkurrenceevne
yderligere, men falder ikke inden for denne udtalelses rammer (2). Man kommer heller ikke i dette dokument ind
på samfundsøkonomiske meromkostninger (forurening, støj,
trafikpropper og infrastrukturskader), som forårsages af mere
intensive transporttjenester (3). Tackling af ikke-bæredygtige
transporttendenser er et vigtigt element i EU’s strategi for
bæredygtig udvikling (4).

(1) Harmonisering inden for vejtransport: Effektive afgifter og beskatningsformer, konklusioner og henstillinger, CEMT/CM(2000)
14/endelig.
(2) Se ØSU’s udtalelse om forslagene til Rådets direktiver om visse
aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, således
at sektorer og aktiviteter, der var udelukket fra direktivet, bliver
omfattet, EFT C 138 af 18.5.1999, og ØSU’s udtalelse om
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de
største tilladte dimensioner i national og international trafik og
største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i
brug i Fællesskabet, EFT C 123 af 25.4.2001.
(3) Se ØSU’s udtalelser om hvidbogen »Fair betaling for brug af
infrastruktur: En model for trinvis indførelse af fælles afgiftsbestemmelser for transportinfrastrukturen i EU«, KOM(98) 466
endelig udg., EFT C 116 af 28.4.1999 og grønbogen »Mod fair og
effektiv prissætning på transportområdet — politiske muligheder
for at internalisere de eksterne omkostninger ved transport inden
for Den Europæiske Union«, KOM(95) 691 endelig udg., EFT
C 56 af 24.2.1997.
(4) Kommissionens meddelelse »Et bæredygtigt Europa for en bedre
verden: En EU-strategi for bæredygtig udvikling — Kommissionens forslag til Det Europæiske Råd i Gøteborg«, ØSU-udtalelse
under udarbejdelse.
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2. Transportspecifikke skatter og afgifter

2.1.
Transportspecifikke skatter og afgifter kan inddeles i
følgende grupper:
—

køretøjsafgifter: årlige vægtafgifter (5). Årlige vægtafgifter
pålægges i alle EU-lande og afhænger undertiden af
biltype eller motorkraft,

—

brændstofafgifter: punktafgifter på brændstof, undertiden
afhængig af brændstoftype,

—

direkte afgifter for infrastrukturbrug: betales på brugsstedet, hovedsagelig for motorveje og for enkeltture over
broer og gennem tunneler.

2.2.
April 1999-undersøgelsen fra Den Europæiske Transportministerkonferences Vejtransportgruppes Fuldmagtsudvalg (6), som er den seneste og mest omfattende tilgængelige
analyse, sammenlignede Østrig, Tyskland, Spanien, Frankrig,
Holland, Storbritannien, Schweiz og Ungarn og så nærmere på
de indviklede beskatningsforhold: Som eksempler kan følgende
nævnes:
—

alle otte lande pålægger brændstof- eller energiforbrugsafgifter, f.eks. dieselafgift

—

nogle pålægger brugerafgifter med en fast sats

—

nogle henholder sig til lokale afgifter, f.eks. nationale
licensgebyrer, og

—

nogle pålægger variable brugerafgifter.

ØSU finder det beklageligt, at der ikke findes sammenlignelige
data for samtlige medlemsstater og andre europæiske lande og
anmoder Kommissionen om at stille mere omfattende data til
rådighed i en kommende undersøgelse.

2.3.
På grund af de store forskelle i beskatningsordningerne
er det umuligt at sammenligne afgifterne. Af samme årsag er
det ikke muligt at drage konklusioner om, hvorvidt indtægterne
udviser overskud eller underskud sammenholdt med infrastrukturudgifterne.

(5) Afgift ved salg af nye køretøjer lades ude af betragtning.
(6) CEMT/CS/TR(98)/REV1.
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2.4.
Pr. 15. september 1998 lå de engelske brændstofafgifter på 250 % af afgifterne i Spanien, mens grundprisen på
brændstof før afgift var den laveste i Storbritannien og
Frankrig. Den engelske punktafgift udtrykt som en procentdel
af prisen før afgift var 300 % af niveauet i Østrig og 240 % af
det næstfølgende land, Frankrig. Dette eksempel er selvsagt
selektivt, og forbindelsen mellem andre nationale fiskale
omkostninger og brændstofomkostningerne er lige så vigtig,
som det er at erkende den kommercielle realitet, som indebærer, at indkøb kan foretages på tværs af nationale grænser.

2.5.
Undersøgelsen beskriver den geografiske struktur og
beskatningsgrundlagets forskellige karakteristika. Det engelske
system bygger i høj grad på køretøjsbeskatning og derfor på
nationalitet, hvorimod det spanske og franske system er mere
geografisk baseret og opererer med direkte afgifter.

2.6.
Den samlede beskatning udtrykkes i ton-km og viser,
at Storbritannien ligger i spidsen med hensyn til de samlede
beskatningsindtægter, idet niveauet ligger 230 % over tallet
for det lavest placerede land, nemlig Østrig. Frankrig og
Storbritannien ligger klart i spidsen (med 200 %), når det
gælder anvendelsen af sammenlagte skattesatser.

2.10. Marginalskattesatsen justeret for regnskabsmæssige
overførsler i bruttotal giver et fingerpeg, men gør det ikke
muligt at drage konklusioner — man fradrager udgifter, men
ikke samtlige eksterne omkostninger. Skattesatserne varierer
stærkt med Storbritannien, Tyskland og Frankrig i spidsen med
en skattesats på 40 %, mens Østrig ligger i bunden med 17,5 %.

2.11. Det fremgår af denne CEMT-undersøgelses første
konklusioner, at marginalsatsen »fungerer som et spejl«, som
afspejler forskelle og kombinerer:

(a)

andelen af inputomkostninger for hver transportform og

(b) de forskellige skattesatser, som anvendes på disse input (i
de enkelte lande).

2.12.
2.7.
I EU er udgifterne til andre produktionsfaktorer, især
på arbejdskraftsiden, lavest i Storbritannien, mens Frankrig og
Holland ligger 150 % højere.

2.8.
Endelig sammenligner undersøgelsen de respektive,
sammenlagte, marginale, reelle skattesatser, som viser de
benyttede skattesatser for hver produktionsfaktor — arbejdskraft, kapital og eksterne bruttoomkostninger. Denne vægtede
marginalskattesats for vejrelaterede transporttjenester ligger
højest i Storbritannien med 45 %, mens Holland ligger på
32 % og Schweiz på 28 %.

2.9.
I undersøgelsen behandles forholdet eller nettobalancen mellem udgifter og indtægter vedrørende vej- og jernbaneinfrastruktur; det fremgår af undersøgelsen, at nogle lande,
såsom Østrig og Holland, overfører store overskud, helt op til
160 % af infrastrukturudgifterne, til de generelle indtægter for
at subsidiere andre økonomiske sektorer, hvorimod der i
Frankrig og Tyskland er balance eller kun ydes få subsidier til
infrastrukturudgifterne. Det er tillige værd at mærke sig den
betydelige forvridning, som opstår, når det ikke lykkes at
internalisere de eksterne omkostninger, såsom omkostningerne ved trafikpropper og ulykker, hvilket kan opfattes som
en form for »skjult« støtte, der i realiteten forvrider disse
sammenligninger.
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Følgende fremgår klart:

—

for vejtransport er forholdet mellem (a) og (b) inverst
— dvs. at den højeste skattesats gælder for det input, som
har den laveste andel af omkostningerne. Dette gælder
ikke for jernbanetransport, hvor elektricitet kun beskattes
i ringe grad, mens arbejdskraftbeskatningen dominerer,

—

fra det ene land til det andet er brændstof- eller energisatserne alene ikke nok til at identificere forskelle i vej- og
jernbanetransportomkostningerne,

—

beregning af forskelle mellem landevej og jernbane hvad
angår overførsler skal afspejle de samlede marginale
samfundsøkonomiske omkostninger, herunder eksterne
omkostninger, hvis sammenligningerne skal kunne bruges til noget. Marginalskattesatsen, der indeholder positive og negative fiskale overførsler, gør disse beregninger
»ufølsomme«.

2.13. Ovenstående sammenfatning giver ikke et fuldstændigt billede af undersøgelsen, men giver et indtryk af de
indviklede beskatnings- og udgiftsforhold i transportsektoren
og udsender nogle vigtige signaler med hensyn til forskellene i
indkomstfordeling, infrastrukturudgifter og transportpolitik.
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2.14. De forskellige skatters og afgifters gennemsnitlige
bidrag til de samlede indtægter fra vejtransportskatter var
for EU-landene og Schweiz (1) — køretøjsafgifter: 25 %;
brændstofafgifter: 70 % og vejbenyttelsesafgifter: 5 %. Disse
afgifters størrelse og betydning svinger dog stærkt fra land til
land (2). På grund af disse forskelle mellem de enkelte lande i
henseende til afgiftsstruktur er der også forskelle i transportomkostninger — både i henseende til de samlede omkostninger
og omkostningernes enkelte bestanddele — EU-landene (3)
imellem.

2.15. På grund af disse omkostningsforvridninger reagerer
vejtransportfirmaerne ved at lokalisere sig de steder, hvor
omkostningerne er lavest, og de tanker op, hvor brændstofpriserne er lavest. Disse fordrejninger på transportmarkedet
vidner om, hvor vigtigt det er at få harmoniseret vejskatterne
og -afgifterne, således at man kan øge konkurrencen mellem

de enkelte lande, når det handler om levering af transporttjenesteydelser.

3. Et eksempel

3.1.
De store kommercielle forskelle i transportsektorens
driftsomkostninger kan mærkes ved landegrænserne. En kort
sammenligning mellem Republikken Irland og Nordirland
(Storbritannien) viser, hvorledes omkostningerne hober sig op
i et typisk godstransporttilfælde. Som eksempel tages en
mellemstor transportvirksomhed med ti 40 tons-lastvogne
med 2-aksel-træk. Chaufførerne arbejder 50 timer om ugen i
42 uger årligt. Virksomheden omsætter for 1,2 mio. engelske
pund årligt med en fortjeneste før skat på 36 000 pund.
Nøgleudgifterne i pund ser således ud:

Nordirland

Vægtafgift
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Republikken
Irland

%

57 500

11 000

– 81

Diesel

321 000

202 000

– 37

Lønninger

174 000

180 000

+ 0,03

7 200

9 000

+ 25

559 700

402 000

– 28

Selskabsskat
I alt

3.2.
I ingen af landene er vejafgifterne særlig store. Det
fremgår klart, at forskelle i skatter og afgifter tvinger
virksomhederne til at overveje, om vognparken skal »udflages«, selv om det ikke blot er et spørgsmål om at flytte
registreringen til landet med de laveste omkostninger. Hvis
registreringen skal flyttes, kræves det, at transportvirksomheden kan godtgøre, at den honorerer »grundlæggende«
kvalifikationskrav, og opfylder EU’s fortolkningskriterier.
Sammenligningen vanskeliggøres yderligere af daglige valutakursudsving, idet forholdet mellem engelske pund og euro
har ændret sig væsentligt.

(1) For nærmere oplysninger om disse afgifter i EU henvises til
Variabilisation and Differentiation Strategies in Road Taxation,
INFRAS, Zürich, 2. juni 2000.
(2) Eksempelvis kan Storbritannien opfattes som et land, hvor der
især benyttes brændstofafgifter, mens der i Frankrig, Italien og
Spanien især opereres med vejafgifter.
(3) Forskelle i transportspecifikke skatter og afgifter er ikke den eneste
kilde til skatterelaterede forskelle i transportomkostningerne.
Forskelle mellem de enkelte lande i beskatningen af arbejdskraft
(indkomstskat; socialsikringsbidrag) og den kapital (tilladte afskrivninger), som benyttes inden for transporttjenester, er også
medvirkende til udgiftsforskellene.

3.3.
Der kan peges på en række særlige regionale forvridninger, som forårsages af regionale faktorer. Der er vist en case
study, men med visse ændringer kan den også overføres
til andre områder, såsom Balkan, Middelhavslandene eller
Skandinavien eller mellem Belgien og Luxembourg.

4. Udvidelsen

4.1.
Ansøgerlandene ser ud til at udgøre en betydelig
konkurrencetrussel mod den eksisterende vejgodssektor i EU.
De EU-baserede virksomheder vil klare sig bedre, hvad den
logistiske side af vejtransporten angår, mens virksomheder fra
de tidligere central- og østeuropæiske lande vil dominere inden
for almindelig vejtransport. Øst-vest-trafikken domineres for
80 %’s vedkommende af de central- og østeuropæiske lande,
hvor lastvognes driftsomkostninger (ifølge Phare) gennemsnitligt ligger på to tredjedele af niveauet i EU. Gennemsnitslønningerne i Central- og Østeuropa ligger på en femtedel af EUniveauet. Brændstofomkostningerne ligger nogle steder over
EU, eksempelvis i Ungarn, eller på kun 25 % af EU-gennemsnittet, såsom i Albanien.

C 260/28

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

4.2.
Den årlige lastvognsbeskatning svinger ligeledes fra
300-430 % af EU-gennemsnittet i Tjekkiet og helt ned til kun
8 % af EU-gennemsnittet i Bulgarien. EU-gennemsnittet pr.
kilo-ton ligger på 0,80 euro, hvilket er 10-15 % højere end i
Central- og Østeuropa, men omkostningerne forventes at
nærme sig til hinanden, efterhånden som EU’s regelsæt overtages (1).

5. Bemærkninger

5.1.
Transportdebatten i almindelighed bør placeres højere
på den sociale og økonomiske dagsorden, så dens særlige
indvirkning på det 21. århundredes samfund erkendes, og så
der finder en politisk debat sted. Denne bemærkning går især
på forvaltningsmetoder og principper for infrastruktur og
investeringer i de forskellige transportformer samt bestemmelser, som gør bæredygtig økonomisk vækst og energiudnyttelse
og EU’s udvidelse forenelig.

5.2.
Medlemsstaterne bør erkende, at det er deres ansvar at
overvåge og om nødvendigt træffe beslutning om regulering,
certificering, harmonisering af driftsstandarder, sikkerhedshensyn og endog grundlæggende spørgsmål, som indvirker på
transportlogistikkens udvikling.

5.3.
EU bør sætte ind over for de dårligt fungerende
beskatningsregler inden for og mellem medlemsstaterne for
alle transportinfrastrukturers og -formers vedkommende og
søge at nedbringe de store forskelle, som eksisterer, og
derigennem skabe lige vilkår for alle transportformer.

5.4.
Et skridt i retning af direkte afgifter kunne resultere i
en mere gennemsigtig og repræsentativ ordning, end man
opnår ved kun at operere med skatter og afgifter alene, og
kunne medvirke til, at man opnår maksimal effektivitet ved
at afgiftsbelægge dem, der vil betale afgifterne og høster
fordelene (2).

5.5.
EU-finansieret forskning og evaluering bør oplyse om
og påvirke regler, der sigter på at anvende metoden med
marginale omkostninger på et koordineret grundlag. De
marginale omkostningers størrelse svinger fra den ene region
til den anden.

5.6.
Der foreligger mange velegnede lokale løsninger til
fjernelse af skævheder og markedsforvridninger. Tværregionale

(1) Kilde: Eurostat.
(2) Kommissionens meddelelse »Et bæredygtigt Europa for en bedre
verden: En EU-strategi for bæredygtig udvikling — Kommissionens forslag til Det Europæiske Råd i Gøteborg«, ØSU-udtalelse
under udarbejdelse.
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fora er ofte den bedste metode til denne form for problemløsning. I nogle tilfælde og under visse forhold vil en heldig
koordinering af afvigende lokale (tværstatslige) beslutninger
kunne sikre harmonisering inden for et givent geografisk
område og en sektoriel tilnærmelse og vil udgøre et alternativ
til EU-standardisering.

5.7.
De store prisudsving, som skyldes værdibaseret brændstofbeskatning, medfører urimelige forstyrrelser i økonomien
og mobiliteten og bør erstattes af et fast afgiftsbeløb.

6. Henstillinger

6.1.
ØSU ser gerne, at der i hele EU vedtages beskatningsog afgiftsstrukturer, som øger konkurrencen.

6.2.
ØSU opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til
at fremskaffe sammenlignelige data, som ikke er tilgængelige i
dag.

6.3.
Afgifter, som udelukkende bygger på nationalitet (eksempelvis vægtafgifter), hæmmer konkurrencen, idet stigninger
eller fald i disse afgifter i et land kun rammer eller gavner
transportvirksomhederne i det pågældende land. Landets konkurrencemæssige stilling i forhold til andre lande ændres
derfor. Afgifter, som har en stærk regional karakter (eksempelvis motorvejsafgifter) øger derimod konkurrencen, idet en
stigning eller et fald i disse afgifter i et land rammer eller
gavner samtlige transportvirksomheder uanset hjemsted, som
benytter de pågældende veje i det pågældende land. Det
pågældende lands konkurrencemæssige stilling set i forhold til
andre lande forbliver derfor (stort set) uændret.

6.4.
For at skabe lige vilkår mener ØSU, at man bør gå bort
fra beskatning (af stærk national karakter) og over til afgifter
(af stærk regional karakter).

6.5.
ØSU anser det for at være af allerstørste betydning,
at transportsektoren yder sit bidrag til at opfylde Kyotoprotokollens forpligtelser. Den amerikanske administrations
beslutning om at trække sig ud af Kyoto-aftalen opfatter ØSU
som særdeles uansvarlig. Harmonisering af transportspecifikke
skatter og afgiftsordninger bør, ud over at tilvejebringe lige
vilkår, fortsætte med at forbedre transporttjenesternes miljømæssige virkninger, hvilket vil være med til at opfylde Kyotoprotokollens forpligtelser.
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6.5.1. ØSU henstiller, at der tilvejebringes beskatningsmæssige forudsætninger, som gør det lettere at investere i forskning
og teknologisk innovation med det sigte at nedbringe CO2emissioner og mindske trafikpropper.
6.5.2. På EU-plan henstiller ØSU, at man blandt det 6. F&Urammeprogram 2002-2006’s tematiske prioriteter udtrykkeligt medtager transportrelaterede teknologier. ØSU fremhæver
Galileo-programmets betydning for et sikkert, konkurrencedygtigt og miljøvenligt europæisk integreret logistisk system.
6.5.3. Ved en harmonisering af de forskellige skatte- og
afgiftssystemer bør der tages højde for den miljømæssige side,
og man bør have øje for, at lagrene af fossile brændstoffer på
et tidspunkt vil være opbrugt, og EU’s afhængighed af eksterne
leverandører både i dag og i endnu højere grad efter udvidelsen.
Hvis der fastsættes klare normer for samtlige sektorer for
brændstofforbrug, last og leveringsevne samt energibevaring,
vil man kunne dæmpe gemytterne i vejgodstransportsektoren,
der opfatter sig selv som hovedområdet for miljøindsatsen.
6.5.4. ØSU ser med bekymring på, at forslag om ensidig
beskatning, især af CO2, i medlemsstaterne vil gøre det muligt
for eksterne virksomheder fra lande, hvis standarder og
indstilling til god praksis ikke ligger på højde med medlemsstaternes beskatningsordninger, at opnå transportomkostningsmæssige fordele ved godstransport.
6.6.
Efterspørgslen efter transporttjenester er relativt ufølsom over for skatte- og afgiftsniveauet. Selv kraftige brændstofprisstigninger øver kun relativt ringe indflydelse på mængden
af transporterede varer. En afgiftsstruktur, som rummer incita-
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menter til »miljøvenlig« kørsel, kunne mindske brændstofforbruget, uden at antallet af kørte km falder tilsvarende.
6.7.

ØSU henstiller følgende:

6.7.1. I den årlige vægtafgift for motorkøretøjer bør der
sondres mellem køretøjstyper alt efter deres miljøvirkning og
infrastrukturbelastning.
6.7.2. I vejbenyttelsesafgifterne bør der skelnes mellem
»vejvenlige« køretøjer, idet omkostningerne til vedligeholdelse
af veje ofte er den største enkeltpost på vejbudgettet, ligesom
tunge køretøjer medfører relativt større skader på vejene.
Udskiftning af den nationale flåde med »vejvenlige« luftaffjedrede eller lignende affjedringssystemer vil kunne øge vejbelægningens levetid med 15-60 % (1). Via prisincitamenter bør
man tilskynde vejgodstransportforetagender til at gå over til
vejvenlig affjedring.
6.8.
Selv om de fleste lande indretter brændstofafgifterne
efter brændstoffets miljøvirkninger, begrænser grænseoverskridende brændstofturisme de mindre landes råderum. Da der
fortsat kun består begrænsede muligheder for at harmonisere
afgiftsniveauet, bør forskellene i afgifter på de enkelte brændstoffer harmoniseres, således at hvert enkelt land fastsætter sit
eget referenceniveau for afgiften.
6.9.
Moderne teknologier kan medvirke til enkel og effektiv
opkrævning af afgifter. ØSU opfordrer derfor Kommissionen
til at øge den finansielle støtte til forskning i nye teknologiske
muligheder og indførelse af nye metoder.
(1) OECD Observer, 26. januar 2001.

Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler i køretøjer
på under 3,5 tons«
(2001/C 260/04)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 19. januar 2001 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 Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet, som udpegede Gabriel Garcı́a Alonso til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 6. juni
2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
11. juli 2001, følgende udtalelse med 103 stemmer for og 1 imod.
1. Indledning

1.1.
Det foreliggende forslag sigter primært mod at forbedre
harmoniseringen på dette område, som hidtil har været
mangelfuld, fordi Rådets direktiv 91/671/EØF (1) om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler i køretøjer på under
3,5 tons har været anvendt forskelligt.

1.2.
Først skal det bemærkes, at statistikkerne over trafikdræbte børn i EU hovedsagelig udviser store forskelle, fordi
medlemsstaterne anlægger forskellige juridiske fortolkninger
af ovennævnte direktiv.

1.3.

Der er tre væsentlige grunde til den foreslåede revision:

1.3.1. Direktivet fra 1991 foreskriver obligatorisk anvendelse af barnefastholdelsesanordninger på sæder, der er udstyret
med sikkerhedsseler, men præciserer ikke, hvilken fastholdelsesanordning der er passende. Det tillader desuden, at børn
befordres uden at være fastholdt af en passende fastholdelsesanordning, hvis en sådan ikke findes.

1.3.2. I henhold til direktiv 2000/3/EF (2) skal nye biler
udstyres med et mærke, som advarer føreren mod den risiko,
der kan opstå ved aktivering af airbag’en i passagersiden, når
børn fastholdes af en bagudvendende fastholdelsesanordning.
Det forbyder dog ikke anvendelse af sådanne anordninger i
disse tilfælde.

(1) EFT L 373 af 31.12.1991.
(2) EFT L 53 af 25.2.2000.

1.3.3. Direktiv 96/36/EF (3), 96/37/EF (4) og 96/38/EF (5)
udgør tilsammen en europæisk standard for montering af
sikkerhedsseler i nye minibusser og busser, der er fremstillet
efter oktober 1999, samt i lastvogne, men kræver ikke, at de
anvendes.
1.4.
Det nye direktivforslag indeholder tre grundlæggende
bestemmelser:
1.4.1. Det pålægger obligatorisk anvendelse af barnefastholdelsesanordninger i køretøjer, og dermed ophæves undtagelsesbestemmelserne i direktiv 91/671/EØF. Desuden fastsættes
det, at barnefastholdelsesanordningerne mindst skal overholde
den tekniske standard i FN/ECE-regulativ 44.03 (overenskomsten under FN’s Økonomiske Kommission for Europa)
eller en tilsvarende standard.
1.4.2. Det forbyder anvendelse af bagudvendende fastholdelsesanordninger til børn på forsædet af en bil, medmindre
airbag’en er deaktiveret.
1.4.3. Direktivet kræver, at alle personer i et motorkøretøj
anvender sikkerhedsseler, hvis sådanne findes i køretøjet.
1.4.4. Passagerne skal oplyses om kravet om at anvende
sikkerhedssele, når de sidder ned, og køretøjet er i bevægelse.
1.5.
Det direktiv, der skal revideres, havde et lidt uklart
anvendelsesområde og tog ikke hensyn til de køretøjsklasser,
der er defineret i direktiv 70/156/EØF (6). Forslaget til revision
tager derimod hensyn hertil og udvider anvendelsesområdet til
klasse M1, M2, M3, N1, N2 og N3.

( 3)
( 4)
( 5)
( 6)

EFT L 178 af 17.7.1996, s. 15.
EFT L 186 af 25.7.1996, s. 28.
EFT L 187 af 26.7.1996, s. 95.
EFT L 42 af 23.2.1970.

17.9.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

2. Baggrund
Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet har gentagne
gange behandlet spørgsmålet om trafiksikkerhed og mere
konkret den passive sikkerhed. Vidnesbyrd herom er de talrige
forskrifter, hvor især følgende skal fremhæves.
—

Rådets direktiv 77/541/EØF af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motorkøretøjer (1).

—

Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 1984.

—

Europa-Parlamentets beslutning af 18. februar 1986.

—

Rådets direktiv 91/671/EØF af 16. december 1991 om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
vedrørende obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler i
køretøjer på under 3,5 tons.

—

Kommissionens direktiv 96/36/EF af 17. juni 1996 om
tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv
77/541/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motorkøretøjer (2).

—

Kommissionens direktiv 96/37/EF af 17. juni 1996 om
tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv
74/408/EØF vedrørende motorkøretøjers indvendige udstyr (sædernes modstandsdygtighed og forankring) (3).

—

Kommissionens direktiv 96/38/EF af 17. juni 1996 om
tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv
76/115/EØF om sikkerhedsselers forankringer i motordrevne køretøjer (4).

—

Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om
Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN’s Økonomiske Kommission for Europa
om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller
benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig
anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag
af sådanne forskrifter (5).

—

Kommissionens direktiv 2000/3/EF af 22. februar 2000
om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv
77/541/EØF vedrørende sikkerhedsseler og fastholdelsesanordninger i motordrevne køretøjer.

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

EFT L 220 af 29.8.1977.
EFT L 178 af 17.7.1996.
EFT L 186 af 25.7.1996.
EFT L 187 af 26.7.1996.
EFT L 346 af 17.12.1997.
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—

Meddelelse fra Kommissionen af 17. marts 2000
— »Trafiksikkerhed: hovedopgaver i EU — Statusrapport
og prioritering af foranstaltninger« (6).

—

Europa-Parlamentets beslutning af 7. december 2000,
endelig udgave A5-0381/2000.

3. Generelle bemærkninger

3.1.
ØSU bifalder forslaget til ændring af direktiv
91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler i køretøjer på under 3.5 tons, eftersom det primært tager
sigte på at øge trafiksikkerheden, især børns sikkerhed.

3.2.
ØSU mener dog ikke, at forslaget lægger tilstrækkelig
vægt på at øge borgernes bevidsthed om problemet, især
forældrenes. Kravene nytter ikke noget, hvis brugeren ikke
er klar over fordelen ved at overholde dem. Derfor bør
medlemsstaterne indtrængende opfordres til at afholde kampagner om fordelene ved at anvende fastholdelsesanordninger,
især for børn, idet man hidtil ikke har taget anvendelse af
sådanne anordninger tilstrækkelig alvorligt. Man må ikke
glemme, at forældrenes eksempel er afgørende for børn.

3.3.
Forslagets krav om obligatorisk anvendelse af sikkerhedsseler bør også gælde i bytrafik.

3.4.
De statistiske data, Kommissionen har støttet sig til ved
udarbejdelsen af sit forslag, er — for at sige det mildt —
mangelfulde, idet et flertal af medlemslandene ikke er medtaget
på grund af manglende sammenlignelighed. Det er nødvendigt
at oprette en databank med ensartede og komplette statistiske
data, så man kan drage nyttige konklusioner og udveksle
positive erfaringer mellem medlemsstaterne indbyrdes og ikke
blot foretage en simpel ekstrapolering.

3.5.
Ifølge nylige undersøgelser må befordring af børn på
forsædet i passagersiden frarådes, hvis de fastholdes i en
bagudvendende fastholdelsesanordning, når køretøjet er udstyret med en airbag på dette sted. Dette gælder faktisk de fleste
disponible fastholdelsesanordninger på forsædet. Uanset den
benyttede fastholdelsesanordning forekommer det derfor logisk at kræve, at airbag’en for forsædet i passagersiden
deaktiveres, hvis der befordres børn på forsædet.

(6) KOM(2000) 125 endelig af 17.3.2000.
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3.6.
Da følgerne af ulykker er større på forsædet i passagersiden end på de øvrige sæder i bilen, og da det er vanskeligt at
aktivere og deaktivere airbag’en i den første generation af biler,
som er udstyret hermed, ville det efter ØSU’s mening være en
bedre idé ikke at deaktivere airbag’en for forsædet, men først
at lade børn sidde på forsædet, når de vejer over 36 kg, og
ellers kræve, at de sidder på bagsædet.

3.7.
Meddelelsen om disse begrænsninger kunne foregå via
en simpel forklarende mærkning, som bilfabrikanten eller
-distributøren anbringer på et meget synligt sted i passagerkabinen.

3.8.
Det foreliggende forslag kommer overhovedet ikke ind
på de farer, som børn udsættes for af de øvrige airbags i
motorkøretøjer (i siden og bagi). ØSU mener, at dette er en
mangel i forslaget, som der bør rettes op på.

3.9.
Et andet vigtigt punkt er en egentlig standardisering
af forankringsmekanismerne for fastholdelsesanordninger for
børn. Man bør nøje følge de erfaringer, Den Internationale
Standardiseringsorganisation gør sig på området. Dets ISOFIXsystem, som følger bestemmelserne i FN/ECE-regulativ 44.03,
bør — når den igangværende forbedring er tilendebragt —
obligatorisk indbygges i de nye biler, som markedsføres i EU.

3.10. Kommissionen bør indføje en bestemmelse i sit
forslag om, at bilfabrikanterne for hver enkelt model, de
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fremstiller, skal anbefale de bedst egnede typer barnefastholdelsesanordninger.
3.11. ØSU mener ikke, at det er muligt at vurdere, om der
virkelig altid er fordele forbundet med barnefastholdelsesanordninger i minibusser og mellemstore og store busser; hertil
kommer vanskelighederne ved at kontrollere, om de anvendes
på passende vis. Der må her indhentes konkrete oplysninger,
som er baseret på indgående undersøgelser af dette tilfælde,
eftersom omkostningerne ved denne generelt populære transportform kan stige unødigt uden at forbedre sikkerheden
nævneværdigt.
3.12. Man må huske på, at i eksempelvis klasse N2 og N3
udsættes føreren — som følge af disse køretøjers konstruktion
og førersædets afstand til jorden — ved ulykker for andre
fænomener end i andre køretøjsklasser, især ved sammenstød
bagfra.
3.13. ØSU går ikke ind for, at der opereres med undtagelser
i det kommende direktiv, hvor det er menneskers sikkerhed,
der er på spil. Undtagelsesordninger er desuden ikke forenelige
med bestræbelserne for at gøre anvendelse af sikkerhedssele til
en vane. Det forekommer ikke problematisk at kræve, at
hyrevogne i deres bagagerum kører rundt med en barnefastholdelsesanordning til børn med en vægt på 10 kg, som ligger
klar til at blive anvendt, når der befordres en passager i denne
aldersgruppe. Derfor bør denne undtagelse i forslaget udgå.
3.14. ØSU finder det hensigtsmæssigt, at bilfabrikanterne
indbygger et lyd- eller lyssignal, der aktiveres, når passagererne
ikke anvender deres sikkerhedssele. Af alle de ovennævnte
grunde opfordrer ØSU indtrængende Kommissionen til at
fremme denne type undersøgelser og den senere indbygning
af sådanne systemer i de nye biler, der sælges i EU.

Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets forordning
om den fælles markedsordning for ethanol fremstillet af landbrugsprodukter«
(2001/C 260/05)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 12. marts 2001 under henvisning til EF-traktatens
artikel 36 og 37 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 Clive Wilkinson til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 21. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
11. juli, med 106 stemmer for og 2 hverken for eller imod følgende udtalelse.
1. Indledning

1.1.

Den generelle situation på EU-markedet for landbrugsalkohol

1.1.1. Der produceres i EU årligt ca. 20 mio. hektoliter (hl)
alkohol, hvoraf 13 mio. hl er af landbrugsoprindelse. Resten,
der ikke er af landbrugsoprindelse, omtales ofte som »syntetisk
alkohol«. Forarbejdningsindustrien anvender hovedsagelig ethanol til fremstilling af spiritus samt til kemiske, farmaceutiske
og kosmetiske produkter. Brændstof udvundet af alkohol er en
sektor i vækst.

1.1.2. Spiritusindustrien må kun bruge alkohol af landbrugsoprindelse; andre industrier må bruge begge typer. Spiritusindustrien står nu for ca. 30 % af det samlede forbrug i EU, og
kvaliteten af dens produkter garanteres af den relevante EUforordning (1). Til de øvrige 70 % af forbruget kan der
anvendes enten landbrugs- eller syntetisk alkohol. Den samlede
efterspørgsel i EU dækkes for øjeblikket med ca. 50 % af hver
type.

1.2.

Kommissionens forslag

1.2.1. Den foreslåede forordning indfører rammebestemmelser for landbrugsalkohol. Baggrunden for forslaget er en
anmodning fra Landbrugsministerrådet fra sommeren 2000
om at overveje, om det ville være hensigtsmæssigt at vedtage
en sådan forordning.

1.2.2. Hovedformålene med forordningen er at tilvejebringe
bedre oplysninger om markedet for landbrugsalkohol og at
skabe et forum for drøftelser af politiske forslag herom. Ifølge
Kommissionen er forslaget ensbetydende med indførelse af en
»forenklet« fælles markedsordning. Det skyldes, at det ikke har
nævneværdige finansielle konsekvenser. Forslaget omfatter
ikke interventionsforanstaltninger.

1.2.3. Siden januar 1998 har Kommissionen gennemført
en vis overvågning af alkoholimporten, men den betragter ikke
denne ordning som et egnet instrument over for de aktuelle
og forventede problemer. Derfor forelægges der nu med en
forordning om en fælles markedsordning.

1.1.3. Landbrugsalkohol udgør en vigtig afsætningsmulighed for en række EU-råvarer som f.eks. korn, sukkerroer,
melasse, frugt og vin.
2. Generelle bemærkninger
1.1.4. Kommissionen konstaterer, at der er et overskud på
EU-markedet for alkohol på ca. 3 mio. hl pr. år. Overskuddet
stiger gradvist. Den samlede efterspørgsel i EU er svagt
aftagende. Importen udgør ca. 12 % af det samlede forbrug,
heri medregnet blandinger, der ikke fuldt ud omfattes af
Kommissionens forslag. De seneste tal viser, at importen stiger
gradvis. En stor del af importen er toldfri eller importeres til
meget lave toldsatser som denatureret alkohol. Nogle skønner,
at op til 80 % af importen subsidieres på en eller anden måde;
andre finder dette skøn for højt.

(1) Rådets forordning (EØF) 1576/89, se EFT L 160 af 12.6.1989,
s. 1-17.

2.1.
ØSU udarbejdede i 1996 en informationsrapport om
situationen i EU’s alkoholsektor (2) og udtalte sig i 1978(3)
og i 1980 (4) om tidligere udkast til en markedsordning.
Informationsrapporten indeholder nyttig baggrundsviden om
denne meget komplicerede sektor, og skønt meget har ændret
sig siden da, indeholder den fuldt berettigede bemærkninger
om, at erhvervet må rationalisere for at bevare konkurrence-

(2) KOM(2001) 101 endelig af 21.2.2001.
(3) EFT C 181 af 31.7.1978.
(4) EFT C 83 af 2.4.1980.
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evnen, og at de mange små destillerier udfylder en meget vigtig
samfundsmæssig og økonomisk funktion i deres lokalsamfund.
Det er stadig tilfældet. Kun Tyskland har nu en national
alkoholordning.

2.2.
En markedsordning blev første gang foreslået for ca. 40
år siden, da fødevareindustrien (herunder spiritusfremstilling)
var det vigtigste marked for landbrugsalkohol. Siden da er
markedet blevet mere og mere komplekst, og teknologien
har haft, og har stadig, indflydelse på anvendelsen af den
producerede alkohol.

2.3.
Kommissionens forslag dækker ikke alle faktorer, der
har indflydelse på markedet. Det koncentrerer sig om den
stigende import, som tegner sig for ca. 12 % af markedet,
og det nævner konkurrencen fra ansøgerlandene som en
udfordring. Ansøgerlandene bør ikke have undtagelser fra
forslagets artikel 10 (om statsstøtte).
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2.6.
Et stort problem i forbindelse med forslaget er, at det
ikke dækker den del af markedet, der kan bruge såvel
syntetisk som landbrugsalkohol. Da syntetisk alkohol ikke er
et landbrugsprodukt, er det klart, at det ikke kan omfattes af
markedsordningen. Men det tegner sig for ca. 50 % af forbruget
i EU. Enhver markedsordning, der ikke indeholder regler om
denne type alkohol, herunder navnlig krav om statistiske data,
vil være fatalt mangelfuld. Der er stor risiko for unfair
konkurrence, hvis den ene type underlægges en fælles markedsordning og den anden ikke.

2.7.
Desuden må man regne med, at den forventede stigning
i anvendelsen inden for EU af alkohol som brændstof, nemlig
fra ca. 1 % af brændstoffet nu til ca. 20 % i 2020, vil ændre
balancen, idet en langt større del af markedet så kan dækkes af
såvel den ene som den anden type alkohol. I praksis forventes
det, at landbrugsalkohol kommer til at stå for hovedparten af
stigningen, fordi der gives skattebegunstigelse til vedvarende
energikilder, hvortil syntetisk alkohol pr. definition ikke hører.

3. Særlige bemærkninger

2.4.
ØSU er ganske enigt i, at der er behov for såvel bedre
markedsinformation som et forum, der kan analysere denne
markedsinformation, drøfte sektorens problemer og fremsætte
henstillinger om nødvendige aktioner. Et åbenbart problem er
mangelen på nationale statistikker i den nødvendige form. Og
Eurostats data kommer for sent til at være af virkelig værdi.
Der er måske andre måder at opnå dette på. F.eks. kan
markedsinformation fremskaffes fra de nationale myndigheder
(især skattemyndighederne), Eurostat eller kommercielle kilder;
og det organ, der hidtil er anvendt i forbindelse med alkoholspørgsmål, nemlig Gennemførelseskomiteen for Spiritus, kan
udvikles til et sådant forum. »Misbrug« bør behandles som
sådanne; det forudsætter god information. Forslaget gør det
ikke klart, hvilken nytte producenter, brugere og forbrugere
kan have af markedsordningen. Det bør Kommissionen forklare.

2.5.
De forskellige foreslåede foranstaltninger (import- og
eksportlicenser, toldkontingenter, beskyttelsesklausuler og
aktiv forædling) giver anledning til bekymring, da sådanne
forslag kan føre til protektionistiske og/eller interventionistiske
foranstaltninger. ØSU er klar over, at Kommissionen ikke
foreslår at gennemføre disse foranstaltninger, men blot åbner
mulighed for dem. Specielt traktatens artikel 34 åbner mulighed for prisregulering som led i enhver fælles markedsordning.
Brugerne ønsker adgang til alkohol af passende art og kvalitet
til frit fastsatte priser. Det er også til gavn for forbrugerne, da
det fremmer produkternes kvalitet og sikkerhed. Desuden kan
de nævnte foranstaltninger være årsag til overdrevent og
bekosteligt administrativt besvær.

3.1.
Hvis forordningen skal indføre en fælles markedsordning, finder ØSU, at den også på en eller anden måde må
omfatte syntetisk alkohol, og at forslaget må ændres på
nedennævnte punkter.

3.2.
Forvaltningskomiteen. Forslaget om at lægge landbrugsalkohol ind under Forvaltningskomiteen for Vin er forfejlet.
Alkoholsektoren er særdeles kompliceret og bliver det mere
og mere. Det er klart, at der bliver brug for »alkoholeksperter
fra medlemsstaterne« til at løse opgaverne i forbindelse med
den fælles markedsordning. Der vil således ikke blive tale om
normale møder i Forvaltningskomiteen for Vin, men om
særlige møder. Kommissionen har bekræftet, at det er, hvad
man regner med.

3.3.
På den baggrund ville det ikke resultere i ekstra udgifter
at oprette en særlig »Forvaltningskomite for Alkohol«, og det
ville være en bedre ordning for alle berørte parter. Forslaget
bør tage hensyn hertil.

3.4.
Definitioner. For øjeblikket findes de eneste EU-definitioner på »landbrugsalkohol« i forordning (EØF) nr. 1576/89
(spiritus) og forordning (EØF) 822/87 (neutral alkohol fremstillet af vinstokprodukter). De adskiller sig på en række punkter
fra definitionerne i den kombinerede nomenklatur (KN), der
anvendes til told- og handelsformål og i det foreliggende
forslags artikel 1. Artikel 1 bør harmonisere disse definitioner
for at undgå forvirring.
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3.5.
Da der er så mange metoder til produktion af alkohol
på grundlag af landbrugsprodukter og på grundlag af produkter, der selv er fremstillet af landbrugsprodukter — og disse
metoder tilmed hele tiden udvikler sig — er det vanskeligt at
opstille tilfredsstillende definitioner på de forskellige typer og
endnu vanskeligere at overvåge dem; dette gælder specielt
produkter fra tredjelande.

—

finder det nødvendigt at sikre dette ved hjælp af et
retsinstrument;

—

finder, at der er flere måder at tilvejebringe markedsinformationen på;

—

er ikke overbevist om, hvad en markedsordning for
landbrugsalkohol skal nytte;

—

understreger, at en markedsordning, der ikke indeholder
bestemmelser, som dækker hele alkoholmarkedet, er
fatalt mangelfuld;

—

finder, at der er brug for en engageret forvaltningskomite,
hvis der etableres en markedsordning;

—

påpeger, at definitionerne må harmoniseres.

4. Konklusioner
4.1.
—

ØSU
er enigt i, at bedre markedsinformation og et etableret
forum til drøftelse af sektorens problemer er af stor værdi;
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Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Grønbog om en integreret produktpolitik«
(2001/C 260/06)
Kommissionen for Den Europæiske Union besluttede den 13. februar 2001 under henvisning til EFtraktatens artikel 262 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 Antonello Pezzini til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 21. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
11. juli, følgende udtalelse med 108 stemmer for, 1 imod og 3 hverken for eller imod.

1. Indledning

1.1.
ØSU behandler grønbogen i forbindelse med den
nye indfaldsvinkel i miljøhandlingsplanen (1), der, ud over
gennemførelsen af de eksisterende retsinstrumenter, lægger
vægt på indarbejdelse af miljøhensyn i de forskellige politikker,

( 1)

KOM(2001) 31 endelig, ØSU’s udtalelse EFT C 221 af 7.8.2001.

på inddragelse af de forskellige aktører og på det frivillige
aspekt. ØSU ser desuden grønbogen som et supplement til
strategien om bæredygtig udvikling, herunder også under en
økonomisk og social synsvinkel (2). ØSU henviser til sine
kommentarer i de nævnte udtalelser. Det mener, at det
foreliggende redskab kun kan konkretiseres tilfredsstillende i
en bredere sammenhæng.

(2) ØSU’s udtalelse om »Forberedelsen af en EU-strategi for bæredygtig
udvikling« EFT C 221 af 7.8.2001.
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1.2.
Grønbogen om en integreret produktpolitik (IPP) lægger op til en strategi, som skal styrke og sætte ny fokus på
produkt- og tjenesteorienterede miljøstrategier og dermed
fremme udviklingen af et marked for renere produkter. (Se
pkt. 1. Indledning.)
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2. Interessenters og lokale initiativers betydning

2.1.
Grønbogen understreger de forskellige interessenters
rolle og lokale initiativers betydning, når det handler om at
gøre produkterne mere miljøvenlige (se kapitel 3).
1.3.
Den foreslåede indfaldsvinkel er baseret på en bred
vifte af redskaber, men går ikke i detaljer, hvad angår
indarbejdelsen af det nye IPP-paradigme i de eksisterende
miljøpolitikker, der er organiseret sektorielt og vertikalt.
Tværtimod defineres IPP som et supplement til de eksisterende
retsinstrumenter. Det ville være hensigtsmæssigt at uddybe
kombinationen af vertikale retsregler og frivillige redskaber
eller aftaler og efterprøve muligheden for at anvende sidstnævnte i de tilfælde, hvor der ikke findes relevante retsinstrumenter, og samtidig målrette dem efter mere miljøvenlige
løsninger, der går videre end såvel den eksisterende lovgivning
som standarder. ØSU minder om, at det har udarbejdet forslag
i den retning med sigte på at forbedre varers og tjenesteydelsers
miljøvenlighed, specielt i udtalelserne om »tildeling af et
miljømærke« (EF’s miljømærke), »en fællesskabsordning for
miljøledelse og miljørevision « (EMAS) og senest om direktivet
om »affald af elektrisk og elektronisk udstyr« (1). I punkt 2.3 i
sidstnævnte udtalelse blev det understreget, at Miljømærket
(Ecolabel) og miljøcertificeringssystemet EMAS kan bidrage til
at tilskynde til mere avancerede, miljøvenlige løsninger end,
hvad der er fastlagt i direktivet.

1.4.
Det skal endvidere bemærkes, at det af Kommissionens
høring den 8.-9. marts 2001 fremgik, at de mest omfattende
erfaringer inden for integreret produktpolitik er indhøstet i
Storbritannien, Tyskland, Holland og Danmark, ofte på de
nationale miljøagenturers initiativ, medens erfaringerne i de
øvrige lande er mindre omfattende. Der mangler derfor en
europæisk referenceramme og et system til udbredelse af
erfaringer og tilpasning til de lokale forhold. Det er også
nødvendigt at udarbejde støttemekanismer til udbredelse af
god praksis med bistand fra repræsentanter for virksomhederne, især SMV.

1.5.
De eksempler, der nævnes, vedrører alle industrisektoren, men det er et spørgsmål, om ikke integrationsindsatsen
burde udvides til at omfatte andre sektorer, eftersom EMASforordningen (2) om miljøcertificering allerede er udvidet, og
servicesektoren, turistsektoren og landbrugs- og fødevarefremstillingssektoren er i fuld gang med at tilpasse sig miljøkravene
og med at fastlægge bæredygtighedsindikatorer.

(1) EFT C 296 af 29.9.1997, s. 77, EFT C 209 af 22.7.1999, s. 43-44
og EFT C 116 af 20.4.2001, s. 38-43.
(2) EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1-29.

2.2.
ØSU understreger i den forbindelse, at det er vigtigt at
sikre uddannelse og orientering af interessenterne, bl.a. med
det sigte at fremme virksomhedernes ansvarsfølelse i forbindelse med indførelse af integreret produktpolitik.

2.3.
Forbrugerne, de ikke-statslige organisationer, industrien og handelen er nævnt som nogle af de interessenter, der
har det største ansvar for udviklingen af IPP. Det bemærkes, at
repræsentanter for de ansatte ikke nævnes, skønt deres bidrag
er uundværligt i diskussionen af, hvilke ændringer der skal ske
i de forskellige produktionsforløb. I forlængelse af bemærkningen i punkt 1.5 vil det desuden være hensigtsmæssigt at
fremme inddragelsen af service-, turist- og landbrugssektoren,
specielt hvad angår udviklingen i landdistrikterne.

2.4.
Som et velegnet instrument kan peges på produktpaneler bestående af de forskellige interessenter, således som det
kendes i Danmark. Der anføres dog intet om, hvem der — og
med hvilken kompetence eller legitimitet — skal tage initiativ
til at nedsætte et givet panel efter først at have sikret sig, at der
er bred konsensus om det emne, panelet skal behandle. Det
antages, at processen foregår på virksomhedsniveau, men for
at sikre, at den ikke begrænses til store virksomheder, er det
nødvendigt at inddrage SMV— og arbejdstagerrepræsentanter.
Det fremgår i øvrigt ikke klart af Kommissionens forslag, hvad
der skal ske, hvis panelet ikke kan nå til enighed efter at have
afsluttet sit arbejde. På den anden side kunne man forestille sig
paneler i mindre skala, som hele tiden skal være sig bevidst, at
instrumenterne nødvendigvis skal fremme og ikke bremse
innovationen.

2.5.
Det er sandsynligt, at der vil ske en yderligere konsolidering af allerede etablerede partnerskabsformer, som bygger
på samme model som ØSU. Herved vil man kunne trække på
de erfaringer, der er indhøstet med hensyn til dialog og
inddragelse af forskellige interessenter, og samtidig undgås
forskelsbehandling som følge af, at forskellige berørte parter
inddrages i forskelligt omfang. De allerede eksisterende partnerskabsstrukturer inden for standardisering, mærkning og
vurdering af produkters indvirkning på miljøet og ligeledes
inden for fysisk planlægning (de lokale Agenda 21-programmer, LEADER PLUS til støtte for landdistrikternes udvikling)
synes at være de mest velegnede til at varetage fremmeopgaver.
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2.6.
Hvis de lokale initiativer ikke samles inden for en
præcis referenceramme (regionaludvikling og/eller udvikling af
landdistrikter, forskning og innovation for små og mellemstore
virksomheder, samhørighedspolitik osv.) og støttes i alle faser
lige fra udformning til vedtagelse og udbredelse, kan de
vanskeligt blive en af grundstenene i den integrerede produktpolitik, således som Kommissionen hævder.

3.6.
I betragtning af, at Kommissionen i grønbogen lægger
så stor vægt på den rolle, EU’s miljømærke spiller i forbindelse
med udviklingen af en integreret produktpolitik, ville det
være logisk at foreslå, at man i hvert fald med henblik
på fastlæggelsen af kriterier for vurdering af produkternes
miljøpræstationer tog højde for de erfaringer, der i mellemtiden
er indhøstet i Den Europæiske Unions miljømærkenævn
(EUMN), som blev nedsat med Kommissionens beslutning af
10. november 2000.

3. Strategi for gennemførelse af en integreret produktpolitik

3.7.
ØSU bemærker, at der er kommet gang i debatten om
samspillet mellem produktnormer og miljøpolitikker, om disse
normers ufravigelige karakter (standarder) og de berørte parters
inddragelse i udarbejdelsen heraf. Det er ikke noget let
tilgængeligt emne. Kommissionen opfordres derfor til at
uddybe temaet og foreslå elementer til yderligere drøftelser.

3.1.
Ifølge Kommissionen skal fremme af miljøvenlige
varer og tjenesteydelser ske gennem maksimal udnyttelse
af markedskræfterne og anvendelse af forureneren betalerprincippet (pkt. 4.1). I den sammenhæng kunne man overveje
en slags præmiering af dem, der frivilligt forpligter sig til at
arbejde på at forbedre deres miljøpræstation, der således får
status af konkurrenceparameter.

3.2.
Kommissionen nævner med rette, at markedskræfterne
er det bedste middel til at optimere produkternes miljøpræstationer, forudsat alle priser afspejler de sande miljøomkostninger, der opstår i hele livscyklussen. I den forbindelse anses det
i grønbogen for afgørende vigtigt, at der fastlægges objektive
kriterier for bedømmelse af produkters miljøpræstationer.

3.3.
Også i dette tilfælde er grønbogen vag med hensyn til,
hvem der skal udarbejde og foreslå disse kriterier og hvordan
og hvornår. Som eksempler på potentielle instrumenter til
internalisering af de egentlige miljøomkostninger ved produkterne nævnes forskellige former for skatter og afgifter. Det
eneste eksempel på en selektiv approach til problemet synes at
være en nedsættelse af momsen på produkter, der er mærket
med EU-blomsten (EU’s miljømærke, også kaldet Ecolabel).

3.4.
I grønbogen tenderer Kommissionen altså til på ny at
foreslå generelle fiskale instrumenter, som i miljøsammenhænge altid har været kontroversielle og vist sig lidet egnede til
mærkbart at nedbringe miljøbelastningen fra produktionsaktivitet.

3.5.
Forslaget om, at de subsidier, der i dag i vidt omfang
ydes til miljø- og sundhedsskadelige produkter og produktionsmetoder, »bør skæres længst muligt ned«, bør derimod gives
status af et højtprioriteret, bindende krav. Det at fjerne denne
form for urimelige subsidier, så statsstøtten kanaliseres over i
miljøvenlige processer og produkter, vil i sig selv være et
vigtigt skridt i retning af at omlægge EU’s økonomi, så den
bliver miljømæssigt bæredygtig.

4. Grøn forbrugerefterspørgsel

4.1.
Efterspørgslen efter mere miljøvenlige produkter vil
være et af de vigtigste incitamenter til industrien, der vil se sig
tvunget til at styrke sin egen miljøindsats og til at forbedre deres
produkters og tjenesteydelsers miljøpræstationer vurderet over
hele deres livscyklus.

4.2.
Fremme af virksomhedernes miljøinformation og en
større forbrugerefterspørgsel efter miljøvenlige produkter er
de to grundlæggende elementer i en »kvalificeret forbrugeradfærd«, som ifølge Kommissionen er et af nøgleelementerne i
en integreret produktpolitik.

4.3.
Også i dette tilfælde anføres indførelse af miljømærker
som ISO-typerne og EU-blomsten som et centralt støtteelement
for den integrerede produktpolitik. Kommissionen erkender
dog, at disse systemer er komplekse, og at deres potentiale for
påvirkning af markedet endnu ikke er udnyttet fuldt ud. I den
forbindelse bebuder Kommissionen, at den agter at tage sin
egen miljømærkningsstrategi op til fornyet overvejelse for at
finde frem til en bredere strategi, så flest muligt produkter
omfattes. Man bør ligeledes sikre en mere detaljeret produktinformation til gavn for forbrugerne.

4.4.
Kommissionens omtale af forskellige former for miljømærkning (herunder miljøanprisninger og selvdeklarerede
påstande) vækker undren, eftersom det vil være nødvendigt at
indføre yderligere instrumenter og -metoder til kontrol på
nationalt plan af udsagnenes rigtighed.
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4.5.
I den forbindelse har ØSU i sin udtalelse om den nye
forordning om EU’s miljømærke (1) udtalt sig mod udbredelsen
af uregulerede miljømærker, fordi de forvirrer forbrugerne og
kan være vildledende.

spille en ledende rolle i udarbejdelsen og udbredelsen af
disse databaser og skal i den forbindelse påse, at alle led i
produktionskæden, ikke mindst arbejdstagerne, opfordres til
at yde deres bidrag.

4.6.
På det område er forbrugeroplysning og oplysningskampagner, hvor forbrugerorganisationerne spiller en fremtrædende rolle, et uundværligt redskab.

5.3.
En mulig løsning på spørgsmålet om at sikre flere
produktinformationer og gøre dem tilgængelige kunne bestå i
at opfordre og — hvor det er relevant — forpligte producenterne til at opgive relevante data for hele produktionsprocessen
og oplyse forbrugerne herom.

4.7.
Et andet vigtigt middel til fremme af grønne produkter
og tjenesteydelser er offentlige indkøb (se punkt 4.2.2). ØSU
har allerede udtalt sig om dette spørgsmål, især i udtalelsen
om EMAS (fællesskabsordningen for miljøstyring og miljørevision), nærmere betegnet i punkt 2.1.2 og 2.1.3, hvor der
udtrykkes håb om, at de offentlige myndigheder kan spille en
understøttende rolle ved at præmiere produkternes bæredygtighed.
5. Informationer om produkternes livscyklus
5.1.
Kommissionen anser det for væsentligt (punkt 4.3.1),
at der gives informationer om produkternes og bestanddelenes
miljøbelastning på alle trin i livscyklussen.
5.2.
Vurderingen af et produkts livscyklus (Life-Cycle Assessment — LCA) er det vigtigste instrument i en integreret
produktpolitik. Kommissionen erkender, at en sådan vurdering
hverken er enkel eller billig. Den foreslår derfor, at der oprettes
offentligt tilgængelige databaser, der indeholder alle tænkelige
oplysninger om produkternes livscyklus, som kan være nyttige
for designere, producenter, distributører og forbrugere, når de
skal vurdere produkternes miljøegenskaber. Det Europæiske
Miljøagentur og de nationale miljøstyrelser er selvskrevne til at
(1) Punkt 3.2.4 i EFT C 296 af 29.9.1997, s. 77.

5.4.
I betragtning af, hvor diffuse og komplekse EUøkonomiens strukturer er, og hvor dyrt det utvivlsomt vil være
for små og mellemstore virksomheder at udvikle og vedtage
livscyklusvurderinger (LCA’er), burde man her snarere tilskynde til formidling af informationer fra og til SMV, især på lokalt
plan eller inden for geografiske områder kendetegnet ved
homogen produktionsaktivitet.
5.5.
Også vedtagelsen af retningslinjer for miljørigtigt produktdesign (miljødesign) er en vigtig faktor for en gradvis
overgang til mere miljøvenlige produktioner.
5.6.
Grønbogen synes at undervurdere, at indførelsen af
helt afgørende instrumenter som livscyklusvurdering (LCA) og
miljødesign kræver en stor finansiel og organisatorisk indsats.
Samtidig udgør de et vigtigt incitament til forskning og
innovation.
5.7.
Det ville derfor være ønskeligt med en større indsats til
fordel for politikker, der støtter forskning og innovation i
SMV-sektoren og målrettet sigter mod formidling af informationer om og udvikling af innovative processer til udvikling af
mere miljøvenlig produktion. De eksisterende instrumenter
er uegnede i finansiel henseende, og det er vanskeligt for
virksomhederne at »opspore« dem og få adgang til dem.

Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om
ændring af direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF og 66/403/EØF om handel med frø af foderplanter,
sædekorn og læggekartofler«
(2001/C 260/07)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 24. april 2001 under henvisning til EF-traktatens
artikel 37 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 Cornelius Scully til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 21. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.–12. juli 2001, mødet den
12. juli, enstemmigt følgende udtalelse.
1. Indledning
1.1.
I Rådets direktiv 66/401/EØF (1) om handel med frø af
foderplanter, Rådets direktiv 66/402/EØF (2) om handel med
sædekorn og Rådets direktiv 66/403/EØF om handel med
læggekartofler er der fastsat bestemmelser om gennemførelse
af tidsbegrænsede forsøg.
1.2.
Resultater af forsøgene har allerede vist, at afsætning af
frø i løs vægt til den endelige forbruger på nærmere fastsatte
betingelser ikke påvirker frøets kvalitet.
1.3.
På grundlag af resultaterne af nævnte forsøg tager
nærværende forslag også sigte på at ændre direktiv
66/403/EØF (3) om handel med læggekartofler, da de samme
konklusioner gør sig gældende for frø af andre planter,
herunder kartofler.
1.4.
Kommissionen foreslår en ændring til artikel 10 i
direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF og 66/403/EØF, der vedrører pakninger af og handel med certificeret frø.
1.5.
Det overordnede mål med direktivet er at tillade en
undtagelse fra de nuværende bestemmelser om pakning og
mærkning i artikel 8, 9 og 10 i direktiv 66/401/EØF,
66/402/EØF og 66/403/EØF. Denne undtagelse vil gøre det
muligt at handle med frø i løs vægt.

2.1.1.1. De væsentlige fordele er store omkostningsbesparelser angående pakning samt større effektivitet.

2.1.1.2. Det skal ligeledes bemærkes, at der er miljøfordele
på grund af mindre affald fra emballage.

2.1.1.3. Producenter, der handler med certificeret frø i løs
vægt, kan derfor udnytte disse fordele og hermed reducere
deres omkostninger. Som en følge heraf vil de producenter,
der ikke handler med frø i løs vægt, være ugunstigt stillet
økonomisk set. Store avlere i de medlemsstater, der kan
benytte sig af undtagelsen under henvisning til de foreslåede
ændringer, kan derfor handle med certificeret frø i løs vægt for
at opnå konkurrencefordele.

2.2.

Kvalitetskontrol

2.2.1. Bestemmelserne om produktion af certificeret frø
omfatter krav for kvaliteten af frø, der skal emballeres med
henblik på salg, angående renhed, typeoverensstemmelse,
spiringsevne og plantesundhed. Disse er af afgørende betydning for, at alle protokoller om certificering kan få et heldigt
udfald.

2. Generelle bemærkninger

2.1.

Handel med frø i løs vægt

2.1.1. Handel med frø i løs vægt giver fordele både for
producenterne og avlerne.
(1) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2298/66. Direktivet er senest ændret
ved direktiv 98/96/EF.
(2) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2309/66. Direktivet er senest ændret
ved direktiv 1999/54/EF.
(3) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2320/66. Direktivet er senest ændret
ved beslutning 1999/742/EF.

2.2.2. Kriterier for og kvalitetskontrol af planteafgrøder,
der skal lukkes og mærkes som »Basisfrø«, »Certificeret frø« og
»Handelsfrø«, fastsættes i artikel 2 til 7 i direktiv 66/401/EØF,
66/402/EØF og 66/403/EØF. Disse bestemmelser forbliver
uændrede.

2.2.3. Artikel 8 i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF og
66/403/EØF fastsætter, at pakningerne kun må bringes i
handel, hvis de er ensartede, lukkede og mærkede. Den
foreslåede ændring til artikel 10 i disse direktiver tillader en
forenkling af artikel 8, der gør det muligt at levere frø i løs
vægt.
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2.2.4. Et tidsbegrænset forsøg i perioden 1994-2000 i 6
medlemsstater har vist, at levering af frø i løs vægt under
overholdelse af visse betingelser ikke påvirker kvaliteten af de
leverede frø (1). I forbindelse med disse forsøg blev beholderne
med frø på behørig vis certificeret i overensstemmelse med
direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF og 66/403/EØF. De beholdere, som frøene blev flyttet over i ved leveringen til den
endelige forbruger, blev kontrolleret og lukket.

2.3.

2.3.1.

Kvalitetssikring

Lukning og forsegling

2.3.1.1. Lukning, forsegling og mærkning af et frøparti er
vigtige elementer til at kontrollere ægtheden af frøpartiet eller
forsendelsen samt integriteten af certificeringssystemet. Det
forebygger frivillig eller ufrivillig indblanding i certificeringsprocessen før leveringen til den endelige forbruger.
2.3.1.2. Artikel 8, 9 og 10 i direktiv 66/401/EØF,
66/402/EØF og 66/403/EØF foreskriver, at pakninger, der skal
bruges til handel, skal være lukkede og mærkede således, at der
ikke kan ændres herved, og at de skal være forsynede med en
officiel forseglet etiket. Enhver form for ændring vil både
påvirke plantesundheden, sporbarheden og i sidste ende
troværdigheden af frøcertificeringsordningen.

2.4.

Forbrugertillid

Forbrugertilliden skulle ikke blive påvirket, hvis beholdere med
frø i løs vægt lukkes, forsegles og mærkes i overensstemmelse
med artikel 9 og 10 i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF og
66/403/EØF.

2.5.

Plantesundhed

Den endelige prøve kan attestere kvaliteten af leveringen af frø
i løs vægt med hensyn til typeoverensstemmelse, renheden af
frøene og spireevnen, ligesom det vil være tilfældet med enhver
form for certificering af afgrøden af de leverede frø.

2.6.

Sporbarheden

Gennem bestemmelser om officiel forsegling af etiketter på
pakninger, der skal bruges til salg, således som det foreskrives
i artikel 10 i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF og
66/403/EØF, har man udarbejdet en gennemsigtig og sporbar
protokol.
( 1)

Rapport om det midlertidige forsøg med afsætning af frø i
løs vægt til den endelige forbruger (Kommissionens beslutning
94/650/EØF af 9. september 1994).
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3. Særlige bemærkninger

3.1.
Eftersom der opnås en vis fordel ved, at en medlemsstat
under henvisning til et rådsdirektiv kan få ret til at benytte sig
af en undtagelse, kunne man udlede, at denne indrømmelse
til en medlemsstat kunne give nogle producenter i denne
medlemsstat en uretfærdig konkurrencefordel.

3.1.1. Alle medlemsstater kan ansøge om at kunne anvende
undtagelsen, men den del af producenterne i en medlemsstat,
der kan drage fordel af salg af frø i løs vægt, vil variere
betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat. Derfor vil konkurrencefordelen i en medlemsstat automatisk afhænge af producenternes evne til at bringe frø i løs vægt i handel. Dette vil
afhænge af, hvor meget der handles med certificeret frø i løs
vægt mellem medlemsstaterne. Det er ikke klart, om denne
undtagelse vil gøre det muligt for en producent i én medlemsstat at levere frø i løs vægt til en endelig forbruger i en anden
medlemsstat. Skulle dette tilfælde forekomme, anmoder ØSU
Kommissionen om at klarlægge, hvorvidt begge medlemsstater
skal have tilladelse til at anvende undtagelsen.

3.2.
Artikel 8 omhandler ikke størrelsen af et frøparti, der
er lukket for at kunne blive bragt i handel, og desuden er der
ingen biologisk eller fysiologisk grund til, at et mærket frøparti
skulle have en bestemt størrelse, ud over at det skal have en
ensartet karakter.

3.2.1. Størrelsen af en lukket ladning frø eller forsendelse,
der skal bringes i handel, skulle ikke kunne påvirke bakterieniveauet i frøladningen og ej heller renheden og frøets typeoverensstemmelse, eftersom disse faktorer har været genstand for
procedurer for kvalitetskontrol før og under lukningen.

3.2.2. Størrelsen af en lukket ladning frø eller forsendelse,
der skal bringes i handel, skulle ikke kunne forværre en lukket
forsendelse under forudsætning af, at den lukkede forsendelse
opbevares i overensstemmelse med de korrekte opbevaringsbetingelser og det korrekte opbevaringsmiljø for denne kategori
af frø.

3.3.
ØSU mener, at der er behov for yderligere garanti for,
at et forenklet system, der måske vil medføre, at beholderen
med frø i løs vægt ikke nødvendigvis er forseglet, sikrer, at det
certificerede frø i leveringen er ægte.

3.3.1. Der fastsættes i artikel 2, litra e), i beslutningen om
tidsbegrænsede forsøg, bestemmelser om, at der skal udtages
endelige prøver fra den endelige forbrugers beholder.

3.3.1.1. Denne bestemmelse udsætter effektivt udtagningen
af den endelige prøve og lukningen af forsendelser af frø til
efter, at disse er leveret til den endelige forbruger (selv om den
endelige certificering finder sted før levering).
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3.3.1.2. Det er endnu uklart, hvilken status den endelige
prøve har, hvis der skulle fremkomme en forskel mellem
denne prøve og den endelige certificering før leveringen. Der
bør vedtages en protokol, som gør det muligt at løse spørgsmål
i tilfælde af uoverensstemmelse.
3.3.1.3. Enhver form for indgriben efter den endelige
certificering af forsendelsen af frø i løs vægt skal fremgå tydeligt
af den endelige stikprøve efter leveringen. Nøjagtigheden og
troværdigheden af denne endelige prøve skal være så sikker
som den, der blev taget før forseglingen af enhver almindelig
pakning af certificeret frø, der skal bringes i handel.
3.4.
De manglende specifikke kriterier for hygiejne, lukning
og forsegling af beholdere til levering af frø i løs vægt kan få
betydning for plantesundheden, idet beholdere til frø i løs
vægt nogle gange skal bruges igen. Det skal certificeres, at
beholderne ikke giver risiko for smitte af skadelige organismer,
og at de lukkes på en måde, der sikrer mod smitte ved
leveringen til den endelige forbruger. Certificeringsmyndigheden skal sikre sig, at det certificerede frø i løs vægt er i
overensstemmelse med enhver form for plantesundhedsetiket,
der ledsager leveringsetiketten.
3.4.1. En procedure, der ikke forpligter til, at en levering af
frø i løs vægt ledsages af en officiel etiket, som der ikke kan
ændres ved, kan medføre mindre tillid og sporbarhed angående
certificeringsordningen, især hvis leveringen af frø i løs vægt
ikke er forseglet.
3.5.
ØSU bifalder bestemmelsen i artikel 2, litra c), i
beslutningen om tidsbegrænsede forsøg om, at frøene skal
afsættes direkte til den endelige forbruger. Dette vil mindske
risikoen for ufrivillig eller frivillig indblanding i forsendelsen
og for tilfældige forskelle.
3.5.1. Bestemmelsen om direkte afsætning til den endelige
forbruger samt oplysninger til de pågældende certificeringsmyndigheder om kvantiteten af de frø, der skal afsættes i
løs vægt, som foreskrevet i artikel 2 i beslutningen om
tidsbegrænsede forsøg, skaber en vis, men dog ikke fuldstændig
sikkerhed med hensyn til certificering og sporbarhed.
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3.5.2. Det skal klargøres, om den endelige forbruger kan
videresælge de frø, som er leveret til denne i løs vægt. Der skal
være mere klarhed om, hvorvidt den »endelige forbruger« er en
person, der udelukkende bruger de leverede frø til afgrøder.
3.5.2.1. Det er ikke klart, om mere end én »endelig forbruger« kan få leveret frø fra samme forsendelse af frø i løs
vægt. Dette har både betydning for overførsel af sygdom og
sporbarhed.
3.5.2.2.

Retsgaranti

Der bør fastsættes klare juridiske rammer, som gør det muligt
for landbrugeren i tilfælde af tab, der skyldes dårlig kvalitet
eller håndtering af frøene, klart at konstatere, hvilken virksomhed der er ansvarlig for tabene, hvad enten de er direkte eller
der er tale om mistede indtægter, så han ad rettens vej kan
søge erstatning.
3.5.2.2.1.
Det bør altid være den virksomhed, der producerer frøene og er ansvarlig for deres certificering, dvs. første led
i kæden, som kan sagsøges af landbrugeren. Samtidig kan
denne virksomhed indlede retssag mod de andre virksomheder
i kæden.
4. Konklusioner
4.1.
Den endelige forbrugers tillid til kvaliteten af de
leverede frø vil afhænge af forsikringen om, at leveringen af
frø har været genstand for en officiel lukning og forsegling
og har været forsynet med korrekte etiketter. Manglende
forpligtelser til lukning og forsegling kan skabe en mindre
sikker certificeringsprotokol.
4.2.
Medlemsstaterne skal være sikre på, at forenklede
regler for lukning og mærkning af frø, der skal bringes i
handel, ikke vil mindske den tillid, som producenterne har til
certificeringsordningen, og at de ikke vil skabe konkurrencefordele for nogle producenter. Foranstaltningerne skal ligeledes
være i harmoni med de internationale bestemmelser om handel
med certificeret frø.
4.3.
Med forbehold af ovenstående bemærkninger støtter
ØSU Kommissionens forslag.

Bruxelles, den 12. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets forordning
om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget«
(2001/C 260/08)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 30. november 2000 under henvisning til forretningsordenens artikel 23, stk. 3, på eget initiativ at afgive udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og
Økonomisk og Social Samhørighed, som udpegede José Bento Gonçalves til ordfører. Sektionen vedtog
sin udtalelse den 26. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
11. juli, med 108 stemmer for, ingen imod og 5 hverken for eller imod følgende udtalelse.
1. Indledning

—

udtalelsen fra De Europæiske Fællesskabers Revisionsret
(nr. 2/2001 af 8. marts 2001) om Kommissionens
forslag (3), samt en tabel, der sammenligner Kommissionens og Revisionsrettens forslag;

1.1.
ØSU’s arbejde var baseret på forskellige dokumenter
ud over den gældende finansforordning (1), hvoriblandt de
vigtigste er:

—

Kommissionens arbejdsdokument om omarbejdningen af
finansforordningen (4).

—

—

—

de femten særskilte ændringer siden 1977 til finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers
almindelige budget (2);

1.2.
Dokumentationen af teknisk og juridisk art giver
anledning til en række generelle bemærkninger og overvejelser:

de institutionelle ændringer som følge af Maastricht- og
Amsterdam-traktaten;
—

der er behov for større disciplin og skærpede krav i
forbindelse med gennemførelsen af budgettet, så man
helt undgår eller reducerer antallet af undtagelser fra
de otte grundlæggende budgetretlige principper til et
minimum;

—

der er behov for større klarhed og disciplin i den årlige
regnskabsaflæggelse som fastsat i forordningens del I,
afsnit VI af hensyn til klarhed og åbenhed, pålidelighed
og sammenlignelighed mellem regnskabsårene og for at
lette de kompetente myndigheders kontrol;

—

at indføre instrumenter til forenkling af kontrollen med
dokumenter og til identifikation af de ansvarlige for
udgiftsforpligtelser og de tilknyttede gennemførelser,
samt til opfyldelse af alle lovmæssige krav. Dette vil styrke
og forstærke kontrolmyndighedernes rolle, hvorved gennemsigtigheden vil blive betydeligt forbedret.

udtalelsen fra De Europæiske Fællesskabers Revisionsret
(nr. 4/97 af 10. juli 1997) om Kommissionens forslag af
26. juli 1996;

( 1)

EFT L 356 af 31.12.1997, s. 1.
(2) Rådets forordning (EKSF, EØF, EURATOM) nr. 1252/79 af
25.6.1979 — EFT L 160 af 28.6.1979, s. 1; rådets forordning
(EKSF, EØF, EURATOM) nr. 1176/80 af 16.12.1980 — EFT L 345
af 20.12.1980, s. 23; rådets forordning (EKSF, EØF, EURATOM)
nr. 1600/88 af 7.6.1988 — EFT L 143 af 10.6.1988, s. 1; rådets
forordning (EKSF, EØF, EURATOM) nr. 2049/88 af 24.6.1988 —
EFT L 185 af 15.7.1988, s. 3; rådets forordning (EURATOM,
EKSF, EØF) nr. 610/90 af 13.3.1990 — EFT L 70 af 16.3.1990,
s. 1; rådets forordning (EKSF, EF, EURATOM) nr. 1923/94 af
25.7.1994 — EFT L 198 af 30.7.1994, s. 4; rådets forordning
(EKSF, EF, EURATOM) nr. 2730/94 af 31.10.1994 — EFT L 293
af 12.11.1994, s. 7; rådets forordning (EF, EURATOM, EKSF)
nr. 2333/95 af 18.9.1995 — EFT L 240 af 7.10.1995, s. 1; rådets
forordning (EF, EURATOM, EKSF) nr. 2334/95 af 18.9.1995 —
EFT L 240 af 7.10.1995, s. 9; rådets forordning (EF, EURATOM,
EKSF) nr. 2335/95 af 18.9.1995 — EFT L 240 af 7.10.1995,
s. 12; rådets forordning (EF) nr. 2444/97 af 22.9.1997 — EFT
L 340 af 11.12.1997, s. 1; rådets forordning (EF, EKSF, EURATOM) nr. 2548/98 af 23.11.1998 — EFT L 320 af 28.11.1998,
s. 1; rådets forordning (EF, EKSF, EURATOM) nr. 2779/98 af
17.12.1998 — EFT L 347 af 23.12.1998, s. 3; rådets forordning
(EF, EKSF, EURATOM) nr. 2673/99 af 13.12.1999 — EFT L 326
af 18.12.1999, s. 1; rådets forordning (EF, EKSF, EURATOM)
nr. 762/2001 af 9.4.2001 — EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1.

1.3.
Europa-Kommissionen præsenterede den 26. juli 2000
et forslag til en omarbejdning af hele finansforordningen som
led i moderniseringen og forenklingen af EU’s forvaltning.

(3) KOM(2000) 461 endelig af 17.10.2000.
(4) SEK(98) 1228 endelig af 22.7.1998.
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1.3.1. I denne udtalelse behandles indholdet af Kommissionens forslag til Rådets forordning om omarbejdning af finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1).

—
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skabelse af et overordnet hierarki inden for lovgivningen
vedrørende økonomisk forvaltning, hvor finansforordningen knæsætter de grundlæggende regler og principper,
og hvor underordnede forordninger specificerer gennemførelsesprocedurerne og mere detaljerede praktiske regler.

2. Generelle bemærkninger
2.4.
Kommissionens vigtigste målsætninger i forbindelse
med omarbejdningen af finansforordningen er:
2.1.
Som allerede anført ovenfor stammer finansforordningen helt tilbage fra 21. december 1977. Siden da er teksten
ændret femten gange. Disse ændringer har berørt detailpunkter, og formålet var primært at reagere på:
—

behovet for større disciplin og skærpede krav i relation til
EU’s finanser;

—

ændringerne internt i Fællesskaberne som følge af de
forskellige udvidelser og de nye økonomiske og finansielle
vilkår, der følger heraf;

—

institutionelle ændringer, navnlig ændringer indført via
Maastricht- og Amsterdam-traktaterne.

—

forenkling (sideløbende med konsolidering, idet man i
denne kontekst holder de femten ændringer, der er
indført siden 1977, og de separate instrumenter, som
er udarbejdet i mellemtiden, f.eks. vademecummer og
sektorspecifikke forordninger gældende for strukturfondene, in mente). Behovet for forenkling viser ligeledes, at
dokumentets læsbarhed prioriteres højt. Det nye dokument skal således inddeles i tre dele — del I: de
fælles bestemmelser, del II: specifikke bestemmelser, som
fastsætter de undtagelser, der gælder på meget specifikke
områder, og del III: overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser;

—

modernisering af budgetstrukturen; det skal ske ved, at
budgettet tilpasses til aktivitetsbaseret forvaltning, og som
giver mulighed for, at omkostningerne ved hver enkelt
politisk målsætning eller aktivitet vises fuldt ud (aktivitetsbaseret budgetlægning);

—

økonomisk disciplin: dette vil i henhold til Kommissionen
følge af den klare opstilling ikke blot af de otte budgetmæssige principper, men også som følge af det begrænsede antal tilladte undtagelser fra disse principper.

2.1.1. Som De Europæiske Fællesskabers Revisionsret påpeger i sin udtalelse (2), er finansforordningen, som allerede
indeholdt en række uoverensstemmelser »fordi så mange
forskellige ordninger var gældende samtidig«, blevet mindre og
mindre konsekvent som en følge af disse femten ændringer.
2.2.
Det er derfor velbegrundet at fremsætte et forslag om
en gennemgribende revision af forordningen — fremfor en
uendelig række af nye ændringer til detailpunkter.

2.3.
Denne gennemgribende revision vil forbedre dette
vigtige instrument til økonomisk forvaltning af Fællesskaberne
på en lang række områder, hvor forbedringer er påkrævet. De
hovedforbedringer, der skal indføres, er følgende (listen er ikke
udtømmende):
—

forenkling af de gældende regler for Fællesskabernes
økonomiske forvaltning, men uden at overse hensynet til
disciplin og gennemsigtighed;

—

revision af budgetnomenklaturen med henblik på en
begrebsmæssig afklaring af termer i den gældende finansforordning, som aldrig er blevet defineret;

—

fjernelse af termer og udtryk i finansforordningen — ikke
nødvendigvis vedrørende en undtagelse fra et princip
— som bidrager til manglende juridisk præcision eller
retsusikkerhed, f.eks. »når det er relevant«, »i princippet«
eller »om nødvendigt«;

(1) KOM(2000) 461 endelig af 17.10.2000.
(2) Udtalelse nr. 4/97 af 10. juli 1997, EFT C 57 af 23.2.1998, s. 1.

2.5.
ØSU erkender, at forslaget generelt set imødekommer
disse hovedmålsætninger.

2.6.
Da forslaget er meget omfattende og yderst teknisk, vil
der ikke blive set på hele forslaget i denne udtalelse. Derimod
vil udtalelsen behandle de artikler, som er tilføjet til den
nuværende finansforordning, eller som indeholder betydelige
ændringer.

2.7.
Omarbejdningen af finansforordningen er et af den
nuværende Kommissions betydeligste juridiske projekter, og
ØSU håber ikke, det bliver vanskeligt at opnå den for
vedtagelsen heraf nødvendige enstemmighed i Rådet.

2.8.
Som repræsentant for det organiserede civilsamfund,
der indbefatter arbejdsmarkedets parter og interesseorganisationerne, lægger ØSU stor vægt på betydningen af en god,
gennemsigtig økonomisk forvaltning i EU, der sikrer, at
midlerne udnyttes optimalt. Det bør i den forbindelse noteres,
at ØSU også er en af de institutioner, hvis aktiviteter reguleres
af finansforordningen.

C 260/44

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

2.9.
ØSU vil påpege, at den procedure, Revisionsretten
foreslog, men som Kommissionen ikke har accepteret, ville
have haft indiskutable fordele i forhold til den procedure, der
nu anvendes. Den foreslåede procedure ville have indebåret
nedsættelsen af en arbejdsgruppe på højt niveau (herunder
eksperter udefra), som skulle foretage en indgående gennemgang af Fællesskabernes nye økonomiske bestemmelser. Det
kunne ligeledes have bidraget til, at der blev brugt kortere tid
på at udforme den endelige version af forordningsforslaget.

3.2.2.

17.9.2001

Etårighedsprincippet er defineret i artikel 271:

»De i budgettet anførte udgifter bevilges for et regnskabsår
af gangen, medmindre andet er fastsat i det i medfør af
artikel 279 udfærdigede regnskabsregulativ.«

2.10. På grund af deres betydning som begreber og som
ramme for en budgetmæssig filosofi er de budgetretlige
principper behandlet separat.

3.2.2.1. I konsekvens af dette princip erkender ØSU, hvilket
Kommissionen også selv anfører, at naturlige forvaltningskrav
ikke tillader, at anvendelsen af bevillinger på en ufleksibel måde
pålægges en frist ved årets udgang (1). Dette er begrundelsen for
de undtagelser fra princippet om etårighed, som forslaget
indeholder:

3. Budgetretlige principper

—

»tillægsperioden« i regnskabsåret til bogføring af EUGFLudgifterne (indtil den 31. januar det efterfølgende år);

3.1.
I artikel 2 i forslaget opstilles der otte grundlæggende
budgetretlige principper:

—

ordningen med fremførte bevillinger (forslagets artikel
8) (2);

—

mekanismen med genopførelse af bevillinger (kun gældende for Strukturfondene) (3).

—

enhed i budgettet;

—

etårighed;

—

ligevægt mellem indtægter og udgifter;

—

én regningsenhed;

—

bruttoopgørelse af budgettet;

—

specificering;

—

forsvarlig økonomisk forvaltning;

—

klarhed og åbenhed.

3.2.
De første syv af disse principper er defineret i traktaten
om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
3.2.1.

Princippet om enhed er fastlagt i artikel 268:

»Alle Fællesskabets indtægter og udgifter, herunder dem,
der vedrører Den Europæiske Socialfond, skal anslås for
hvert regnskabsår og optages i budgettet.«

3.2.1.1. ØSU glæder sig over de to punkter i forslaget, som
fastslår og implementerer dette princip:
—

elimineringen af de kontroversielle negative beløb (negative indkomster og udgifter);

—

finansforordningens medtagelse af aktionsudgifter i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
(FUSP) og samarbejdet om retlige og indre anliggender
(RIA).

3.2.3. Princippet om balance mellem indtægter og udgifter
er formuleret i artikel 268:

»Indtægter og udgifter på budgettet skal balancere.«
3.2.4.

Princippet om én regningsenhed findes i artikel 277:

»Budgettet opstilles i den regningsenhed, der fastsættes i
det i medfør af artikel 279 udstedte regnskabsregulativ.«
3.2.5.

Bruttoprincippet er defineret i artikel 268:

»Alle Fællesskabets indtægter og udgifter, herunder dem,
der vedrører Den Europæiske Socialfond, skal anslås for
hvert regnskabsår og optages i budgettet.«

3.2.5.1. I forslaget bibeholdes øremærkede indtægter som
en undtagelse fra dette princip (artikel 17). Denne indtægtstype
vil blive mere omfattende i fremtiden på grund af afskaffelsen
af negative udgifter.

(1) Kommissionens arbejdsdokument SEK(1998) 1228 endelig udg.
af 22.7.1998.
(2) I sin udtalelse nr. 2/2001/EF mener Revisionsretten, at disse
ordninger med fremførte bevillinger er unødvendige, da de
kun har en marginal budgetvirkning, men at de også gør
bogføringsstyringssystemerne yderligere komplicerede.
(3) Revisionsretten mener også, at disse ordninger er uberettigede.
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3.2.5.2. I en udtalelse afgivet for nyligt om finansieringen
af den fælles landbrugspolitik (1) gik Revisionsretten ind for, at
man bibeholder dette system, og anførte, at de landbrugsindtægter, som hidtil har været behandlet som negative udgifter,
bør behandles ikke som en øremærket indtægt, men som en
almindelig indtægt, idet retten erkendte, at »under særlige
omstændigheder kan institutionerne måske have specifikke
indægter, som ikke hører under EUGFL, til rådighed til dækning
af tilsvarende udgifter på lignende områder, uden at de derfor
behøver en ny godkendelse af disse udgifter«.
3.2.5.3. ØSU bekræfter imidlertid den position, det allerede
formulerede i udtalelsen om forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr. 1258/99 om finansieringen af
den fælles landbrugspolitik (2) gående ud på, at de øremærkede
indtægter i forbindelse med EUGFL, Garantisektionen, udelukkende børe være disponible til anvendelse inden for denne
fonds område. I ovennævnte udtalelse gik ØSU ligeledes ind
for, at negative indtægter bør ændres til øremærkede indtægter
og at dette skulle opfattes som en foranstaltning, der udmønter
budgetprincippet om åbenhed og klarhed, hvilket det atter
understreger i denne udtalelse.
3.2.6.

Specificeringsprincippet defineres i artikel 271:

»Bevillingerne opdeles i hovedkonti efter udgifternes art
eller formål og opdeles yderligere i det omfang, det er
nødvendigt, i overensstemmelse med det i medfør af
artikel 279 udstedte regnskabsregulativ.«
3.2.6.1. Undtagelsen fra dette princip er, som Revisionsretten også erkender i sin udtalelse nr. 4/97/EØF, muligheden for
at overføre bevillinger.
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3.2.7. Princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning er
fastsat i artikel 274:
»Inden for rammerne af de givne bevillinger og i overensstemmelse med bestemmelserne i det i medfør af artikel 279 udstedte regnsskabsregulativ, gennemfører Kommissionen budgettet på eget ansvar i overensstemmelse
med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning.
Medlemsstaterne samarbejder med Kommissionen med
henblik på at sikre, at bevillingerne anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning.«
3.2.7.1. I forslaget defineres dette princip ved henvisning til
principperne om sparsommelighed, effektivitet og optimal
udnyttelse af ressourcerne, hvorved bestemmelsen afgrænses
mere effektivt.

3.2.8. I relation til princippet om klarhed og åbenhed samt
dets implementering må følgende nye punkter, som er indført
i forslaget, hilses velkommen:
—

kravet om, at budgettet offentliggøres hurtigt — to
måneder efter, at Europa-Parlamentet har vedtaget det;

—

afskaffelsen af negative beløb (negative indtægter og
udgifter);

—

kravet om, at det konsoliderede forvaltningsregnskab og
den konsoliderede balance offentliggøres i EF-Tidende;

—

oplysninger om Fællesskabernes lånoptagelse og långivningstransaktioner (som bilag til budgettet).

3.2.6.2. Overførsler af bevillinger hjemles ligeledes i artikel 274 i traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.
4. Detaljeret gennemgang af forslaget
3.2.6.3. I forslaget er procedurerne for samtlige EU-institutioner blevet standardiseret, hvilket gør det muligt for institutionerne at træffe beslutninger om overførsler mellem kapitler
og artikler, men således at overførslerne mellem forskellige
afsnit fortsat vil henhøre under budgetmyndighedens kompetence.
3.2.6.4. På den anden side har Kommissionen opretholdt
sine aktuelle beføjelser med hensyn til bevillingsoverførsler,
idet der for aktionsudgifter dog vil være en grænse for
overførsler mellem kapitler inden for et og samme afsnit.
Grænsen vil ligge på 10 % af de oprindelige bevillinger på den
budgetpost, hvorfra overførslen foretages.

4.1.
Forslagets første del — fælles bestemmelser — indeholder syv afsnit: afsnit I (artikel 1-28) »Almindelige bestemmelser«, afsnit II (artikel 29-44) »Opstilling af budgettet og
dettes struktur«, afsnit III (artikel 45-82) »Gennemførelse af
budgettet«, afsnit IV (artikel 83-100) »Indgåelse af offentlige
aftaler«, afsnit V (artikel 101-114) »Tilskud«, afsnit VI (artikel 115-122) »Opstilling og aflæggelse af regnskaber« og
afsnit VII (artikel 123-133) »Ekstern kontrol og decharge«.
4.1.1. I artikel 1 defineres finansforordningens anvendelsesområde, som går videre end den snævre ramme for budgettet
og dets gennemførelse, som kendetegner den gældende finansforordning.

3.2.6.5. ØSU går ind for denne mekanisme, som vil gøre
budgetprocedurerne mere fleksible.
(1) Revisionsrettens udtalelse nr. 1/2001 — EFT C 55 af 21.2.2001,
s. 31.
(2) EFT C 123 af 25.4.2001.

4.1.1.1.
rende:
—

Forslaget indeholder nu også bestemmelser vedrø-

opstilling af regnskaber;
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—

indgåelse af offentlige aftaler;

—

Fællesskabernes ydelse af tilskud;

—

de anvisningsberettigedes, regnskabsførernes og de interne revisorers ansvar;

—

ekstern kontrol.

4.1.2. Artikel 2 er ny og inkorporerer i finansforordningen
de otte grundlæggende budgetretlige principper, som allerede
er kommenteret ovenfor i punkt 4.
4.1.3. I artikel 3, stk. 2, indbefattes administrations- og
aktionsudgifter i forbindelse med den fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik og samarbejdet om retlige og indre anliggender, såfremt disse opføres på budgettet under Fællesskabernes
udgifter og indtægter. Dette vil bringe finansforordningen på
linje med Amsterdam-traktaten.
4.1.4. Ligevægtsprincippet er defineret i artikel 13, hvori
det også hedder, at Fællesskaberne ikke kan optage lån til
dækning af et budgetunderskud.
4.1.4.1. Fællesskaberne kan optage lån til finansiering af
fast ejendom.
4.1.5. I artikel 21 udvides mulighederne for bevillingsoverførsler, idet artiklen tillader, at Kommissionen overfører bevillinger vedrørende personale- og driftsudgifter fra afsnit til
afsnit uden tilladelse fra budgetmyndigheden. ØSU hilser
denne ændring velkommen.
4.1.5.1. I den gældende finansforordning er bevillingsoverførsler kun mulige uden budgetmyndighedens tilladelse, hvis
de foretages mellem kapitler og artikler inden for samme
budgetsektion.

4.1.6.

I artikel 27 indføres der to nyskabelser:

—

princippet om klarhed og åbenhed fastslås (artikel 27,
stk. 1);

—

kravet om, at det konsoliderede forvaltningsregnskab og
den konsoliderede balance også skal offentliggøres i EFTidende (Artikel 27, stk. 3).

4.1.7. I artikel 38, stk. 1, specificeres det, at Kommissionens
og de øvrige institutioners indtægter og udgifter fordeles af
budgetmyndigheden.
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4.1.8. I lyset af målet om klarhed og gennemsigtighed er
det nyttigt, at artikel 38, stk. 2, i forbindelse med fordelingen
af indtægter og udgifter fastslår, at et »afsnit« skal svare til et
politikområde, og et »kapitel« normalt skal svare til en aktivitet.
4.1.9. Artikel 39 indbefatter en stor nyskabelse, nemlig
forbuddet mod at medtage negative indtægter eller udgifter i
budgettet.
4.1.9.1. Det, at man i budgettet tillod eksistensen af negative
beløb, blev kritiseret kraftigt i Revisionsrettens udtalelse (1).
Retten fandt, at sådanne negative beløb ikke blot bidrager til
manglende gennemsigtighed i budgetprocessen, men at de
også krænker bruttoprincippet. Derudover gør de det mere
vanskeligt at læse og forstå budgettet.

4.1.10. De sektorspecifikke forordninger for landbruget,
hvor der er taget højde for meget høje »negative udgifter«
(f.eks. beløb, der inddrives efter svig eller uregelmæssigheder,
den ekstra afgift på mælk osv.) fastsætter, at sådanne udgifter
skal ændres til øremærkede indtægter. Finansforordningen
(artikel 17 i forslaget) forudser to typer øremærkede indtægter:
—

indtægter, som er defineret i finansforordningen (og som
der allerede tages højde for i den gældende forordning)
og

—

indtægter, der er taget højde for i specifikke forordninger.

4.1.11. I relation til de negative beløb er der kun taget
højde for en »negativ reserve« på højst 200 mio. EUR, som der
kan trækkes på før udgangen af hvert finansår (artikel 41 i
forslaget).
4.1.11.1.
Kommissionen vurderer det som nødvendigt at
bibeholde denne »negative reserve«, som blev indført af
budgetmyndigheden som et forhandlingsredskab med henblik
på at lette indgåelsen af en aftale mellem de institutioner, der
deltager i budgetproceduren. ØSU deler dette synspunkt.
4.1.12. I artikel 44 i forslaget indføres der et vist mål af
fleksibilitet i forvaltningen af EU-institutionernes stillingsfortegnelser.
4.1.12.1.
Kommissionen fastslår nu — efter endnu en
gang at stadfæste princippet (som knæsat i den gældende
finansforordning) om, at stillingsfortegnelsen skal udgøre en
for hver institution ufravigelig grænse, og at ingen udnævnelser
kan finde sted ud over denne grænse — at hver institution
»inden for de grænser, der sættes af budgetbevillingerne«, kan
ændre sin stillingsprocent med op til 10 %, dog undtagen i
relation til lønklasse A1 og A2.

(1) Udtalelse nr. 4/97/EØF af 10.7.1997 — EFT C 57 af 23.2.1998,
s. 1.
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4.1.13. I artikel 50-53 indføres princippet om delt forvaltning med medlemsstaterne, navnlig i relation til EUGFLGarantisektionen og Strukturfondene, som, når alt kommer til
alt, jo tegner sig for den største del af Fællesskabernes
driftsbudget.

4.1.13.1.
Delt forvaltning kræver, at finansforordningen
definerer et sæt regler, som medlemsstaterne skal anvende, når
det gælder budgetforvaltningsprincipper og -mekanismer, og
om deres forpligtelser til at aflægge regnskab for deres
ressourceforvaltning.

4.1.14. For så vidt angår budgetforvaltningsprincipperne,
indeholder forslaget en eksplicit forpligtelse for medlemsstaterne til at respektere princippet om god økonomisk forvaltning
— artikel 45, stk. 2 — men det anerkender behovet for
samarbejde mellem medlemsstaterne og den interne revisor (se
artikel 81, stk. 2).

4.1.15. I kapitlet om finansielle aktører — artikel 55-59 —
følger forslaget Revisionsrettens linje og dropper det nuværende system med centraliseret ex ante-kontrol. Mere specifikt
—

—

afskaffes stillingen som finansinspektør med tilhørende
opgaver, som spillede en vigtig rolle i forbindelse med
gennemgangen af de budgetmæssige forpligtelser og
forskudsbetalinger;
afskaffes regnskabsførerens verifikation af gyldigheden af
decharge, retsakter og procedurer og med overholdelsen
af finansforordningens bestemmelser — en proces, der
gav ham beføjelse til at udsætte betalinger.

4.1.16. Afskaffelsen af den centraliserede forudgående finanskontrol vil styrke den anvisningsberettigedes pligter og
ansvar.

4.1.17. Under den gældende finansforordning intervenerer
den anvisningsberettigede ganske vist ikke kun i budgetgennemførelsesprocedurerne, men også i institutionernes egentlige
økonomiske forvaltning. Ifølge det nye forslag vil han imidlertid ikke længere dele disse opgaver og dette ansvar med
regnskabsføreren.

4.1.18. ØSU mener, at denne udvidelse af den anvisningsberettigedes beføjelser og ansvar berettiger, at der i finansforordningen indføjes regler vedrørende hans ansvar for korrektheden og lovligheden af de procedurer, han anvender, samt for
de interne revisionssystemer, der skal iværksættes.
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4.1.19. ØSU er forbeholden over for afskaffelsen af finansinspektørstillingen, da finansinspektøren eksplicit nævnes i
artikel 279 i traktaten om Oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab som en af de aktører, der er involveret i Fællesskabets finansiering, medmindre — som Kommissionen synes at
være inde på — finansinspektørens opgaver skal varetages af
den interne revisor.

4.1.20. Den anvisningsberettigede skal således varetage det
fulde ansvar for den interne kontrol udført af hans afdeling og
for de forvaltningsgennemførelses- og kontrolmetoder, som
han finder passende for afdelingen.

4.1.21. I artikel 57 og 58 lægges den anvisningsberettigedes
og regnskabsførerens pligter fast. Regnskabsføreren (artikel 58)
er især ansvarlig for bogføring og likviditetsstyring, og hans
beføjelser skal udvides til også at omfatte fastsættelsen af regler
for regnskabsføringen og indhentningen af regnskabsmæssige
oplysninger.

4.1.22. ØSU mener generelt, at de funktioner, som de i
budgetgennemførelsen og -kontrollen involverede aktører
— dvs. den anvisningsberettigede, regnskabsføreren og den
interne revisor — varetager, skal formuleres mere eksplicit.
Hvad angår regnskabsføreren, bør der være en skarp sondring
mellem bogføring og likviditetsstyring.

4.1.23. I artikel 60, 61 og 62, stk. 2 og 3, findes der nye
bestemmelser om de finansielle aktørers ansvar. Bestemmelserne gør det muligt at suspendere og iværksætte disciplinære
foranstaltninger mod anvisningsberettigede, regnskabsførere
og forskudsbestyrere. Der fastslås også principper vedrørende
disse personers hierarkiske ansvar.

4.1.24. ØSU mener, at der bør være regler for anvisningsberettigede, som tjener det samme formål som reglerne vedrørende regnskabsførere (artikel 63) og forskudsbestyrere (artikel 64).

4.1.25. ØSU glæder sig over den nye bestemmelse i artikel 67 vedrørende betaling af renter til Fællesskabets budget
på »enhver fordring, der er sikker, opgjort og forfalden til
betaling«.

4.1.26. Som modstykke hedder det i en ny bestemmelse i
artikel 77, at kreditorer skal modtage renter over Fællesskabets
budget.

4.1.27. Der er en ny bestemmelse i forslagets artikel 68,
stk. 1, om, at fordringer til Fællesskaberne kan inddrives ved
modregning.
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4.1.28. I artikel 69 bibeholdes bestemmelsen om, at bøder
og tilsvarende sanktioner ikke skal bogføres som budgetindtægter, så længe beslutningerne herom kan annulleres af EFDomstolen.

4.1.36. Medtagelsen af offentlige aftaler [artikel 83, stk. 1,
samt principperne gældende for sådanne aftaler (artikel 84,
stk. 1)] er på baggrund af målsætningerne vedrørende budgetmæssig disciplin og gennemsigtighed velbegrundede.

4.1.28.1.
Forslaget er imidlertid forskelligt fra den nuværende finansforordning, ved at man giver tilladelse til, at beslutninger om regnskabsafslutning og om finansielle korrektioner
ikke er omfattet af denne bestemmelse.

4.1.37. I lyset af Fællesskabets erfaringer og behovet for at
sætte kraftigere ind mod svig og korruption glæder ØSU sig
over bestemmelsen i artikel 84, stk. 3, som giver fællesskabsinstitutionerne ret til at suspendere, afvise eller inddrive udbetalte
beløb, hvis de finder, at indgåelsen af den pågældende aftale er
behæftet med fejl, uregelmæssighed eller svig.

4.1.29. Artikel 70 indeholder et nyt begreb om »indgåelse
af udgiftsforpligtelser«. Dette hilses velkommen på baggrund
af ønsket om at forbedre gennemsigtigheden. Indgåelsen af
udgiftsforpligtelser skal bestå af en budgetmæssig og en retlig
forpligtelse, dvs. at man påtager sig en forpligtelse over for en
tredjepart. ØSU foreslår, at begrebet retlig forpligtelse afklares.

4.1.30. Specifikationen i artikel 75, stk. 1, af hvilke forskellige transaktioner en betaling kan dække, hilses også velkommen.

4.1.31. ØSU mener, at den nye interne revisorstilling
(artikel 80-82) er vigtig. Den interne revisors rolle er at sikre
kvaliteten i de interne forvaltnings- og kontrolsystemer.

4.1.38. Af samme grund glæder det sig også over, at der i
sektion 4 i kapitel 1 (artikel 88-90) er indføjet bestemmelser
vedrørende reguleringen af udelukkelsen fra at deltage i aftaler.

4.1.39. Man har i forslaget vedrørende dette instrument,
der regulerer Fællesskabernes økonomiske forvaltning, valgt at
inkorporere nogle af de regler, der allerede findes i Fællesskabernes direktiver om indgåelse af offentlige aftaler, hvorved
Fællesskaberne forpligtes til at følge de regler og procedurer,
der allerede påhviler medlemsstaterne (via direktiverne).

4.1.32. Den interne revisors betydning er øget på baggrund
af afskaffelsen af finansinspektørstillingen som nævnt ovenfor.

4.1.40. Det er med dette mål for øje, at der er nye
grundlæggende bestemmelser i sektion 6, kapitel 1 (artikel 9295), om afgivelse, åbning og vurdering af bud, og nye
bestemmelser i kapitel 2 (artikel 97-100) om aftaler indgået af
fællesskabsinstitutionerne for egen regning.

4.1.33. ØSU støtter Revisionsretten i, at den interne revisors
uafhængighed på grund af dennes vigtige rolle skal anføres
klart og eksplicit i artikel 80 med den af Revisionsretten
foreslåede ordlyd:

4.1.41. Der fastsættes for første gang i forslaget bestemmelser for tilskud (afsnit 5 i del I, artikel 101-114) som følge af
disses stigende betydning som et fællesskabsstøtteinstrument.

»Den interne revisor er i forbindelse med udførelsen af sine
opgaver kun ansvarlig over for den institution, der har
udpeget ham, og han refererer direkte til institutionen.«

4.1.34. Det påpeges, at den interne revisor allerede er gjort
til en af de finansielle aktører i nogle af de senest udgivne
ændringer til den nuværende finansforordning (1). Udover at
ændre den interne revisors rolle adskiller disse ændringer
kontrol- og regnskabsfunktionerne, som begge har været
udført af finansinspektøren tidligere.

4.1.42. ØSU ønsker at fremhæve følgende positive aspekter
på dette fuldstændigt nye område:
—

kravet om, at tilskud skal være dækket af en skriftlig aftale
— artikel 101, stk. 1;

—

det forhold, at tilskud ikke må føre til gevinst for
modtageren, og at de skal underkastes principperne om
klarhed og åbenhed samt ligebehandling, og at de ikke
kan kumuleres eller ydes med tilbagevirkende kraft, samt
at der skal være tale om samfinansiering — artikel 102;

—

muligheden for undtagelser til princippet om samfinansiering, ved at man tillader, at en aktion kan finansieres i
sin helhed over budgettet »hvis dette er nødvendigt for
dens gennemførelse« — artikel 155;

4.1.35. Mange af bestemmelserne vedrørende indgåelse af
offentlige aftaler (afsnit 4 under del I i forslaget) er nye.

(1) Rådets forordning (EF, EKSF, EURATOM) nr. 762/2001 af 9. april
2001, EFT L 111 af 20.4.2001.
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—

bestemmelsen om, at et tilskud forudsætter en indkaldelse
af forslag — artikel 103, stk. 1;

—

en årlig offentliggørelse af programmerne for tilskud og
de tilskud, som bevilges i de pågældende regnskabsår
— artikel 103, stk. 1 og 2;

—

det overordnede princip, at tilskud kun kan ydes til
aktioner, der endnu ikke er påbegyndt — artikel 105;

—

den kendsgerning, at de foretrukne modtagere af tilskud
skal være juridiske personer, der arbejder uden gevinst
for øje — artikel 108, stk. 1.

4.1.43. Trods sin generelt positive vurdering af de foreslåede økonomiske regler for tilskud, anbefaler ØSU dog, at
vurderingen i den nærmeste fremtid (på baggrund af den
påtænkte gennemgang af finansforordningen hvert tredje år)
kommer til at gå på, hvordan de nye regler har været anvendt
i praksis.

4.1.44. Noget andet nyt er listen i artikel 115 over, hvad de
finansielle oversigter skal bestå af. Iværksættelsen af principperne om åbenhed og klarhed og forsvarlig økonomiske forvaltning vil uvægerligt nyde godt af:
—

bilaget, som skal supplere den information, der er indeholdt i balancen og forvaltningsregnskabet;

—

præsentationen af samtlige finansielle oversigter i konsolideret form;

—

listen over regnskabsprincipper, som skal gælde for
opstillingen af finansielle oversigter — artikel 116, stk. 1
og 2;

—

fællesskabsinstitutionernes mulighed for at kunne indføje
korrektioner i deres finansielle oversigter, efter at de
først er indgivet til Revisionsretten, som »provisoriske«
oversigter — artikel 118, stk. 1.

4.1.45. Princippet om delt forvaltning med medlemsstaterne, som allerede er omtalt ovenfor i punkt 4.1.13, skal
involvere medlemsstaterne i:
—

forberedelsen af Revisionsrettens årsberetning — artikel 128, stk. 3 og 4;

—

særberetninger udarbejdet af Revisionsretten — artikel 130, stk. 2;

—

foranstaltninger truffet som svar på bemærkninger fra
Europa-Parlamentet i forbindelse med decharge-proceduren — artikel 133, stk. 2.

4.2.
Forslagets del II — særlige bestemmelser — indeholder
syv afsnit: afsnit I (artikel 134-140) »Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen«; afsnit II (artikel 141-145) »Strukturfondene«; afsnit III (artikel 146-147) »Forskning«; afsnit IV (artikel 148-156) »Foran-

C 260/49

staltninger udadtil«; afsnit V (artikel 157-161) »Kontoret for
De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer«; afsnit VI
(artikel 162-165) »Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af
Svig«; og afsnit VII (artikel 166-168) »Driftsbevillinger«.

4.2.1. Der skal indføjes to nye bestemmelser for EUGFL,
Garantisektionen — artikel 135 og 140.

4.2.2. I artikel 135 fastlægges der en række specifikke
bestemmelser i relation til fondens økonomiske forvaltning,
dvs.:
—

princippet om, at forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger skal være af samme størrelsesorden;

—

muligheden for at fremføre betalingsbevillinger fra det
ene regnskabsår til det andet (undtagelse fra princippet
om etårighed).

4.2.3. Ligeledes i erkendelse af fondens særlige rolle, dens
betydning og virkning på udformningen af EU’s politikker kan
de forudgående forpligtelser for udgifter til løbende forvaltning
af EUGFL, Garantisektionen (hjemlet i artikel 136, stk. 3) være
højere end det beløb, der normalt er fastsat for forudgående
forpligtelser til løbende forvaltning (se forslagets artikel 167,
stk. 1).

4.2.4. Artikel 140 indeholder bestemmelser om et system
af øremærkede indtægter til EUGFL, Garantifonden, hvorved
der introduceres en undtagelse til bruttoprincippet.

4.2.5. Der er tilføjet et nyt afsnit »Strukturfondene« — til
del II. Afsnittet indbefatter Samhørighedsfonden og førtiltrædelsesforanstaltningerne på struktur- og landbrugsområdet
(artikel 141-145).

4.2.6. Skønt de sektorspecifikke forordninger for disse
fonde og landbrugsforanstaltninger formentlig fortsat vil indeholde deres egne finansielle bestemmelser, så hilses det velkommen, at finansforordningen skal fastslå de relevante grundprincipper for økonomisk forvaltning.

4.2.6.1. ØSU mener, at de sektorspecifikke forordninger
for fonde og landbrugsforanstaltninger fortsat bør indeholde
specifikke bestemmelser, men at det er vigtigt at sikre, at
disse specifikke bestemmelser ikke reelt er undtagelser fra
principperne.

4.2.7. Der bør gives tilladelse til decentraliseret forvaltning
af visse eksterne aktioner i eksterne modtagerlande efter
kontrol gennemført af Kommissionen [artikel 150-151 (ny)].
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4.2.8. Der er indført et nyt afsnit (artikel 162-165). I dette
afsnit fastlægges de grundlæggende regler for forvaltningen af
budgettet for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
(OLAF) oprettet ved Kommissionens afgørelse af 28. august
1999.
4.2.9. Det specificeres i forslaget i relation til driftsbevillinger, at forpligtelses- og betalingsbevillinger skal svare til
hinanden — artikel 168, stk. 1 — idet løbende forvaltningsudgifter dog kan indgås forudgående pr. 15. november hvert år
(denne mulighed eksisterer allerede i den gældende finansforordning).
4.3.
Forslagets del III — overgangsbestemmelser og afsluttende bestemmelser — indeholder to afsnit: afsnit I (artikel 169-170) »Overgangsbestemmelser« og afsnit II (artikel 171-176) »Afsluttende bestemmelser«.
4.3.1. Bevillinger til udvikling af landdistrikterne og ledsageforanstaltninger skal underkastes reglerne for EUGFL, Garantisektionen, indtil 31. december 2006 (artikel 170).
4.3.2. Endelig bestemmes det i artikel 173, at samrådsproceduren mellem Rådet og Europa-Parlamentet skal anvendes
på Fællesskabets økonomiske bestemmelser. Proceduren er
fastlagt i den gældende finansforordnings artikel 140. I betragtning af dette forholds betydning for Fællesskabernes funktionsmåde hilses kravet om principiel enighed mellem EuropaParlamentet og Rådet velkommen.
5. Konklusion
5.1.
På baggrund af analysen af dette forslag til finansforordning hilser ØSU generelt forslaget velkommen.
5.2.
Forslaget indeholder bestemmelser, som vil gøre det
muligt at udmønte de otte grundlæggende budgetretlige principper mere effektivt.
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5.2.1. Med dette formål for øje har Kommissionen foreslået,
at der tages afgørende skridt med hensyn til åbenhed og klarhed
samt med hensyn til at sikre, at de juridiske, økonomiske
og regnskabsmæssige definitioner forbedres betydeligt. Dette
skulle ligeledes garantere retssikkerhed.
5.3.
Forslaget afspejler nogle af de nye realiteter i Fællesskabets liv, som det bør gøre (tilskud, strukturfonde, OLAF).
5.4.
I et så ekstremt teknisk og praktisk vigtigt et område
som EU’s økonomiske regler bør der stræbes efter effektivitet
og fleksibilitet, men uden at det lige så vigtige hensyn til
disciplin tilsidesættes. Det er på baggrund af behovet for at
sikre balance mellem disse mål, man skal anskue en række af
de overvejelser, Revisionsretten har gjort sig i sin vurdering af
forslaget, og som ØSU har taget sig nøje ad notam.
5.5.
ØSU er enig med Kommissionens forslag i, at alle
institutioner skal have beføjelse til at foretage overførsler
mellem kapitler på deres egne budgetter uden forudgående
tilladelse fra budgetmyndigheden.
5.6.
Det bør haves in mente, at en vurdering af Fællesskabernes økonomiske bestemmelser ikke kun kan fokusere på
finansforordningen. Der er også et eller flere andre sæt
(sekundære) gennemførelsesbestemmelser, som bør udgøre
et samlet og harmonisk hele. Derfor burde forslaget til
finansforordning have været ledsaget af et udkast til eller et
sæt af procedureregler for iværksættelse af grundforordningen.
5.7.
ØSU er endelig overbevist om, at den nye finansforordning vil udgøre et aktivt og effektivt instrument på vejen mod
et større omfang af delt økonomisk forvaltning mellem
Fællesskaberne og medlemsstaterne. Dette er det ideelle fremtidsscenario.

Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Årsrapport for Samhørighedsfonden 1999«
(2001/C 260/09)
Kommissionen for Den Europæiske Union besluttede den 11. januar 2001 under henvisning til EFtraktatens artikel 262 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte
emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og
Økonomisk og Social Samhørighed, som udpegede Antonello Pezzini til ordfører. Sektionen vedtog sin
udtalelse den 26. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
11. juli, med 110 stemmer for, 2 imod og ingen hverken for eller imod følgende udtalelse.
1. Indledning

1.1.
I overensstemmelse med artikel 14 i forordningen om
oprettelse af Samhørighedsfonden er Det Økonomiske og
Sociale Udvalg ligesom de foregående år blevet anmodet om
at afgive udtalelse om årsrapporten om Samhørighedsfondens
aktiviteter. Samhørighedsfonden har som bekendt til opgave
at finansiere gennemførelsen af miljø- og transportinfrastrukturprojekter i medlemsstater med et BNP på under 90 % af EUgennemsnittet, hvilket i 1999 vil sige Grækenland, Irland,
Portugal og Spanien.

1.2.
Den foreliggende rapport er specielt vigtig. Dels vedrører den det sidste år i perioden 1993-1999 (der omfatter det
midlertidige finansielle samhørighedsinstrument), som af Det
Europæiske Råd i Edinburgh blev bevilget 15 150 millioner
euro. Dels offentliggøres den et år efter ikrafttrædelsen af den
nye forordning for fonden for programperioden 2000-2006.
Det giver Kommissionen mulighed for også at udarbejde en
skematisk oversigt over hele Samhørighedsfondens levetid.

2. Generelle bemærkninger

2.1.
I lyset af de oplysninger, der indgår i rapporten,
udtrykker ØSU tilfredshed med de positive resultater af
Samhørighedsfondens aktiviteter, men samtidig
—

—

beklager det endnu en gang — selv om det godt
kender Kommissionens svar — at det i en tid med
realtidskommunikation skal udtale sig så sent om det
pågældende regnskabsår,
og mener, at forsinkelsen denne gang havde kunnet
retfærdiggøres, hvis Kommissionen havde benyttet lejligheden til at udarbejde en mere detaljeret status for hele
perioden 1993-1999, hvilket ville have udbåret den klare
fordel, at man kunne overføre erfaringerne på den
igangværende programperiode 2000-2006.

2.2.
ØSU bemærker med tilfredshed, at bidragene fra
Samhørighedsfonden indirekte har hjulpet de fire modtagerlande med at overholde målsætningerne om at nedbringe budgetunderskuddene som fastsat i de konvergensprogrammer, der
tager sigte på oprettelsen af Den Økonomiske og Monetære
Union. Dette gælder især for Grækenland, der i begyndelsen af
programperioden havde et uforholdsmæssigt stort budgetunderskud, men som i 1999 nåede et resultat, der var bedre end
målsætningen, med et offentligt underskud på 1,6 % af BNP.
2.3.
Det er positivt, at man ved udgangen af programperiodens kan konstatere, at man i det store hele har overholdt
kriterierne for fordelingen mellem landene og har fordelt
budgetmidlerne ligeligt mellem de to indsatsområder, transport
og miljø.
2.4.
I løbet af 90’erne faldt inflationen kraftigt, især i
Grækenland og Portugal, og stabiliseredes omkring 2,5 %. I
anden halvdel af 1990’erne lå væksten i BNP i disse lande over
EU-gennemsnittet.
2.4.1. Indkomsten pr. indbygger varierer fortsat meget fra
den ene medlemsstat til den anden — og forskellen er endnu
mere markant regionerne imellem. Dette ændrer dog ikke ved
det faktum, at forskellene ifølge den Anden Rapport om
Økonomisk og Social Samhørighed i årenes løb, bl.a. takket
være strukturfondsmidlerne, er blevet mindre. F.eks. er gennemsnitsindkomsten i Grækenland, Spanien og Portugal steget
fra 68 % af EU-gennemsnittet i 1988 til 79 % i 1999. I samme
periode er der i de mindre velstående regioner sket klare
forbedringer i etableringen af infrastrukturer, hvilket skaber
grundlag for yderligere vækst.

3. Særlige kommentarer

3.1.

Samordning med de øvrige fællesskabspolitikker

3.1.1. Samordning med strukturfondsinterventionerne er
specielt vigtig i de lande, der næsten helt og holdent falder ind
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under de forskellige mål og specielt under mål 1 — både for at
undgå dobbelt finansiering — hvilket der imidlertid ikke har
været eksempler på — og især for at skabe synergi med
tilsvarende, afgrænsede projekter. Miljøbeskyttelses- og transportinfrastrukturområderne er særligt egnede som led i
regionale udviklingsprogrammer. Det ville have været interessant, hvis rapporten havde indeholdt en vurdering af myndighedernes evne til at skabe sådanne synergier.

3.1.1.1. Der bør sikres en bedre samordning af såvel
de strategiske referencerammer, der omfatter alle fondenes
interventioner, som af Kommissionens nye opdeling efter
geografiske enheder.

3.1.2. Ifølge rapporten svarer de nationale myndigheder
udtømmende på de spørgsmål, der rejses vedrørende overholdelsen af EU’s regler om gennemsigtighed i de offentlige udbud,
som er afgørende for realiseringen af EU’s miljømålsætninger,
der atter har stor betydning for transportinfrastrukturområdet.

3.1.3. Inden for transportsektoren har opmærksomheden i
1999 specielt været rettet mod gennemførelse af projekter af
fælles interesse inden for de transeuropæiske transportnet, og
Samhørighedsfondens støtte har været koordineret med EIB’s
og EFRU’s støtte samt TEN-budgettet. Investeringerne i jernbanerne er steget fra 14,0% af de samlede investeringer i
transportsektoren i perioden 1993-1998 til 25,8 % i 1999,
hvilket fortsat er mindre end, hvad der er behov for, men
kvaliteten er blevet bedre, hvilket ses som en tilfredsstillende
reaktion på såvel Europa-Parlamentets som Det Økonomiske
og Sociale Udvalgs henstillinger i denne retning. Der er lagt
vægt på forbedring af forbindelserne med randområderne og
de økonomiske kraftcentre samt på de højt prioriterede
projekter, der blev godkendt af Det Europæiske Råd på mødet
i Essen.

3.1.3.1. De tidsbesparelser, der er opnået på forskellige
strækninger takket være projekter, som strukturfondene og
Samhørighedsfonden har samfinansieret, går fra 20 % i Spanien
i kraft af en modernisering af motorvejsnettet til 70 % i
Portugal for godstransport pr. jernbane (1).

3.1.4. På miljøområdet har de efterfølgende evalueringer
af et repræsentativt udsnit af projekterne generelt været
tilfredsstillende, hvis man ser bort fra problemer med forvaltning af vandressourcerne. I de såkaldte samhørighedslande
(men ikke kun der) er der fortsat store forskelle på områderne
drikkevandsforsyning og spildevandsrensning. Disse områder
har stor indvirkning på befolkningernes livskvalitet og udvik-

(1) Anden rapport om den økonomiske og sociale samhørighed,
KOM(2001) 24 endelig, s. 21.
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lingen af landbrugs- og turistsektoren. Det skal dog bemærkes,
at de gennemførte investeringer baner vejen for en mindre
intensiv udnyttelse af de eksisterende ressourcer og dermed for
en begrænsning af de skader, der forårsages af tørke.

3.2.

Budgetgennemførelse

3.2.1. ØSU er tilfreds med, at budgetmålene er blevet
nået. Ved udgangen af 1999 havde man udnyttet samtlige
forpligtelsesbevillinger for perioden 1993-1999, medens udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 91,6 %, og
man havde overholdt såvel retningslinjerne for fordeling
mellem såvel landene som sektorerne.

3.3.

Uregelmæssigheder

3.3.1. De få anmeldte tilfælde af uregelmæssigheder vedrører reglerne for offentlige udbud og ikke støtteberettigede
udgifter og kan siges at være helt normale. Det har således ikke
været nødvendigt at iværksætte undersøgelser fra OLAF’s side.
Det skal dog bemærkes, at rapporten er meget sparsom på
oplysninger om dette område. Den næste rapport bør være
indeholde flere detaljer om de kontroller, der gennemføres,
specielt i betragtning af at medlemsstaterne i medfør af de nye
forordninger får et større ansvar for den finansielle kontrol.

3.4.

Vurderinger

3.4.1. Rapporten lader det skinne igennem, at Kommissionen har været utilfreds med de forudgående vurderinger af
projekter, specielt på miljøområdet, hvor vurderingerne er
vanskeligere. I betragtning af områdets betydning tilslutter
ØSU sig Kommissionens ønske om en forbedring af teknikkerne til udarbejdelsesøkonomiske analyser — et område medlemsstaterne burde investere mere i.
3.4.1.1. De nationale myndigheder har ofte ikke nok forståelse for, hvor meget en korrekt metode for forudgående
vurdering reelt betyder. Den betyder ikke alene større klarhed
omkring opstilling og kvantificering af målene, men afspejles
også nødvendigvis i en kvalitetsmæssigt bedre formulering af
planerne og en velfunderet strategi.
3.4.1.2. Kommissionen har siden 1995 finansieret forsknings- og uddannelsesaktioner, der sigter mod at forbedre
kvaliteten og anvendeligheden af de evalueringer, der foretages
i regi af »Den Økonomiske og Sociale Samhørighedspolitik«.
Disse aktiviteter, der løb frem udgangen af 1998, er blevet
indarbejdet i et program, der hedder MEANS (Méthodes
d’Évaluations des Actions de Nature Structurelle). Formålet
med dette program — der specielt er beregnet til transport- og
miljøsektoren — er at forbedre effektiviteten i evalueringsmetoderne i forbindelse med tilrettelæggelse eller vurdering af
finansierede interventioner.
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3.4.2. Der foreligger endnu ikke en efterfølgende vurdering
af hele perioden. Men hvad angår de 45 projekter, der blev
vurderet i 1999, er Kommissionen meget positiv i sin vurdering
af både miljø- og transportsektoren:

4.2.
I den nye forordning er der en mere direkte sammenhæng mellem støttetildeling, overholdelse af stabilitets- og
vækstpagten og kravet om en sund forvaltning af det offentlige
underskud.

—

projekternes effektivitet ligger på linje med de oprindelige
mål,

—

miljøvirkningen har været tilfredsstillende,

4.3.
Projekter vedrørende transportinfrastrukturer skal harmonere med EU’s retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet.

—

projekterne har haft positive eksterne økonomiske virkninger,

—

store områder er blevet væsentligt mere tilgængelige, og
den grænseoverskridende kommunikation er forbedret,

—

vejene i storbyerne er mindre overbelastede.

Evalueringen af i alt 120 vil være afsluttet inden udgangen af
2001.

3.5.

Interinstitutionel dialog

3.5.1. ØSU konstaterer med tilfredshed, at Kommissionen
reagerede hurtigt på de bemærkninger, ØSU fremsatte i
sin udtalelse om årsrapporten for 1998 (1), og at nogle af
bemærkningerne har fået en positiv modtagelse.

4. Den nye programperiode 2000-2006
4.1.
1999 er også det år, hvor den nye forordning blev
vedtaget. Det Europæiske Råd i Berlin fastsatte bevillingen for
perioden 2000-2006 til 18 milliarder euro (i 1999-priser). Det
besluttede endvidere, at man midtvejs i forløbet, i 2003,
skal foretage en fornyet vurdering af de enkelte landes
støtteberettigelse på baggrund af opdaterede oplysninger
vedrørende BNP pr. indbygger.
(1) EFT 140 af 18.5.2000, s. 14.

4.4.
Medlemsstaterne har det overordnede ansvar for den
finansielle kontrol af projekterne, og de fører tilsyn med, at
forvaltnings- og kontrolsystemerne er udformet og anvendes
på en måde, der sikrer en effektiv og korrekt anvendelse af EUmidlerne.
4.5.
Det nævnes for første gang, at Samhørighedsfondens
bidrag kan nedsættes i takt med, at der gøres større brug af
private finansieringskilder, og at bidraget kan nedsættes med
et beløb, der svarer til de midler, der inddrives ved håndhævelse
af »forureneren betaler-princippet«.
5. Konklusioner
5.1.
ØSU håber, at Samhørighedsfonden fortsat vil yde et
positivt bidrag til de fire modtagerlande med det sigte at løse
den opgave, den er blevet pålagt, dvs. at sikre fuld overholdelse
af stabilitets- og vækstpagten og et ikke uforholdsmæssigt stort
budgetunderskud.
5.2.
I lyset af Samhørighedsfondens hidtidige succes er det
berettiget, at den nye forordning kun indeholder få ændringer,
og at den rent faktisk stadfæster det hidtidige juridiske
regelværk.
5.3.
De finansierede projekter har gjort det muligt at hæve
gennemførelsestærsklerne for miljødirektiverne og at bedre
adgangen til de transeuropæiske net. Der er fortsat meget at
gøre, specielt hvad angår jernbanetransport.
5.4.
ØSU anbefaler, at man i fremtiden vender tilbage til
Samhørighedsfondens oprindelige formål, dvs. finansiering af
store projekter for derved at undgå udvanding af støtten.

Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF, EURATOM) nr. 58/97 om statistik over
erhvervsstrukturer«
(2001/C 260/10)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 21. februar 2001 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 Den Økonomiske og Monetære Union og
Økonomisk og Social Samhørighed, som udpegede José Bento Gonçalves til ordfører. Sektionen vedtog
sin udtalelse den 26. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
11. juli, med 112 stemmer for, ingen imod og 5 hverken for eller imod følgende udtalelse.
1. Indledning

1.1.
Nærværende udtalelse omhandler kun de ændringer,
der foreslås i forordning (EF) nr. 58/97 som beskrevet i punkt 2
(resumé af forslaget). ØSU har allerede udtalt sig om selve
forordningen (1).

1.1.1. Forordning (EF) nr. 58/97 er det primære lovgrundlag
for indsamling, udarbejdelse, indberetning og evaluering af
statistikker om virksomhedernes struktur, aktiviteter, konkurrenceevne og resultater.

2. Resumé af forslaget

2.1.
Der føjes to nye bilag til forordning (EF) nr. 58/97 om
statistik over erhvervsstrukturer:
—

Bilag 6 — Kreditinstitutioner

—

Bilag 7 — Pensionskasser

—

Det generelle modul (bilag 1) udvides til også dække:

1.2.
Den permanente evaluering af det indre marked for
finansielle tjenester og den støtte, der ligger i økonomiske
statistikker om kreditinstitutter, pensionskasser og andre finansielle tjenester, er nødvendig for udviklingen af det indre
marked, for en vurdering af dets konkurrenceevne og dynamik
og for en sammenligning mellem EU’s økonomiske område og
andre store økonomiske områder i verden.

1.3.
Miljøbestemmelser nødvendiggør en vurdering af omkostningerne ved at overholde dem, hvorved det bliver muligt
at forbedre udformningen og gennemførelsen af disse bestemmelser.

1.3.1. Harmoniserede og komplette data om miljøudgifter
vil forbedre lovgivningen og øge miljøbeskyttelsen med måske
færre omkostninger.

1.4.
Medtagelsen af anden finansieringsvirksomhed og servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed taler for, at man indsamler og
behandler data herom.

(1) EFT C 236 af 11.9.1995, s. 61; EFT C 95 af 30.3.1998, s. 43.

—

—

Anden finansieringsvirksomhed

—

Pensionskasser

—

Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed.

Endelig indføres to nye miljøvariabler i bilag 2 i forordningen om statistik over erhvervsstrukturer (industrivirksomhed).

3. Generelle bemærkninger

3.1.
Det er nødvendigt at råde over statistiske oplysninger
af høj kvalitet, som især opfylder syv kriterier: de skal
være relevante, præcise, aktuelle, sammenlignelige, holdbare,
komplette og pålidelige. De skal sætte de politiske kræfter på
alle niveauer i stand til at udforme og vedtage passende
foranstaltninger, og de skal tjene som grundlag for organisationernes dispositioner. I den forbindelse må virksomhederne
dog ikke pålægges yderligere administrative og/eller finansielle
byrder.
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3.1.1. Nedenunder anføres en række områder, hvor der
mangler passende foranstaltninger til at fjerne hindringerne
for fremskridt:
—

monetær integration (fælles mønt)

—

det indre markeds funktionsmåde og vurdering af dets
effektivitet samt de stadig vigtigere kreditinstitutter, pensionskasser, finansieringsvirksomhed samt servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter, finansieringsog forsikringsvirksomhed

—

liberalisering af den internationale handel, herunder finansielle tjenester

—

konkurrence-, social-, miljø- og erhvervspolitik osv.

—

nationale og regionale regnskaber

—

tilsyn med kreditinstitutters forsigtighedsregler

—

pensionskasser — en stærkt ekspanderende sektor.

3.2.

Globalisering

3.2.1. På grund af globaliseringen har også EU brug for
statistikker til vurdering af udviklingen og de opnåede resultater i verdens store økonomiske områder. EU’s statistiske system
skal tilgodese dette behov.

3.3.

Fortrolighed

3.3.1. De indsamlede oplysningers fortrolige karakter skal
garanteres fuldt ud gennem overholdelse af de retsforskrifter,
der allerede er indført på EU-plan.

3.4.

3.7.

—

antal virksomheder: 19,370 mio. SMV (nitten millioner
trehundrede og halvfjerds tusinde SMV)

—

antal ansatte: 75,550 mio. (fem og halvfjerds millioner
femhundrede og halvtreds tusinde).

(Disse tal omfatter ikke SMV i landbruget).
3.7.2. Denne situation i EU gør det efter ØSU’s mening
berettiget at anvende et særligt modul for behandling af data
vedrørende SMV. Hertil bør føjes særlige oplysninger såsom
tal for virksomhedernes oprettelse og placering, da disse er
meget afgørende for erhvervsklimaet. Denne nye aktivitet må
imidlertid ikke medføre, at SMV stilles over for flere krav eller
formaliteter.
3.7.2.1. Omkostningerne ved indsamling og behandling af
dataene må ikke være større end udbyttet.
3.7.3. SMV i landbruget vil komme til at spille en vigtig
rolle i miljøstatistikken.

4. Særlige bemærkninger

4.1.

—

et detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer
vedrørende kreditinstitutter som defineret i bilag 6

—

et detaljeret modul for statistikker over erhvervsstrukturer
vedrørende pensionskasser som defineret i bilag 7

—

endvidere indsættes bilag 6 og 7.

Artikel 2

Tilgængelighed

3.5.1. De behandlede data skal være disponible straks, da
de ellers ikke længere vil være relevante.

3.6.

Artikel 1

4.1.1. Følgende led indsættes i artikel 5 i forordning (EF)
nr. 58/97:

4.2.
3.5.

Små og mellemstore virksomheder (SMV)

3.7.1. Antallet af små og mellemstore virksomheder i EU15 (1) er imponerende og placerer disse virksomheder i første
række, når det gælder job- og beskæftigelsesskabelse i medlemsstaterne, især i regioner inde i landet i de respektive lande:

Ajourføring

3.4.1. Ajourføring af statistikker skal være et prioriteret
mål. Forsinkelser i indsamling, behandling og formidling af
data er ikke acceptable.

C 260/55

Erhvervsuddannelse

3.6.1. Der bør medtages et punkt om udgifterne til videreuddannelse.

4.2.1. I bilag I til forordning (EF) nr. 58/97 føjes et punktum
til afsnit 5 om det første referenceår, for hvilket der udarbejdes
statistikker over de aktivitetskategorier, der er omfattet af
forordningen.
4.2.2. Fristerne for medlemsstaternes indsendelse af data
fastsættes i et ændret afsnit 8.
(1) Jf. ØSU’s udtalelse om håndværkssektoren og SMV i Europa, EFT
C 221 af 7.8.2001.
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4.2.3. Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed, der er dækket af hovedafdeling J, indføjes i afsnit 9
(nyt) i bilag I til forordning (EF) nr. 58/97 (4-cifret niveau i
NACE).
4.2.4. Som følge af en ændring af afsnit 10, stk. 1,
første punktum, skal medlemsstaterne aflægge beretning til
Kommissionen om definition, struktur og tilgængelighed af
information om statistiske enheder.

Artikel 3

4.3.

4.3.1.
rende:

Der foreslås forskellige ændringer i bilag 2 vedrø-

17.9.2001

—

beskyttelse af omgivende luft og klima

—

spildevandshåndtering

—

affaldshåndtering og anden miljøbeskyttelse.

4.3.3.

Anden miljøbeskyttelse omfatter:

—

beskyttelse af jordbund

—

beskyttelse af grundvand

—

begrænsning af støj og vibrationer

—

beskyttelse af biodiversitet og landskab, strålebeskyttelse,
forskning og udvikling

—

generel forvaltning af miljø og ikke-opdelte udgifter.

—

afsnit 4, stk. 3

5. Konklusion

—

afsnit 4, stk. 4

—

udstyr til forureningskontrol

—

udgifter til miljøbeskyttelse og lignende

—

variabler vedrørende driftsudgifter til miljøbeskyttelse
(herunder investeringer i integreret teknologi).

5.1.
ØSU godkender forslaget til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 58/97
om statistik over erhvervsstrukturer, og om tilføjelse af to
sektorspecifikke bilag, kreditinstitutter og pensionskasser, til
udbygning af bilag 1 (anden finansieringsvirksomhed og
servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed) og to yderligere miljøvariabler i bilag 2 (industrivirksomhed).

4.3.2. I afsnit 7 indsættes en bestemmelse om, at resultaterne skal opdeles i følgende miljøbeskyttelseskategorier:

5.2.
ØSU skal endnu en gang understrege behovet for
indsamling af data til statistiske formål i forbindelse med den
generelle vurdering af omkostningerne ved miljøbeskyttelse.

Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en fælles nomenklatur for statistiske territoriale
enheder (NUTS)«
(2001/C 260/11)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 12. marts 2001 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 Den Økonomiske og Monetære Union og
Økonomisk og Social Samhørighed, som udpegede Kenneth Walker til ordfører. Sektionen vedtog sin
udtalelse den 26. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
11. juli, med 111 stemmer for, 2 imod og 2 hverken for eller imod følgende udtalelse.
1. Indledning

1.1.
Regionalstatistikker er en grundpille i det europæiske
statistiske system; de anvendes til en lang række formål og
af mange forskellige brugere. De regionale data om EU’s
medlemsstater anvendes blandt andet med det formål at kunne
fordele midlerne fra strukturfondene på en fornuftig og
sammenhængende måde. Regionalstatistikkerne udgør således
et objektivt statistisk grundlag for vigtige politiske beslutninger.

1.2.
Al regionalstatistik skal være baseret på en geografisk
opdeling af det undersøgte område. Eurostat oprettede i starten
af 1970’erne i samarbejde med andre af Kommissionens
tjenestegrene en fælles nomenklatur for statistiske territoriale
enheder (NUTS) som et enkelt sammenhængende system til
opdeling af EU’s område med henblik på udarbejdelse af
regionalstatistik for Fællesskabet.

1.3.
NUTS-nomenklaturen har fået stadigt større betydning
i de senere år som grundlag for harmoniserede og dermed
sammenlignelige regionale data. NUTS anvendes som referenceramme i forbindelse med indsamling, udvikling, harmonisering og formidling af Fællesskabets regionalstatistik.

i befolkningstal) på de forskellige eksisterende administrative
niveauer for at afgøre, hvor disse niveauer hører til ı́ den
regionale klassifikations hierarki. Der er to muligheder:
—

den gennemsnitlige størrelse svarer stort set til et eksisterende niveau i NUTS-nomenklaturen. I så fald antages
den pågældende administrative struktur i sin helhed, uden
ændringer, som den regionale opdeling på dette niveau;
det betyder, at størrelsen af visse enheder kan afvige
stærkt fra den gennemsnitlige størrelse af enhederne på
dette niveau

—

den gennemsnitlige størrelse opfylder ikke ovennævnte
kriterium. I så fald foretages der i overensstemmelse med
den fremgangsmåde, der anvendes for medlemsstater, en
ad-hoc opdeling i såkaldte »ikke-administrative enheder«
i samarbejde med det berørte land ved at samle mindre
administrative enheder.

1.5.1. I førstnævnte tilfælde er regionen politisk defineret;
størrelsen af visse enheder kan derfor afvige kraftigt fra den
gennemsnitlige størrelse af enheder på dette niveau. Tyskland
er med sine delstater et eksempel på et land med eksisterende
administrative enheder. Nogle medlemsstater, som f.eks. Portugal og Storbritannien har ingen eksisterende administrative
enheder.

1.4.
Hidtil har NUTS-nomenklaturen ikke haft sit eget
retsgrundlag (dvs. der findes ikke nogen forordning, hvori de
nærmere regler for indsamling og ajourføring af systemet er
fastsat). Disse spørgsmål er indtil videre blevet afgjort ved
»gentlemen’s agreements« mellem medlemsstaterne og Eurostat, undertiden efter lange og vanskelige forhandlinger. NUTS
offentliggøres derefter af Eurostat.

1.6.
Det skal bemærkes, at Kommissionens forslag ikke vil
komme til at berøre status quo i nogen medlemsstat. Målet er
at mindske afvigelser og forbedre koordinationen i fremtiden.

1.5.
Den regionale klassificering af et givet land sker i flere
etaper. Først undersøges den administrative struktur; dernæst
kontrolleres det, om de regionale data er indsamlet og formidlet
på grundlag af denne opdeling, hvilket som regel er tilfældet.
Derefter undersøges enhedernes gennemsnitlige størrelse (målt

1.8.
Kommissionen anfører, at i overensstemmelse med
subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet kan
målet om oprettelse af en harmoniseret regional klassifikation,
der skal omfatte al europæisk regionalstatistik, kun nås på
fællesskabsniveau.

1.7.
Den foreslåede forordning vil ligeledes udstyre kandidatlandene med en referenceramme for en sammenhængende
regional opdeling af deres territorium til brug for udarbejdelse
af statistik i forbindelse med deres optagelse i EU.
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2. Kommissionens forslag

3.3.3. Undlader man dette, vil virkningen af forordningen
blive en helt anden end den påtænkte.

2.1.

3.4.
Selv om en sammenligning af regionale statistikker
under normale omstændigheder kræver, at regionerne er
sammenlignelige i relation til befolkningsstørrelse, er ØSU
alligevel af den opfattelse, at det er nødvendigt at tage højde
for den særlige situation som gælder for øer og regioner i EU’s
yderste periferi, som pr. definition er fysisk isoleret fra resten
af Fællesskabets territorium.

Kommissionens forslag er nærmere beskrevet i Bilag.

3. Bemærkninger
3.1.
ØSU bifalder princippet om at tilvejebringe et klart
retsgrundlag for et enkelt, sammenhængende system af regionalstatistisk analyse, såvel for medlemsstaterne som kandidatlandene.
3.2.
Eftersom disse statistikker udgør grundlaget for vigtige
politiske beslutninger, er det oplagt, at eksistensen af et sådant
system er afgørende for en rimelig fordeling af midlerne fra
strukturfondene.
3.3.
ØSU henleder opmærksomheden på, at den foreslåede
artikel 3, stk. 4, 2. afsnit, 2. punktum lyder, som følger:
Størrelsen af en medlemsstats ikke-administrative enheder
for et givent NUTS-niveau skal ligge inden for de i stk. 2
omhandlede befolkningstærskler.
3.3.1. Dette ville, som det her er formuleret, kræve, at
størrelsen af hver enkelt ikke-administrative enhed skulle ligge
inden for de grænser, der er fastsat for hvert NUTS-niveau. Det
ville derfor være nødvendigt med en tilpasning, hver eneste
gang en ikke-administrativ enhed gik ud over disse grænser.
Det fremgår af Kommissionens begrundelse, at den afgørende
faktor er den gennemsnitlige størrelse af NUTS-enheden på et
givent niveau i et givent land.
3.3.2. For at føre Kommissionens hensigter ud i livet, bør
formuleringen »størrelsen af de ikke-administrative enheder…
derfor « ændres til »den gennemsnitlige størrelse af de ikkeadministrative enheder ...« før vedtagelse af forslaget.

3.4.1. ØSU noterer sig klassificeringskriterierne, som skitseret i forordningens artikel 3 og Kommissionens ændringsprocedurer, der er i overensstemmelse med procedurerne i artikel 7, stk. 2. ØSU støtter de foreslåede generelle kriterier, men
anmoder indtrængende Kommissionen om at sikre, at NUTSklassificeringen tager højde for øers og perifere regioners
situation og omtaler disse udtrykkeligt og særskilt, uden skelen
til de tærskler der er nævnt i artikel 3. stk. 2.
3.4.2. Der er ingen garanti for, at selv de regioner, der i dag
er identificeret som særskilte NUTS-enheder vil vedblive at
være dette fremover. Når først udvidelsen har fundet sted,
ønsker Kommissionen måske at »harmonisere« alle NUTSområder i EU og gradvis anvende de samme tærskler på
alle eksisterende NUTS-områder. ØSU noterer sig i denne
sammenhæng, at Kommissionen vil have fuld bemyndigelse til
at ændre listen over NUTS-områder, således som denne
fremgår af bilaget til forslaget til forordning, kun underlagt
veto fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal.
ØSU opfordrer indtrængende Kommissionen til alene at
anvende denne bemyndigelse i tilfælde af entydige ændringer,
der gør en sådan tilpasning nødvendig.
3.5.
Vedtages en ændring til NUTS, skal den berørte
medlemsstat ifølge artikel 5, stk. 5 sikre, at den inden for en
frist på to år, kan tilvejebringe historiske tidsrækker over den
nye regionale opdeling for de seneste fem år. ØSU er af den
opfattelse, at dette i nogle tilfælde vil være en byrdefuld
forpligtelse.
3.6.
ØSU er enig med Kommissionen i, at målet om at en
harmoniseret regional klassifikation for al europæisk regionalstatistik kun kan nås på fællesskabsniveau.

Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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BILAG
til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse

... UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING

Artikel 1
Genstand
1. Formålet med denne forordning er at indføre en fælles nomenklatur for statistiske territoriale enheder, i det
følgende benævnt »NUTS«, med henblik på at sikre udarbejdelse og formidling af sammenlignelig regionalstatistik i
Fællesskabet.
2. Den i bilag I fastlagte NUTS-nomenklatur erstatter »nomenklaturen for statistiske territoriale enheder (NUTS)«,
der er oprettet af De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor i samarbejde med medlemsstaternes statistiske
kontorer.

Artikel 2
Opbygning
1. NUTS-nomenklaturen består af en specifik kode og et navn for hver region. Hver medlemsstats økonomiske
område er, som omhandlet i Kommissionens beslutning 91/450/EØF af 26. juli 1991 (1), opdelt i territoriale enheder,
i det følgende benævnt »regioner«.
2. NUTS-nomenklaturen er hierarkisk opbygget. Hver medlemsstat er opdelt i regioner på NUTS 1-niveau, der
alle er opdelt i regioner på NUTS 2-niveau, som igen er opdelt i regioner på NUTS 3-niveau.
3.

En given region kan dog repræsentere flere NUTS-niveauer.

4. To forskellige regioner i samme medlemsstat må ikke have samme navn. Hvis to regioner i forskellige
medlemsstater har samme navn, føjes landekoden til navnet på regionen.

Artikel 3
Klassificeringskriterier
1.

De eksisterende administrative enheder i medlemsstaterne er det første kriterium for afgrænsningen af regioner.

I den forbindelse forstås ved »administrativ enhed« et geografisk område med en administrativ myndighed, der har
beføjelse til at træffe administrative eller politiske beslutninger for dette område inden for medlemsstatens retlige og
institutionelle rammer.
2. En given kategori af administrative enheder i en medlemsstat klassificeres på det NUTS-niveau, der svarer til de
administrative enheders gennemsnitlige størrelse inden for følgende befolkningstærskler:

(1) EFT L 240 af 29.8.1991.

Niveau

Minimum

Maksimum

NUTS 1

3 mio.

7 mio.

NUTS 2

800 000

3 mio.

NUTS 3

150 000

800 000
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3. De eksisterende administrative enheder, der anvendes i NUTS-nomenklaturen, er fastlagt i bilag II. Ændringer
til bilag II kan vedtages af Kommissionen i overensstemmelse med den i artikel 7, stk. 2, omhandlede procedure.
4. Hvis der i en medlemsstat for et givent NUTS-niveau ikke findes administrative enheder af en passende størrelse,
der svarer til kriterierne i stk. 2, dannes dette NUTS-niveau ved at aggregere et passende antal eksisterende mindre
administrative enheder. Ved denne aggregering tages geografiske, samfundsøkonomiske, historiske, kulturelle og/eller
andre relevante kriterier i betragtning.
Således aggregerede enheder benævnes i det følgende »ikke-administrative enheder«. Størrelsen af en medlemsstats
ikke-administrative enheder på et givent NUTS-niveau skal ligge inden for de i stk. 2 omhandlede befolkningstærskler.
En ikke-administrativ enhed kan dog under særlige administrative og geografiske omstændigheder, der vurderes af
Kommissionen, afvige fra disse tærskler.
5. Hvis en hel medlemsstats befolkning ligger under maksimumstærsklen for et givent NUTS-niveau, er hele
medlemsstaten én NUTS-region på dette niveau.

Artikel 4
NUTS-enheder
1. Senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden offentliggør Kommissionen efter høring af
medlemsstaterne de lokale administrative enheder, der udgør hver enkelt region på NUTS 3-niveau.
De eksisterende lokale administrative enheder er fastlagt i bilag III. Ændringer til bilag III kan vedtages af
Kommissionen efter den i artikel 7, stk. 2, omhandlede procedure.
2. Hvert år inden for det første halvår meddeler medlemsstaterne alle ændringer i enhederne for det foregående år
i det elektroniske format, Kommissionen udbeder sig.
3. Hvis ændringer i de lokale administrative enheder gør det nødvendigt at ændre NUTS 3-grænserne, finder
bestemmelserne i artikel 5 anvendelse.

Artikel 5
Ændringer i NUTS
1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle ændringer i eksisterende administrative enheder samt om
alle andre ændringer på nationalt plan, der kan få betydning for de i artikel 3 omhandlede klassificeringskriterier.
2. Kommissionen kan vedtage ændringer i den i bilag I fastlagte NUTS-nomenklatur på grundlag af kriterierne i
artikel 3 og efter den i artikel 7, stk. 2, omhandlede procedure, dog højst hvert tredje år.
3. Kommissionen ændrer kun en medlemsstats ikke-administrative enheder, som omhandlet i artikel 3, stk. 4,
hvis ændringen på det pågældende NUTS-niveau mindsker standardafvigelsen i størrelsen (målt i befolkning) af alle
EU-regioner.
4. Ændringer i NUTS-nomenklaturen træder i kraft på den første dag i et kvartal to år efter vedtagelsen i
overensstemmelse med den i artikel 7, stk. 2, omhandlede procedure.
5. Når en ændring til NUTS er vedtaget, stiller den berørte medlemsstat senest to år efter historiske tidsrækker til
rådighed over den nye regionale opdeling for de sidste fem år.
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Artikel 6
Forvaltning
Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at sikre en konsistent forvaltning af NUTSnomenklaturen. Der kan bl.a. være tale om:
a)

udarbejdelse og ajourføring af forklarende bemærkninger til NUTS

b)

undersøgelse af problemer i forbindelse med gennemførelsen af NUTS i medlemsstaternes regionale
klassificeringer.

Artikel 7
Procedure
1. Kommissionen bistås af Udvalget for Det Statistiske Program, der er nedsat ved artikel 1 i Rådets afgørelse
89/382/EØF, Euratom (1).
2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i Rådets afgørelse 1999/468/EF omhandlede
forskriftsprocedure anvendelse i overensstemmelse med samme afgørelses artikel 7 og 8.
3.

Det i artikel 5, stk. 6, i Rådets afgørelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum er på tre måneder.

Artikel 8
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

(1) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Bulgariens tiltrædelsesforberedelser«
(2001/C 260/12)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 13. juli 2000 under henvisning til forretningsordenens
artikel 23, stk. 3, at afgive udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Eksterne Forbindelser, som udpegede Thomas
Etty til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 28. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383.plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
11. juli, med 117 stemmer for, 1 imod og 1 hverken for eller imod følgende udtalelse.
1. Indledning

1.1.
Bulgarien har haft en særlig vanskelig start på sin
overgang til markedsøkonomi og indførelsen af demokrati
efter det kommunistiske regimes fald. Den politiske og økonomiske situation var i mange år meget ustabil. I 1997 blev der
taget et afgørende skridt til at genetablere den økonomiske
stabilitet med indførelsen af et seddelfondsystem på forslag af
Den Internationale Valutafond. Samme år valgte landet en
regering, der som den første siden 1989 gennemførte sin fulde
firårige mandatperiode.

1.2.
Ud over væsentlige problemer af intern karakter er
landet og nabolandene ligeledes blevet konfronteret med
følgerne af krigen i Kosovo. Eksterne faktorer, især den ustabile
situation i Balkanregionen, er fortsat en hindring for Bulgariens
udvikling. Håbet og forventningerne om, at stabilitetspagten
kunne være med til at råde bod på disse negative påvirkninger,
er endnu ikke blevet opfyldt.

1.3.
I sidste års periodiske beretning konstaterede Kommissionen, at der for første gang var sket fremskridt i opfølgelsen
af de økonomiske københavnerkriterier. Den Internationale
Valutafonds artikel IV-høring og femte oversigtsrapport om
Bulgarien i 2000 indeholdt også en forsigtig positiv vurdering
af landets økonomiske resultater. Flere nøgleindikatorer viste
en klar fremgang (væksten i BNP, eksportstigningen, mindskelse af udenlandsgælden), og det blev endvidere påpeget, at
regeringen var ved at få inflationen under kontrol. Privatiseringen anses for at være godt i gang.

1.3.1. På den anden side er der fortsat alvorlige svagheder,
f.eks. store mangler i det retlige og administrative system,
korruptionen og disses faktorers indvirkning på det generelle
erhvervsklima.

1.3.2. Bulgariens økonomiske fremskridt har ikke kunnet
højne den meget lave levestandard, mindske den høje arbejdsløshed (officielt tæt på 20 % med store regionale forskelle) og
fattigdommen.

1.4.
Parlamentsvalgene for nylig synes at have bekræftet
stabiliteten i Bulgariens unge demokrati. Succesen for den
nationale bevægelse for Simeon II og det klare nederlag både
for den regerende sammenslutning af demokratiske kræfter og
det socialistiske oppositionsparti kunne dog meget vel, hvad
også flere kommentatorer har gjort, tolkes som et udtryk for
mangel på tillid til politikerne og de politiske partier. Tiden vil
vise, om den nye regering kan ændre dette. Sker det ikke,
venter der måske landet endnu en gang en usikker fremtid.

1.5.
Med indledningen af forhandlingerne med EU om
medlemskab i februar 2000 fik det postkommunistiske Bulgarien opfyldt en af sine største ambitioner. I sin periodiske
rapport om Bulgariens fremskridt mod tiltrædelse har EuropaKommissionen kunnet konstatere fremskridt med hensyn til
opfyldelsen af de politiske og økonomiske kriterier fra topmødet i København og overtagelsen af Fællesskabets regelværk.

1.6.
I denne udtalelse vil man med udgangspunkt i Kommissionens konklusioner søge at vurdere, hvilken rolle det organiserede civilsamfund og især de økonomiske og sociale interessegrupper spiller i forbindelse med forberedelsen af Bulgariens
EU-medlemskab.

1.7.
Både den bulgarske regering og EU har givet udtryk for
deres interesse i, at det organiserede civilsamfund på begge
sider spiller en aktiv rolle i tiltrædelsesprocessen. Det blandede
rådgivende udvalg EU-Bulgarien, som blev oprettet i henhold
til associeringsaftalen mellem EU og Bulgarien, har siden
januar 1999 søgt at udbygge denne rolle ikke kun ved at
analysere problemer af fælles interesse, men også ved at skabe
og aktivere et kontaktnetværk i Bulgarien og i Bruxelles.
Dette netværk omfatter ikke kun de relevante tjenestegrene i
Kommissionen og associeringsrådet, men også de økonomiske
og sociale interessegruppers største europæiske sammenslutninger. Der er endvidere blevet skabt et samarbejde med det
blandede parlamentariske udvalg for Bulgarien.
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1.8.
Allerede før Det Europæiske Råd i Helsinki konsulterede regeringen interessegrupperne i forbindelse med væsentlige
økonomiske og socialpolitiske spørgsmål.

1.8.1. Straks efter Helsinki-beslutningen om at indlede
tiltrædelsesforhandlinger med Bulgarien skabte det særlige
høringsmekanismer for at inddrage det organiserede civilsamfund i tiltrædelsesforberedelserne. Herunder kan nævnes:

—

tværministerielle arbejdsgrupper til at forberede regeringens stillingtagen og politiske tiltag i forbindelse med de
forskellige kapitler af EU’s regelværk, som de økonomiske
og sociale interessegrupper kan deltage i;

—

et koordineringsråd for europæisk integration under
forsæde af viceudenrigsministeren med ansvar for europæisk integration og de internationale finansielle institutioner; de store økonomiske og sociale interessegrupper
samt andre ikke-statslige organisationer er blevet indbudt
til at deltage heri;

—

adgang til særlige møder og arbejdsgrupper for omkring
40 ikke-statslige organisationer og forskningsinstitutter,
som sammen har skabt et »europæisk forum«. Medlemmerne af dette forum, som ønsker at bidrage til forberedelsen af regeringens forhandlingsposition, kan deltage
på deres anmodning.

1.8.2. Regeringens erklærede mål med dette er at gøre
forhandlingsprocessen mere transparent, styrke den demokratiske kontrol og skabe bedre vilkår for en effektiv gennemførelse.

1.9.
Ud over de høringsmekanismer, som regeringen har
skabt, har parlamentet nedsat en kommission for EU-spørgsmål for at fremskynde lovgivningsproceduren vedrørende
EU’s regelværk. Dette parlamentsudvalg kan også høre de
økonomiske og sociale interessegrupper.

1.10. Det står ganske klart, hvilke arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, der er regeringens vigtigste høringspartnere.

1.10.1. På arbejdsgiverside er det bulgarske industriråd
(BIA) og det bulgarske handels- og industrikammer (BCTI)
de vigtigste sammenslutninger på nationalt plan. De fleste
virksomheder er medlem af begge. Dette gælder ligeledes
medlemsorganisationer, som repræsenterer små og mellemstore virksomheder, små håndværksvirksomheder samt store
virksomheder.
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1.10.2. Der er to store nationale fagforeninger: sammenslutningen af uafhængige fagforeninger i Bulgarien (KNSB) og
fagforbundet Podkrepa.

1.10.3. De fire organisationer deltager aktivt i høringerne.
BIA, KNSB og Podkrepa er repræsenteret i det blandede
rådgivende udvalg EU-Bulgarien.

1.10.4. Når det gælder andre interessegrupper, er situationen mere kompliceret og især inden for landbrugssektoren.
Regeringen hævder, at man konsulterer mere end 70 organisationer inden for denne sektor, men ingen af de fem nationale
organisationer (hvoraf visse har en stor medlemskreds): den
bulgarske landbrugsorganisation, sammenslutningen af landbrugskooperativer, det bulgarske landbrugskammer, den centrale kooperative union og sammenslutningen af unge landbrugere (en afdeling under det bulgarske landbrugsråd). Disse
organisationer er heller ikke repræsenteret i det blandede
rådgivende udvalg EU-Bulgarien.

1.10.5. Der findes en større selvstændig uafhængig forbrugerorganisation: sammenslutningen af forbrugere i Bulgarien
(FCB). For to år siden blev den nationale sammenslutning af
bulgarske forbrugere (BNCA) oprettet på initiativ af det
daværende turist- og handelsministerium. Alle de store økonomiske og sociale interessegrupper, der er repræsenteret i det
blandede rådgivende udvalg EU-Bulgarien har udtrykt tvivl om
BNCA’s uafhængighed.

1.10.6. Af de grupper, der skal repræsenteres i det nyoprettede økonomiske og sociale råd (jf. bilag I), er håndværkere,
akademikere og miljøorganisationer samt handicaporganisationer på nuværende tidspunkt ikke en del af det blandede
rådgivende udvalg EU-Bulgarien.

2. Høringsproceduren: generelle kommentarer

2.1.
Ægte høring om den økonomiske og sociale politik er
noget nyt i Bulgarien, hvilket man må tage højde for, når
man skal vurdere høringsprocedurerne i forbindelse med
tiltrædelsen. Under det gamle regime var de såkaldte økonomiske og sociale interessegrupper kun talerør for partiet og den
politiske elite. Men selv om regeringsmedlemmerne i dag er
demokratisk valgte, kan deres syn på interessegrupper og det
ekstra bidrag, de forventer af en høring af dem, stadig være
farvet af mere end 40 års kommunistisk ideologi.

2.2.
Endvidere er mange af repræsentanterne for interessegrupperne til en vis grad stadig fanget af fortiden. Man kan
ikke forvente, at arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer,
forbrugersammenslutninger, landbrugsorganisationer osv. allerede nu vil fungere på samme måde som lignende organisationer i lande med en lang demokratisk tradition samt trepartsog topartsdialoger.
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2.3.
Som det er i dag, er det muligt, at de bulgarske
interessegrupper er mere politiserede end deres kolleger i EU,
som naturligvis langt fra er »politisk neutrale«, men som
generelt er uafhængige af politiske partier og/eller regeringen.

brugspolitikken, synes de dog at give tilstrækkeligt grundlag
for med forsigtighed at drage visse foreløbige konklusioner.
Det er endnu for tidligt at fastlægge en trend, men det vil være
væsentligt at gøre forsøg herpå på et senere tidspunkt.

2.3.1. Dette må man hele tiden have for øje, når man skal
forsøge at vurdere høringsprocessen og den rolle, som de
økonomiske og sociale interessegrupper kan spille som talerør
for deres medlemmers synspunkter og betænkeligheder, samt
når man inddrager dem i gennemførelsen af EU’s regelværk.

2.7.1. For det første synes det sindrige system for høring af
de økonomiske og sociale interessegrupper, som har været
indført siden begyndelsen af 2000, indtil nu at være en
hovedsagelig formel struktur.

2.3.2. Endvidere må man erkende, at en sådan vurdering
kun giver mening, hvis resultaterne sammenlignes med dem,
der er opnået i de øvrige ansøgerlande.

2.7.2. For det andet har høringen hidtil ikke været særlig
vidtgående. Regeringens oplæg til forhandlingerne med EU er
ikke altid blevet forelagt høringsorganisationerne (eller kun
nogle). Det er ikke altid klart, hvilke organisationer der
indbydes, og hvilke udvælgelseskriterier der anvendes. Nogle
af de konsulterede parter beklager sig undertiden over, at deres
synspunkter hverken debatteres eller tages i betragtning.

2.4.
På baggrund af denne vurdering kan det generelt siges
om høringsproceduren, at der hersker enighed om Bulgariens
fremtidige medlemskab af EU. Alle de store partier mener, at
der ikke er noget alternativ til Bulgariens medlemskab. Der er
kun meget begrænset offentlig debat om tiltrædelsen, hvilket
alle interesserede parter tilsyneladende betragter som noget
positivt.

2.4.1. Dette afspejler måske den udbredte følelse, at overholdelsen af de normer, EU’s regelværk kræver, snarere er en
juridisk og administrativ proces end et spørgsmål om at skabe
enighed om indholdet i den vedtagne lovgivning.

2.4.2. Denne mangel på debat virker foruroligende. Forhåbentlig vil Bulgarien drage betydelige fordele af EU-medlemskab, men tilpasningsprocessen vil afgjort også skabe alvorlige
problemer. Det er væsentligt, at borgerne er opmærksomme
på begge sider af medaljen.

2.5.
Det er slående så mange love med henblik på overtagelsen af regelværket, der er blevet vedtaget de seneste år uden
nogen efterfølgende plan for deres gennemførelse.

2.6.
Siden sin indsættelse har regeringen i en snes dokumenter taget stilling til forskellige kapitler i fællesskabsretten. Der
er indtil videre blevet indledt forhandlinger med EU om
19 kapitler, hvoraf 10 midlertidigt er blevet afsluttet (jf.
Bilag II).

2.7.
Selv om høring er en relativ ny praksis, og de berørte
kapitler kun vedrører en begrænset del af EU’s regelværk, hvis
vedtagelse ikke rejser lige så store problemer som f.eks.
kapitlerne om social- og beskæftigelsespolitikken samt land-

2.8.
Ingen af de 19 kapitler af EU’s regelværk, der er til
forhandling, har været genstand for en konsekvensanalyse af
den bulgarske regering, som eventuelt kunne vejlede de
konsulterede organisationer. Det samme gælder for de yderligere kapitler, som endnu ikke er påbegyndt, men hvor regeringens oplæg allerede er færdigbehandlet, herunder det afgørende
spørgsmål om landbruget. Konsekvensanalyser er et væsentligt
instrument for dem, der især rammes af de ændringer,
gennemførelsen af regelværket indebærer. I mangel heraf vil
det være meget vanskeligt for dem at udtrykke deres syn på og
deres eventuelle rolle i gennemførelsesprocessen.

2.9.
Generelt set er det de centrale arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer på nationalt plan, der er blevet konsulteret
mest regelmæssigt. Bortset fra det næststørste centrale fagforbund Podkrepa, synes disse organisationer at være rimeligt
tilfredse med de muligheder, de har haft for at give udtryk for
deres synspunkter, og den indflydelse, de har haft på regeringen. De nærer dog visse tvivl om, hvorvidt de reelt evner at
yde et kompetent bidrag. F.eks. fremførte KNSB, at de kun
kunne deltage i halvdelen af de arbejdsgrupper, regeringen
havde nedsat, hvilket enten skyldtes, at de manglede den
nødvendige ekspertise, og hvis ekspertisen forelå, blev eksperterne konfronteret med uoverstigelige sprogbarrierer i forbindelse med EU-teksterne.

2.9.1. En del af disse organisationers medlemskreds synes
ikke at være lige så tilfredse som lederne på nationalt plan. På
arbejdsgiverside (især blandt repræsentanter for den mindre
industri og håndværket) er man betænkelig ved, at høringerne
hovedsageligt tager hensyn til de synspunkter, der kommer til
udtryk på centralt (tværfagligt) og nationalt plan. De kræver,
at man også tager hensyn til standpunkter og interesser hos
sektorer uden for hovedstaden.
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3. Høringsproceduren: specifikke aspekter

3.1.
Når det drejer sig om høringen i forbindelse med EUlovgivningen om forbruger- og sundhedsbeskyttelse (kapitlet
er i mellemtiden midlertidigt afsluttet), er den vigtigste forbrugerorganisation FCB meget kritisk over for den basislovgivning,
der allerede er vedtaget, både med hensyn til beskyttelsesbestemmelserne og de fastlagte gennemførelsesbestemmelser.
FCB beklager sig over, at man ikke er blevet hørt i tilstrækkeligt
omfang, at høringen havde en rent formel karakter, og at
regeringen helt har set bort fra de foreslåede forbedringer, som
efter deres opfattelse var helt i overensstemmelse med den
relevante EU-lovgivning. De var meget forbavsede og skuffede
over at konstatere, at Kommissionen tilsyneladende var tilfreds
med regeringens lovgivningsarbejde. De udtrykte betænkelighed ved, at regeringen kunne skjule eller skjuler afgørende
svagheder i lovgivningen bag Kommissionens tilsyneladende
tilfredshed.

3.1.1. Et andet væsentligt kritikpunkt fra forbrugerorganisationen er regeringens mangel på vilje til at samarbejde med
uafhængige organisationer, som giver udtryk for divergerende
synspunkter. Ifølge denne organisation tolkes sådanne synspunkter som en »fjendtlig handling« (fagforbundet Podkrepa
har fremført en lignende kommentar, ikke i forbindelse med
forbrugerspørgsmål, men socialpolitiske spørgsmål).

3.2.
Hvad angår høringen om kapitlet om små og mellemstore virksomheder (også midlertidigt afsluttet), koncentrerede
kritikken sig om den manglende hensyntagen til sektorspecifikke problemer i almindelighed og om udarbejdelsen og vedtagelsen af sekundær lovgivning uden forudgående høring af de
berørte interessegrupper.

3.3.
Fem store producentorganisationer inden for landbruget sagde, at de slet ikke var blevet hørt af regeringen i
forbindelse med dets oplæg til landbrugslovgivningen, som
blev afsluttet for nylig.

3.3.1. Ifølge disse har regeringen konsulteret en lang række
mindre organisationer på regionalt og selv lokalt plan, hvoraf
visse først for nylig er blevet oprettet, såvel som ekspertfora og
forskningsinstitutter, der er tæt knyttet til og støttet af
landbrugsministeriet. De kan derfor ikke betragtes som repræsentative for det organiserede civilsamfund.

3.3.2. Deres forklaring på denne praksis, som radikalt
adskiller sig fra den tidligere påståede tendens til at begrænse
høringerne til centrale organisationer på nationalt plan, var, at
regeringen havde politiske motiver. De var yderst kritiske over
for den manglende åbenhed i processen. Til regeringens
påstand om, at samtlige standpunkter er tilgængelige på
landbrugsministeriets hjemmeside, svarede de, at det kun er
det endelige oplæg, der foreligger her.
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3.3.3. Under behandlingen for nylig i det blandede rådgivende udvalg EU-Bulgarien af landbrugsspørgsmål i forbindelse
med Bulgariens EU-medlemskab, gjorde formanden for sammenslutningen af kooperativer i Bulgarien (PMRCA), som i
dette forum repræsenterer landbrugets interessegrupper, sig
ikke til talsmand for en sådan kritik.

3.4.
ØSU har ikke været i stand til at granske de socioøkonomiske aspekter af to problemer, som indtog en fremtrædende plads i Kommissionens periodiske rapport, nemlig behandlingen af mindretal i Bulgarien og reaktorerne 1-4 i atomkraftværket i Kozloduy.

3.4.1. Hvad angår de nationale mindretal og især sigøjnerne, er det ØSU’s indtryk, at de socioøkonomiske interessegrupper hidtil ikke har været særligt involveret i bestræbelserne på
at finde en løsning på de problemer, Kommissionen fremhæver. Det mener, at visse aspekter af minoritetsproblemet er
relevant for interessegrupperne i Bulgarien, især arbejdsgiverorganisationerne og fagbevægelsen (f.eks. arbejdsmarkedspolitikken, erhvervsuddannelse). Det så gerne, at disse engagerede
sig kraftigere i fremtiden. Regeringen kunne i sine egne
bestræbelser drage fordel af et sådant engagement.

3.4.2. De planlagte nedlukninger på Kozloduy-atomkraftværket vil have væsentlige konsekvenser for samfundet og
det omkringliggende område. Tusindvis af arbejdspladser
forventes at gå tabt. ØSU ønsker, at de lokale myndigheder,
lokale såvel som nationale arbejdsgiverorganisationer og fagforbund samt de relevante NGO’er, inddrages aktivt i regeringens og Kommissionens bestræbelser på at mindske de økonomiske og sociale problemer, det vil skabe. Selve nedlukningsprocessen vil skabe nye jobs, men på nuværende tidspunkt er
det ikke klart, i hvilket omfang de vil kunne opveje de tabte
arbejdspladser.

4. Konklusioner

Regeringens inddragelse af de økonomiske og sociale interessegrupper i forberedelsen af Bulgariens EU-medlemskab synes
hidtil at have været ret begrænset. Der er dog ingen grund til
at antage, at Bulgarien klarer sig dårligere end de øvrige
ansøgerlande i denne forbindelse. ØSU har forsøgt at tegne et
korrekt og konkret billede af situationen. De drøftede strukturer og fremgangsmåder er stadig for nye til, at man kan udlede
nogen trend. Af hensyn til fremtiden vil det være væsentligt at
følge udviklingen nøje og stimulere de positive elementer.
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Den hidtidige høring af de økonomiske og sociale interessegrupper om regeringens politik i forbindelse med tiltrædelsen
af EU kan generelt beskrives således:

—

foretage konsekvensanalyser af indførelsen af EU’s regelværk med deltagelse af de økonomiske og sociale interessegrupper

4.1. ikke så systematisk og vidtgående, som de etablerede
strukturer og hensigtserklæringerne kunne skabe forventning om

—

inddrage disse grupper ikke blot i forberedelsen af den
fremtidige lovgivning i forbindelse med tiltrædelsen, men
også i kontrollen med den praktiske gennemførelse af
EU’s regelværk

—

identificere områder inden for regelværket med interessegruppernes aktive deltagelse, hvor disse kan spille en rolle
i forbindelse med den praktiske gennemførelse samt søge
at finde den mest relevante måde, hvorpå de kan varetage
denne rolle

—

inddrage Bulgariens økonomiske og sociale råd i forberedelserne af tiltrædelsen.

5.2.

De økonomiske og sociale interessegrupper burde:

—

udnytte de muligheder for at øge deres kapacitet, som
Kommissionens ACCESS-program giver

—

søge i samråd med de relevante europæiske brancheorganisationer at finde løsninger på de problemer, som en
stor mangfoldighed af økonomiske og sociale interessegrupper inden for visse sektorer skaber for det organiserede civilsamfunds aktive engagement i tiltrædelsesprocessen

—

udbygge dialogen med deres europæiske brancheorganisationer for at opnå støtte i høringsprocessen, især
vedrørende de kapitler af EU’s regelsæt, som er af særlig
betydning for såvel dem som for interessegrupperne i EU.

4.2. snarere formelle, i visse tilfælde nærmest illusoriske
4.3. uden reelt grundlag: nøgleinstrumenterne for en ægte
høring (som f.eks. konsekvensvurdering) er ikke blevet
indført
4.4. uklarhed om regeringens kriterier for at vælge, hvem der
skal høres (bortset fra arbejdsgiverorganisationerne og
fagforeningerne)
4.5. foregår på et relativt højt og generelt niveau
4.6. manglende hensyntagen til kritiske meninger om regeringens politikker eller programmer
4.7. er for regeringen hovedsagelig en teknokratisk og lovgivningsmæssig praksis og ikke en fremgangsmåde, der går
ud på at identificere og løse problemer
4.8. hæmmes undertiden af høringsorganernes manglende
kapacitet.

5. Henstillinger

5.1.
—

Regeringen burde:
sammen med de økonomiske og sociale interessegrupper
foretage en vurdering af kvaliteten af den hidtidige
høringsprocedure og heraf drage konklusioner om de
nødvendige fremtidige forbedringer

5.3.
—

Europa-Kommissionen bør:
i de fremtidige periodiske rapporter også redegøre for
de økonomiske og sociale interessegruppers syn på
Bulgariens fremskridt i tiltrædelsesbestræbelserne.

Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forhandlingerne mellem Den Europæiske
Union og Mercosur og Chile: økonomiske og sociale aspekter«
(2001/C 260/13)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 1. marts 2001 under henvisning til forretningsordenens
artikel 23, stk. 3, at udarbejde en udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Eksterne Forbindelser, som udpegede José
Zufiaur Narvaiza til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 28. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11. og 12. juli 2001, mødet
den 12. juli 2001, følgende udtalelse med 69 stemmer for, 4 imod og 9 hverken for eller imod.
1. Indledning

1.1.
ØSU har lige siden begyndelsen af 1990’erne medvirket
aktivt til styrkelsen af forbindelserne mellem EU og Latinamerika gennem sine udtalelser om de vigtigste aspekter af de
tværregionale relationer og støtte til de initiativer, der er taget
for at udvide og forstærke forbindelserne med landene og
subregionerne i Latinamerika. Navnlig har ØSU bidraget
afgørende til tilnærmelsen mellem civilsamfundene i de to
regioner ved at samarbejde med de organisationer, der repræsenterer de økonomiske og sociale aktører i Latinamerika.
Blandt ØSU’s seneste initiativer på dette område kan nævnes
udtalelsen om »Forbindelserne mellem Den Europæiske Union
og Latinamerika og Caribien: Den socioøkonomiske dialog
mellem de to regioner« (1), som blev udarbejdet i anledning af
det første topmøde mellem stats- og regeringscheferne fra
Latinamerika, Caribien og Den Europæiske Union den 28.29. juni 1999 i Rio de Janeiro og det første møde mellem
repræsentanter for civilsamfundet i EU og Latinamerika/Caribien den 23.-25. juni 1999 i Rio de Janeiro.

1.2.
ØSU har med særlig interesse fulgt udviklingen i EU’s
forbindelser med henholdsvis Fællesmarkedet for Sydkeglen
(Mercosur) og Chile. Denne interesse har blandt andet udmøntet sig i udarbejdelsen af en udtalelse om »Kommissionens
meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet: Den Europæiske
Union og Mercosur: en udvidet politik« (2) og en udtalelse om
»Den økonomiske og sociale situation i Chile og landets
forbindelser med Mercosur og EU«, som blev vedtaget henholdsvis den 15. oktober 1995 og den 9. september 1998 (3).
Desuden har ØSU gennem flere år opretholdt institutionelle
kontakter med repræsentative organer for de økonomiske og
sociale interesser i Mercosur og Chile, blandt andet via
samarbejdet med Mercosurs Rådgivende Økonomiske og Sociale Forum (Foro Consultivo Económico y Social, FCES),
sammen med hvilket det i december 1997 underskrev en
erklæring om det institutionelle samarbejde. I forbindelse med

(1) EFT C 169 af 16.6.1999.
(2) EFT C 18 af 22.1.1996.
(3) EFT C 407 af 28.12.1998.

mødet mellem Mercosurs, Chiles og Bolivias udenrigsministre
i Vilamoura den 23. februar 2000 foreslog ØSU og FCES, at
der nedsættes et »blandet rådgivende udvalg« inden for rammerne af den associeringsaftale mellem EU og Mercosur, der
forhandles om i øjeblikket. Forslaget blev støttet af begge
forhandlingsparter.

1.3.
Undertegnelsen af de såkaldte fjerde generations rammeaftaler om samarbejde med Mercosur (tværregional rammeaftale om samarbejde af 15. december 1995) og Chile (rammeaftale om samarbejde med Chile af 21. juni 1996) var en
milepæl i EU’s forbindelser med de fire medlemslande i
Mercosur (Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay) samt
Chile, og de udgjorde et kvalitativt spring i forbindelserne
mellem EU og Latinamerika. Det vigtigste mål med disse aftaler
er etableringen af en associering mellem de to regioner baseret
på institutionaliseringen af en permanent politisk dialog, en
udvidelse og diversificering af samarbejdet og — som noget
nyt — gensidig og gradvis liberalisering af handelen.

1.4.
Forhandlingerne med Mercosur og Chile om de nye
associeringsaftaler påbegyndtes i november 1999 som aftalt i
forbindelse med topmødet i Rio de Janeiro. I løbet af de
kommende måneder vil forhandlingerne gå ind i en afgørende
fase, efter at drøftelserne om afskaffelse af toldsatser blev
indledt den 1. juli 2001. Der ventes også store fremskridt i
disse forhandlinger inden det andet topmøde mellem stats- og
regeringscheferne fra Latinamerika, Caribien og Den Europæiske Union, som finder sted den 17.-18. maj 2002 under det
spanske EU-formandskab.

1.5.
Stillet over for denne nye fase i forbindelserne mellem
EU, Mercosur og Chile er det målet med denne initiativudtalelse
at analysere forhandlingernes kontekst, indkredse nogle af de
vigtigste forhandlingsspørgsmål og de grundlæggende forudsætninger for indgåelsen af en associeringsaftale samt redegøre
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for forhandlingsparternes syn på de vigtigste spørgsmål.
Udtalelsen vil navnlig behandle de sociale aspekter af eventuelle
kommende associeringsaftaler med Mercosur og Chile.

melse, toldspørgsmål, udarbejdelse af statistikker og intellektuel ejendomsret m.m. Aftalen med Chile omfatter
også samarbejde vedrørende offentlige indkøb.

—
1.6.
Initiativudtalelsen skal på den ene side bidrage til
at give de økonomiske og sociale organisationer og det
organiserede civilsamfund i EU som helhed indblik i de
igangværende forhandlinger med Mercosur og Chile, og på
den anden side fremme dialogen mellem arbejdsmarkedets
parter i EU, Mercosur og Chile om visse forhandlingsspørgsmål
af særlig stor socioøkonomisk betydning. Endelig er det
hensigten, at udtalelsen skal bidrage til at definere de sociale
aspekter i de kommende aftaler og fremme nedsættelsen af et
blandet rådgivende udvalg inden for rammerne af de kommende aftaler mellem EU og Mercosur og Chile.

2.1.

2. Forbindelserne EU-Mercosur og EU-Chile — før og
nu

Den tværregionale rammeaftale om samarbejde med Mercosur
og rammeaftalen om samarbejde med Chile trådte i kraft
henholdsvis den 1. juli 1999 og den 24. april 1999. Begge
aftaler har til formål at styrke forbindelserne på det handelsmæssige, økonomiske og samarbejdsmæssige område og andre
fælles interesseområder for at bane vejen for en associering
(tværregional for Mercosurs vedkommende og for Chiles
vedkommende en associering af politisk og økonomisk karakter). De to aftaler, som ligner hinanden meget, omfatter tre
hovedområder:

—

Det politiske område: parterne institutionaliserer en regelmæssig politisk dialog med henblik på et tættere samråd
om biregionale og multilaterale spørgsmål af fælles
interesse for at koordinere deres holdninger i internationale fora. Den politiske dialog foregår via kontakter og
høringer på forskellige niveauer.

—

Det økonomiske område: parterne forpligter sig til at
fremme en stigende og mere differentieret samhandel og
til at forberede den gradvise og gensidige liberalisering af
handelen under hensyntagen til visse produkters følsomhed og Verdenshandelsorganisationens (WTO) regler.
Parterne aftaler at føre en regelmæssig dialog om økonomiske og handelsmæssige spørgsmål og at samarbejde på
områder såsom normer for fødevarer og industriprodukter, kvalitetspolitik, gensidig anerkendelse af overensstem-
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Det samarbejdsmæssige område: EU’s samarbejde med
Mercosur og Chile er først og fremmest af økonomisk art
og sigter mod styrkelse af den internationale konkurrenceevne og den teknologiske og videnskabelige udvikling,
jobskabelse og forbedring af jobkvaliteten samt diversificering og styrkelse af de økonomiske og sociale bånd
mellem parterne. Inden for disse generelle mål tages der i
de forskellige samarbejdsforanstaltninger særligt hensyn
til miljøbeskyttelse og udviklingen på det sociale område,
herunder navnlig fremme af de grundlæggende sociale og
arbejdsmarkedsmæssige rettigheder.

Politisk dialog

2.1.1. Siden 1996 har EU og Mercosur og Chile ført en
institutionaliseret dialog, som indtil nu har udmøntet sig i fem
møder mellem EU’s, Mercosurs og Chiles udenrigsministre
samt et møde mellem stats- og regeringscheferne som optakt
til topmødet i Rio de Janeiro. Siden 1998 foregår den politiske
dialog også via møder mellem højtstående embedsmænd. Efter
Chiles (og Bolivias) optagelse i Mercosurs mekanisme for
politisk høring og samråd den 1. juli 1997 afvikles ministermøderne mellem EU og Chile sammen med møderne med
Mercosur.

2.1.2. På ministermødet i Vilamoura, Portugal, den 23. februar 2000 fremlagde Mercosur, Chile og Bolivia en erklæring
og et handlingsprogram om politisk samarbejde, der indeholder forslag om samarbejde på områder såsom fremme og
beskyttelse af menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincipper, kriseforebyggelse samt tillids- og sikkerhedsskabende
foranstaltninger. Dette forslag er for tiden ved at blive gennemgået af højtstående embedsmænd fra de to regioner. På
ministermødet i Santiago de Chile den 28. marts 2001
understregede ministrene fra de 21 lande behovet for at
intensivere og sætte mere skub i dialogen for at sikre et tættere
samråd om biregionale og multilaterale spørgsmål, især ved at
samstemme holdningerne vedrørende emner af fælles interesse,
der tages op i internationale fora. I øvrigt er en af de
hovedprioriteter, der opstilles i Kommissionens meddelelse til
Rådet og Europa-Parlamentet om opfølgning af det første
topmøde mellem Latinamerika, Caribien og Den Europæiske
Union, netop indførelse af mekanismer for et tættere samarbejde i internationale fora om strategiske spørgsmål og andre
spørgsmål af fælles interesse (1).

(1) KOM(2000) 670 af 31.10.2000.
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2.1.3. På det parlamentariske plan er det politiske samarbejde mellem EU og henholdsvis Mercosur og Chile også
blevet institutionaliseret via to erklæringer, som formaliserer
samarbejdet mellem Europa-Parlamentet og henholdsvis Mercosurs fælles parlamentariske udvalg og Chiles kongres.

2.2.

Økonomiske forbindelser: handel og investeringer

2.2.1. Mercosur er sammen med Chile EU’s vigtigste handelspartnere i Latinamerika. I 1999 tegnede de sig for 59 % af
værdien af hele Latinamerikas handel med EU (64 % af
regionens eksport til EU og 55 % af den latinamerikanske
import fra Europa) og for 3,2 % af EU’s eksterne handel (1). I
modsætning til resten af regionen handler disse fem lande
mere med Europa end med USA, og i 1999 var EU for
dem alle den vigtigste handelspartner uden for Latinamerika.
Ligeledes går hovedparten af EU-landenes direkte udenlandske
investeringer (DUI) i Latinamerika til Mercosur og Chile, og de
fleste udenlandske investeringer i Argentina og Brasilien
hidrører nu fra EU. Trods den gunstige udvikling i de
økonomiske forbindelser gennem det sidste tiår er især samhandelen præget af skævheder, som hæmmer udnyttelsen af
hele det potentiale, der ligger i EU’s økonomiske forbindelser
med Mercosur og Chile.

2.2.2. Mercosur er som blok betragtet en af EU’s vigtigste
handelspartnere, EU’s vigtigste marked i Latinamerika og EU’s
vigtigste leverandør i regionen. Samhandelen mellem EU og
Mercosur er vokset betydeligt i løbet af 1990’erne og næsten
fordoblet fra 1990 til 1999. I 1999 tegnede Mercosur sig for
50,7 % af Latinamerikas samlede handel med EU — mod kun
44 % i 1990. Denne stigning skyldes først og fremmest
stigningen i Mercosurs import fra EU, der voksede med 246 %,
mens Mercosurs eksport til Europa kun steg med 30,3 %.
Siden 1995 har eksporten til EU næsten ligget stille med en
vækst på kun 5 %. Fra 1998 til 1999 faldt den faktisk med
næsten 10 %. Mercosur har således siden 1995 haft underskud
på handelsbalancen over for EU.

2.2.3. Den svage vækst i eksporten til Europa betyder
sammen med den meget store vækst i handelen inden for
Mercosur-blokken, at EU’s relative betydning som marked for

(1) Handelstal stillet til rådighed af Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB) (»Periodic Note on Integration and Trade in the
Americas«, december 2000) og Eurostat.
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Mercosur-landenes økonomier er faldet. Samtidig er eksporten
til USA og Canada steget hurtigere end eksporten til EU, især i
de seneste år.

2.2.4. Den fremherskende holdning i Mercosur, som blandt
andet fremføres af nogle eksportorganisationer, er at den
utilfredsstillende udvikling i eksporten til EU i vidt omfang
skyldes de høje toldsatser i sektorer såsom landbrug og fiskeri
— der tegner sig for over 50 % af Mercosurs eksport til EU —
hvor Mercosurs eksportvarer er mest konkurrencedygtige. Et
andet aspekt af EU’s handelspolitik, som ofte kritiseres af
Mercosur, er tilstedeværelsen af forskellige ikke toldmæssige
hindringer, som hæmmer eksporten af visse industrivarer. Det
er værd at bemærke, at mens fødevarer, primære landbrugsprodukter og metaller i 1999 tegnede sig for 72 % af Mercosurs
eksport til EU, udgjorde de kun 53 % af Mercosurs samlede
eksport.

2.2.5. Tilbagegangen i det europæiske markeds relative
vægt som eksportmarked for Mercosur-landene står i kontrast
til subregionens stigende betydning som eksportmarked for
europæiske virksomheder. Den store stigning i EU’s eksport til
Mercosur i løbet af 1990’erne betød, at Mercosur var den
eneste subregion i Latinamerika, hvor EU øgede sin markedsandel. Dette viser, at Mercosurs konsolidering som økonomisk
blok har været til relativ større fordel for de europæiske
virksomheder end for deres konkurrenter i andre dele af
verden.

2.2.6. Udviklingen i samhandelen mellem EU og Mercosur
i 2000 tyder på, at skævhederne vil blive forstærket, fordi der
ud over et yderligere relativt fald i Mercosurs eksport til EU må
forventes en betydelig nedgang i Mercosurs import fra EU,
skønt Mercosurs samlede import er steget med 7 %. Disse
tendenser viser, hvor vigtigt det er at indføre passende
instrumenter, da begge regioner har en fælles interesse i at
fremme samhandelen.

2.2.7. Til forskel fra handelen, hvor der stadig er visse
problemer, spiller de europæiske investeringer en stadig større
rolle i Mercosur. Traditionelt er størsteparten — omkring 60 %
i perioden 1990-1997 — af de europæiske DUI gået til
Mercosur, især Argentina og Brasilien. I de seneste år har disse
investeringer været koncentreret endnu mere om disse lande,
som i 1999 sammen med Chile modtog omkring 90 % af de
europæiske direkte investeringer i Latinamerika. Det skønnes,
at Argentina og Brasilien samme år modtog DUI til en samlet
værdi af over 50 mia. dollars — over fem gange mere end i
1995 — hvoraf en meget betydelig del hidrørte fra europæiske
virksomheder.
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2.2.8. EU’s økonomiske forbindelser med Chile udviser
nogle af de samme træk, som er beskrevet oven for i forbindelse
med Mercosur. Udviklingen i den chilenske eksport til EU har
i 1990’erne været meget svingende, og siden 1996 har
stagnation været det generelle træk, hvilket afspejler udsvingende i verdensmarkedspriserne for det ret begrænsede antal
produkter — især kobber — som udgør hovedparten af den
chilenske eksport til EU. Indtil 1997 var der en støt stigning i
EU’s eksport til Chile, hvilket afspejlede den kraftige vækst i
den chilenske økonomi, men siden 1998 er eksporten faldet
som følge af Chiles økonomiske tilbagegang, der satte ind i
slutningen af det år. Disse tendenser kan være blevet forværret
i 2000, hvor stigningen i eksporten til Europa var mindre end
den samlede stigning i den chilenske eksport, og hvor importen
fra EU fortsat var stagnerende trods en stigning i importen på
omkring 20 %.

2.2.9. Følgelig er de traditionelt stærke handelsforbindelser
med Chile blevet svækket, og de har i et vist omfang lidt under
den dynamiske udvikling i Chiles handel med USA og de nye
handelspartnere i Asien og Latinamerika. Mellem 1990 og
1999 faldt EU’s andel af Chiles samlede eksport fra 38,5 % til
26,2 %, mens USA’s og især de andre latinamerikanske landes
andele voksede. EU, som indtil 1993 var Chiles vigtigste
handelspartner, er i dag Chiles næststørste eksportmarked og
tredjestørste leverandør for Chiles import. De europæiske
eksportvirksomheder har ligeledes mistet terræn på det chilenske marked — omend i et relativt mindre omfang. Derimod
har de europæiske investeringer i Chile i de seneste år udgjort
en stor andel af de stigende DUI i Chile.

2.3.

Samarbejde

2.3.1. EU er den største donor af statslig udviklingsbistand
(ODA) til Mercosur og Chile. Af den samlede udviklingsbistand
på 3,5 mio. US$, som disse fem lande modtog mellem 1994 og
1998, blev næsten 56 % stillet til rådighed af Kommissionen
og EU-landene. Dog er Mercosur og disse lande på grund af
deres forholdsvis høje økonomiske stade ikke blandt de lande,
som modtager mest europæisk udviklingsstøtte, og de midler,
som EU og dets medlemslande afsætter til udviklingssamabejde
med disse lande, har været faldende i de seneste år. Mellem
1990 og 1998 modtog disse fem lande 21,3 % af den samlede
europæiske udviklingsbistand til Latinamerika (Mercosur modtog 15,8 % og Chile 5,5 %).

2.3.2. EU’s udviklingssamarbejde har imidlertid i de seneste
år ligget under niveauet i midten af 1990’erne, og i 1999 var
de fem landes andel af den støtte, der forvaltes af Kommissionen, faldet til 9,8 %. Ikke desto mindre deltager disse fem lande
takket være deres stærke økonomiske forbindelser med EU i
vidt omfang i regionale programmer såsom Al-Invest til
fremme af investeringer og direkte samarbejde mellem aktører
i den private sektor. Generelt og i overensstemmelse med
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princippet om gensidig fordel spiller det økonomiske samarbejde en central rolle i EU’s samarbejde med Mercosur og
Chile. Af alle de midler, som i perioden 1990-1998 blev afsat
til udviklingssamarbejde, gik 25 % for Mercosurs vedkommende og 20 % for Chiles vedkommende til foranstaltninger på
dette område.

2.3.3. Et andet vigtigt træk ved EU’s udviklingssamarbejde
med Mercosur og Chile er bestræbelsen på at gøre målgruppen
bredere og i højere grad inddrage civilsamfundet heri. Ud over
den rolle, som de horisontale samarbejdsprogrammer spiller
ved at knytte samarbejdsforbindelser mellem forskellige socioøkonomiske aktører og civilsamfundets aktører generelt, har
de midler, som går til finansiering af forskellige NGO’ers
aktiviteter, også stor betydning. I perioden 1994-1998 blev
næsten 20 % af al udviklingssamarbejdet med Mercosur og
Chile afsat til foranstaltninger gennemført af NGO’er, og i
denne forbindelse må man ikke glemme det vigtige bidrag
til samarbejdet, som andre europæiske organisationer, især
fagforeninger, har ydet gennem mange år.

2.3.4. For perioden 2000-2003 er der fastlagt følgende
prioriterede områder for samarbejdet mellem EU og Mercosur:
makroøkonomisk koordinering inden for Mercosur, udvikling
af infrastruktur og transportnet, forskning og teknologi, grænseoverskridende samarbejde, informationssamfundet og uddannelse. For perioden indtil 2006 er det planen at intensivere
samarbejdet på områder, som kan medvirke til Mercosurs
tilpasning til liberaliseringen af dets samhandel med EU og til
udbygning af Mercosurs eget indre marked. For hele perioden
2000-2006 vil der blive afsat omkring 48 mio. EUR til
samarbejdet med Mercosur som helhed.

2.3.5. Støtten til den regionale integration er et vigtigt
aspekt af samarbejdet med Mercosur. I dette øjemed er der
iværksat eller allerede gennemført programmer på områder
såsom institutionel støtte, harmonisering af toldbestemmelser,
tekniske standarder og statistikker, veterinære og plantesundhedsbestemmelser samt støtte til virksomhedernes og især
SMV’s tilpasning til det fælles marked. Gennem projektet
vedrørende den sociale og arbejdsmarkedsmæssige dimension
i Mercosur, hvis udformning ØSU har deltaget aktivt i, støtter
EU udviklingen af de sociale aspekter og inddragelsen af
borgerne i den regionale integrationsproces i Mercosur ved at
styrke den strukturerede dialog mellem politiske og socioøkonomiske aktører og yde institutionel støtte til de instanser i
Mercosur, som deltager i denne dialog.
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3. Perspektiverne i en styrkelse af forbindelserne EUMercosur og EU-Chile

3.1.
EU’s tilnærmelse til Mercosur og Chile er baseret på
overbevisningen om den gensidige fordel ved en associering
baseret på gensidighed og tæt samarbejde, som ikke kun
omfatter økonomiske relationer, men inkluderer politiske,
sociale og kulturelle forbindelser som en grundlæggende
dimension. Associeringen mellem EU og Mercosur og Chile
kan danne forbillede ikke alene for de fremtidige forbindelser
med andre dele af Latinamerika, men for en ny type samarbejde
eller »strategisk alliance« mellem industrialiserede lande og
udviklingslande i en verden med mange centre, som giver gode
forudsætninger for at sikre, at den økonomiske globalisering
og den stigende gensidige afhængighed mellem lande og
regioner udnyttes til at fremme stabilitet og økonomisk og
social udvikling.

3.2.
For EU vil styrkelsen af de eksisterende forbindelser
med Mercosur og Chile være udtryk for, at det er i stand til at
udmønte sine fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiske mål
(FUSP) i bindende forpligtelser og konsolidere sin internationale identitet. På den anden side vil associeringen med Mercosur
styrke denne sammenslutning og den rolle, den spiller som
lokomotiv for den latinamerikanske integration, og samtidig
være et betydningsfuldt bidrag til konsolideringen af et regionalt integrations- og samarbejdsprojekt, som på flere punkter
ligner den europæiske integration. Denne associering baseret
på en bred samarbejdsmodel bør således bidrage til realiseringen af grundlæggende mål, som de to blokke har til fælles,
såsom fremme af den sociale og økonomiske udvikling og
styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed, som
fastsat i traktaten om Den Europæiske Union, såvel som
økonomisk udvikling med social retfærdighed, som fastsat i
traktaten om oprettelse af Mercosur.

3.3.
På det økonomiske område har de seneste års udvikling
i handelen og investeringsstrømmene vist, hvilket potentiale
der ligger i de gensidige forbindelser. Handelssamkvemmet
med EU og EU’s investeringer er afgørende for at fremme
væksten i Mercosurs og Chiles økonomier, konsolidere deres
stigende andel af verdenshandelen og sætte endnu mere skub i
diversificeringen af deres eksportsektorer. For EU er den
kraftige vækst i eksporten, især til Mercosur, og de øgede
investeringer i regionen udtryk for de fordele, der er ved en
styrkelse af de økonomiske bånd. Her er SMV’s høje andel
— omkring 35 % — af eksporten til Mercosur særlig vigtig.
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3.4.
Mercosur udgør sammen med Chile et marked med
næsten 220 mio. indbyggere og et BNP, som overstiger
verdensgennemsnittet. Trods den usikkerhed, som krisen i de
offentlige finanser i Argentina har skabt, skønnes det, at
regionens økonomiske opsving, som i 2000 afløste stagnationen efter den internationale finanskrise i 1998-1999, vil
fortsætte. Hvis prognoserne holder stik, vil investeringsudsigterne for de kommende år være gunstige blandt andet takket
være behovet for store investeringer i infrastruktur. Det
skønnes, at Sydkeglen vil have behov for omkring 20 mia. US$
årligt til udvikling af deres infrastruktur — en sektor, hvor
europæiske virksomheder har stor erfaring.

3.5.
Associeringsaftalerne med Mercosur og Chile, som
omfatter liberalisering af handelen, vil følgelig tjene til at
konsolidere EU’s position på de mest dynamiske og lovende
markeder i Latinamerika. Afskaffelsen af told og andre handelsbarrierer vil især gavne eksporten af investeringsprodukter,
maskiner, udstyr og transportmateriel samt kemiske og farmaceutiske produkter, hvor Mercosur i dag anvender høje toldsatser, og hvor de europæiske virksomheder er særligt konkurrencedygtige. Servicesektoren — herunder bank- og forsikringsvirksomhed, søtransport og telekommunikation m.m. — kan
også få glæde af en liberalisering af handelen med Mercosur
og Chile. Det vil ligeledes blive nemmere for europæiske
virksomheder at etablere sig i disse lande for at producere for
markederne i regionen, og de vil få mulighed for toldfri import
af komponenter, som indgår i deres produktion.

3.6.
For Mercosur og Chile vil liberaliseringen af handelen
med EU ikke kun give bedre adgang til det europæiske marked
[omkring 60 % af EU’s import fra Mercosur er allerede toldfri
eller indføres under mestbegunstigelsesklausulen eller den
generelle præferenceordning (GSP)], men den vil også gøre
deres handelsforbindelser med EU mere forudsigelige og stabile
via en gensidigt bindende aftale. Ligeledes er det vigtigt for
disse lande, at der bliver mulighed for at fjerne eller sænke
de høje toldsatser for visse produkter, især landbrugs- og
fiskeriprodukter, som udgør størstedelen af disse landes eksport til EU, og hvor de har komparative fordele. Generelt vil
den lettere adgang til kapitalgoder fra EU og de større
muligheder for europæiske investeringer gøre virksomhederne
i Mercosur og Chile mere konkurrencedygtige.

3.7.
De europæiske virksomheders investeringer i Mercosur
og Chile giver ikke alene de europæiske virksomheder mulighed for at nyde godt af de regionale markeders vækst og
trække på regionens menneskelige kapital og ressourcer i deres
produktionsprocesser, men vil også give virksomhederne en
vigtig rolle med hensyn til at fremme produktionsudvikling,
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jobskabelse, teknologisk innovation og uddannelse af menneskelige ressourcer. Hermed kan de europæiske investeringer
også blive en positiv faktor i konsolideringen af den sociale
markedsøkonomis vigtigste elementer såsom social dialog,
vægt på kapacitetsopbygning og erhvervsuddannelse, ordentlig
social sikring samt overholdelse af de grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder, hvortil kommer den
effekt, som handels- og investeringsstrømmene mellem de to
regioner kan få på det sociale og miljømæssige område. Derfor
er det nødvendigt at følge de principper, der er opstillet i
den beslutning om indførelse af »Europæiske kriterier for
europæiske virksomheder i udviklingslande: Etablering af en
europæisk adfærdskodeks«, som Europa-Parlamentet vedtog
den 15. januar 1999 (1), samt OECD’s retningslinjer, der blev
vedtaget af OECD-landene samt Argentina, Brasilien og Chile
den 27. juni 2000.

politiske dialog og formuleringen af kapitlerne om samarbejde
på det sociale og kulturelle område. I forhandlingerne med
Chile er der også gjort store fremskridt med hensyn til aftalens
institutionelle struktur og på det politiske område samt inden
for flere kapitler om samarbejde, herunder forskning og
teknologi samt socialt, kulturelt, uddannelsesmæssigt og økonomisk samarbejde. I begge tilfælde har man drøftet muligheden for deltagelse i forskellige EU-programmer inden for
uddannelse, kultur, energi samt forskning og teknologi.

4.3.
Skønt forhandlingerne vedrører associeringsaftalerne
som helhed, er liberaliseringen af handelen det aspekt, som har
tiltrukket sig størst opmærksomhed. I lyset af toldforhandlingerne, der som fastsat i EU’s forhandlingsmandat indledes i
anden halvdel af 2001, er der fastlagt følgende generelle
principper for de kommende handelsaftaler:
—

aftalerne vil ikke kun omfatte liberalisering af handelen
med varer, men også en lang række andre aspekter af
betydning for handelen såsom tjenesteydelser, investeringer, intellektuel ejendomsret, statslige indkøb, konkurrence- og handelspolitik samt bilæggelse af tvister;

—

ingen sektor holdes uden for forhandlingerne om handelsliberalisering, og aftalen skal være i overensstemmelse
med WTO-reglerne;

—

der tages hensyn til visse følsomme produkter som fastsat
i WTO-reglerne;

—

aftalen vil blive forhandlet som ét enkelt engagement
(»single undertaking«) og skal anvendes som en udelelig
helhed.

4. Forhandlingsprocessen: de centrale spørgsmål

4.1.
Forhandlingerne om associeringsaftalerne med Mercosur og Chile føres som to formelt adskilte, men parallelle
forløb. Denne fremgangsmåde er valgt på grund af ligheden
mellem disse aftaler og de tætte forbindelser mellem Chile og
Mercosur, som blandt andet har udmøntet sig i associeringsaftalen fra 1996 om etablering af en frihandelszone inden for
10 år samt i Chiles deltagelse sammen med Bolivia i Mercosurs
politiske organer. Den chilenske regering har ligeledes bekræftet sit ønske om, at Chile bliver fuldt medlem af Mercosur,
men drøftelserne herom har båret præg af, at der i december
2000 blev indledt forhandlinger om en frihandelsaftale mellem
Chile og USA. De sideløbende forhandlinger med Mercosur og
Chile betyder, at de principielt skal afsluttes samtidigt. Da der
imidlertid er udsigt til, at forhandlingerne med Chile vil skride
hurtigere frem på grund af deres indhold og fordi det er
nemmere at forhandle med ét land end med fire lande på én
gang, kan det ikke udelukkes, at de to forhandlingsprocesser
ind imellem skrider frem i forskelligt tempo.

4.2.
Under de forhandlingsrunder, der er afviklet indtil nu,
er det lykkedes parterne at tilnærme deres holdninger på
flere områder. I forhandlingerne med Mercosur er der sket
fremskridt i fastlæggelsen af de lovgivningsmæssige rammer
for den kommende aftale og dens institutionelle struktur, den

(1) A4-0508/1998 af 15.1.1999.
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4.4.
Ligeledes har informationsudvekslingen om handelspolitikken og hver enkelt parts interesser gjort det muligt
indledningsvist at identificere deres respektive handelspositioner inden påbegyndelsen af toldforhandlingerne under den
femte forhandlingsrunde, der afholdtes i første halvdel af juli
2001 i henholdsvis Montevideo og Santiago de Chile.

4.5.
Som et indledende skridt til at fremme den tværregionale handel har EU taget et omfattende handelsfremmende
initiativ, herunder forskellige tiltag vedrørende samarbejde,
udveksling og teknisk bistand på områder såsom toldregler,
standarder, sundheds- og plantesundhedsbestemmelser, elektronisk handel og konkurrence. For at bidrage til større
gennemsigtighed i handelsforbindelserne mellem parterne og
til identifikationen af handelshindringerne skal dette initiativ
imødekomme de bekymringer, som den private sektor på
begge sider af Atlanten nærer, og som bl.a. Mercosur-Europe
Business Forum (MEBF) har givet udtryk for. MEBF, som
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arbejder for at styrke de økonomiske og kommercielle forbindelser mellem EU og Mercosur gennem dialog og direkte
samarbejde mellem erhvervskredse samt fremsættelse af forslag
over for regeringskredse, har nedsat arbejdsgrupper om de
vigtigste aspekter af handelen mellem EU og Mercosur: markedsadgang, investeringer og privatiseringer samt tjenesteydelser. Ud over at yde et konkret bidrag til fremme af handelsstrømmene er dette initiativ et middel til at inddrage den
private sektor i forhandlingsprocessen og sikre dens aktive
opbakning til de mål, der forfølges.

4.6.
Forhandlingerne om en bred og afbalanceret aftale om
liberalisering af handelen — den første af sin art mellem to
toldunioner — bliver komplicerede og ikke uden vanskeligheder. Der er flere følsomme produkter, for hvilke parterne i dag
anvender høje toldsatser, som kan volde problemer. For
Mercosurs vedkommende ligger de største vanskeligheder nok
i visse industrisektorer, som i dag er beskyttet af ret høje
toldsatser, samt i servicesektoren. For EU’s vedkommende vil
de vanskeligste handelsspørgsmål sandsynligvis være at finde i
kapitlet om landbruget, som er den sektor, der omfatter de
fleste af EU’s følsomme produkter, samtidig med at den tegner
sig for størsteparten af Mercosurs eksport. Desuden ligger
Mercosurs største fordel ved en liberalisering af dets handel
med EU netop i den lettere adgang til det europæiske marked
for fødevarer og agro-industrielle produkter.

seneste problemer, der har ramt det europæiske landbrug,
især i forbindelse med BSE og til dels på grund af
overtrædelse af gældende EU-bestemmelser, kan give
stødet til ændringer i landbrugets produktionssystemer.

På denne baggrund og i erkendelse af landbrugets betydning for beskæftigelsen og den sociale og regionale
samhørighed i Europa og under hensyntagen til alsidighedsprincippet vil en yderligere revision af den fælles
landbrugspolitik, hvis indhold skal drøftes, muligvis
kunne gøre parterne mere imødekommende over for
hinanden på dette felt.

—

4.8.
4.7.
På grund af det høje vækstpotentiale i Mercosurs
landbrugsproduktion og dets mange konkurrencedygtige landbrugsprodukter, er der nogle sektorer i Mercosur, som anser
en fuld liberalisering af handelen med landbrugsvarer for at
være uforenelig med opretholdelsen af EU’s fælles landbrugspolitik i uændret form. Imidlertid udgør de følsomme landbrugs- og fiskeriprodukter kun 14 % af EU’s import fra
Mercosur. Desuden er der flere grunde til at tro, at problemerne
i landbrugssektoren ikke nødvendigvis behøver at udvikle sig
til en uovervindelig hindring for de nye associeringsaftaler:

—

Reformerne af den fælles landbrugspolitik og opfyldelsen
af de forpligtelser, der blev indgået under UruguayRunden, har medført en betydelig og fortløbende nedskæring af EU’s landbrugsstøtte. Denne udvikling står i
kontrast til f.eks. stigningen i USA’s støtte og forhøjelsen
af de eksportkreditgarantier, som det amerikanske landbrug nyder godt af uden nogen multilateral kontrol.
Desuden er det sandsynligt, at de igangværende landbrugsforhandlinger i WTO, som blev påbegyndt i marts
2000, og EU’s udvidelse sammen med andre faktorer
vil bane vejen for endnu en revision af den fælles
landbrugspolitik og følgelig en nedskæring af produktionsstøtten og af dens erstatning i form af mere direkte
støtte til landmændene. Endvidere kan det tænkes, at de
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Desuden kan en fjernelse eller sænkning af toldsatserne
skabe nye eksportmuligheder for højt forædlede europæiske kvalitetslandbrugsprodukter, som i dag er belagt
med høj told (f.eks. mælkeprodukter, vin, alkohol og
konfekture). Udnyttelsen af disse muligheder kan bidrage
til at fjerne EU’s underskud over for Mercosur inden for
handelen med landbrugsvarer og afbøde de negative
konsekvenser, som handelsliberaliseringen på kort sigt vil
få for det europæiske landbrug.

Forhandlingernes kontekst

4.8.1. Forhandlingerne med Mercosur og Chile afvikles
under komplicerede omstændigheder, som er præget af andre
internationale forhandlinger ikke kun inden for WTO, men
også med henblik på oprettelse af det amerikanske frihandelsområde (FTAA).

4.8.2. Ifølge EU’s forhandlingsmandat kan forhandlingerne
med Mercosur og Chile først færdiggøres efter afslutningen af
en ny runde i handelsforhandlingerne i WTO. Efter det
mislykkede forsøg på at komme i gang med en ny multilateral
runde i forbindelse med WTO-ministermødet i Seattle i
november/december 1999 er udsigterne for disse forhandlinger imidlertid usikre. Selvom det på det fjerde WTO-ministermøde i Qatar den 9.-13. november 2001 lykkes at indlede en
ny global runde, er det lidet sandsynligt, at den kan afsluttes
inden udgangen af 2004. Aftalerne med Mercosur og Chile
skal naturligvis være forenelige med WTO-reglerne og andre
multilaterale forpligtelser, som parterne har indgået, men hvis
de igangværende forhandlinger trækker så længe ud, kan det
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få negative konsekvenser. Derfor har man peget på muligheden
for at ændre forhandlingsmandatet. Navnlig har EuropaParlamentet i to beslutninger (1) opfordret til ophæve forudsætningen om, at WTO-forhandlingerne skal afsluttes før forhandlingerne med Mercosur og Chile, bl.a. fordi denne betingelse
anses for at diskriminerende i forhold til andre associeringsaftaler. ØSU støtter ideen om ikke at lade færdiggørelsen af
forhandlingerne med Mercosur og Chile afhænge af afslutningen af WTO-forhandlingsrunden, således at indgåelsen af
aftalerne med Chile og Mercosur fremskyndes så meget som
muligt for at styrke de tværregionale forbindelser.

4.8.3. Hertil kommer, at Mercosur og Chile siden september
1998 sammen med 29 andre lande fra hemisfæren har
forhandlet om frihandelsområdet for Nord- og Sydamerika
(FTAA). Disse forhandlinger befinder sig ganske vist stadig på
et teknisk stade, og det er endnu ikke sikkert, at den
amerikanske regering får Kongressens tilladelse til at føre disse
forhandlinger efter den hurtige procedure (»fast track«), men
FTAA-processen følger ikke desto mindre tidsplanen. På det
tredje interamerikanske topmøde, som blev afholdt i Quebec
den 20.-22. april 2001, registreredes således fremskridt i
etableringen af FTAA, bl.a. i form af en foreløbig skitse til
aftalen. Repræsentanterne for de 34 lande, som deltager i
processen, har endvidere bekræftet den tidsplan for oprettelsen
af FTAA, som første gang blev fastlagt i 1994, og de har
således forpligtet sig til at afslutte forhandlingerne senest i
januar 2005, således at aftalen kan træde i kraft senest den
31. december 2005.

4.8.4. Skønt flere prognoser tyder på, at frihandel med EU
vil give Mercosur-landene en større nettogevinst end FTAA,
betragter Mercosur-landenes regeringer de to processer som
komplementære og forenelige. Desuden giver sideløbende
forhandlinger om frihandel med verdens to største økonomiske blokke de sydamerikanske lande mulighed for at styrke
deres forhandlingskapacitet i begge processer og mindske
omkostningerne ved åbningen af deres markeder mest muligt.
Hvis det ikke lykkes for EU at få en frihandelsaftale i
stand med dets vigtigste handelspartnere i Latinamerika, vil
etableringen af en panamerikansk frihandelszone betyde, at EU
taber terræn i sydkeglens økonomier over for konkurrenterne i
USA, hvilket vil fremskynde den tendens, der er registreret i
handelsforbindelserne i de seneste år. Man må huske på, at en
vigtig grund til, at forhandlingerne om associeringsaftalerne
med Mercosur og Chile overhovedet kom i stand, netop var
ønsket om at forhindre, at FTAA skulle medføre tab af

(1) A5-0049/2001 og A5-0050/2001 af 6.2.2001.
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markedsandele, således som det har været tilfældet i handelen
med Mexico efter ikrafttrædelsen af den nordamerikanske
frihandelsaftale (NAFTA).

4.8.5. FTAA er en udfordring for EU ikke kun på det
økonomiske område. For så vidt som oprettelsen af en
frihandelszone, der dækker hele hemisfæren, vil styrke USA’s
indflydelse i Latinamerika i kraft af dets økonomiske,
politiske og kulturelle styrkeposition i forhold til de
øvrige lande, om end der er tale om en multilateral
forhandlingsproces, vil FTAA svække den europæiske indflydelse i regionen, især i Mercosur-landene og Chile, som
traditionelt har haft de tætteste forbindelser med Europa. På
denne baggrund får associeringen med EU, der fremtræder
som en samfundsmodel baseret på social markedsøkonomi,
særlig stor betydning, idet denne associering har karakter af
en mere integreret tværregional samarbejdsmodel, som ikke
sigter mod overherredømme og ikke alene er forenelig med,
men faktisk befordrende for udbygningen af integrationsprocessen i Sydkeglen og hele den latinamerikanske region. Man
må heller ikke glemme, at der i flere sektorer i både
Mercosur og Chile er modstand mod FTAA, fordi den
betragtes som et rent merkantilistisk initiativ, som strider
mod en integration, der ud over de økonomiske og
kommercielle aspekter også omfatter den sociale, politiske
og kulturelle dimension.

4.8.6. Mercosur-gruppens interne kohæsion er en afgørende forudsætning for opnåelse af et godt resultat af
forhandlingerne om associering med EU og om FTAA. På
det seneste har den brasilianske devaluering i 1999 og den
argentinske finansielle krise kastet en skygge over Mercosurs
fremtid og understreget behovet for at forbedre koordineringen af Mercosur-landenes økonomi, styrke dets institutionelle
mekanismer og konsolidere toldunionen. Det kan i denne
forbindelse ikke udelukkes, at FTAA-processen kan forstærke
den tendens til splittelse, som truer Mercosur-gruppens
interne kohæsion og dens rolle som lokomotiv for den
latinamerikanske integration. Denne bekymring understøttes
af det faktum, at der sideløbende med FTAA-processen er
indledt frihandelsforhandlinger mellem Chile og USA.

4.8.7. Derimod sigter forhandlingerne med EU — hvad
angår såvel det overordnede mål med associeringen som de
specifikke mål med EU-Mersosur-samarbejdet — helt klart
mod at styrke Mercosur, hvilket i den nuværende situation
er mere vigtigt end nogensinde. Eftersom det i dag er et af
Mercosurs højst prioriterede mål at opnå en bedre koordinering af medlemslandenes økonomiske politik, vil EU med
sine erfaringer med opbygningen af det indre marked og
Den Økonomiske og Monetære Union kunne bidrage
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betydeligt til Mercosurs konsolidering som region. Et af de
prioriterede mål, der opstilles i Kommissionens meddelelse
til Rådet og Europa-Parlamentet om opfølgning af det
første topmøde mellem Latinamerika, Vestindien og Den
Europæiske Union (1), er netop støtte til øget samarbejde på
det makroøkonomiske område for at fremme regionens
finansielle stabilitet og regional integration på det økonomiske og monetære område.

4.8.8. Vigtigheden af at undgå, at makroøkonomiske
skævheder giver anledning til foranstaltninger, som skader
Mercosurs regionale integrationsproces med potentielt negative følger for tredjelande, understreges af den argentinske
regerings beslutning om midlertidigt at forhøje importtolden
på forbrugsgoder til 35 % og at nedsætte den til 0 % for
kapitalgoder fra lande uden for Mercosur som led i en
justeringsplan, der blev iværksat i slutningen af marts 2001.
Skønt en vurdering af konsekvenserne for den europæiske
eksport af dette indgreb, som krænker Mercosurs fælles
toldtarif, kræver en nærmere undersøgelse af dens sektorielle
effekt, viser denne beslutning, hvor vigtigt det er, at EU
baserer sine økonomiske forbindelser med Mercosur på
gensidige, bindende aftaler.

5. Den sociale dimension og civilsamfundets deltagelse

5.1.
Udbygningen af forbindelserne med Mercosur og
Chile bør være et mål af den største strategiske betydning
for EU’s eksterne politik og et prioriteret mål for dets
forbindelser med Latinamerika. De igangværende forhandlinger giver EU lejlighed til at vise sin vilje til at knytte tættere
bånd med en region, som har dybe historiske og kulturelle
rødder i Europa, og til at udbygge samarbejdet med en af
verdens vigtigste regioner til gavn for begge parter. Den
biregionale karakter af forhandlingerne med Mercosur, som
føres mellem to integrationssøgende regioner, og den
integrerede karakter af associeringen med Mercosur og Chile
går i retning af en ny type relationer mellem regioner, der
kan blive et forbillede i en stadig mere globaliseret og
afhængig verden.

5.2.
ØSU mener, at den aktuelle styrkelse af forbindelserne
med Mercosur og Chile og de kommende associeringsaftaler
er en enestående lejlighed til at gennemføre punkterne i den

(1) KOM(2000) 670 af 31.10.2000.
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europæiske social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, der
blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Nice (7.-9. december
2000), hvori det anbefales at styrke den sociale dimension i
EU’s eksterne forbindelser. Her kan EU yde et vigtigt bidrag
til udviklingen af den sociale dimension i Sydkeglens
regionale integration, ikke mindst i forbindelse med gennemførelsen af principperne i Mercosurs arbejdsmarkedserklæring, som blev vedtaget i 1998. I denne forbindelse
udtrykker ØSU tilfredshed med initiativet til at støtte et
samarbejdsprojekt med henblik på styrkelse af Mercosurs
arbejdsmarkedsdimension, der skal iværksættes inden for
rammerne af den interregionale rammeaftale om samarbejde
med Mercosur.

5.3.
ØSU støtter fuldt ud, at Kommissionen i sin
meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om opfølgning
af det første topmøde mellem Latinamerika, Vestindien og
Den Europæiske Union definerer støtten til samfundets mest
sårbare grupper og fattigdomsbekæmpelsen som en af
hovedprioriteterne for samarbejdet med Mercosur og Chile.
ØSU er desuden helt enig i EU’s, Mercosurs og Chiles mål
som udtrykt f.eks. i Buenos Aires charteret om socialt
engagement i Mercosur, Bolivia og Chile, der blev vedtaget
af de seks landes præsidenter den 30. juni 2000, og hvori
det anerkendes, at staten har hovedansvaret for udformningen
af en politik til bekæmpelse af fattigdom og til støtte for
civilsamfundets tiltag på dette område. Hvad angår de seneste
års nedskæring af de EU-midler, der afsættes til samarbejdet
med Mercosur og Chile, peger ØSU på nødvendigheden af,
at EU’s engagement på dette område i det mindste øges til
niveauet i de år, hvor der blev afsat flest midler, for effektivt
at bidrage til fattigdomsbekæmpelsen i disse lande.

5.4.
ØSU bifalder den erklæring om forbrugernes grundlæggende rettigheder, som Mercosur-landenes præsidenter
afgav den 15. december 2000, hvori signatarstaterne
forpligter sig til at håndhæve en række grundlæggende
rettigheder såsom retten til effektiv beskyttelse af forbrugernes
liv, helbred og sikkerhed samt miljøet; tilrådighedsstillelse af
offentlige og private tjenester samt produkter i passende og
sikker stand; adgang til retlige og administrative instanser til
beskyttelse af forbrugernes individuelle og kollektive interesser. Denne erklæring er et vigtigt skridt i retning af en
regional integration tættere på borgernes interesser og behov,
og den er i fuld samklang med EU’s bestræbelser på at
forlige markedsintegration med forbrugerbeskyttelse. Den
peger også på nye muligheder for tværregionalt samarbejde.
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5.5.
Eftersom det endelige mål med liberaliseringen af
handelen og åbningen af markederne må være at fremme
økonomisk og social udvikling, anbefaler ØSU, at der i de
fremtidige associeringsaftaler med Mercosur og Chile udtrykkeligt henvises til de grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige
rettigheder, der er opstillet i ILO’s principerklæring fra 1998,
som sammen med de øvrige grundlæggende rettigheder og
tilslutningen til demokratiets og retsstatens principper skal
danne grundlaget for de nye aftaler. Indbygningen af disse
principper i aftalerne kan være til stor hjælp i den praktiske
gennemførelse af prioritet nr. 2 om fremme og sikring af
menneskerettigheder, herunder de økonomiske og sociale
rettigheder, som er opstillet i Kommissionens meddelelse til
Rådet og Europa-Parlamentet om opfølgning af det første
topmøde mellem Latinamerika, Vestindien og Den Europæiske
Union.

5.6.
Det er afgørende, at civilsamfundets forskellige sektorer
deltager aktivt, hvis båndene mellem EU og Mercosur og Chile
skal styrkes varigt og de fremtidige associeringsaftaler baseres
på solide relationer mellem de to regioner. ØSU udtrykker
tilfredshed med den stigende anerkendelse af, hvor vigtigt det
er at inddrage de økonomiske og sociale aktører og andre
sektorer i det organiserede civilsamfund i de forskellige fora
for tværregionalt samarbejde og dialog, og i særdeleshed
følgende:

—

Erklæring fra mødet mellem EU’s og Rio-gruppens udenrigsministre, der blev afholdt i Santiago de Chile den
23. marts 2001, hvori der peges på betydningen af at
fremme og intensivere udveksling og samarbejde mellem
civilsamfundene i begge regioner.

—

Kommuniké fra mødet mellem EU’s, Mercosurs, Chiles
og Bolivias udenrigsministre, der blev afholdt i Vilamoura
i februar 2000, og som understreger betydningen af det
bidrag, som nye civilsamfundsaktører, -partnere og
-ressourcer kan levere, samt betydningen af at fremme
udveksling og samarbejde mellem civilsamfundet i begge
regioner.

—

Kommissionens forslag om, at en hovedprioritet for
forbindelserne med Mercosur og Chile skal være at
fremme dialogen og samarbejdet med civilsamfundet og
de økonomiske aktører, som anført i meddelelsen til
Rådet og Europa-Parlamentet om opfølgning af det
første topmøde mellem Latinamerika, Vestindien og Den
Europæiske Union.

17.9.2001

—

Den vægt, der på topmødet mellem Mercosurs, Bolivias
og Chiles præsidenter den 14.-15. december 2000 blev
lagt på civilsamfundets deltagelse i integrationsprocessen
og navnlig på Det Rådgivende Økonomiske og Sociale
Forums (FCES) rolle i den forbindelse.

—

Europa-Parlamentets anbefaling i to beslutninger fra den
1. marts 2001 af, at de fremtidige associeringsaftaler skal
muliggøre civilsamfundets strukturerede deltagelse i den
politiske dialog, som bør omfatte regelmæssig afholdelse
af konferencer med repræsentanter for EU’s, Mercosurs
og Chiles organiserede civilsamfund og deres deltagelse
som observatører i ministermøder og andre fora for
dialog og tværregionalt samarbejde.

5.7.
For at nå frem til en succesrig afslutning på de
igangværende forhandlinger mellem EU og Mercosur og Chile
er det nødvendigt at stille fyldestgørende information om
udviklingen til rådighed for civilsamfundet generelt og især for
de organisationer, der repræsenterer de interesser, som i første
række vil blive berørt af de beslutninger, forhandlingerne
munder ud i. Størst mulig gennemsigtighed og passende
mekanismer til kanalisering af de forventninger og forslag,
som civilsamfundets forskellige sektorer stiller, bør betragtes
som afgørende faktorer for styrkelsen af forhandlingsprocessens legitimitet og opnåelsen af størst mulig folkelig opbakning
til de mål, som forhandlingerne sigter mod.

5.8.
ØSU udtrykker tilfredshed med den aftale, der blev
indgået på det seneste ministermøde mellem EU, Mercosur,
Bolivia og Chile den 23. marts 2001 om at fremme regelmæssige møder med repræsentanter for civilsamfundet i de forskellige lande for at tilskynde til udveksling og samarbejde mellem
parterne, holde dem informeret om udviklingen i forhandlingerne og indhente forslag fra parterne om deres videre forløb.
Ligeledes udtrykker ØSU ønske om, at der snarest iværksættes
konkrete initiativer på grundlag af denne aftale. ØSU bifalder
Kommissionens interesse for at inddrage det organiserede
civilsamfund i forhandlingerne med Mercosur og Chile, hvilket
der blev givet udtryk for på den konference, som Kommissionen afholdt den 12. oktober 2000 med deltagelse af repræsentanter for et bredt udsnit af det europæiske civilsamfund, og
udtrykker håb om, at der fremover jævnligt tages initiativer af
denne art. Endvidere udtrykker ØSU sin støtte til konsolideringen af de aktiviteter, der udfoldes af »Mercosur-Europe Business
Forum« med henblik på en tilnærmelse til Mercosur, og
tilfredshed med afholdelsen af det første topmøde mellem
erhvervsledere fra EU, Latinamerika og Vestindien i Madrid
den 20.-21. november 2000, der bekræftede den positive rolle,
som samarbejde mellem erhvervskredse kan spille for at
fremme de interregionale forhandlinger. Det er nødvendigt at
fremme lignende initiativer fra andre sektorer (arbejdstagere,
forbrugere og landmænd), der repræsenterer økonomiske og
sociale interesser, for at overvåge og støtte forhandlingsprocessen.
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5.9.
De fremtidige aftaler om associering med Mercosur og
Chile skal fremme samarbejde og direkte kontakt mellem
civilsamfundets aktører og sikre dem en central position i
samtlige interregionale relationer. Ud over den nu vedtagne
nedsættelse af et blandet rådgivende udvalg inden for rammerne af aftalernes institutionelle struktur må arbejdsmarkedsparternes organisationer påtage sig en central og aktiv rolle i
gennemførelsen af de forskellige samarbejdsprogrammer og
-foranstaltninger og derigennem bidrage til opfyldelsen af

C 260/77

principperne om økonomisk og social samhørighed og til
udligningen af skævheder mellem regioner og sektorer i
samfundet. Ligeledes bør der lægges stor vægt på at fremme
aktiviteter, som gennemføres direkte mellem de økonomiske
og sociale aktører, for at tilskynde til et mere direkte samarbejde mellem organisationer, som repræsenterer borgerne i
EU, Mercosur og Chile, således at disse kan blive de virkelige
hovedaktører i de nye associeringsforbindelser.

Bruxelles, den 12. juli 2001.
Göke FRERICHS

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:

Punkt 4.7
Affattes således:
»Mercosur-landene producerer landbrugsprodukter, som dyrkes i den tropiske og tempererede zone. I 1999 blev
disse lande EU’s tredjevigtigste leverandører af europæiske landbrugsprodukter dyrket i tempererede zoner (12 % af
importen kommer fra Mercosur eller fra Chile). Hovedparten af disse importvarer nyder kun ringe eller ingen
beskyttelse (frugt, grønsager og oliefrø). Men den produktivitetsstigning, som landbruget i Mercosur-landene stadig
kan opnå, vedrører andre EU-produkter, som allerede er udsat for kraftig konkurrence, nemlig:
—

oksekød, som forbrugerne har ringe tillid til

—

fjerkræ, som er udsat for en kraftig konkurrence på de internationale markeder og

—

olie- og proteinafgrøder, hvor produktionen skal øges på baggrund af EU’s afhængighed af vegetabilske
proteiner.

Endvidere synes mulighederne for en eksportfremgang af europæiske landbrugsprodukter og fødevarer meget
begrænsede, da denne sektor er inde i en rivende udvikling i Mercosur-landene. Derfor er landbrugsaspektet af
forbindelserne mellem EU og Mercosur et meget følsomt område for europæisk landbrug.Mercosur-markedet
fungerer og forvaltes på en helt anden måde end EU’s indre marked, og situationen adskiller sig også ved forbrugernes
forventninger til sporing af fødevarer i hele produktionskæden og til kvalitetskontrol.Sluttelig har rækken af reformer
af den fælles landbrugspolitik og opfyldelsen af de forpligtelser, der blev indgået under Uruguay-runden medført en
betydelig og løbende nedskæring af EU’s landbrugsstøtte. Denne udvikling står i kontrast til f.eks. stigningen i USA’s
støtte og forhøjelsen af kreditgarantier til eksport af landets landbrugsprodukter uden nogen multilateral kontrol.
Den fælles landbrugspolitik stilles ligeledes over for de tidsfrister og krav, som en succesrig gennemførelse af
udvidelsen rejser samt de sundhedsmæssige hensyn. Hvis forhandlingerne med Mercosur-landene skal indgå i en
bredere proces, hvor man ligeledes behandler sociale aspekter og menneskerettighedsspørgsmål, skal man ikke kun
anstille handelsmæssige overvejelser, men også medtage spørgsmål om sundhed, produktionsvilkår og dyrevelfærd
samt anerkende den europæiske landbrugs- og fødevaremodel. Derfor er udviklingen af landbrugshandelen mellem
EU og Mercosur ikke kun et spørgsmål om markedsadgang.«
Begrundelse
Europæisk landbrug udsættes for direkte konkurrence fra landbrugsprodukter fra Mercosur-landene, som ikke er
underlagt de samme produktionskrav med hensyn til hygiejne, miljø og dyrevelfærd. Da det ikke kun er
handelsmæssige aspekter, der kendetegner forbindelserne med Mercosur, bør landbrugsforhandlingerne omfatte
andet end kun handelsbetingelser.
Afstemningsresultat
For: 19, imod: 43, hverken for eller imod: 11.
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Menneskerettigheder på arbejdspladsen«
(2001/C 260/14)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede på sin plenarforsamling den 30. november 2000 i henhold
til forretningsordenens artikel 23, stk. 3, at udarbejde en udtalelse om det ovennævnte emne.
I medfør af forretningsordenens artikel 11, stk. 4, og artikel 19, stk. 1, henviste ØSU det forberedende
arbejde til et særligt underudvalg.
Underudvalget vedtog sit forslag til ØSU’s udtalelse den 11. juni 2001 med Heinz Putzhammer som
ordfører og J. Ignacio Gafo Fernández som medordfører.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
11. juli 2001, med 120 stemmer for, 10 imod og 23 hverken for eller imod følgende udtalelse.
1. Generelle bemærkninger

Desuden har globaliseringens vidtrækkende konsekvenser for
arbejdslivet tilspidset diskussionen om arbejdstagernes grundlæggende rettigheder.

1.1.
Den 18. oktober 2000 anmodede kommissær Pascal
Lamy ØSU om at afgive en sonderende udtalelse om »Menneskerettigheder på arbejdspladsen«.

2. Udtalelsens formål
2.1.
Hovedformålet med udtalelsen er — via høring af
civilsamfundet — at præcisere ØSU’s holdning til spørgsmålet
om samhandel og social udvikling og at sikre denne holdning
en plads i EU’s forhandlingsposition. ØSU har allerede beskæftiget sig med denne problemstilling i en række tidligere
udtalelser.
2.2.
Med udgangspunkt i en analyse af det komplicerede
forhold mellem samhandel og social udvikling og forholdet
mellem handel og fattigdomsbekæmpelse skulle det herigennem være muligt at formulere en samlet indfaldsvinkel til
emnet, således at det bliver klargjort, at de grundlæggende
arbejdsnormer ikke er og ikke må være udtryk for camoufleret
protektionisme fra de industrialiserede landes side.
2.3.
Endvidere kunne det være relevant at se nærmere på
forholdet mellem de sociale standarder og handelsstrømmene
samt på vekselvirkningen mellem økonomisk vækst og forbedringen af arbejdsvilkårene.

3. Hovedtemaer i udtalelsen

3.1.

Den aktuelle situation

Den internationale samhandel har brug for internationale
regler. Hertil hører de grundlæggende arbejdstagerrettigheder.

3.1.1. Forbindelsen mellem samhandel og social udvikling
var i tiden efter 2. verdenskrig et vigtigt punkt i landenes
eksterne relationer og blev da også knæsat som princip i Den
internationale Handelsorganisations Havanna-charter. Toldog handelsaftalen fra 1948 (GATT) lagde imidlertid hovedvægten på liberalisering af samhandelen som instrument til fremme
af vækst og beskæftigelse.

3.1.2. ØSU understreger frihandelens betydning for den
globale økonomiske vækst. Økonomisk vækst yder et afgørende bidrag til velstandsfremgang, jobskabelse og fattigdomsbekæmpelse. Men det er nødvendigt at opstille rammer for
væksten, der fører frem til disse mål. I denne sammenhæng
understreger ØSU betydningen af en bæredygtig og socialt
ansvarlig vækst.

3.1.3. WTO-data viser, at udviklingslande (med undtagelse
af lande i krigstilstand og de tidligere kommunistiske stater),
som deltager i den globale frihandel, kunne opvise en stigning
i den årlige eksporttilvækst fra gennemsnitligt 4,3 % i
1980’erne til 6,4 % i 1990’erne. Set under et er eksportens
andel i udviklingslandenes BNP ganske vist vokset, men denne
stigning har været koncentreret på blot 13 lande (tre i
Latinamerika og 10 i Øst- og Sydøstasien). Sidstnævnte er i
henseende til økonomisk formåen og udviklingsniveau rykket
tættere på de udviklede industrilande. I de øvrige udviklingslande har eksporten hovedsagelig været koncentreret på råvarer
og ikke på industrivarer. Dette skyldes bl.a., at de udviklede
lande kun i ringe grad har åbnet deres markeder for landbrugs-
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Betydningen af at implementere de grundlæggende arbejdsnormer som rettesnore for økonomisk og social organisation

produkter fra udviklingslandene, samtidig med at teknologiske
problemer og handelshindringer gør det svært for forarbejdningsindustrien at konkurrere på de pågældende markeder.

3.2.

3.1.4. UNCTAD-rapporten om »Samhandel og udvikling«
fra 1997 påviser, at markedsadgang og handelsliberalisering
ikke automatisk fører til øget økonomisk vækst i udviklingslandene. Dette skyldes faldende råvarepriser, lav økonomisk vækst
i industrilandene i 1990’erne samt ufleksible beskatnings- og
prisstabiliseringsprogrammer i udviklingslandene, som har
svækket den indenlandske efterspørgsel.

3.2.1. Der er mange faktorer, som kan føre til en forbedring
af den økonomiske og sociale situation, der blev beskrevet i
det foregående kapitel. Et vigtigt instrument er f.eks. ILO’s
grundlæggende arbejdsnormer, som blev defineret internationalt i 1998, og som

3.1.5. Trods alle interessemodsætninger og forskelle i
grundholdninger er det et faktum, at globaliseringen bør
resultere i en generel forbedring af livskvaliteten. Imidlertid er
der belæg for, at økonomisk vækst ikke nødvendigvis fører
til en forbedring af udviklingsindikatorerne (dvs. fattigdom,
uddannelsesniveau, spædbørns- og børnedødelighed, almen
adgang til sundhedsydelser). Øget vækst er ganske vist fortsat
drivkraften i en forbedring af beskæftigelsessituationen. Men
vækst fører ikke automatisk til øget beskæftigelse og mindre
fattigdom. Væksten kan give sig forskellige udslag. Hvis den
som i Brasilien, Colombia, Kenya og Sydafrika resulterer i
større social ulighed med hensyn til lønninger og indkomster,
så vokser fattigdommen snarere, og følgen heraf bliver hindringer for væksten (1).

3.1.6. I mange dele af verden er der ikke sket nogen
mærkbar mindskelse hverken af fattigdommen eller af udviklings- og velstandskløften mellem fattige og rige lande. I 1960
var BNP pr. indbygger i verdens 20 rigeste lande atten gange
så højt som i de 20 fattigste lande. I tidsrummet indtil 1995
voksede forskellen til det 37-dobbelte. Mere end 80 lande har
i dag en lavere indkomst pr. indbygger end for 10 år siden (1).

3.1.7. Ifølge ILO’s rapport om beskæftigelsen på verdensplan for år 2000 er en tredjedel af verdens arbejdsvillige
befolkning fortsat arbejdsløs eller underbeskæftiget. Over
3 milliarder mennesker (godt halvdelen af jordens befolkning)
lever i dag for mindre end 2 US$ om dagen (2).

(1) »Global trends in work, employment and income — challenges
for social development«, Werner Sengenberger, ILO, Geneva,
2001.
(2) ILO’s 2001-rapport om beskæftigelsen på verdensplan, »Arbejdsliv
i informationssamfundet«, Genève 2001.

—

fremmer udviklingen af en social markedsøkonomi samt
dennes retsgrundlag og institutioner;

—

bidrager til anerkendelsen af arbejdsgiversammenslutninger og fagforeninger og dermed til opbygningen af et
civilsamfund;

—

tenderer i retning af at forbedre marginaliserede gruppers
stilling og sociale og økonomiske vilkår (arbejdstagere
uden kontrakt, børn, kvinder, tvangsarbejde);

—

bidrager til at opnå positive fordelingseffekter for arbejdstagerne (i den formelle sektor).

3.2.2. Alle parter skal kunne høste frugter af verdenshandelen. Resultatet må ikke blive en ødelæggende konkurrence
mellem udviklingslandene med brug af komparative fordele,
som alene er baseret på lave lønninger og udbytning af
arbejdskraften. Under alle omstændigheder er disse lande ude
af stand til at konkurrere med industrilandenes produktkvalitet.
Hvis de fattigste lande skal slippe fri af denne fælde, må
grundstenene lægges til større produktivitet og innovationsevne — og hér er udgangspunktet folk på arbejdspladsen.
Hverken brud på retten til at organisere sig og føre kollektive
forhandlinger eller børne- og tvangsarbejde giver reelt udviklingslandene komparative fordele.

Direkte udenlandske investeringer foretrækker således dynamiske markeder med stabile rammevilkår. Bortset fra lande som
Kina og Indonesien gik 55 % af DUI (3) ifølge OECD således i
1998 til udviklingslande, hvor de politiske og sociale rammevilkår er i fremgang, som f.eks. Brasilien, Mexico og Singapore.
De 48 fattigste udviklingslande formåede derimod kun at
tiltrække tilsammen 1 % af de direkte udenlandske investeringer.

(3) DUI = direkte udenlandske investeringer.
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3.2.3. Når børnearbejde og tvangsarbejde har form af
udbytning, udgør det en bremseklods for en bæredygtig
økonomisk udvikling, fordi befolkningen ikke opnår tilstrækkelige kvalifikationer. Der satses udelukkende på den komparative fordel, som er forbundet med lave eller slet ingen
lønninger, uden at der gøres forsøg på at øge arbejdets
produktivitet. Liberaliseringen af handelen og de nye teknologier har imidlertid reduceret behovet for lavt kvalificeret
arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Tempoet i den økonomiske
aktivitet og de teknologiske forandringer kræver innovation
og viden, dvs. den menneskelige kapital bliver stadig mere
vigtig. Det internationale program for afskaffelse af børnearbejde (International Programme on the Elimination of Child
Labour, IPEC), som blev igangsat i 1991, er et eksempel på,
hvordan man kan bidrage til at håndhæve forbudet mod
børnearbejde. Det internationale samfund ser deltagelse i IPEC
som et tegn på, at de pågældende lande arbejder på at
afskaffe børnearbejde. IPEC er blevet ILO’s største tekniske
samarbejdsprogram og demonstrerer, at det ad samarbejdets
vej kan lade sig gøre at føre de grundlæggende arbejdsnormer
ud i livet på gennemsigtig vis, når den politiske vilje er til
stede (1).

3.2.4. Erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder vedrørende arbejde omtaler udtrykkeligt vandrende
arbejdstagere. Mange af disse arbejdstagere er beskæftiget i
lande eller brancher, hvor der gælder særlige forbud for
udlændinge med hensyn til oprettelsen af fagforeninger eller
medlemskab af sådanne organisationer (f.eks. i Kuwait), hvor
de udtrykkeligt ikke er omfattet af arbejdsmarkedslovgivningen
(f.eks. i Kirgisistan), eller hvor der er sat urimeligt snævre
grænser for, hvilke rolle de må spille i faglige organisationer
(f.eks. i Mauretanien, Nicaragua, Rwanda eller Venezuela). De
grundlæggende arbejdsnormer kunne i denne forbindelse tjene
som en global minimumsbeskyttelse af vandrende arbejdstagere (2).

3.2.7. De internationale arbejdsnormer er i stigende grad
genstand for forhandlinger på såvel multilateralt som bilateralt
niveau:
—

På Det sociale Verdenstopmøde i København i 1995
forpligtede de deltagende stats- og regeringschefer sig til
at respektere arbejdstagernes grundlæggende rettigheder:
—

Retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger

—

Forbudet mod tvangsarbejde

—

Forbudet mod børnearbejde

—

Ligestilling på arbejdspladsen.

—

På Ministerkonferencen i Singapore i 1996 blev der
vedtaget et samarbejde mellem WTO- og ILO-sekretariaterne om verdenshandelens sociale dimension, uden at
der dog i praksis har fundet et formelt samarbejde sted.

—

I 1998 blev der med ILO-erklæringen om grundlæggende
principper og rettigheder vedrørende arbejde opnået
global enighed om, at det er påkrævet med alment
accepterede mindstenormer for at undgå, at den verdensomspændende konkurrence om at tiltrække virksomheder og arbejdspladser skal føre til en forringelse af leveog arbejdsvilkårene. Disse mindstenormer blev defineret
universelt, og det er udelukkende dem, det drejer sig om
i det følgende. Den internationale Arbejdsorganisation
(ILO) fik til opgave via teknisk bistand, finansielle hjælpeprogrammer og overvågning af de ratificerede ILOkonventioner at sætte skub i implementeringen af de
grundlæggende arbejdsnormer. ILO kan imidlertid også
evaluere situationen med hensyn til de grundlæggende
arbejdsnormer i lande, som ikke har ratificeret konventionerne. Ratificeringen af ILO-konventionerne er forfatningsretligt bindende, og ud af 184 medlemsstater har
efterhånden godt 150 lande forpligtet sig på de otte
grundlæggende konventioner inden for ovenstående
4 grupper af arbejdsnormer.

—

Den nye Cotonou-aftale af 23. juni 2000 omtaler såvel i
præambelen som i artikel 50 forholdet mellem samhandel
og grundlæggende arbejdsnormer. Aftalens hovedformål
er bekæmpelse af fattigdom, bæredygtig udvikling og
gradvis integrering af AVS-landene i verdensøkonomien,
samtidig med at AVS-landene forpligter sig til at opbygge
en udviklingspolitisk strategi.

—

EU’s frihandelsaftale med Sydafrika samt EU’s forhandlingsoplæg til en frihandelsaftale med Mercosur har for
første gang medtaget grundlæggende arbejdsnormer og
regler om overvågningen af disse i relation til frihandel.

3.2.5. Retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger sætter arbejdstagerne i stand til at opnå et lønniveau,
som svarer til deres arbejdes produktivitet. Dette medfører
ikke nogen udjævning af forskellene i arbejdstagerindkomster
på verdensplan, således at der stadig gør sig komparative
fordele gældende. Retten til at organisere sig og føre kollektive
forhandlinger kan styrke såvel arbejdstagernes innovationsevne og jobegnethed som deres langsigtede tilknytning til den
samme virksomhed.

3.2.6. Overholdelsen af ILO’s grundlæggende arbejdsnormer understøttes yderligere af den nye bevidsthed hos forbrugerne, som i voksende omfang efterspørger produkter, der er
fremstillet efter principperne om fair handel.

(1) I forbudet mod børnearbejde indgår en definition på bestemte
typer arbejde, som har karakter af udnyttelse.
(2) Samlet rapport om den konkrete opfølgning af ILO-erklæringen,
Genève 2000.
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—

EU’s og USA’s generelle præferenceordninger giver et
yderligere incitament til udviklingslande, som respekterer
de grundlæggende arbejdsnormer.

—

De demonstrationer, som har fundet sted efter den
3. WTO-ministerkonference i Seattle, er et vidnesbyrd
om, at de grundlæggende menneske- og arbejdstagerrettigheder er et centralt tema i den offentlige debat og vil
derfor forblive på den politiske dagsorden.

3.2.8. Gennemførelsen af de grundlæggende arbejdsnormer
samt yderligere sociale fremskridt i udviklingslandene kræver
tid og penge, lige som udviklingslandenes regeringer og det
globale civilsamfund skal forpligte sig politisk på at støtte
denne proces. ØSU finder det derfor nødvendigt at gå frem
med langsomme skridt og at følge processen på vej med
støtteforanstaltninger fra EU’s og andre internationale organers
side.

3.3.

Ønsket om en »social dagsorden« inden for næste WTO-runde

3.3.1. De industrialiserede lande tilstræber en yderligere
liberalisering af verdenshandelen i WTO-regi og gør derfor en
kraftig indsats for at få udviklingslandene til at deltage i en ny
forhandlingsrunde i Quatar i november. Det er hensigten at
opstarte en »udviklingsrunde«, hvor udviklingslandene skal
have særlige markedsindrømmelser, og udviklingslandenes
integration i verdensøkonomien støttes ved at tage fat på
handelens udviklingsdimension. ØSU støtter idéen om en
international og tværinstitutionel »social dagsorden« parallel
med WTO’s dagsorden. Følgende tiltag bør indtage en fremtrædende plads i forhandlingsoplægget:

3.3.1.1. Støtte til Kofi Annans initiativ om »Den globale
Pagt: En udfordring til erhvervslivet«. Sammen med et flertal af
medlemslandene og deres økonomiske partnere forsøger ILO
at overtale erhvervslivet til at respektere de internationalt
anerkendte arbejds- og miljøminimumsnormer. Den globale
Pagt er imidlertid ikke tænkt som en adfærdskodeks og
indeholder derfor ingen procedure til overvågning af, at
virksomhederne overholder de forpligtelser, som de frivilligt
påtager sig. Alligevel er der tale om et vigtigt public relationsredskab.

3.3.1.2. Overholdelsen af f.eks. internationale arbejds- og
miljønormer bør garanteres. Hensigten er, at en overvågningsinstans under de enkelte regeringers kontaktorganer skal
støtte håndhævelsen af disse retningslinjer. Frivillige adfærdskoder kan også være en god og alternativ metode til at sikre, at
dette gennemføres på en effektiv måde på virksomhedsniveau.
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3.3.1.3. Støtte f.eks. i form af internationale hædersdiplomer eller præferenceadgang til internationale, offentlige låneinstitutioner skal ydes til multinationale virksomheder, der i
overensstemmelse med ILO’s trepartserklæring forpligter sig
på de internationale arbejdsnormer via selvpålagte adfærdskodekser eller via produktmærkning om social bæredygtighed.

3.3.1.4. Overholdelsen af de internationale arbejdsnormer
samt overvågningen af disse bør gradvis medtages i EU’s
bilaterale frihandelsaftaler. EU’s nuværende ordning med generelle præferencer indrømmer præferencefordele, hvis ILOkonventionerne om retten til at organisere sig og føre kollektive
forhandlinger samt om mindstealder for adgang til beskæftigelse bliver overholdt (ILO-konvention nr. 87, 98 og 138). For
Burmas vedkommende trak EU de yderligere præferencefordele
tilbage efter en observationsperiode på 10 år, fordi der blev
konstateret grove overtrædelser af menneskerettighederne i
form af tvangs- og børnearbejde. Den økonomiske løftestangseffekt af disse præferencer må imidlertid styrkes. Denne GPSordning, hvorefter EU giver ekstra toldindrømmelser til lande,
der overholder de internationale arbejdsnormer, skal styrkes
og udvides med yderligere incitamenter. Med henblik herpå bør
der hurtigst muligt foretages gennemførlighedsundersøgelser.

3.3.1.5. ØSU bifalder det initiativ om »Alt undtagen våben«,
som er vedtaget af EU’s Ministerråd, og som indebærer
omgående afskaffelse af EU-told og importmængdebegrænsninger for de 49 fattigste udviklingslande, som en vigtig
indrømmelse til udviklingslandene. Disse indrømmelser bør
udbygges yderligere i de kommende år under forsætning af, at
ILO’s grundlæggende konventioner overholdes.

3.3.1.6. I den næste WTO-runde bør der i forhandlingsdagsordenen med udviklingslandene medtages yderligere
emner, som kan bidrage til at forbedre sidstnævntes økonomiske situation, herunder f.eks.:

—

Genforhandling af aftalen om handelsrelaterede aspekter
af intellektuel ejendomsret (TRIPS).

—

Forbedret markedsadgang for eksportprodukter fra udviklingslande.

—

Gruppefritagelser, såfremt visse objektive og dokumenterbare betingelser er opfyldt, for udviklingslandene fra
bestemte WTO-liberaliseringskrav, så der tages behørigt
hensyn til forskellene i udviklingsniveau.
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Bistand til udviklingslande i forbindelse med brugen af
ordningen til bilæggelse af handelskonflikter.

ØSU vil uddybe disse henstillinger i en udtalelse om »Forberedelse af den 4. WTO-Ministerkonference i Qatar — ØSU’s
standpunkt«.

3.3.2. Betragter man dette forhandlingsoplæg under ét, er
det klart, at de grundlæggende arbejdsnormer ikke er og fra
udviklingslandenes side ikke må fortolkes som et udslag
af protektionisme fra industrilandenes side. Hvis EU gør
overholdelsen af grundlæggende arbejdsnormer til et vigtigt
punkt på sin politiske dagsorden, må det naturligvis føre en
politik, som er baseret på disse principper, og selv implementere dem både hjemme og i sine eksterne relationer.

3.3.3. Alle internationale organisationer, som øver direkte
indflydelse på udviklingslandenes politik, må udvise social
ansvarlighed. Det gælder f.eks. ILO, Verdensbanken, IMF,
WTO, UNCTAD og andre. Den Internationale Valutafond og
Verdensbanken har gennem de seneste tre årtier fulgt en
primært udbudsorienteret kurs i udviklingslandene i form af
lån, støtte til direkte investeringer og gældseftergivelse for
fattige, reformtrængende lande under betingelse af, at der
samtidig blev ført en restriktiv penge-, skatte- og lønpolitik
med det formål at nedbringe inflationen og underskuddet på
betalingsbalancens løbende poster. Strukturtilpasningsprogrammerne, dvs. privatiseringen af den offentlige sektor og
dereguleringen af vare- og faktormarkederne, skulle sætte skub
i frihandelen og øge markedseffektiviteten. Resultatet har været
begrænset, med i bedste fald en beskeden stigning, undertiden
en direkte nedgang i den økonomiske vækst og beskæftigelsen
og en forøgelse af udviklingslandenes gældsætning, lige som
indkomstkløften og dermed fattigdommen er vokset. Dette
skyldtes også, at disse tiltag kun i begrænset omfang er
blevet fulgt op med en forbedring i de pågældende landes
styringskapacitet. Disse erfaringer tilsiger, at en bæredygtig
økonomisk udvikling i udviklingslandene kun kan opnås, hvis
de internationale finansinstitutioners strukturtilpasningsprogrammer udbygges med en »social dimension«, uden hvilken
der ikke kan tages højde for den sociale situation i disse lande,
lige som der må insisteres på en fornuftig offentlig forvaltning
i de pågældende lande. Dette kræver også støtte fra industrilandene til gældsnedbringelsesprogrammer.

3.3.4. Hvad civilsamfundet angår, skal EU’s forpligtelse på
den sociale dagsorden være udgangspunktet for inkorporering
af de grundlæggende arbejdsnormer i forhandlinger om fornyelse af det internationale samhandelssystem. Udviklingslandene
skal have både teknisk og finansiel bistand samt indrømmes
rimelige overgangsperioder til gennemførelsen af minimumsnormer. Til dette formål kunne blandede rådgivende udvalg
for EU’s frihandelsaftaler eller andre fora være et egnet teknisk
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hjælpemiddel. På verdensplan findes der allerede en række
sådanne blandede rådgivende udvalg, som f.eks. møderne
mellem de økonomiske og sociale interessegrupper i EU/AVS,
Euro-Middelhavstopmøderne mellem de økonomiske og sociale råd og lignende organer, samt regelmæssige møder mellem
MERCOSUR’s økonomiske og sociale forum og det økonomiske og sociale råd for social dialog i Chile. Noget tilsvarende
gælder for forbindelserne til Indien og nogle af ansøgerlandene.
3.4.
Hvordan kan det internationale system bedst fremme
universal anvendelse af de grundlæggende arbejdsnormer,
f.eks. gennem en positiv sammenkædning af liberalisering af
handel og investeringer?
3.4.1. De grundlæggende arbejdsnormer kunne knæsættes
som forsigtighedsprincip i en fælles erklæring fra så mange
ILO-WTO-medlemmer som muligt.
3.4.2. Med henblik herpå er det bydende nødvendigt, at
forholdet mellem handelsforanstaltninger, handelsliberalisering og grundlæggende arbejdsnormer — som foreslået i
Det Europæiske Råds konklusioner fra oktober 1999 —
efterprøves i et permanent ILO- og WTO-forum. Hvis dette
forum skal være virkelig repræsentativt, må det efter ØSU’s
opfattelse udvides til også at omfatte internationale finansielle
institutioner som f.eks. UNCTAD, UNDP og Verdensbanken.
Også arbejdsmarkedets parter på internationalt plan samt
andre dele af civilsamfundet bør inddrages i det permanente
forums arbejde.
3.4.3. Dette permanente forum bør gives mulighed for
at analysere sammenkædningen af liberalisering og social
udvikling, så man kan identificere god praksis og enes om
metoder til at fremme et handelssystem, der støtter social
udvikling.

4. Planlægning af underudvalgets arbejde samt opfølgning
4.1.
I betragtning af emnets internationale dimension og
nødvendigheden af at starte en dialog med tredjelanderepræsentanter er der blevet indledt et samarbejde med de grupper i
ØSU, som står for de formelle forbindelser til de pågældende
lande:
4.1.1. Euromed-partnerskabet: En ØSU-informationsrapport om »International handel og social udvikling« er under
udarbejdelse, og der blev foranstaltet en høring af det organiserede civilsamfund i Egypten i Alexandria den 5. maj 2001.
4.1.2. Forbindelserne mellem AVS og EU: såvel fra ØSU’s
som fra AVS’ side arbejdes der på tematiske bidrag om
»Afbalanceret samhandel og økonomisk og social udvikling«.
En høring af økonomiske og sociale interessegrupper i 15 karibiske lande fandt sted i Santo Domingo den 22. og 23. maj
2001.
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4.1.3. Den Internationale Sammenslutning af Økonomiske
og Sociale Råd og tilsvarende organer bestående af næsten
40 organisationer fra forskellige dele af verden: det tema,
som behandles i år, er: »Styring af globaliseringen — en
nødvendighed af hensyn til de allersvageste«, hvorom ØSU for
nylig har vedtaget en informationsrapport (CES 326/2001 fin
rev.).
4.1.4. Der er blevet foranstaltet en række høringer i tilknytning til denne udtalelse, navnlig høringen i ILO’s hovedsæde i

17.9.2001

Genève med deltagelse af fagforeninger og arbejdsgiverrepræsentanter fra Afrika, Asien og Latinamerika.
4.2.
Det er planen, at udtalelsen om »Menneskerettigheder
på arbejdspladsen« skal præsenteres i forskellige fora, som
har forbindelse til implementeringen af strategien, lige som
dialogen med repræsentanter for tredjelande om dette spørgsmål vil blive videreført.
4.3.
ØSU’s præsidium agter at afholdelse en slutkonference
i Bruxelles med det formål at skabe offentlig opmærksom
omkring ØSU’s arbejde på området.

Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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BILAG
til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse

Forkastede ændringsforslag
Følgende ændringsforslag blev forkastet under debatten, men opnåede over en fjerdedel af de afgivne stemmer.
Punkt 3.3.4
Anden del af første punktum erstattes med:
»Hvad civilsamfundet angår, skal EU’s forpligtelse på den sociale dagsorden være udgangspunktet for på internationalt
niveau at fremme universel anvendelse af de grundlæggende arbejdsnormer.«inkorporering af de grundlæggende
arbejdsnormer i forhandlinger om fornyelse af det internationale samhandelssystem.
Begrundelse
Selvindlysende.
Afstemningsresultat
For: 47, imod: 85, hverken for eller imod: 4.
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning om anvendelse af internationale regnskabsstandarder«
(2001/C 260/15)
Rådet besluttede den 16. marts 2001 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 Harry Byrne til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 27. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling, mødet den 11. juli 2001,
følgende udtalelse med 97 stemmer for og 1 imod.
1. Resumé af Kommissionens forslag
1.1.
Det Europæiske Råd i Lissabon den 23. og 24. marts
2000 satte 2005 som frist for implementering af Kommissionens handlingsplan for finansielle tjenesteydelser (1). Dette
forslag til forordning er en vigtig del af denne plan.
1.2.
Formålet med denne forordning er at sikre, at alle
børsnoterede selskaber i EU pr. 2005 anvender vedtagne
International Accounting Standards (IAS). Dette vil berøre de
7 000 børsnoterede selskaber i EU.
1.3.
De foranstaltninger, man er i færd med at træffe, vil
også sikre, at EU kan medvirke til udarbejdelse af IAS i
fremtiden.
1.4.
Det er strategiske forretningsmæssige- og finansielle
overvejelser snarere end tekniske regnskabsmæssige forhold,
der er drivkraften bag denne ændring. Disse omfatter markedsføringspotentiale, grænseoverskridende fusioner og overtagelser, kommunikation med aktionærer og finansieringsmuligheder.

udarbejde koncernregnskab i henhold til vedtagne International Accounting Standards (IAS) (artikel 4). Vedtagne IAS er de
standarder, der er vedtaget at skulle anvendes inden for EU i
overensstemmelse med den foreslåede godkendelsesprocedure
(artikel 6).

2.2.

Medlemsstaternes beføjelser (artikel 5)

Medlemsstater kan:
—

kræve eller tillade, at de virksomheder, der er nævnt i
artikel 4, anvender vedtagne IAS i forbindelse med
udarbejdelse af årsregnskaber (2);

—

kræve eller tillade, at ikke-børsnoterede selskaber anvender vedtagne IAS; eller

—

kræve ensartet anvendelse af vedtagne IAS inden for større
sektorer som bank- og finansieringssektoren, uanset om
virksomhederne er børsnoterede eller ej.

1.5.
Kommissionen henleder opmærksomheden på, at syv
medlemsstater (Østrig, Belgien, Tyskland, Frankrig, Finland,
Italien og Luxembourg) allerede udtrykkeligt tillader børsnoterede selskaber at udarbejde deres koncernregnskaber i overensstemmelse med IAS.
2.3.

2. Beskrivelse af forslagets indhold

2.1.

Væsentlige krav

Godkendelsesmekanisme

2.3.1. Godkendelsesmekanismen er et vigtigt element i den
foreslåede forordning. For at sikre, at ingen IAS er behæftet
med mangler, der gør dem uegnet til anvendelse inden for EU,
vil alle IAS blive underlagt en godkendelsesmekanisme, som
vil bestå af et kontrolniveau og et ekspertniveau.

Fra senest 2005 skal alle børsnoterede selskaber i EU samt
selskaber, der forbereder børsnotering på en reguleret børs,
( 1)

KOM(1999) 232 endelig af 11.5.1999.

(2) Dvs. kretidselskabets eget regnskab i modsætning til koncernens
konsoliderede regnskaber.

17.9.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

2.3.2. Kontrolniveauet — regnskabskontroludvalget — vil
bestå af repræsentanter fra alle medlemsstater og skal afgive
udtalelse om, hvorvidt en IAS standard bør vedtages af EU
eller ej og i givet fald fra hvilken dato.

2.3.3. Et regnskabsteknisk udvalg på ekspertniveau vil
støtte Kommissionen. Det regnskabstekniske udvalg vil være
af rådgivende karakter og have den ekspertise, der skal til for
at vurdere standarderne. Herudover vil udvalget løbende følge
processen med at sætte IAS-standarder og således være i stand
til at øve indflydelse på udviklingen heri og kunne sikre rettidig
beslutningstagen om nye standarder.

2.3.4. Kommissionen har til hensigt at lade alle eksisterende
IAS-standarder og hermed forbundne fortolkninger, som er
opført i bilaget til forordningen, omfatte af denne vedtagelsesprocedure senest pr. 31. december 2002.

2.4.

Regnskabsdirektivernes rolle

2.4.1. De eksisterende EU-regnskabsdirektiver vil forblive i
kraft og skal følges af alle virksomheder. Anvendelse af IAS vil
blive et tillægskrav for alle børsnoterede virksomheder.

2.4.2. Kommissionen er allerede gået i gang med at ændre
Fjerde (1) og Syvende (2) regnskabsdirektiv med henblik på at få
dem bragt i overensstemmelser med IAS.
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3.3.
ØSU er klar over, at der kun er et begrænset antal
valgmuligheder, hvis det fastsatte mål skal nås. Faktisk er det
eneste alternativ at følge de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper i USA, US GAAP (3). ØSU er af den opfattelse, at
det ville være forkert af EU at overtage de amerikanske
regnskabsaflæggelsesprincipper som global standard, blandt
andet fordi EU’s interesser slet ikke ville være afspejlet i
udviklingen af disse standarder.

3.4.
ØSU mener derfor, at IAS er den eneste internationalt
anerkendte regnskabsstandard, som kan bruges til at realisere
målet om udvikling af globale standarder via global deltagelse.

3.5.
Størrelsen og betydningen af EU’s økonomi taget i
betragtning vil forslaget gøre EU til en grundpille i den
internationale støtte til IASB (4) (som netop er blevet revideret
og styrket). Selv om EU ikke vil komme til at deltage
direkte, vil det sikre, at EU’s interesser er godt repræsenteret i
forbindelse med udviklingen af IAS; hertil kommer, at der i
forvejen er fem europæiske medlemmer af IASB.

3.6.
ØSU er klar over, at det er ca. 300 EU-virksomheder,
der anvender de amerikanske regnskabsprincipper (US GAAP).
Dette skyldes først og fremmest, at dette i dag er en betingelse
for at opnå en såkaldt SEC (US Securities and Exchange
Commission)-børsnotering, snarere end at de amerikanske
GAAP har en egentlig selvstændig værdi.

3.6.1. ØSU tror, at den vej, man nu har valgt at gå, vil give
IASB en betydelig støtte i bestræbelserne på at få SEC’s
godkendelse af at acceptere IAS-baserede regnskaber, der ikke
er i overensstemmelse med US GAAP, selv om man er klar
over, at dette næppe vil ske før 2005. Dette vil svare til den
situation, hvor amerikanske virksomheder kan opnå EUbørsnotering på baggrund af deres US GAAP-baserede regnskaber.

3. Generelle bemærkninger

3.1.
ØSU er en varm tilhænger af forordningens målsætning, dvs. at etablere et fælles regnskabsgrundlag for EU for
alle børsnoterede selskaber. Dette er vigtigt i relation til
programmet for gennemførelse af det indre marked i relation
til finansielle tjenesteydelser.

3.2.
ØSU medgiver, at det valg, man træffer nu, er særdeles
vigtigt, eftersom dette sandsynligvis vil blive udslagsgivende
for al regnskabsaflæggelse i EU på længere sigt. ØSU er derfor
af den opfattelse, at alle involverede parters interesser, fra
investorer til ansatte, må tages i betragtning.

(1) 78/660/EØF, EFT L 222 af 14.8.1978, s. 11.
(2) 83/349/EØF, EFT L 193 af 18.7.1983, s. 1.

3.7.
ØSU mener, at alle parter på længere sigt ville være
bedst tjent med en mulig tilnærmelse mellem IAS og US
GAAP, og det skal bemærkes, at USA på trods af den
amerikanske tilknytning til US GAAP er fuldt repræsenteret i
IASB.

3.8.
ØSU er enig med Kommissionen i, at den foreslåede
forordning ikke alene vil bringe integrationen af de europæiske
markeder for kapital og tjenesteydelser et skridt videre, men
tillige være et incitament til investering i EU’s børsnoterede
virksomheder.

(3) »Generally Accepted Accounting Principles«/almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.
(4) »International Accounting Standards Board« (tidligere »Internationale Accounting Standards Committee«).
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3.9.
På linje med sin støtte til brugen af IAS bifalder ØSU
også den godkendelsesmekanisme, som man er i gang med at
oprette. Dette vil sikre, at man vil kunne undgå at implementere
standarder i EU, som ikke er praktisk anvendelige.

3.9.1. Således vil IAS ikke automatisk gælde inden for EU,
men først når de er vedtaget efter den godkendelsesmekanisme,
i hvilken Regnskabskontroludvalget, som ledes af Kommissionen, og hvor alle medlemsstater er repræsenteret, har sagt god
for dem.

3.9.2. Imidlertid har man for at kunne give en detaljeret
teknisk vurdering oprettet et regnskabsteknisk udvalg, som
beskrevet i betragtning 8 i forslaget til forordning.

3.9.3. På opfordring fra Kommissionen vil denne funktion
blive varetaget og finansieret af et organ fra den private sektor
ved navn EFRAG — European Financial Reporting Advisory
Group (1). Som organ fra den private sektor vil dets anbefalinger ikke nødvendigvis skulle følges af Kommissionen, som skal
afgive en rapport, der specificerer EFRAGS anbefaling og sin
egen vurdering til Regnskabskontroludvalget, der på baggrund
heraf træffer en afgørelse.

3.9.4. Dette organ vil ikke alene støtte godkendelsesmekanismen, men også sætte EU i stand til at overvåge og bidrage
til udviklingen af fremtidige standarder.

3.9.5. ØSU kan varmt støtte Kommissionens tanke om, at
hver enkelt IAS enten vil blive vedtaget eller forkastet i sin
helhed. At indføre delvis vedtagelse eller modificerede versioner af IAS ville virke særdeles forvirrende og underminere
principbeslutningen om at anvende IAS.

3.10. ØSU anbefaler, at medlemsstaterne, når de overvejer
at anvende beføjelserne under artikel 5, er opmærksom på

(1) EFRAG udgøres af følgende organer: CEA — Den Europæiske
Forsikringskomité, EFAA — European Federation of Accountants
and Auditors for SMEs, EFB — European Banking Federation,
EFFAS — European Federation of Financial Analysts Societies,
ESBG — European Savings Bank Group, FEE — Sammenslutningen af Europæiske Forlæggere, FESE — Federation of European
Stock Exchanges, GEBC — European Group of Co-operative
Banks, UNICE — Sammenslutningen af Industri- og Arbejdsgiverorganisationer i Europa, UPEAME — European Association of
Craft and Small and Medium-sized Enterprises.
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den potentielle indvirkning på (a) beskatningen af berørte
virksomheder og (b) medarbejderinformationsniveauet.

3.11. Det ligger ØSU særligt på sinde, at små og mellemstore virksomheders (SMV) behov tilgodeses. ØSU noterer sig
derfor med tilfredshed, at SMV vil være repræsenteret i EFRAG.

3.12. I betragtning af, at udviklingen på længere sigt
sandsynligvis vil gå i retning af, at al regnskabsaflæggelse i EU
vil tage sit udgangspunkt i IAS, skal ØSU også foreslå, at IASB
allerede nu opfordres til at starte processen med at udvikle
— i relation til SMV’er — bedre egnede standarder eller
regelsæt; de øgede rapporteringskrav for børsnoterede virksomheder kommer oveni. Eftersom nogle SMV’er vil blive
fremtidens børsnoterede virksomheder, ville dette muliggøre
en relativt let overgang for SMV’er, hvis dette bliver aktuelt.

3.13. Hensigten med at indføre IAS ville blive undermineret, hvis standarder blev forkastet i andet end yderst sjældne
tilfælde. ØSU håber, at EU-ekspertinvolveringen i standardetableringsprocessen og IASB’s anerkendelse af værdien af at
opretholde EU-støtte vil sikre, at forkastelse kun sjældent
kommer på tale — om overhovedet.

3.14. ØSU ønsker over for Kommissionen at understrege,
at den må garantere, at alle IAS og forbundne fortolkninger vil
foreligge på samtlige fællesskabssprog.

3.15. ØSU er klar over, at bank- og forsikringsverdenen er
bekymret over visse aspekter af den mulige indførelse af
bogføring af finansielle instrumenter til fuld dagspris under en
fremtidig IAS, og at dette spørgsmål overvejes af Kommissionen. Spørgsmålet vil også blive underkastet de gængse høringsprocedurer, som anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af
nye regnskabsstandarder. ØSU er sikker på, at man vil finde en
tilfredsstillende løsning.

3.16. ØSU bemærker, at det ifølge artikel 2 er muligt at
anvende »tilsvarende regnskabsstandarder«. ØSU forstår, at
Kommissionen alene har til hensigt at anvende denne bestemmelse midlertidigt, indtil en passende IAS foreligger. ØSU
mener, at artikel 2 bør ændres, så dette klart fremgår.
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3.17. Indførelsen af de foreslåede regnskabsaflæggelseskrav
for børsnoterede virksomheder må, hvis de skal have den
ønskede effekt, understøttes af kontrolforanstaltninger, der
sikrer, at reglerne efterleves. ØSU foreslår, at den pågældende
virksomheds revisorer lader det fremgå af deres beretning, om
regnskaberne er afgivet i overensstemmelse med IAS. Hvis
ikke, bør de nationale myndigheder i den givne medlemsstat
have bemyndigelse til at anmode virksomheden om at genudsende regnskabet i korrekt form.
3.18. ØSU noterer sig, at forordningens virkemåde vil blive
taget op til vurdering senest den 1. juli 2007, og afgiver gerne
kommentarer til denne revision, når det bliver aktuelt. ØSU er
af den opfattelse, at det vil være særlig vigtigt at gennemgå
godkendelsesmekanismens virkemåde for at sikre, at formålet
med at anvende IAS inden for EU opfyldes.
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procedure til evaluering af deres egnethed. ØSU tror, at tidlig
EU-involvering i udarbejdelsen af alle nye IAS er den bedste
måde at beskytte europæiske interesser på.
4.3.
ØSU understreger behovet for en fremadrettet planlægning for at imødekomme behovene hos SMV’er og andre
enheder, der ikke er umiddelbart berørt af den foreslåede
forordning, så man ender med at have et solidt fælles grundlag
for regnskabsaflæggelse i EU som en nødvendig del af det indre
marked.
4.4.
ØSU finder det vigtigt, at relaterede emner, så som
beskatning og medarbejderinformation, ikke bliver negativt
berørt af de nye forslag.
4.5.
ØSU skal atter understrege, at fuld adgang til IAS
og forbundne fortolkninger på alle fællesskabssprog er et
ufravigeligt krav.

4. Konklusion
4.1.
ØSU er en varm tilhænger af målsætningerne i den
foreslåede forordning og tror, at vedtagelsen af IAS er den
eneste praktisk mulige måde at nå disse.
4.2.
ØSU går tillige stærkt ind for godkendelsesmekanismen, som udgør retsgrundlaget for anvendelsen af IAS og en

4.6.
ØSU skal henlede opmærksomheden på behovet for
foranstaltninger, der sikrer fuld overensstemmelse med de nye
rapporteringskrav.
4.7.
Endelig skal ØSU foreslå, at EU anvender sin indflydelse
til at tilskynde IASB til at indgå i en dialog med de tilsvarende
amerikanske instanser for at bane vejen for en i sidste ende
fælles international ramme for regnskabsaflæggels.

Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om uddannelse af erhvervschauffører til godstransport og personbefordring ad landevej«
(2001/C 260/16)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 21. februar 2001 under henvisning til EF-traktatens
artikel 71 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet, som udpegede Dethmer H. Kielman til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 6. juni
2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
11. juli 2001, enstemmigt følgende udtalelse.
1. Indledning

1.1.
Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 af 20. december
1985 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale
område inden for vejtransport indeholder bestemmelser om
erhvervsuddannelse for chauffører inden for godstransport og
personbefordring ad landevej.

1.2.
Indholdet af den uddannelse, der fører til udstedelse af
kvalifikationsbevis, er fastsat i direktiv 76/914/EØF. Til dette
direktiv hører et bilag, hvori det hedder, at uddannelsen med
henblik på opnåelse af et kvalifikationsbevis mindst skal
omfatte en række nærmere specificerede elementer, for så vidt
de ikke allerede er omfattet af uddannelsen med henblik på
opnåelse af førerbevis.

1.3.
Både forordningen og direktivet er forældet. Forordningen stammer fra 1985, direktivet fra 1976. Det betyder, at
navnlig den del af uddannelsens indhold, som ikke er optaget
i EF-bestemmelserne om erhvervelse af kørekort (direktiv
91/439/EØF), er stærkt forældet.

1.4.
Da der ikke i Fællesskabet, undtagen i Frankrig og
Holland, eksisterer nogen forpligtelse til at følge en erhvervsuddannelse, udøver de fleste erhvervschauffører deres erhverv
alene på grundlag af et kørekort. For visse former for
godstransport som f.eks. transport af farlige stoffer gælder der
naturligvis en strengere ordning.

1.5.
Med henblik på at øge færdselssikkerheden og sikkerheden under stilstand, sikre tjenesteydelsernes kvalitet, fremme
den erhvervsmæssige integration og påvirke beskæftigelsen i

positiv retning finder Kommissionen det vigtigt at indføre både
en ordentlig grunduddannelse og en efter- og videreuddannelse.

1.6.
Harmoniseret indførelse af en generel forpligtelse til at
gennemføre denne uddannelse er samtidig et praktisk eksempel
på, at man inden for EU tilstræber, at liberaliseringen af
transportmarkedet skal gå hånd i hånd dels med tiltagende
konkurrence, dels med harmonisering af de sociale og arbejdsretlige bestemmelser.

1.7.
Det foreslåede direktiv indeholder en fællesskabsramme, som omfatter de eksisterende erhvervsuddannelser, jf.
forordning (EØF) nr. 3820/85, og bidrager til løsning af en
række specifikke problemer, der kendetegner erhvervschaufførmarkedet, såsom rekruttering af nye chauffører og sikring
af chaufførernes duelighed.

2. Generelle bemærkninger

2.1.
ØSU kan tilslutte sig Kommissionens opfattelse, at
den nuværende situation, hvor erhvervschauffører inden for
personbefordring og godstransport ad landevej fungerer uden
nogen form for erhvervsuddannelse, må bringes til ophør. Det
kan derfor også tilslutte sig det pragmatiske forslag om at
indføre en obligatorisk minimumsuddannelse, som det allerede
er sket i Holland og Frankrig.

2.2.
ØSU har forståelse for de vanskeligheder, Kommissionen forventer, hvis der indføres krav om fuldstændig grunduddannelse, som i alt omfatter 420 timer. Hvis der blev stillet
krav om at følge den fuldstændige grunduddannelse, ville det
uden tvivl medføre problemer på arbejdsmarkedet. Selv under
de nuværende omstændigheder er der betydelig mangel på
kvalificerede chauffører.
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2.3.
Den obligatoriske minimumsgrunduddannelse varer
210 timer fordelt på seks uger a 35 timer. Det er således
halvdelen af det antal timer, som den fuldstændige grunduddannelse omfatter. Den er obligatorisk for alle nye chauffører
uanset alder og køretøjskategori. Indførelse af denne minimumsgrunduddannelse vil efter ØSU’s opfattelse sætte de
pågældende i stand til at fungere som erhvervschauffører i en
yngre alder. Uddannelsens varighed må ses i relation til
medlemsstaternes allerede eksisterende uddannelser og deres
niveaukrav i forbindelse med kørekort og faglige kvalifikationer. På den baggrund må det undersøges, om antallet af
undervisningstimer på kort sigt kan forøges.

2.4.
Ved siden af minimumsgrunduddannelsen har Kommissionen indføjet princippet om efter- og videreuddannelse i
direktivforslaget. Det foreslås, at chauffører hvert femte år skal
følge efter- og videreuddannelse i fem dage. Kombineret med
den forudgående minimumsuddannelse virker det som en god
løsning, og erfaringerne fra Frankrig viser da også, at efter- og
videreuddannelse har en positiv effekt.

2.5.
ØSU kan tilslutte sig Kommissionens forslag om, at
personer, der allerede fungerer som erhvervschauffører, når
direktivet træder i kraft, fritages for minimumsuddannelsen.
ØSU tilslutter sig ligeledes Kommissionens forslag om, at
disse chauffører dog skal følge den obligatoriske efter- og
videreuddannelse hvert femte år. Det svarer til en dag pr. år.

2.6.
Kommissionen foreslår, at der opstilles kriterier for
godkendelse af uddannelsesinstitutioner. Det finder ØSU ikke
så vigtigt. Langt vigtigere er objektive kriterier for kontrol
af eksamensinstitutionerne, som helst bør opstilles af de
kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat.

3. Særlige bemærkninger

3.1.
Det står ikke ØSU helt klart, hvilken målgruppe
Kommissionen har for øje. I artikel 2 i direktivforslaget
defineres en erhvervschauffør som en chauffør, der udfører
godstransport »mod vederlag«. Falder chauffører, der beskæftiger sig med transport for egen regning, også ind under denne
definition, eller gør de ikke? Kommissionen har nu forklaret,
at alle chauffører, der ikke er omfattet af undtagelserne i
direktivforslagets artikel 3, falder ind under definitionen, hvis
de udfører godstransport med køretøjer med en lasteevne på
over 3,5 ton. Inden for personbefordring omfatter direktivet
førere af køretøjer med over 9 personer, inklusive chaufføren.
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3.2.
Det står ikke ØSU klart, hvad Kommissionen mener
med bemærkningen i begrundelsen om, at grunduddannelsen
»vil øge ... sikkerheden under stilstand«. ØSU beder Kommissionen forklare dette nærmere.

3.3.
Af forslagets begrundelse og af bilaget »Minimumskrav
til erhvervsuddannelse« fremgår det efter ØSU’s opfattelse ikke
klart, om den fuldstændige grunduddannelse varer 420 eller
630 timer. Kommissionen har forklaret, at modsigelsen skyldes
en ukorrekt formulering/oversættelse i teksten. Kommissionen
understreger, at normen for den fuldstændige uddannelse er
420 timer i alt.

3.4.
Kommissionen fastslår i artikel 9, at erhvervschauffører
skal følge grunduddannelsen og efter- og videreuddannelsen i
den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige bopæl, så man
undgår såkaldt »kørekortturisme«. Da Kommissionen i samme
artikel foreslår gensidig anerkendelse af minimumsgrunduddannelsesbeviser, kvalifikationsbeviser og efter- og videreuddannelsesbeviser, kan det efter ØSU’s opfattelse ikke spille
nogen rolle, hvor en erhvervschauffør følger grunduddannelsen og efter- og videreuddannelsen. Begrænsningen til den
medlemsstat, hvor en chauffør har sin sædvanlige bopæl,
stemmer ikke overens med forslaget om gensidig anerkendelse.

3.5.
Efter ØSU’s opfattelse lægger Kommissionen ikke
tilstrækkelig vægt på det kvalitative aspekt, herunder navnlig
de normer, medlemsstaterne skal overholde i forbindelse med
eksamen. ØSU mener, at ordentlige eksamener er den eneste
metode til at sikre, at kursisterne virkelig har taget uddannelsens indhold til sig; de er således lige så vigtige som uddannelsens varighed.

3.6.
Kommissionen foreslår, at underviserne skal have fem
års praktisk erhvervschaufførerfaring og have gennemgået den
fuldstændige grunduddannelse og efter- og videreuddannelsen.
Det er efter ØSU’s opfattelse for restriktivt. Det er et spørgsmål,
om der kan findes undervisere nok, hvis disse krav fastholdes.
Kommissionen må i hvert fald indføje en flerårig overgangsbestemmelse i direktivet, hvis kravene til undervisernes kvalifikationer skal kunne opfyldes.

3.7.
Dette direktiv skal nødvendigvis også gælde for ansøgerlandene, så snart de optages som medlemmer af EU, så man
kan garantere færdselssikkerheden i et udvidet EU og undgå
konkurrencefordrejning.
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4. Sammenfatning og konklusioner
4.1.
Generelt kan ØSU støtte Kommissionens forslag om
indførelse af obligatorisk minimumsgrunduddannelse for erhvervschauffører kombineret med periodisk kontrol af de
krævede kvalifikationer og om nødvendigt suppleret med efterog videreuddannelse hvert femte år. Det vil nemlig bl.a. øge
færdselssikkerheden, forbedre tjenesteydelsernes kvalitet og
påvirke beskæftigelsen i positiv retning.
4.2.
ØSU beder Kommissionen skabe klarhed om den
nøjagtige målgruppe. Hvad menes der med »chauffører, som
udfører godstransport mod vederlag«? Ligeledes bør Kommissionen forklare, hvad der menes med påstanden om, at
grunduddannelse og efter- og videreuddannelse vil øge »sikkerheden under stilstand«.
4.3.
Efter ØSU’s opfattelse koncentrerer Kommissionen sig for stærkt om det kvantitative aspekt, nemlig
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det minimale antal uddannelsestimer, og for lidt om
eksamenskravene.
4.4.
Ifølge Kommissionens forslag skal grunduddannelsen
og efter- og videreuddannelsen gennemføres i den medlemsstat, hvor erhvervschaufføren har sin sædvanlige bopæl. Det
svarer til kørekortdirektivets bestemmelser om erhvervelse af
kørekort. Men ØSU er tilbøjelig til at mene, at det er en unødig
begrænsning i forbindelse med grunduddannelsen, ikke mindst
når man betænker, at Kommissionen samtidig foreslår gensidig
anerkendelse af grunduddannelsesbeviser, kvalifikationsbeviser
og efter- og videreuddannelsesbeviser.
4.5.
Endelig gør ØSU opmærksom på, at det bliver meget
vanskeligt at finde det tilstrækkelige antal undervisere, når
Kommissionen kræver, at de skal have fem års erhvervschaufførerfaring og have gennemgået den fuldstændige grunduddannelse og efter- og videreuddannelsen. Kommissionen bør
overveje at ændre forslaget på det punkt.

Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Maltas tiltrædelsesforberedelser«
(2001/C 260/17)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 13. juli 2000 at udarbejde en udtalelse om det
ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Eksterne Forbindelser, som udpegede Kenneth
Walker til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 28. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
11. juli 2001, følgende udtalelse med 66 stemmer for, 28 imod og 22 hverken for eller imod.
NB: Situationen i forbindelse med Maltas tiltrædelsesfremskridt
skifter hurtigt, både hvad angår afslutning af kapitler og
indførelse af lovgivning i Malta. Oplysningerne i nærværende
rapport var korrekte pr. 28. juni 2001, datoen for sektionsmødet, og ændringer indtruffet efter denne dato er således ikke
medtaget i rapporten.

nødvendige forudsætninger for den videre industrielle omstrukturering, som nødvendigvis må finde sted uden hensyn til
medlemskab af EU.

1. Indledning

1.4.
Denne beretning fokuserer på, hvor langt den maltesiske økonomi og det maltesiske folk i øjeblikket er med
forberedelserne til at opfylde EU’s regelværk og de øvrige
forpligtelser, som er forbundet med medlemskabet. I beretningen tilstræbes det at vurdere, hvad der allerede er opnået, og
give et skøn over, hvad der endnu mangler at blive gjort.
Beretningen vil uvægerligt også behandle de politiske spørgsmål, som til syvende og sidst bliver afgørende for, om Malta
ønsker at gå videre med sin ansøgning.

1.1.
Republikken Malta er et parlamentarisk demokrati med
en lang og broget historie, i løbet af hvilken øens strategiske
placering i Middelhavet har medført, at det maltesiske folk
har spillet en kernerolle i udviklingen af den europæiske
civilisation. Siden forhistorisk tid har Malta været et populært
mål for besøgende, som ikke alle har været ubetinget velkomne.
Malta har været styret af fønikiere, romere, riddere af St.
Johannes ordenen, franskmænd og briter. To gange har øen
stået ved en historisk korsvej: i det 16. århundrede, da
malteserridderne drev de tyrkiske invasionstropper ud, og igen
under anden verdenskrig, da Malta stod fast mod aksemagternes vælde, spillede øen en altafgørende rolle for det videre
historiske forløb i Vesteuropa. For den anden af disse bedrifter
modtog Malta The George Cross, der er den højeste britiske
orden givet til civile for tapperhed.

1.3.1. Der er imidlertid en betydelig hindring, som skal
overvindes. Som det eneste af ansøgerlandene har Malta på
nuværende tidspunkt ikke en klar politisk konsensus om EUmedlemskab. Medmindre, og indtil, en sådan konsensus opnås
og ser ud til at være bæredygtig, må der sættes spørgsmålstegn
ved, om Malta er rede til medlemskab.

1.5.
Ordføreren blev i sit arbejde assisteret af Leonard Mizzi
fra Maltas Erhvervskontor, som han står i stor gæld til. En
delegation fra studiegruppen besøgte Malta den 21.-23. marts
2001 (1).

2. Vurdering af Maltas tiltrædelsesfremskridt

1.2.
Det Europæiske Råd i Helsingfors den 10.-11. december 1999 godkendte åbningen af tiltrædelsesforhandlinger
med Malta og fem andre ansøgerlande. Disse lande er senere
blevet betegnet »Helsingfors-gruppen«.

1.3.
Maltas gode økonomiske og politiske situation gør
landet til den førende kandidat til medlemsskab af EU.
Malta opfylder Københavnskriterierne, har en velfungerende
markedsøkonomi og menes at kunne modstå det konkurrencemæssige pres inden for EU, forudsat at landet skaber de

2.1.
Maltas hidtidige forbindelser med EU, den politiske,
økonomiske og sociale baggrund, forhandlingsprocessen, forhandlingsfremskridtet, en vurdering af særlige problemområder, status over den sociale og civile dialog i Malta, virkningen
af tiltrædelsen på bestemte sektorer, holdningerne i Malta til
tiltrædelse og spørgsmålet om finansiering behandles i et
særskilt dokument.

(1) Beretning om et studiebesøg til Malta som led i udarbejdelsen af en
udtalelse om »Maltas tiltrædelsesforberedelser« R/CES 460/2001.
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3. Sammendrag

3.1.
Malta har på nuværende tidspunkt ikke en klar politisk
konsensus om EU-medlemskab. Det regerende Nationalistparti
går ind for øjeblikkelig tiltrædelse, da man i partiet mener, at
dette ikke blot er ønskeligt set ud fra et historisk og politisk
synspunkt, men er nødvendigt for at give incitament og
finansiel støtte til at tage fat på de kendte strukturelle
problemer i Malta.

3.2.
Arbejderpartiet foretrækker på den anden side at
udskyde medlemskabet af EU, indtil de værste af disse problemer er blevet løst og vil i mellemtiden bevare venskabelige
forbindelser med EU og forhandle sig frem til en eller anden
form for frihandelssammenslutning, »Middelhavets Schweiz«.

3.3.
Nationalistpartiet planlægger at afholde folkeafstemning om medlemskab, når tiltrædelsesforhandlingerne er tilendebragt og i alle tilfælde inden det næste parlamentsvalg, som
afholdes senest i januar 2004. Arbejderpartiet har erklæret, at
det, såfremt det igen kommer til magten ved dette valg, vil
trække Maltas ansøgning om medlemskab tilbage, uanset
udfaldet af folkeafstemningen.

3.3.1. De seneste meningsmålinger viste, at antallet af
stemmer for øjeblikkelig tiltrædelse af EU og antallet af
stemmer imod står næsten lige, men mange har endnu ikke
taget stilling.

3.4.
I øjeblikket opfylder Malta alle Maastricht-kriterierne
med undtagelse af kriteriet om det årlige budgetunderskud.
Den samlede statsgæld ligger imidlertid på ca. 59 % af BNP, og
selvom dette er under Maastricht-kriteriet på 60 % og mindre
end gælden i flere medlemsstater, er tallet stigende, hvilket,
såfremt denne tendens fortsætter, vil få det til at ligge over
referenceniveauet inden måldatoen for tiltrædelse.

3.4.1. Det maltesiske BNP i købekraftspariteter (KKP) er
52 % af EU-gennemsnittet.

3.4.2. Økonomien er meget eksportorienteret, og i 1999
udgjorde eksporten af varer og tjenesteydelser 89 % af BNP.
EU er Maltas største samhandelspartner og tegner sig for 65 %
af den maltesiske import samtidig med, at EU opretholder et
væsentligt handelsoverskud.

3.4.3. De væsentligste økonomiske aktiviteter er elektronik,
skibsfart, værftsindustri og turisme. Landbruget udgør kun
2,5 % af BNP, og landbruget er særdeles fragmenteret.

3.4.4. Malta er meget tæt befolket med omkring 1 200 indbyggere pr. km2; 21 % af det samlede landområde er bebygget.
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3.4.5. Den maltesiske økonomi er domineret af mikrovirksomheder, idet 95 % af virksomhederne har færre end ti ansatte.
3.5.
Styrings- og Aktionsudvalget Malta-EU (MEUSAC) blev
nedsat med det formål at forbedre gennemsigtigheden i
forhandlingsprocessen ved at inkludere alle interesserede sektorer.
3.5.1. Nogle af de organer, som høres af MEUSAC, klager
over, at der ikke altid er afsat tilstrækkelig lang tid til drøftelser
til, at de kan rådføre sig med deres medlemmer.
3.6.
Maltas første nationale program for overtagelse af
Fællesskabets regelværk blev offentliggjort den 18. september
2000.
3.6.1. Malta har fået bevilget en overgangsperiode på fire
år under kapitlet om energi for at kunne opbygge strategiske
reservelagre af olie.
3.6.1.1. EU har angivet, at Malta sandsynligvis vil kvalificere
sig til dispensation efter tiltrædelsen med hensyn til klassificeringen af landets elektricitetsforsyningssystem som et »lille
isoleret system«.
3.6.1.2. Malta er blevet tilstået en fireårig overgangsperiode
under kapitlet om fri bevægelighed for varer til fornyelse af
markedsføringstilladelser for lægemidler.
3.6.1.3. Under kapitlet om fri bevægelighed for arbejdstagere har Malta fået bevilget en overgangsperiode på syv år, i løbet
af hvilken landet kan gøre brug af beskyttelsesforanstaltninger,
når det gælder retten for arbejdstagere fra andre EU-medlemsstater til at søge arbejde i Malta. Malta afviger fra andre
ansøgerlande ved, at strømmen af arbejdstagere efter tiltrædelsen forventes at søge indad, hvorimod den i andre ansøgerlande
forventes at søge ud af disse stater til EU.
3.6.2. Til dato har Malta åbnet 28 kapitler af Fællesskabets
regelværk og midlertidigt afsluttet 17. Malta håber at kunne
åbne kapitlet om landbrug under det belgiske formandskab.
3.7.
På nogle områder vil der eventuelt opstå vanskeligheder, som skal løses i løbet af forhandlingsprocessen.
3.7.1. Der findes stadig en del restriktioner i forbindelse
med udlændinges køb af fast ejendom i Malta.
3.7.2. Der er behov for at styrke den administrative kapacitet med henblik på håndhævelse af den intellektuelle ejendomsret (f.eks. politi, toldvæsen og problemer med udenretlige
forlig).
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3.7.3. I forbindelse med EU’s konkurrencepolitik står Malta
over for to år med koncentreret arbejde med at få tilnærmet
lovgivningen yderligere, med stram omstrukturering og med
øget liberalisering og privatisering. Den nuværende støtte til
værfterne skal aftrappes.

3.8.
Høringsprocedurerne mellem den maltesiske regering
og arbejdsmarkedets parter er formaliseret gennem Maltas
Råd for Økonomisk og Social Udvikling, et selvregulerende
trepartsorgan, som er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiversammenslutninger, fagforeninger og regeringen.

3.7.4. På fiskeriområdet afdækkede det nationale program
for overtagelse af gældende EF-ret problemer med den toldtarif
på 15 %, som gælder for eksporteret fisk, og behovet for at
fastholde fiskeribevaringszonen inden for 25 sømil med henblik på at bevare bestandene.

3.8.1. I øjeblikket deltager andre elementer af det civile
samfund kun perifert i denne proces, og de er ikke en integreret
del af den, men det er generelt accepteret, at dette er det første
skridt i en udviklingsproces.

3.7.5. Der er en del bekymring i EU over antallet af skibe
under maltesisk flag, som er tilbageholdt i EU-havne, og
antallet af inspektioner af indregistreringer i Malta. Malta har
verdens fjerdestørste handelsflåde, heraf mange olietankskibe.
De maltesiske søfartsmyndigheder er langt fra i stand til at
sikre kontrollen med de skibe, der er indregistreret hos dem,
og som for størstepartens vedkommende ejes af rederier fra
tredjelande.

3.7.6. Omkostningerne ved gennemførelsen af EU’s miljøbestemmelser udgør omkring 5 % af Maltas BNP. Der er
problemer med renovation, vandmangel og kvaliteten af og
omkostningerne i forbindelse med vandforsyningen.

3.7.7. Regelværket forventes at skabe problemer på landbrugsområdet. Spørgsmålet om Maltas beskyttelsestold på
landbrugsprodukter er et af problemerne, et andet er konkurrencen fra EU, som Maltas fragmenterede og relativt ineffektive
landbrug udsættes for.

3.7.8. Malta har anmodet om overgangsperioder i forbindelse med direktiverne om arbejdstid, støj på arbejdspladsen,
midlertidige eller mobile byggepladser og brug af arbejdsudstyr. Nogle maltesiske industrifolk mener ikke, at det antal
overgangsperioder, som der er anmodet om, er tilstrækkeligt.

3.7.9. Lovforslag i forbindelse med tilpasningen af Maltas
forbrugerbeskyttelsespolitik til EU’s direktiv om produktansvar
fremsættes i år, men det ligger ikke klart, hvordan direktivet
om pakkerejser kan blive sat i kraft på kort sigt, eftersom de
relevante gennemførelsesorganer først oprettes i 2002.

3.7.10. Det maltesiske erhvervsliv anmoder om et højt loft
for momsfritagelse og så gerne de samme bestemmelser om
nulsats indført, som gælder i Det Forenede Kongerige og
Irland. Der er ligeledes udtrykt frygt for, at pres for at få
harmoniseret skatten i EU vil føre til en stigning i den generelle
skattebyrde for det maltesiske erhvervsliv.

3.8.2. Regeringen foreslår, at der oprettes et Fælles Rådgivende Udvalg Malta-EU med seks repræsentanter fra hver side.

3.9.
Visse sektorer af den maltesiske økonomi vil blive
kraftigt berørt af et EU-medlemskab.

3.9.1. Turisme er en af de største industrier i Malta, men
udviklingen heraf begrænses af mangel på plads, faciliteter og
ressourcer. I branchen er der ligeledes bekymring over nogle
aspekter af Fællesskabets lovgivning om beskæftigelse.

3.9.2. Skibsværfter og skibsbygning udgør en vigtig, men
tabgivende del af den maltesiske økonomi. Der er behov for
både et omstruktureringsprogram og hensynsfulde forhandlinger om, hvorledes støtten kan aftrappes.

3.9.3. Fremstillingssektoren er bekymret over virkningen af
flere direktiver om arbejdskraft, beskæftigelse samt sundhed
og sikkerhed. Størstedelen af virksomhederne i Malta er
mikrovirksomheder, som ingen fagforeningstilknytning har,
og som derfor ikke har mulighed for at forhandle sig frem til
særlige skræddersyede aftaler.

3.9.4. Fuglejagt er en populær sport i Malta med over
15 000 tilhængere, som er bekymrede for, om EU-lovgivningen kommer til at begrænse eller endog sætte en stopper
for deres sport, og de er derfor utilbøjelige til at stemme for
medlemskab, medmindre der kan opnås et tilfredsstillende
kompromis.

3.9.5. Gozo lider under problemet med »dobbelt afsondrethed«, og øens indbyggere mener, at der er behov for støtte fra
EU på så favorable vilkår som muligt.

3.9.6. Overholdelse af ØMU-regelværket er også betinget af
fuldførelsen af liberaliseringen af kapitalbevægelsesprocessen.
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3.9.7. Antallet af uafsluttede sager ved Maltas Civilret er en
kilde til bekymring. Skønt de maltesiske myndigheder har
forsøgt at tage fat på problemet, vil medlemskab af EU
sandsynligvis medføre en stigning i antallet af retssager, hvilket
vil forværre situationen.

3.10. I modsætning til de central- og østeuropæiske anmsøgerlande kan Malta ikke drage nytte af finansiering fra ISPA
eller SAPARD. ØSU mener, at ISPA-programmet bør udvides
til at omfatte Malta.

4. Konklusioner

4.1.
Det er generelt anerkendt i Malta, at der uanset
spørgsmålet om EU-medlemskab skal gennemføres væsentlige
strukturreformer for at sætte det maltesiske samfund i stand til
at tilpasse sig de ændrede vilkår med henblik på at kunne
konkurrere i en stadigt mere globaliseret økonomi. Nogle
mener, at det nuværende tempo, som ændringerne finder sted
i, og som er drevet af behovet for at kunne opfylde kravene i
Fællesskabets regelværk inden for regeringens fastsatte tidsplan
for tiltrædelse, er for hurtigt, og at det vil være at foretrække at
gå frem i et mere moderat tempo, men der er ingen tvivl om,
at udsigten til EU-medlemskab fungerer som en katalysator for
ændringer, og det er spørgsmålet, om de nødvendige reformer
i realiteten vil blive gennemført uden dette incitament.

4.1.1. Faktisk lykkes det i øjeblikket regeringen at gennemføre væsentlige dele af regelværket i et bemærkelsesværdigt
tempo, og den er tydeligt opsat på at fuldende processen med
vedtagelse af regelværket inden for den fastsatte frist.

4.2.
Der er behov for opbygning af kapacitet inden for
infrastrukturen i den offentlige sektor. Det vil tage tid at skabe
den organisation, der er nødvendig for at kunne effektuere den
store mængde ny lovgivning, der skal til for at vedtage
regelværket og at sikre et passende niveau af håndhævelse. Det
er ligeledes nødvendigt at styrke domstolenes evne til at kunne
behandle den deraf følgende mængde retssager.

4.3.
Blandt modstandere af EU-tiltrædelsen er der en tendens til at skælde oplysningsprogrammer, der er iværksat af
regeringen med EU-støtte, ud for at være »propaganda«. Mange
af de adspurgte har imidlertid antydet, at der er generel mangel
på forståelse for sagen i det maltesiske folk. I betragtning af de
vidtrækkende følger af den beslutning, der skal tages, er det
klart ønskeligt, at folk er fuldt informerede om de spørgsmål,
det drejer sig om, når de skal afgive deres stemme ved
folkeafstemningen.
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4.4.
Til dato har Malta anmodet om en række dispensationer og overgangsperioder. Nogle industrifolk mener, at det
antal overgangsperioder, der er anmodet om, ikke er tilstrækkeligt, eller at de ikke er lange nok. På den anden side er det antal
overgangsperioder, der er anmodet om, blandt de længste i
alle ansøgerlandene til dato. Dette afspejler til dels de problemer, som Maltas ø-status udgør, og nødvendigheden af at
præsentere det maltesiske folk for en attraktiv pakke.

4.5.
Malta har en veludviklet social dialog, som er ved at
blive yderligere forstærket. På nuværende tidspunkt befinder
ngo’er og andre organisationer i det civile samfund sig i
periferien af denne proces og er ikke en integreret part heraf.

4.6.
Den maltesiske regering har fastlagt en vidtrækkende
høringsprocedure om EU-medlemskabet ved hjælp af MEUSAC. Der er fremsat klager over, at omfanget af oplysninger
og den korte svartid er til skade for organisationers, og navnlig
frivillige organisationers, evne til at give et velovervejet svar.
Der blev ligeledes luftet bekymring over for delegationen om,
at regeringen har afvist at offentliggøre resultaterne af sine
konsekvensanalyser, eller om, at resultaterne først afsløredes,
når den holdning, man havde forhandlet sig frem til, allerede
var videresendt til Bruxelles.

4.6.1. Efter delegationens besøg i Malta meddelte regeringen, at resultaterne af konsekvensanalyserne vil blive offentliggjort fra april 2001.

4.7.
Malta har et omfattende socialsikringssystem, som
sagtens kan stå mål med systemerne i størstedelen af medlemsstaterne.

4.8.
ØSU glæder sig over forslaget om at nedsætte et blandet
rådgivende udvalg EU-Malta, men påpeger, at delegationer til
et sådant udvalg sædvanligvis består af repræsentanter fra
erhvervslivets parter og andre elementer af det civile samfund.
I betragtning af, at blandede rådgivende udvalg fungerer
som rådgivere for regeringer, ville det være ulogisk, hvis
regeringerne var direkte repræsenterede i delegationerne.

4.9.
ØSU mener, at det bør overvejes også at gøre Malta
berettiget til ISPA-finansiering, både før og efter tiltrædelsen.

For at kunne fremlægge en acceptabel pakke for det maltesiske
folk bør forhandlingsprocessen som minimum resultere i en
tilfredsstillende løsning på en række spørgsmål, som drøftes i
et særskilt dokument. Maltas forhandlere skal afdække, helst
på et tidligt stadium, hvilke områder de vil give køb på, hvis
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deres forhandlingsposition i vigtige punkter ikke er acceptabel
for EU.
4.10. Selv om det er generelt accepteret i Malta, at en
ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union indebærer en forpligtelse til at vedtage Fællesskabets regelværk, og at
et »Europa à la carte« er udelukket, er det opfattelsen, at det er
ufornuftigt at afslå at tilstå ansøgerlandene dispensationer og
overgangsperioder, som de nuværende medlemsstater nu nyder
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godt af, eller at forvente, at standarden for håndhævelse skal
være højere i ansøgerlandene, end den er i den nuværende
Union.
4.11. Hvad angår økonomisk, politisk og social udvikling
og i relation til det fremskridt, der er gjort med vedtagelsen af
regelværket, har Malta placeret sig godt blandt de første af de
stater, der bliver medlemmer af Unionen. Spørgsmålet er så,
om der er politisk vilje til at opnå dette.

Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om »Anmodning fra Kommissionen til ØSU om at
udarbejde en sonderende udtalelse, der foregriber Kommissionens meddelelse om sundhed og
sikkerhed på arbejdspladsen«
(2001/C 260/18)
I et brev af 12. december 2000 anmodede EU-kommissær Anna Diamantopoulou under henvisning til
EF-traktatens artikel 262 Det Økonomiske og Sociale Udvalg om at udarbejde en sonderende udtalelse,
der foregriber om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Beskæftigelse, Sociale og Arbejdsmarkedsmæssige
Spørgsmål og Borgerrettigheder, som udpegede Thomas Etty til ordfører og Christa Schweng til
medordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 20. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
11. juli 2001, med 123 stemmer for, 1 imod og 4 hverken for eller imod følgende udtalelse.
1. Indledning

1.1.
På Nice-topmødet vedtog man »En europæisk socialog arbejdsmarkedspolitisk dagsorden« for de kommende år
og lagde under overskriften »Foregribning af ændringerne i
arbejdsmiljøet med henblik på at drage fuldt udbytte heraf
gennem en ny ligevægt mellem fleksibilitet og sikkerhed« op
til, at Kommissionen bør udvikle fællesskabsstrategien for
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen på grundlag af en
meddelelse. Rådet opridsede også hjørnestenene i denne nye
strategi:

—

de eksisterende normer kodificeres, tilpasses og eventuelt
forenkles;

—

nye risici som f.eks. stress på arbejdspladsen imødegås
gennem normative initiativer og udveksling af erfaringer
om god praksis;

—

anvendelsen af lovgivningen i små og mellemstore virksomheder fremmes under hensyn til de særlige problemer,
de må kæmpe med, navnlig gennem et særligt program;

—

udvekslingen fra og med 2001 af god praksis og samarbejdet mellem arbejdstilsynene udvikles for bedre at
opfylde de fælles væsentlige krav.

1.1.1. Under overskriften »Flere og bedre jobs« anføres det
endvidere, at Rådet i sin beskæftigelsespolitik vil tage større
hensyn til målene for bedre jobs og til strategiens betydning
for væksten som et vigtigt led i bestræbelserne på at gøre det
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attraktivt at arbejde. Kommissionen bør i sin beskæftigelsespolitik være opmærksom på betydningen af målene for bedre
jobs (navnlig når det gælder sundhed og sikkerhed).

1.2.
Da Kommissionen har anmodet ØSU om en initiativudtalelse om en ny strategi for sikkerhed og sundhed på
arbejdspladsen, vil ØSU henlede opmærksomheden på sin
udtalelse fra december 1999 (1), hvor følgende spørgsmål
rejstes:
—

Hvordan kan EU’s lovgivning vedrørende sundhed og
sikkerhed gøres mere effektiv?

—

Hvordan kan koblingen mellem erhvervsegnethed og
sundhed og sikkerhed styrkes?

—

Hvordan kan man bekæmpe nye sundheds- og sikkerhedsrisici?

1.2.1. I svarene på disse spørgsmål udforskedes især mulighederne for at fremme og sætte større fokus på EU’s ikkelovgivningsmæssige rolle, uden at det rokker ved EU’s lovgivningsrolle. Information og oplysningskampagner, referencemateriale, uddannelse, benchmarking og forskning er i den
forbindelse blevet behandlet, især hvad angår på den ene side
forbindelsen mellem sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
og erhvervsegnethed og på den anden side mulighederne for
at overvinde de nye risici.
1.3.
Selv om kommissæren i sin anmodning direkte henviser til udtalelsen fra december 1999, anmoder hun ØSU om at
hjælpe hende med at udvikle idéer om, »hvilken rolle lovgivning kan spille ved siden af andre foranstaltninger såsom den
sociale dialog, blød lovgivning — fortolkende meddelelser og
vejledninger, især om nye sundhedsfarer — oplysningskampagner osv.«
1.3.1. Formålet med nærværende udtalelse er derfor at
supplere den foregående.
1.4.
Hvis antallet af arbejdsulykker giver en indikation om
situationen, er de seneste statistikker fra Eurostat temmelig
opmuntrende.
1.4.1. Tallene viser, at der har været en klart faldende
tendens i arbejdsrelaterede ulykker med mere end tre dages
fravær i perioden 1994-1996. De faldt med 3,3 %. Faldet i
ulykker med dødelig udgang på mere end 13 % er endnu mere
bemærkelsesværdig. Nylige statistikker fra Eurostat viser, at

(1) EFT C 51 af 23.2.2000 — Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen: Fællesskabsforanstaltningernes gennemførelse og nye risici.
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denne tendens måske er stagnerende i perioden 1996-1998,
men at den øgede erhvervsaktivitet ikke gav sig udslag i en
stigning i arbejdsrelaterede ulykker. ØSU noterer sig disse
udviklingstendenser, men ser fortsat med bekymring på disse
data, som i absolutte tal forbliver særdeles høje: 4,7 mio.
mennesker blev ofre for arbejdsrelaterede ulykker i 1996, dvs.
3,6 % af arbejdsstyrken, og flere end 5 500 personer døde som
resultat af arbejdsrelaterede ulykker. De store forskelle mellem
medlemsstaterne giver også anledning til stor bekymring.

1.4.2. På den anden side må man tage hensyn til det faktum,
at data fra Eurostat ikke kaster meget lys over de såkaldte
nye risici såsom stress, kumuleret belastningsskade (RSI) og
muskel- og ledsmerter (MSD). De udviklinger, som Eurostat
har målt, må suppleres med resultaterne fra Det Europæiske
Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene i instituttets
tredje europæiske undersøgelse fra 2000, der er baseret på
interviews af 21 000 arbejdstagere fra alle medlemsstater (2).
Samtidig med, at der i perioden 1990-2000 er sket en
forbedring i arbejdstagernes egen opfattelse af deres sundhed
og sikkerhed på arbejdspladsen, når det gælder arbejdsrelaterede risici, indberetter stadig flere mennesker arbejdsrelaterede
sundhedsproblemer. Muskel- og ledsmerter og almen træthed
øger, mens stress forbliver på samme niveau som i 1995undersøgelsen. Instituttet mener også, at det på basis af tre
undersøgelser siden 1990 har konstateret følgende udviklingstendens: Arbejdsvilkårene bliver ikke bedre. Resultaterne fra
instituttets undersøgelser er blevet bekræftet af nationale
arbejdsstatistikker i visse medlemsstater, f.eks. hvad angår RSI.

2. Generelle bemærkninger

2.1.
Fællesskabets strategi for sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen bør bidrage væsentligt til at opfylde Nicetopmødets målsætning om bedre og flere jobs. Den målsætning
forudsætter, at der gøres mere for at forbedre arbejdsmiljøet,
især ved at bekæmpe de gamle og nye farer, der udgør den
største risiko for arbejdstagernes helbred. Det forudsætter
også, at Fællesskabets strategi for sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen ikke kun fokuserer på arbejdets indvirkning på
helbredet, men også helbredets indvirkning på arbejdet. Det
kan f.eks. ske ved at foretage passende tilpasninger af arbejdsmiljøet, så handicappede personer har mulighed for at vende
tilbage til arbejdsmarkedet.

(2) Ten Years of Working conditions in the European Union.
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2.2.
På grund af den hurtige udvikling inden for ny
teknologi, nye produkter og nye industrier er det vigtigt, at
Kommissionen har en strategi på plads, der både skuer fremad
og tilbage og som giver mennesker mulighed for styring af nye
risici på en sikker måde. Udover at undersøge tidligere sager
og eksisterende sygdomme og styre traditionelle risici gennem
forbud, restriktioner og substitution har Kommissionen også
brug for en strategi til at imødegå fremtidens farer.

der kombinerer lovforanstaltninger med ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger. ØSU erkender, at Kommissionens lovgivningsmæssige rolle fortsat er vigtig, og støtter Kommissionens
rolle hvad angår evaluering og overvågning af, hvordan
lovgivningen gennemføres, og fremsættelse af forslag til forbedringer.

2.3.
For at reagere mere effektivt på de europæiske borgeres
opfattelse af virksomhedernes ansvar for sundhed og sikkerhed
som et vigtigt spørgsmål bør Fællesskabet fokusere på mere
end blot overholdelse af mindstenormer for sundhed og
sikkerhed i henhold til direktiver. Kommissionen bør træffe
foranstaltninger, som tilskynder arbejdsgivere, arbejdstagere
og andre til at gå et skridt videre og ikke blot fokusere på
kravopfyldelse, men sætte handling bag ordene, når det gælder
bedre jobs og et mere sundt arbejdsmiljø i praksis; man bør
især være mere opmærksom på de nye risici, som knytter sig
til atypisk arbejde og arbejde, der udføres i underentreprise.
Dette mål kan primært opnås ved at øge bevidstheden om, at
»god sundhed og sikkerhed er en god forretning« (1). Vejledning
om udvikling af mekanismer (herunder virksomheders ansvar
for sundhed og sikkerhed), der motiverer arbejdsgivere til at
udvikle egne procedurer til at forbedre arbejdslivets kvalitet, er
af afgørende betydning.

3.1.2.

2.4.
Spørgsmålet om sundhed og sikkerhed er alt for vigtigt
til udelukkende at blive overladt til eksperter, branchefolk og
offentlige myndigheder. Arbejdsgivere og arbejdstagere bør
gives et større ansvar for og øve større kontrol med sundhedsog sikkerhedssystemet i Europa, og det bør afspejle sig i
prioriteringen af sundhed og sikkerhed i politikernes planer og
handlinger. Det kræver, at sundheds- og sikkerhedshensyn
integreres i andre politikområder, især det indre marked samt
uddannelse og bevidstgørelse via Den Europæiske Socialfond.
Der er derfor et behov for at tage stilling til synspunkter om
disse andre områder.

Evaluering af anvendelsen af direktiver

3.1.2.1. Alle direktiver på sundheds- og sikkerhedsområdet
kræver, at medlemsstaterne informerer om anvendte foranstaltninger i forbindelse med omsætning af EU-lovgivning til
national lovgivning og praksis og efter et vist tidsrum (fire eller
fem år i de fleste tilfælde) rapportere tilbage om implementeringen af direktivernes anvendelse.

3.1.2.2. ØSU understreger betydningen af disse nationale
rapporter og mener, at de bør være et vigtigt udgangspunkt
for enhver ændring af direktiver. For at udføre denne funktion
på en tilfredsstillede måde er det ifølge ØSU vigtigt, at
de nationale rapporter inkluderer nationale arbejdstager- og
arbejdsgiverorganisationers synspunkter, og at rapporterne
diskuteres med disse, inden de bliver sendt til Kommissionen.

3.1.2.3. Kommissionen bør udarbejde en sammenfattende
rapport om de nationale rapporter og aflevere denne til
det tresidede rådgivende udvalg for sikkerhed, hygiejne og
sundhedsbeskyttelse på arbejdspladsen, der har hjemsted i
Luxembourg. Dette udvalg vil så få muligheden for at vedtage
en udtalelse om indholdet af den sammenfattende rapport.
ØSU ønsker at henlede Kommissionens opmærksomhed på
den udtalelse, der blev vedtaget af det rådgivende udvalg i
1999 om gennemførelsen af direktiver.

3. Særlige bemærkninger

3.1.

Lovforanstaltninger

3.1.1. Hvad angår lovgivningsmæssige foranstaltninger
fastholder ØSU, at Kommissionen må føre en afvejet politik,

(1) Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs konference om »God sundhed og sikkerhed er en god forretning«, september 1997.

3.1.2.4. Denne procedure vil være med til at afgøre, hvorvidt ændringer af eksisterende lovgivning er nødvendig, hvis
arbejdstagere (f.eks. hushjælp, de væbnede styrker, politiet eller
visse specifikke civilbeskyttelsestjenester), der stadig ikke er
omfattet af rammedirektivets generelle rækkevidde, bør inkluderes, eller hvis bestemte undtagelser fortsat er begrundede.
ØSU understreger, at den lovmæssige kontrol med gennemførelsesforanstaltningerne kun er en del af opgaven, og at det er
nødvendigt at foretage en konkret og praktisk evaluering af
gennemførelsen på arbejdspladserne, før man kan danne sig et
overordnet indtryk af gennemførelsen i medlemsstaterne. ØSU
mener, at dette kræver deltagelse og engagement fra alle berørte
parter (offentlige myndigheder, sociale partnere, ledelses- og
arbejdstagerrepræsentanter) på alle niveauer (EU-, nationalt,
virksomheds-, tværfagligt og sektorniveau).
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Foranstaltninger, der skal gøre lovgivningen mere effektiv

3.1.3.1. ØSU helligede en stor del af sin tidligere nævnte
initiativudtalelse til spørgsmålet om, hvordan EU-lovgivningen
kan gøres mere effektiv, især i forbindelse med nye risici,
som kræver nye fremgangsmåder. ØSU minder om, hvordan
ansvaret kan fordeles mellem nationalt og europæisk niveau:

3.1.3.2.

På europæisk niveau:

—

mere fokuserede målsætninger;

—

definition af ordningerne for overvågning og evaluering
af målsætningen;

—

fastslå — ved hjælp fra relevante sektorer — hvilke
redskaber, man råder over (forskning, praktiske løsninger,
oplysningskampagner);

—

beslutte, hvordan man inddrager arbejdsmarkedets parter.

sikkerhed, og på en række områder vil Kommissionens strategi
til at sikre bedre jobs kræve forbedringer af sundheds- og
sikkerhedsområdets infrastruktur, f.eks. hvad angår revaliderings- og arbejdssundhedstjenester.

3.1.4.2. Trods eksisterende lovgivning om specifikke farer
er der fortsat områder, hvor lovgivningen bør forbedres eller
udvides, og områder, hvor der er behov for specifik lovgivning,
foruden de generelle krav i rammedirektivet. Udover at evaluere
gennemførelsen af eksisterende direktiver er Kommissionen
nødt til at tage hensyn til rapporter fra Bilbao-agenturet,
Dublin-instituttet og andre, der giver en indikation af, hvor der
er problemer. Eksempler på sådanne spørgsmål er asbest, støj,
vibration og chikane, hvor lovgivning allerede er under
forberedelse, repetitivt og monotont arbejde og ikke-ioniserende bestråling. I den forbindelse henviser ØSU til sin udtalelse
af 8. december 1999, som slår til lyd for en forudgående
økonomisk og social evaluering af et lovforslag.

3.1.5.

3.1.3.3.

På nationalt niveau:

—

fastlæggelse — ved hjælp fra relevante sektorer — af
bestemte gennemførelsesordninger, der er specifikke for
bestemte målgrupper og aktiviteter;

—

fastlæggelse af overvågnings- og tilsynsordninger og
procedurer;

—

information og uddannelse af arbejdsgivere og arbejdstagere i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

3.1.3.4. I den forbindelse understreger ØSU endnu en gang
vigtigheden af uddannelse fra og med første skoletrin for at
øge bevidstheden om risici og fremme en forebyggelseskultur.
3.1.3.5. Endvidere bør der sættes særlig fokus på uddannelsen af ledelsen, især i mindre virksomheder, og arbejdstagere,
så de bedre kan leve op til det ansvar, de pålægges under
rammedirektivet. Midler fra Den Europæiske Socialfond kunne
anvendes i dette øjemed.

3.1.4.

Færdiggørelse af lovgivning

3.1.4.1. Som antydet ovenfor er der behov for at skabe
rammerne for større forståelse i virksomhederne af deres
ansvar og derfor forpligtelser med hensyn til sundhed og
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Forenkling og kodifikation af lovgivning

3.1.5.1. ØSU støtter Kommissionens hensigt om at kodificere og forenkle EU-direktiverne om sundhed og sikkerhed,
hvor dette anses for nødvendigt. I den forbindelse mener ØSU,
at udpegningen af lovbestemmelser, der skal forenkles, primært
bør ske via diskussioner om evalueringen af den konkrete
anvendelse af direktiverne. Som Kommissionen selv tidligere
har sagt, må kodificeringen og forenklingen ikke ændre
substansen i de eksisterende direktiver, men skal bidrage til at
forbedre strukturen og gennemsigtigheden i lovgivningen om
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og til at reducere
overflødigt bureaukrati.

3.1.5.2. Forenkling og kodificering må ikke være begrænset
til EU-niveau, men skal også gennemføres i medlemsstaterne
med henblik på at opnå samme mål.

3.2.

Blød lovgivning og andre ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger

3.2.1. ØSU understreger, at det ikke blot er vigtigt med
en konsolideret europæisk lovramme, men at det også er
nødvendigt med ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger, der
skal bistå både arbejdstagere og arbejdsgivere med den praktiske gennemførelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.
Der bør i den forbindelse især sættes fokus på små og
mellemstore virksomheder (SMV).
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3.2.2. Udgangspunktet er og har altid været, at der ikke er
nogen grund til at undtage SMV fra sundheds- og sikkerhedslovgivningen, men at man må forsøge at hjælpe dem mest
muligt med at overholde og fremme denne lovgivning på
arbejdspladsen. Uddannelse af arbejdsgivere og arbejdstagere
er afgørende i den forbindelse. ØSU mener også, at der er
behov for at etablere en sundheds- og sikkerhedskultur via
oplysningskurser for disse virksomheder, som ofte kræver
skræddersyet hjælp og en sektorspecifik tilgang. Arbejdsmarkedets parter, især organisationer på brancheniveau, har en
særlig rolle at spille i forbindelse med etableringen af sådanne
uddannelsesprogrammer, der bør samfinansieres gennem Den
Europæiske Socialfond.

3.2.3. ØSU bifalder derfor henvisningen til et særligt SMVprogram i den social- ag arbejdsmarkedspolitiske dagsorden
med henblik på at fremme gennemførelsen af lovgivningen i
SMV, der tager hensyn til de særlige begrænsninger, disse
virksomheder er underlagt. ØSU mener imidlertid, at SMV ikke
bør ses som en homogen kategori. Optimering af aktioner,
der er udviklet med henblik på SMV, kræver yderligere
differentiering efter størrelse og sektor. Dette vil gøre det
lettere at udpege hver enkelt underkategori, dens behov og
krav. Et eksempel på specifik bistand til SMV, for at de kan
opfylde deres forpligtelser, er Europa-Parlamentets tilskud på
5 mio. euro til Bilbao-agenturet, der skal bruges til at forberede
et flerårigt program for SMV. Resultaterne af disse forberedende foranstaltninger vil give Kommissionen nyttig information,
inden de udarbejder det flerårige SMV-program. ØSU mener,
at programmer af denne art er den bedste måde at ledsage den
konkrete gennemførelse af EU-lovgivning på, og ønsker derfor,
at disse 5 mio. euro ikke blot er en engangsforanstaltning, men
udgangspunkt for et bredere program.

3.2.4. Ét eksempel på god implementering af arbejdstagernes ansvar for sundheds- og sikkerhedsvilkår, som fastlagt i
rammedirektivet, er den svenske ordning med både ikkestedsbundne og regionale sikkerhedsrepræsentanter. Valget af
den mest passende form må afhænge af medlemsstaternes
sundheds- og sikkerhedsordninger.

3.3.
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om at fastlægge præcise mål for alle medlemsstater, som sigter
på at mindske antallet af arbejdsrelaterede ulykker og antallet
af erhvervssygdomme. Disse fælles, præcise mål bør fastlægges
på grundlag af en evaluering af hidtidige erfaringer i medlemsstater, hvor sådanne mål er blevet opstillet (herunder f.eks.
vedrørende problemer i forbindelse med definition, overvågning, kravopfyldelse, frivillige kontra obligatoriske ordninger
osv.), efterfulgt af en pilotundersøgelse. Det kan være en hjælp
i forbindelse med forberedelsen og igangsættelsen af den
foreslåede fremgangsmåde. Man kan fuldstændig overlade det
til medlemsstaterne at beslutte, hvordan de i fællesskab
fastlagte mål skal opfyldes. De bør overvåges i fællesskab, og
medlemsstaterne bør løbende rapportere om substansen i
deres politikker, så det er muligt at foretage en fælles evaluering
af vellykkede og mindre vellykkede metoder såvel som af
hidtidige fremskridt. Opstillingen af mål og overvågning
på EU-niveau åbner mulighed for passende skræddersyede
løsninger, når og hvor der er behov herfor. ØSU lægger stor
vægt på det arbejde, der foretages af Dublin-instituttet, hvor
man udvikler indikatorer for arbejdskvalitet.

3.3.3. ØSU kræver også, at der gennemføres foranstaltninger vedrørende risikofaktorer, der endnu ikke afspejles i
sundheds- og sikkerhedsstatistikker, herunder RSI og psykosociale faktorer (stress, håndtering af arbejdspres og almen
træthed). Formulering af fælles definitioner, der muliggør
benchmarking på disse områder, bør være en af de første
foranstaltninger, man gennemfører.

3.4.

Aktører på sundheds- og sikkerhedsområdet

Alle aktører på europæisk og nationalt niveau inden for
sundheds- og sikkerhedsområdet har en særlig rolle at spille.
ØSU mener, at fremskridt på dette område kræver tilstrækkelig
inddragelse og engagement fra alle aktører på deres respektive
ansvarsområder og passende forbindelser mellem erhvervsliv,
lokalt, nationalt og EU-niveau. Det er vigtigt, at alle aktører
på EU-niveau, der arbejder med sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen sikres tilstrækkelige midler og personale, så de
kan varetage deres opgaver tilfredsstillende.

Hen imod en ny politik for at forbedre sundhed og sikkerhed
på arbejdspladsen i praksis
3.4.1.

3.3.1. Allerede i sin udtalelse fra 1999 pegede ØSU på
muligheden for at inkludere sundhed og sikkerhed i de
beskæftigelsespolitiske retningslinjer. For 2001 besluttede
Rådet at gøre dette, nærmere betegnet i retningslinje 14.

3.3.2. ØSU mener, at den åbne koordinationsmetode på
sundheds- og sikkerhedsområdet er passende som et ekstra
redskab til at give EU’s politik for sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen en saltvandsinsprøjtning, navnlig når det gælder

Kommissionen

3.4.1.1. ØSU bemærker, at politikken for sundhed og
sikkerhed på arbejdspladsen alt for ofte betragtes som begrænset til eksperter. ØSU understreger, at dette område af EU’s
social- og arbejdsmarkedspolitik er af afgørende betydning og
ikke bør begrænses til en lukket kreds af teknikere og
andre ’insiders’. Dets politiske synlighed må forbedres og
EU-institutionerne bør sikre passende koordination mellem
sikkerheds- og sundhedspolitikken og andre relevante EUpolitikker (beskæftigelse, folkesundhed, det indre marked,
forskning, miljø osv.).
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3.4.1.2. Det er indlysende, at Kommissionens evne til at
udfylde sin funktion som initiativtager på en tilfredsstillende
måde i høj grad er et spørgsmål om tilstrækkelig finansiering
og personale. Det er kun få år siden, at disse enheder blev
reduceret betydeligt. ØSU kræver, at de relevante institutioner
sikrer tilstrækkelig personale til og finansiering af de relevante
enheder i Kommissionen, så de kan udføre deres nuværende
såvel som fremtidige opgaver på en passende måde. ØSU
fremsætter ovenfor en række forslag til, hvordan dette kan ske.
ØSU har i tidligere udtalelser behandlet dette spørgsmål med
en vis bekymring.

3.4.4.
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Dublin-instituttet

Instituttet til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene udfører
vigtig forskning om sundhed og sikkerhed. Løbende overvågning af arbejdsvilkår giver nyttig information om arbejdstagernes egen opfattelse af deres arbejdsvilkår. ØSU mener, at det
også er vigtigt, at instituttet udvikler redskaber, så man
bedre kan evaluere virksomhedernes indsats for at forbedre
arbejdsvilkårene, især hvad angår sikkerhed og sundhed på
arbejdspladsen.

3.4.1.3. Dette er desto mere bekymrende, hvis man tager
den store arbejdsbyrde i betragtning i forbindelse med den
fremtidige udvidelse af EU.

3.4.5.
3.4.2.

Eurostat

Eurostat tilvejebringer data om arbejdsrelaterede ulykker. ØSU
mener, at yderligere tiltag bør udvikles, især på nationalt
niveau, for at sikre bedre sammenlignelighed og nøjagtighed i
de indsamlede data. Eurostats nyligt udviklede program til
harmonisering af de forskellige statistikker om årsagerne til
arbejdsrelaterede ulykker er efter ØSU’s opfattelse af stor
betydning. Det vil danne et godt grundlag for bedre forebyggelsesstrategier. Også indsamling og levering af statistiske data
om erhvervssygdomme må udbygges. Man må også være
meget omhyggelig med indsamlingen af data om nye risici og
om udviklingen i forskellige former for atypisk kontraktarbejde.

ØSU mener, at ACSHH bør spille en central rolle i gennemførelsen af den fremtidige EU-strategi vedrørende sundhed og
sikkerhed på arbejdspladsen og har opfordret Kommissionen
til at igangsætte den reformproces, som ACSHH selv kræver i
en udtalelse vedtaget i 2000.

3.4.6.
3.4.3.

Det rådgivende udvalg for sikkerhed,
hygiejne og sundhedsbeskyttelse på
arbejdspladsen (ACSHH)

Social dialog

Bilbao-agenturet

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur — oprettet i 1995 — har
som hovedformål at tilvejebringe og videreformidle systematisk information om sundhed og sikkerhed til EU-institutionerne, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter såvel som til
arbejdsgivere og arbejdstagere ude på arbejdspladserne. En
nylig evaluering viser klart, at det er lykkedes agenturet at
opbygge et netværk af nationale »fokuspunkter«, men at der er
brug for yderligere anstrengelser for at tilgodese alle målgruppers informationsbehov. ØSU mener, at agenturet kunne være
af særlig betydning, når det gælder udpegning og spredning af
eksempler på god praksis, der kan hjælpe arbejdsgivere og
arbejdstagere med at finde løsninger på specifikke sundhedsog sikkerhedsproblemer. Hvad angår »en forandret verden og
arbejdsplads,« bør agenturet gøre en særlig indsats for at
udpege, undersøge og tilvejebringe information om tendenser
inden for sundhed og sikkerhed. Samarbejdet mellem Dublininstituttet — især observationsorganet for forandringer — og
Bilbao-agenturet bør i dette henseende styrkes.

3.4.6.1. Amsterdam-traktaten inkorporerede den sociale
dialog i EU-traktaten. Nye forslag vedrørende sundhed og
sikkerhed bliver derfor lagt ud til samme høringsproces hos
arbejdsmarkedets parter som al anden social- og arbejdsmarkedspolitik. Relationen mellem ACSHH og arbejdsmarkedets
parter skal præciseres i overensstemmelse med arbejdsmarkedets parters aftale om anvendelsen af det sociale kapitel på
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen fra oktober 2000.

3.4.6.2. I denne aftale opfordrede arbejdsmarkedets parter
Kommissionen til ikke at krænke deres rettigheder ved at høre
ACSHH i stedet for arbejdsmarkedets parter. Arbejdsmarkedets
parter bør høres om målene for et eventuelt nyt initiativ, men
dette kan i anden omgang sendes til høring hos ACSHH,
såfremt arbejdsmarkedets parter beslutter ikke at indlede
forhandlinger om det pågældende spørgsmål.
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3.4.6.3. ØSU støtter aftalen. ØSU mener, at arbejdsmarkedets parter selv bør finde passende løsninger til at sammenkoble de sektorspecifikke europæiske organisationer med de
horisontale europæiske organisationer for at garantere, at
høringsretten bevares.

sammenkædning og bedre koordination mellem nationalt
niveau og EU-niveau. Dette synes at være nøglen til gode
resultater for alle aktioner, der udvikles inden for dette område.

3.4.6.4. ØSU forbliver overbevist om, at arbejdsgivere og
arbejdstagere udover lovgiveren har en vigtig rolle at spille,
for det første i høringsprocessen vedrørende udvikling af
lovgivning og for det andet i udviklingen af redskaber til
gennemførelse af lovgivningen.

3.6.

3.4.7.

Medlemsstaterne

3.4.7.1. Traditionelt har Fællesskabets sundheds- og sikkerhedsstrategi kun krævet af medlemsstaterne, at de pålægger
arbejdsgiverne forpligtelser. Men medlemsstaterne selv har et
ansvar for sundhed og sikkerhed, og dette bør understreges.
Medlemsstaterne bør i lige så høj grad som Kommissionen
fremvise eksempler på god praksis og have de højeste sundheds- og sikkerhedsnormer for medarbejderne i medlemsstaterne, også hvad angår offentlige indkøb.

3.4.7.2. Medlemsstaterne bør også gives klar vejledning (og
skal rapportere tilbage) om inddragelse af foranstaltninger til
fremme af risikoforståelse inden for det offentlige uddannelsessystem, medtagelse af revalideringsmuligheder i statslige tilskudsordninger, indførelse af sanktioner ved overtrædelse
af sundheds- og sikkerhedslovgivning samt effektiviteten i
agenturer, der er ansvarlige for inspektion af sundhed og
sikkerhed. Medlemsstaterne bør især sikre, at deres sundhedssystemer har som målsætning at sikre, at personer i den
erhvervsaktive alder kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, hvis
de er blevet ramt af en ulykke eller sygdom eller er blevet
handicappede (dvs. ikke blot have en målsætning om at gøre
dem raske igen). Det skal også understreges, at man ved
tildelingen af offentlige midler til forebyggende arbejdsmiljøtiltag bør være opmærksom på, at disse udgifter faktisk har en
positiv effekt på det offentlige budget i og med, at man undgår
den dobbelte udgift til sundhedsvæsen og til tabte arbejdsdage.

3.5.

Forbindelsen mellem EU- og nationalt niveau

ØSU mener, at gennemførelsen af den fremtidige EU-strategi
om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen må føre til større

Udvidelsen

3.6.1. EU’s regelværk om sundhed og sikkerhed er et
vigtigt led i det sociale regelværk, der skal godkendes af
ansøgerlandene under forhandlingsprocessen. Overgangsperioder for gennemførelsen bør i videst mulige omfang undgås
for at garantere arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i
ansøgerlandene samt forhindre en forvridning af konkurrencen
mellem »gamle« og »nye« medlemsstater.

3.6.2. Hvis overgangsperioder ikke kan undgås, bør de være
så korte som muligt. Undtagelser bør ikke gælde hele direktivet,
men kun bestemmelser, der ikke umiddelbart kan gennemføres. Men sådanne undtagelser må ikke forlænge overgangsperioderne.

3.6.3. ØSU påpeger, at det ikke er nok at overvåge gennemførelsen af lovgivningen. Man er også nødt til at overvåge den
praktiske anvendelse af lovgivningen på arbejdspladserne.
Dette forudsætter, at der etableres velfungerende arbejdstilsyn
i ansøgerlandene.

3.6.4. For at forberede ansøgerlandene på sundheds- og
sikkerhedsregelværk bør partnerskabsprogrammer med institutioner og organisationer i medlemsstaterne styrkes og sikres
tilstrækkelig finansiering.

4. Samarbejdet mellem EU og ILO vedrørende sikkerhed
og sundhed på arbejdspladsen

4.1.
ØSU opfordrer Kommissionen til at intensivere sit
samarbejde med ILO vedrørende sundhed og sikkerhed på
arbejdspladsen. ØSU gør også opmærksom på, at EU-landene
kun har ratificeret få af ILO’s konventioner om sundhed og
sikkerhed på arbejdspladsen i løbet de sidste tyve år til trods
for, at det beskyttelsesniveau, som disse instrumenter sikrer,
generelt er meget lavere end EU’s. ØSU er klar over, at
ratificering af ILO’s konventioner er et medlemsstatsanliggende, men bemærker, at Kommissionens beføjelser vedrørende
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politikker for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, i hvert
fald i den nævnte periode, har påvirket medlemsstaternes
holdning til ratificering.
4.2.
Det er i arbejdsgivernes og arbejdstagernes interesse at
forbedre de nuværende forhold, ikke kun i EU, men også i
udviklingslandene, hvis regeringer nu udsætter ratificering med
den fejlagtige begrundelse, at når højt udviklede lande som
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EU’s medlemsstater ikke kan opfylde ILO’s standarder, er det
bestemt heller ikke muligt for dem.
4.3.
I betragtning af ovenstående anmoder ØSU Kommissionen om at diskutere denne problemstilling med medlemsstaterne inden for nær fremtid. ØSU håber, at dette initiativ vil
bidrage til at fremme ratificeringen af relevante konventioner
inden for de nærmeste år.

Bruxelles, den 11. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og
Europa-Parlamentet om en indvandringspolitik i EU«
(2001/C 260/19)
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 1. februar 2001 under henvisning til EFtraktatens 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 Luis Miguel Pariza Castaños til ordfører og Dario
Mengozzi til medordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 20. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
12. juli, med 61 stemmer for, 2 imod og 16 hverken for eller imod følgende udtalelse.
1. Indledning

familie, økonomi osv. Ofte er det imidlertid den eneste vej væk
fra uacceptable levevilkår og ringe fremtidsudsigter.

1.1.
En række principper bør slås fast, hvis indvandringsspørgsmål skal løses på en effektiv måde:

1.1.1. Udvandring er en grundlæggende rettighed, som er
anerkendt i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder
fra 1948 (1).

1.1.3. De offentlige myndigheder er derfor forpligtet til at
muliggøre, at denne ret kan udøves, og fremme forståelsen
herfor blandt befolkningen i værtsnationen. De har også pligt
til forvalte migrationsstrømmene ansvarligt.

1.1.2. Udvandring kan være en mulighed, som nogle frit
vælger for at realisere deres planer for fremtiden mht. arbejde,

( 1)

Artikel 13 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder:
1. Enhver har ret til at bevæge sig frit og til frit at vælge
opholdssted indenfor hver stats grænser. 2. Enhver har ret til at
forlade et hvilket som helst land, herunder sig eget, og til at vende
tilbage til sit eget land.

1.1.4. Især de sidste 250 års historie viser, at folkevandringer finder sted til trods for den til tider voldelige fjendtlighed
fra dem, som i forvisning om, at de forsvarer deres egen
velfærd og identitet, afviser integration af indvandrere, selv når
en lang række faktorer, herunder økonomiske, taler for, at
indvandring er nyttig eller ligefrem nødvendig.
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1.2.
Af disse grunde er der i mange EU-lande behov for en
omfattende og intens folkeoplysningsindsats fra politiske,
erhvervs- og arbejdsmarkedsmæssige samt religiøse kredse for
at øge bevidstheden om, at udvandring er en ret. Det er klart,
at indvandrere ud over deres rettigheder har pligt til at
overholde loven i det land, hvor de ønsker at bo, arbejde og
stifte familie.

1.3.
Fællesskabets indvandringspolitik dækker over humanitær indvandring (flygtninge, personer, der har søgt midlertidig beskyttelse, osv.) såvel som indvandring med henblik på
familiesammenføring eller af økonomiske eller arbejdsmæssige
årsager. Den foreliggende meddelelse fra Kommissionen fokuserer på indvandring af økonomiske og arbejdsmæssige årsager, selv om de andre typer også nævnes i nogle sammenhænge.

1.4.
Der er et voksende korpus af EU-lovgivning om
indvandring af humanitære årsager. Visse foranstaltninger
er allerede blevet gennemført, herunder oprettelsen af en
europæisk flygtningefond (1). Andre er i øjeblikket ved at blive
vedtaget, herunder et direktiv om midlertidig beskyttelse (2),
et direktiv om fælles mindstestandarder for procedurer i
medlemsstaterne for tildeling og fratagelse af flygtningestatus (3) og en meddelelse om en fælles asylprocedure (4).

1.5.
Familiesammenføring skal også omfattes af lovgivning
i form af et direktiv om ret til familiesammenføring, som nu
kun afventer endelig godkendelse af Rådet (5).

1.6.
Det er rimeligt, at meddelelsen om indvandringspolitik
fokuserer på indvandring af arbejdskraft, selv om man ikke må
overse, at der findes andre typer. Den nuværende udtalelse
koncentrerer sig derfor overvejende om indvandring i beskæftigelsesøjemed.

1.7.
Kommissionens meddelelse lægger grundlaget for en
EU-indvandringspolitik: En sådan politik var tidligere umulig,
eftersom det ikke hørte ind under Fællesskabets kompetence
inden Amsterdam-traktatens ikrafttræden. Endvidere tager den

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

Se ØSU’s udtalelse, EFT C 168 af 16.6.2000.
Se ØSU’s udtalelse, EFT C 155 af 29.5.2001.
Se ØSU’s udtalelse, EFT C 193 af 10.7.2001.
Se ØSU’s udtalelse om Kommissionens meddelelse til Rådet og
Europa-Parlamentet »På vej mod en fælles asylprocedurer og en
ensartet status, som gælder i hele EU, for dem, der indrømmes
asyl« KOM(2000) 755 endelig.
(5) Se ØSU’s udtalelse, EFT C 204 af 18.7.2000.
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de sidste 30 års indvandringspolitik i EU’s medlemsstater op
til en samlet revision. Der er et presserende behov for en sådan
nyvurdering af Fællesskabets indvandringspolitik. Generelt
hilser denne udtalelse Kommissionens meddelelse velkommen,
selv om den foreslår en vis finjustering af visse konkrete
aspekter.

2. Resumé af Kommissionens meddelelse

2.1.
Kommissionen forklarer, hvorfor en ny tilgang til
indvandring er nødvendig. Nøglefaktoren er EU’s nye økonomiske og demografiske kontekst. For det første bliver det stadig
tydeligere, at arbejdsmarkedet har brug for indvandrende
arbejdstagere til at dække efterspørgslen efter arbejdskraft. For
det andet viser de demografiske fremtidsudsigter, at selv om
indvandring ikke er nogen mirakelkur mod alle de problemer,
som følger af den aldrende europæiske befolkning, kan den
bestemt være med til at mindske disse.

2.2.
Kommissionen understreger, at efterspørgslen efter
arbejdskraft ikke kun gælder faglærte, f.eks. inden for ny
teknologi, men også ufaglært arbejdskraft.

2.3.
Meddelelsen påpeger, at medlemsstaternes indvandringspolitik i de sidste 30 år har bygget på den antagelse, at
Europa ikke havde behov for økonomisk immigration eller
arbejdskraftimmigration, og det er blevet meget vanskeligt for
indvandrere at få lovlig adgang. Samtidig er der en stor mangel
på arbejdskraft inden for visse erhvervssektorer. Resultatet har
været, at indvandringen er blev ledt over i ulovlige kanaler,
hvilket har øget menneskehandelen og udnyttelsen af arbejdstagere uden opholds- og arbejdstilladelse.

2.4.
Meddelelsens centrale forslag er, at behovet for indvandring i økonomisk og beskæftigelsesmæssigt øjemed anerkendes, og at der igen åbnes passende kanaler for lovlig
indvandring. Dette er den bedste måde at holde indvandringen
under kontrol og slå ned på ulovlig indvandring og udnyttelse
af indvandrere.

2.5.
Kommissionen placerer sine forslag inden for rammerne af de beslutninger, der blev truffet på Det Europæiske Råd i
Tammerfors, der taler om partnerskaber med oprindelseslande,
skridt hen imod et fælles europæisk asylsystem, fair behandling
af statsborgere fra tredjelande og, at man skal arbejde i retning
af en fælles styring af migrationsstrømmene.
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2.6.
Samarbejde med oprindelseslande bør have en positiv
effekt på deres økonomiske og politiske udvikling. Den
europæiske indvandringspolitik skal både være til gavn for
oprindelseslande og værtslande og afbøde udvandringens
negative følger for oprindelseslandene, herunder især deres
omkostninger ved uddannelse af mennesker, som derefter
udøver deres erhvervsaktivitet i udlandet. Kommissionen henviser også til behovet for at give migranterne flere muligheder
for mobilitet mellem oprindelseslande og værtslande for
at tilskynde dem til at bidrage til deres oprindelseslands
økonomiske liv.

2.7.
For at åbne op for nye lovlige kanaler for indvandring
af økonomiske eller arbejdsmæssige årsager foreslår Kommissionen, at medlemsstaterne vælger en ny tilgang baseret på
anerkendelse af indvandringens positive værdi og fordelene
ved en mere åben politik, der gør op med den nuværende
restriktive linie.
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2.11. Meddelelsen understreger udtrykkeligt, at indvandringspolitikken må bakkes op af vidtrækkende foranstaltninger, der tilskynder til integration af indvandrere i samfundet.
Den kræver øremærkning af de fornødne ressourcer og
iværksættelse af integrationsprogrammer på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Integrationsprogrammerne skal også
inddrage nationale, regionale og lokale myndigheder såvel som
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundets øvrige organisationer.

2.12. Kommissionen erkender, at hvis indvandringen skal
lykkes, må flertallets holdninger i værtslandene være positiv.
Denne erkendelse har konsekvenser for det budskab, som de
ansvarlige politikere og massemedierne fremfører i deres
egenskab af opinionsdannere.

3. Generelle bemærkninger
2.8.
Den mekanisme, der foreslås anvendt til at fastlægge et
årligt loft for indvandring af arbejdskraft, går bl.a. ud på, at
hver medlemsstat udarbejder et periodisk skøn over sit behov,
og at der på grundlag af disse skøn indledes et samarbejde
og informationsudveksling på EU-plan. Kommissionen anser
årlige kvoter for uhensigtsmæssige, da de ikke er tilstrækkelig
fleksible. For at gennemføre et fleksibelt adgangssystem for
indvandring skal medlemsstaterne udarbejde rapporter såvel
om den indvandring, de allerede har givet adgang, som om
den indvandring, de vil acceptere fremover. Rådet vil benytte
disse rapporter som grundlag for en overordnet adgangspolitik
for EU. Tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter vil være
nødvendig gennem hele processen.

3.1.
Udgangspunktet, når man skal formulere en ny indvandringspolitik for EU, må være en klar anerkendelse af den
personlige ret til migration. EU’s medlemsstater og institutioner
kan og skal regulere migrationsstrømmene ved at fastlægge
kriterier og procedurer til at kanalisere dem på et kontrolleret
måde. Det kræver regler om adgang for indvandrere og en
ansvarlig forvaltning af retten til udvandring. Det påhviler
alle offentlige myndigheder, samfundskræfter og medier at
imødegå dagens negative syn på økonomiske indvandrere, der
ikke betragtes som mennesker med ret til udvandring, fordi
denne opfattelse er med til at skabe racehad og fremmedhad.

3.2.
2.9.
Det vil også være nødvendigt at harmonisere adgangsprocedurer, og de skal være let forståelige og klart formulerede,
så migranter kan få adgang lovligt i beskæftigelsesøjemed.
Kommissionen foreslår, at disse procedurer måske også kan
bestå i indførelse af et visum til jobsøgende.

2.10. Kommissionen går uforbeholdent ind for at give
personer, der har fået adgang, de samme rettigheder som EUborgere. Det foreslås, at rettighederne udvides i takt med
opholdets varighed. Kommissionen foreslår derfor langtidsopholdstilladelser og permanente arbejdstilladelser til personer,
der har boet i et EU-land i en række år (hvor mange er endnu
ikke afgjort). Kommissionen mener, at det foreslåede begreb
medborgerskab i en bestemt medlemsstat er værd at videreudvikle for at give medlemsstatens egne statsborgere og personer
fra tredjelande, der har opholdt sig i landet i lang tid, de samme
borgerlige rettigheder.

Indvandring og arbejdsmarked

3.2.1. Det er meget vigtigt, at Kommissionen anerkender,
at EU har et underskud, ikke blot af faglært, men også af
ufaglært arbejdskraft. Medlemsstaterne modtager gerne meget
kvalificerede indvandrere, især inden for ny teknologi, hvor
der er underskud af arbejdstagere, men de påskønner ikke
de økonomiske og sociale fordele, som er forbundet med
indvandringen af mindre specialiserede arbejdstagere.

3.2.2. Den restriktive politik for indvandring af arbejdskraft,
der har været praksis gennem de seneste årtier i medlemsstaterne, er gået hånd i hånd med en stigende efterspørgsel efter
indvandret arbejdskraft i visse erhvervssektorer (landbrug,
hushjælp, hotel- og restaurationsbranchen, byggeri, visse industrier, lastning og losning samt andre tjenester). Denne efterspørgsel er i stort omfang blevet opfyldt ved hjælp af ulovlige
indvandrere. Meddelelsen bør anerkende dette mere tydeligt
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og påvise de faktorer, som har ført til, at indvandring af mindre
kvalificeret arbejdskraft sker via ulovlige kanaler. De to vigtigste
årsager til indvandring af arbejdskraft er dels, at mange
mennesker har ringe eksistensmuligheder i deres hjemlande,
dels at der er beskæftigelsesmuligheder for indvandrere i
værtslandene. Men hvis de lovlige adgangsveje til dette arbejde
forbliver lukkede, vil den illegale indvandring tage til.
3.2.3. Indvandring af såvel højt kvalificerede som mindre
kvalificerede arbejdstagere, herunder irregulær indvandring,
har positive virkninger, som bør påpeges.
3.2.3.1. Den nuværende økonomiske vækstfase kan forlænges gennem den impuls, som indvandrerne kan give udviklingen. I mange regioner og i forskellige sektorer kan arbejdsmarkedet ikke dække virksomhedernes efterspørgsel efter
arbejdskraft.
3.2.3.2. Indvandrere kan bl.a. være med til at holde visse
aktiviteter i live på områder, hvor lokal arbejdskraft ikke
længere er til rådighed, og derved understøtte den økonomiske
og sociale dynamik i visse EU-regioner.
3.2.3.3. Socialsikringssystemernes fremtid afhænger i stor
udstrækning af væksten i økonomien og beskæftigelsen (1),
såvel som af demografiske tendenser. Lovlig indvandring kan
spille en positiv rolle på alle disse områder.
3.2.4. Den vigtigste faktor, der har tiltrukket indvandring
fra ikke-EU-lande, har været eksistensen af et tilgængeligt
arbejdsmarked. Det interessante er, at der har eksisteret et
arbejdsmarked, som har været specifikt afpasset til den irregulære indvandring. Visse virksomheder har baseret deres konkurrencedygtighed på den lave løn, de giver deres ansatte ved
at udnytte den irregulære og forsvarsløse situation, de befinder
sig i.
3.2.5. Den store majoritet af virksomheder ønsker at overholde arbejdslovgivningen. Eksistensen af en minoritet af ikkelovlydige arbejdsgivere undergraver konkurrencereglerne og
skader de legitime interesser hos det flertal af virksomheder,
som overholder lovgivning og kollektivaftaler og betaler deres
skat og socialsikringsydelser. Arbejdsmæssig udnyttelse af
irregulære indvandrere skader også andre arbejdstagere, hvis
arbejdsvilkår bliver forringet. Staten og dens socialsikringssystem bliver også påvirket af de manglende skatteindtægter og
socialsikringsydelser.

3.3.

Lovlig indvandring

3.3.1. En ny indvandringspolitik, der sigter mod at skabe
lovlige adgangskanaler for indvandrere, må sætte ind på to
fronter. For det første må man bekæmpe den sorte økonomi,
(1) Det Økonomiske og Sociale Udvalgs informationsrapport om
»Den demografiske situation og de demografiske perspektiver i
EU«.
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der beskæftiger irregulære indvandrere, og for det andet må
man revidere de eksisterende mekanismer for fremover at sikre
lettere adgang via lovlige kanaler.

3.3.2. Bekæmpelse af den sorte økonomi, der lukrerer på
ulovlig indvandring, kræver praktiske lovforanstaltninger og
aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Det gælder om at få
indvandrere, der allerede er her, til at formidle det budskab til
dem, som overvejer at komme, at medmindre de indvandrer
lovligt, vil det blive vanskeligt for dem at finde arbejde. Hvis
det lykkes at formidle dette budskab, har man opnået et
godt middel til regulering af indvandringen. Udveksling af
information mellem indvandrere i EU og borgere i deres
hjemlande har stor indflydelse på indvandringsprocessen. Det
er derfor nødvendigt, at førstnævnte har et godt kendskab til
procedurerne for lovlig indrejse i EU, så de kan fremhæve
fordelene ved lovlig adgang og fraråde ulovlig indvandring.

3.3.3. I løbet af de senere år har mange europæiske
lande indført nye strafferetlige sanktioner for at bekæmpe de
kriminelle organisationer, som indsmugler illegale indvandrere,
men der er ikke udfoldet samme bestræbelser på at retsforfølge
det mindretal af arbejdsgivere, som udnytter disse indvandrere.
Kommissionens meddelelse bør tilskynde til, at dette sker.

3.3.4. De ulovlige indvandringskanaler bør også bekæmpes
mere intensivt. Disse kanaler har i de seneste år fået så stor
udbredelse, at de på verdensplan har en årlig omsætning på
13 milliarder dollars (2). Kampen mod disse organisationer er
stadig utilstrækkelig og ukoordineret. De medlemsstater, hvor
menneskehandel endnu ikke betragtes som en strafbar handling, bør indføre strafferetlige bestemmelser herom.

3.3.5. Hvad angår de eksisterende lovlige mekanismer for
indvandring i beskæftigelsesøjemed, foreslår meddelelsen helt
klart at fastlægge lovlige indrejseprocedurer. De nye mekanismer bør dog defineres bedre. Det står klart, at når der er tale
om indvandring i beskæftigelsesøjemed, er der generelt to
forskellige muligheder for indrejse. Indvandreren har i sit
hjemland enten fået tilbud om arbejde (i en medlemsstat) eller
indrejsetilladelse for at søge arbejde. Den første mulighed er
den eneste, der praktiseres i alle medlemsstater, mens den
anden kun findes i den italienske lovgivning. Sidstnævnte
mulighed for lovlig indvandring bør udbygges.

(2) De Forenede Nationers konference om den grænseoverskridende
organiserede kriminalitet. Palermo, 12.-15. december 2000.
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3.3.6. Erfaringen viser, at ønsket om, at indvandring i
beskæftigelsesøjemed kun må finde sted efter forudgående
tilbud om ansættelse, uvægerligt leder en stor del af indvandringen over i irregulære kanaler. Dette skyldes, at mange arbejdsgivere kun ansætter folk, som de først har haft til samtale, og
derfor er der mange job, som indvandrerne først kan få adgang
til, efter at de har passeret EU’s grænser. Et indrejsevisum til
arbejdssøgende er den bedste måde, hvorpå denne hindring
kan overvindes, og Kommissionen bør støtte denne mulighed
kraftigere.

3.3.7. Det bør accepteres, at der er flere forskellige lovlige
indrejseprocedurer for indvandrere. Indvandrerens eget mål
med sin emigration (migrationsforehavende) skal også tages
med i betragtning. Det kan være ønsket om at oprette en
forretning, finde arbejde, forbedre sine erhvervskvalifikationer
osv. De kompetente myndigheder bør se positivt på sådanne
migrationsforehavender (1).

3.4.5. Retningslinjerne skal sigte mod forbedring af jobkvaliteten såvel for medlemsstaternes egne statsborgere som for
indvandrerne.

3.4.6. Dette nye perspektiv for indvandringspolitikken
forudsætter, at arbejdsmarkedets parter spiller en mere aktiv
rolle. De bør høres og deltage i fastlæggelsen af migrationsmål.
I bekæmpelsen af enhver form for udnyttelse af irregulære
indvandrere skal de offentlige myndigheder bistås af arbejdsmarkedets parter. I de kollektive aftaler og i ansættelsesforhold
bør arbejdsmarkedets parter fremme social integration af
indvandrerne og bekæmpe enhver form for diskrimination.

3.5.
3.4.
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Irregulær indvandring

Indvandring og beskæftigelsespolitik

3.4.1. Arbejdsløsheden i EU er faldende efter nogle år med
økonomisk vækst, makroøkonomisk politik, strukturreformer
og aktiv jobskabelsespolitik. Der er ikke noget, som tyder
på, at en ny indvandringspolitik vil påvirke nedgangen i
arbejdsløsheden. Tværtimod vil indvandring fremme økonomisk vækst og følgelig også jobskabelse.

3.4.2. Denne nye indvandringspolitik bør indarbejdes i EU’s
beskæftigelsesstrategi og må under ingen omstændigheder
lægge en dæmper på den politiske indsats eller de beskæftigelsespolitiske beslutninger, der træffes i EU og i de enkelte
medlemsstater. Foranstaltningerne for at forbedre de jobsøgendes jobegnethed via uddannelse og politikken til fremme af
lige muligheder bør styrkes.

3.4.3. De nationale beskæftigelsesstrategier bør omfatte
hensigtsmæssige kriterier med henblik på styring af migrationsstrømmene. Med den fornødne fleksibilitet bør der i de
nationale beskæftigelsesplaner tages højde for migrationsprognoserne for at sikre et godt fungerende arbejdsmarked.

3.4.4. Den nye indvandringspolitik bør integreres i beskæftigelsesretningslinjerne, som udarbejdes årligt på grundlag af
fire søjler (beskæftigelsesevne, iværksætterlyst, tilpasningsevne
og ligestilling).

(1) Bilag til ØSU’s informationsrapport.

3.5.1. Samtidig med at der gøres fremskridt mht. lovlig
kanalisering af indvandringen, må man ikke lukke øjnene for
de faktiske forhold, som skyldes flere årtiers restriktive politik.
Her tænkes på det store antal indvandrere, som opholder sig i
EU-landene uden at have deres papirer i orden. For disse
indvandrere vil det være hensigtsmæssigt med foranstaltninger
til regularisering af deres situation, hvilket ikke kun kan
komme disse indvandrere til gode, men hele arbejdsmarkedet
og velfærdsstaten, fordi hele sektorer inden for den sorte
økonomi dermed ville kunne lovliggøre deres situation.

3.5.2. Kommissionens meddelelse nævner, at nogle lande
har truffet legaliserings- eller amnestiforanstaltninger, men
efter ØSU’s opfattelse bør den indtage en mere positiv holdning
og foreslå fleksible former for regularisering. Kommissionen
bør sætte undersøgelser og forskning i gang for at afdække
den sociale og økonomiske effekt, som de hidtidige regulariseringstiltag har haft såvel for værtssamfundet som indvandrerne.
Alle undersøgelser tyder på, at regularisering giver positive
resultater både med hensyn til social integration, skatteprovenu, socialsikringsbidrag og arbejdsmarkedets funktion.

3.5.3. Gradvis regularisering af irregulære indvandreres
situation bør indgå i en ny proces, hvor der åbnes lovlige
kanaler for indvandring, og hvor kriminelle organisationer, der
driver menneskehandel, bekæmpes mere intensivt. Det må
gøres klart over for den offentlige opinion, at regularisering
efter denne fremgangsmåde ikke vil øge omfanget af den
irregulære indvandring, som tværtimod vil blive reduceret
betydeligt.
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4. Særlige bemærkninger

4.1.

gælder for EU-borgere. ØSU mener, at der bør gælde samme
rettigheder dog under hensyntagen til den juridiske status i
hver enkelt tilfælde: irregulær indvandrer, lovligt bosiddende
med midlertidig eller langvarig opholdstilladelse.

Partnerskab med hjemlandene

4.1.1. Kommissionens meddelelse påpeger med rette, at
migration også skal være til gavn for oprindelseslandene.
Hjerneflugt er utvivlsomt det mest negative aspekt ved emigration, fordi oprindelseslandet ikke får udbyttet af sin investering
i uddannelse. Det bør dog siges endnu mere utvetydigt. De
EU-lande, som modtager indvandrere, bør foretage store
investeringer i samarbejds- og udviklingsprogrammer i oprindelseslandene, som blandt andet bør omfatte uddannelses- og
forskningsaktiviteter. Støtten til uddannelse og undervisning
har hidtil kun udgjort en lille del af udviklingssamarbejdet,
men samarbejdet på disse felter bør udvides, og det samme
gælder udvekslingsprogrammer for studerende og forskere.

4.1.2. Støtten til den økonomiske og menneskelige udvikling bør øges fremover. En sådan støtte bør fremme den
endogene udvikling med vægt på kvalitet og ikke mindst
udviklingen af de menneskelige ressourcer.

4.1.3. Meddelelsen peger i punkt 2.1 på fordelene ved give
indvandrerne bedre mulighed for at rejse frem og tilbage
mellem værtslandet og hjemlandet, så de kan bidrage til
hjemlandets udvikling. Dette begreb bør uddybes, så det
kan udgøre et af de centrale aspekter i reguleringen af
migrationsstrømmene. Personer, som har fået opholdstilladelse
i en af EU’s medlemsstater, bør ikke miste sin opholdsret, hvis
de tilbringer lang tid uden for den pågældende medlemsstat
(og ikke kun ved besøg i hjemlandet, som det foreslås i
meddelelsen).

4.1.4. Mobilitet bør dog ikke kun være for personer med
permanent opholdstilladelse, men også for sæsonarbejdere. De
bør kunne vende tilbage til deres hjemland i forvisningen om,
at de kan komme tilbage på et senere tidspunkt for at udføre
sæsonarbejde, hvis de ønsker det.

4.1.5. Der bør peges på behovet for politisk og institutionel
støtte til frivillig hjemvenden, så den kan blive til større gavn
for udviklingen i hjemlandene. Det gælder om at støtte
jobprojekter eller etablering med økonomisk og uddannelsesmæssig bistand.

4.2.
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Retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere

4.2.1. Kommissionen siger i sin meddelelse, at indvandrerne
skal have rettigheder, som kan sammenlignes med dem, der

4.2.2. De rettigheder, som indrømmes indvandrere i EU
bør som minimum omfatte rettighederne i EU’s charter
om grundlæggende rettigheder, hvor det fastlægges, at alle
mennesker har nogle grundlæggende rettigheder såsom ret til
privat- og familieliv, ret til at tænke frit og til samvittighedsog religionsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, ret til
uddannelse, erhvervsfrihed, ikke-forskelsbehandling, arbejdsmarkedsmæssige rettigheder og ret til social sikring, adgang til
effektive retsmidler og til en upartisk domstol.

4.2.3. Indvandrere, som ikke har en regulær status, betragtes ikke i meddelelsen som personer, der skal sikres rettigheder.
Målet må være, at disse mennesker, som bor her, kan nyde
godt af de grundlæggende menneskerettigheder, der er fastlagt
i de internationale traktater, som alle medlemsstater har
indgået, den europæiske konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt de
sociale rettigheder, som gælder for EU-borgerne: sundhedsbeskyttelse, skolegang for mindreårige og tilhørende socialhjælp.

4.2.4. Personer med midlertidig opholdstilladelse skal have
de samme arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder som
borgerne i den stat, hvor de er bosiddende. Kommissionen
påpeger med god ret, at disse personers og deres familiers
juridiske status skal forbedres.

4.2.5. Indvandrere, som har opholdt sig fem år i et EUland, bør have en varig opholdstilladelse, som omfatter ret til
fri bevægelighed i EU på samme vilkår som EU-borgerne,
stemmeret ved kommunalvalg og til Europa-Parlamentet på
linje med EU-borgere, der er bosiddende i en anden medlemsstat.

4.2.6. Kommissionen ser tvungen tilbagesendelse som et
element, der nødvendigvis må indgå i EU’s indvandringspolitik.
Efter ØSU’s mening bør tilbagesendelse kun komme i betragtning for det første, efter at det er undersøgt, om tilbagesendelse
bør undgås af humanitære grunde, og for det andet efter at alle
muligheder for regularisering er udtømt. I øvrigt bør man først
forsøge at udvirke frivillig hjemvenden. For at gøre frivillig
hjemvenden attraktiv må den sammenkædes med en samlet
pakke af foranstaltninger og støtte.
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Forvaltning af migrationsstrømme

4.3.1. Forvaltningen af migrationsstrømme (punkt 2.4) skal
foregå både i modtagerlandet (i dette tilfælde EU) og i
hjemlandene. Meddelelsen peger på behovet for en intens
dialog med hjemlandene. Det bør dog også overvejes, hvilken
rolle medlemsstaternes konsulater i disse lande kan spille. I
konsulaterne bør der udvikles specialiserede immigrationstjenester, som kan modtage ansøgninger om indvandring med
henblik på såvel beskæftigelse som familiesammenføring,
tage de nødvendige administrative skridt, formidle jobtilbud,
etablere mekanismer for samarbejde med arbejdsmarkedets
parter m.m. Sådanne tjenester kan også gennemføre passende
oplysningskampagner og udføre et vigtigt forarbejde for at
lede indvandringen ind i lovlige kanaler.

4.3.2. Konsulaternes rolle skal være gennemsigtig og enhver
vilkårlighed i konsulaternes udstedelse af indrejsevisum (ikke
kun i beskæftigelsesøjemed) bør undgås. Med en sådan ny
politik bør der kunne ske fremskridt i retning af en harmonisering på EU-plan af konsulaternes procedurer. De nationale
arbejdsformidlinger i hjemlandene bør oplyse om jobtilbud og
lette de jobsøgendes adgang til indvandringskontorerne. På
denne måde kan procedurerne blive mere gennemsigtige.

4.3.3. I denne forbindelse kan det være meget nyttigt at
anvende et informationssystem svarende til Eures — der
forvaltes af arbejdsmarkedets parter og ngo’er — med oplysninger om beskæftigelsesmuligheder og betingelser.

4.3.4. Regularisering af situationen for indvandrere uden
opholds- og arbejdstilladelse bør indgå i den nye indvandringsstrategi. Når der i meddelelsen tales om at gøre indvandring
lettere og fordelene herved for EU’s økonomi og fremtidige
demografiske balance, bør opmærksomheden i første række
rettes mod de indvandrere, som allerede opholder sig i EU
uden opholds- og arbejdstilladelse. I punkt 3.2 i meddelelsen
understreges nødvendigheden af at bekæmpe ulovlig beskæftigelse og udnyttelse af indvandrere, hvilket regularisering
af indvandrernes situation ville medvirke til. Den nye EUlovgivning bør udtrykkeligt omfatte dette aspekt, som burde
have været behandlet i fortsættelse af punkt 3.2 i meddelelsen
med udgangspunkt i en erkendelse af sammenhængen mellem
en restriktiv politik, irregulær indvandring og beskæftigelse.
Kommissionen bør tage initiativer, som på en fleksibel måde
kan fremme regularisering af situationen for disse personer.

4.3.5. Regularisering skal ikke nødvendigvis foregå via
ekstraordinære foranstaltninger (eller amnesti), men kan ske
gradvis på grundlag af arbejdsrelationer, familiemæssige bånd,
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konsolideret social integration, humanitære grunde osv. Det
vigtige er, at personer uden opholds- og arbejdstilladelse kan
få regulariseret deres situation i takt med, at der åbnes lovlige
kanaler for nye indvandrere, som foreslået i meddelelsen.

4.3.6. Der er brug for lovgivnings-, skatte- og kontraktmæssige tiltag for at bistå virksomhederne i den sorte økonomi
til — eventuelt gradvist — at legalisere deres situation. For
arbejdsgivere, som fortsætter med at udnytte indvandrere til
udførelse af sort arbejde, og som ikke griber chancen for at
indgå legaliseringsaftaler, bør der fastsættes en passende straf.
Men sådanne foranstaltninger bør suppleres med en positiv
behandling af indvandrere, som bliver udnyttet, således at
disse arbejdstageres situation kan regulariseres. Hermed vil
arbejdstagerne selv være interesseret i at anmelde den udnyttelse, de er ofre for.

4.3.6.1. For at bekæmpe sort arbejde og udnyttelse af
irregulære indvandrere må der samarbejdes med arbejdsmarkedets parter. Arbejdsgiverforeninger og fagforeninger på alle
niveauer har en meget vigtig rolle at spille i samarbejde med
arbejdsmarkedsmyndighederne og i givet fald domstolene. Der
bør træffes positive foranstaltninger for at få det sorte arbejde
frem i lyset gennem incitamenter til legalisering af virksomhederne og de ansatte.

4.3.7. I meddelelsens punkt 3.4.1 foreslås en mekanisme til
bestemmelse af den acceptable indvandring i hver enkelt
medlemsstat baseret på periodiske skøn og vejledende mål.
Kommissionen anser årlige kvoter for uanvendelige. Efter
ØSU’s mening bør årlige nationale kvoter ikke afvises, men de
skal fastsættes og anvendes fleksibelt. Kvoterne kan sammenkædes med udstedelse af visum til jobsøgende og med det
givne migrationsforehavende med henblik på at dække en vis
efterspørgsel efter arbejdskraft inden for sektorer, hvor det er
vanskeligt at udarbejde nøjagtige skøn. Hver medlemsstat
skal på forhånd fastlægge det antal tilladelser til indrejse i
beskæftigelsesøjemed, som den agter at udstede i årets løb,
skønt dette loft bør kunne ændres i lyset af analyser og
periodiske skøn i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. I
forbindelse med kvotesystemet understreger ØSU, at spørgsmålet om tredjelandsstatsborgeres adgang til arbejdsmarkedet
bør holdes fuldstændig adskilt fra indrejsetilladelse af humanitære grunde eller med henblik på familiesammenføring. I de
sidste to tilfælde kan der ikke accepteres nogen form for
kvotebegrænsning.
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4.3.8. Muligheden for indrejsetilladelse til jobsøgende eller
personer med et migrationsforehavende, der nævnes i
punkt 3.4.2, bør støttes kraftigere som anført under de
generelle bemærkninger i denne udtalelse. Det er tvivlsomt,
om den »økonomiske behovsprøve« (meddelelsens
punkt 3.4.2) kan anvendes i forbindelse med lavt kvalificeret
arbejde, hvorfor der her må åbnes andre muligheder for lovlig
indrejse for jobsøgende.

4.4.

Social integration

4.4.1. Kommissionen påpeger i punkt 3.5 med god ret
nødvendigheden af særlige integrationsprogrammer på nationalt, regionalt og lokalt plan. Det bør dog endnu kraftigere
understreges, at integrationspolitikken må styrkes gennem
afsættelse af de nødvendige midler, eftersom den hidtidige
indsats har været klart utilstrækkeligt. Medlemsstaternes og/eller EU’s integrationsprogrammer må baseres på klart definerede
mål, som gør det muligt at evaluere resultaterne og sammenligne medlemsstaternes indsats.
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fremtrædende politikere er ikke nok. Det er nødvendigt med
et bindende og konkret handlingsprogram, som inddrager
politiske partier, uddannelsessystemet og medierne i formidlingen af information og passende værdier.

4.4.6. Bevidstgørelsen af den offentlige opinion om nødvendigheden af ligestilling og integration af indvandrerne er en
stor udfordring for de europæiske samfund. Meddelelsen burde
understrege, at der kræves en stor indsats i alle medlemsstater.

4.4.7. Indvandrernes deltagelse i det offentlige liv er et
vigtigt aspekt af deres integration. Her har stemmeretten stor
betydning. I denne forbindelse henledes opmærksomheden på
en gammel, overset henstilling fra Kommissionen, som kun
er blevet omsat i national ret i nogle få medlemsstater.
Kommissionen burde gøre status over og evaluere effekten
af tredjelandsstatsborgeres udøvelse af deres stemmeret til
lokalvalg, hvor dette har været praktiseret.

4.4.8. Kommissionens forslag om et medborgerskab for
statsborgere fra tredjelande hilses velkommen, men Kommissionen burde også overveje muligheden for at give personer,
som har opholdt sig i et EU-land i lang tid, EU-borgerskab. En
sådant skridt kræver en ændring af traktaten om Den Europæiske Union.

4.4.2. Integration skal forstås som inddragelse af den
indvandrede befolkning i det fælles sæt af rettigheder og
pligter, som er indbygget i medlemsstaternes demokratiske
systemer under behørig respekt for den enkeltes personlige
overbevisning.
4.5.

Offentlig opinion

4.4.3. Indvandrere skal have adgang til arbejde og bolig på
lige vilkår. Et vigtigt mål i denne forbindelse er, at indvandrere
skal have hurtig adgang til arbejde, som de er kvalificeret til.
Der bør føres en aktiv politik for at undgå, at personer gennem
længere tid udfører arbejde, hvortil de er overkvalificeret.

4.5.1. Det bliver ikke nogen nem opgave at få den offentlige
opinions støtte til den mere åbne indvandringspolitik, der nu
foreslås, men det haster med initiativer i denne retning.

4.4.4. Oplysning er afgørende for opbygning af en sameksistens baseret på mellemmenneskelig respekt og for integration
af indvandrerne, og oplysning spiller også en vigtig rolle i
forebyggelsen og bekæmpelsen af racisme og fremmedhad.

4.5.2. Der må oplyses så bredt som muligt om beskæftigelsessituationen og om indvandringens betydning for den økonomiske udvikling og jobskabelsen, således at forestillingen
om, at indvandrerne tager arbejde fra landets egne statsborgere
manes i jorden.

4.4.5. Kampen mod diskrimination af enhver art kræver
engageret medvirken af de politiske partier, arbejdsmarkedets
parter og medierne. Men debatter og positive erklæringer af

4.5.3. Den offentlige opinion bør oplyses bedre om de
demografiske udviklingstendenser, som meddelelsen redegør
for.
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4.5.4. Det er også nødvendigt at oplyse den europæiske
befolkning om de negative følger af sort eller udeklareret
arbejde og om de fordele for velfærdsstaten, der kan opnås
gennem legalisering af alle irregulære forhold.
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4.5.5. De offentlige myndigheder i EU og i medlemsstaterne
bør gøre en større indsats og afsætte flere midler til folkeoplysning for at fremme social integration og bekæmpe racisme og
fremmedhad.

Bruxelles, den 12. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og
Europa-Parlamentet: På vej mod en fælles asylprocedure og en ensartet status, som gælder i hele
EU, for dem, der indrømmes asyl«
(2001/C 260/20)
Kommissionen besluttede den 1. februar 2001 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 Dario Mengozzi til ordfører. Sektionen vedtog sin
udtalelse den 20. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
12. juli 2001, med 67 stemmer for, ingen imod og 14 hverken for eller imod følgende udtalelse.
1. Indledning

1.1.
I afsnit 13, 14 og 15 i konklusionerne fra Det
Europæiske Råds møde i Tammerfors den 15. og 16. oktober
1999 anføres følgende:

»13. Det Europæiske Råd bekræfter den betydning, som
EU og medlemsstaterne tillægger den absolutte respekt for
retten til at søge asyl. Det er nået til enighed om at arbejde
i retning af at oprette et fælles europæisk asylsystem, som
bygger på en fuldstændig og inklusiv anvendelse af
Genève-konventionen, hvorved det garanteres, at ingen
sendes tilbage til forfølgelse, dvs. at »non-refoulement«princippet opretholdes.

14. Dette system bør på kort sigt indebære en klar og
brugbar fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for
behandlingen af en asylansøgning, fælles standarder for en
retfærdig og effektiv asylprocedure, fælles minimumsvilkår
for modtagelse af asylansøgere og indbyrdes tilnærmelse

af bestemmelserne om anerkendelse af flygtningestatus og
om indholdet af denne status. Det bør også suppleres
med foranstaltninger vedrørende subsidiære former for
beskyttelse, som giver enhver person, der har behov for en
sådan beskyttelse, en passende status. Derfor henstilles det
indtrængende til Rådet, at det på grundlag af forslag fra
Kommissionen vedtager de nødvendige afgørelser efter
den tidsplan, der er fastsat i Amsterdam-traktaten og
Wien–handlingsplanen. Det Europæiske Råd fremhæver
betydningen af, at UNHCR og andre internationale organisationer høres.

15. På længere sigt bør fællesskabsbestemmelserne føre
til en fælles asylprocedure og en ensartet status, som gælder
i hele EU, for dem, der indrømmes asyl. Kommissionen
anmodes om inden et år at udarbejde en meddelelse
herom.«

1.2.
Den meddelelse, Kommissionen har udarbejdet i medfør af dette mandat, er kort, koncis og ambitiøs. Den skitserer
rammerne for mere konkrete forslag, der vil behandlet i senere
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meddelelser. ØSU støtter fuldt ud dens mål og agter at spille
en aktiv rolle i alle faser i den nu igangsatte debat om
perspektiverne på lang sigt, så der kan blive opstillet klare
retningslinjer, samtidig med at processen fremskyndes.

1.3.

Meddelelsen består af fem dele.

1.3.1. Først del ser kort på asylsituationen i EU (det retlige
grundlag, udviklingen på mellemlang og lang sigt, årsager til
variationer og subsidiære beskyttelsesformer).

1.3.1.1. Dernæst anføres principperne og målene for en
handlingsplan, som kan lede frem til en fælles asylprocedure
og en ensartet status. Blandt disse figurerer fuldstændig
overholdelse af samtlige bestemmelser i Genève-konventionen,
begrænsning af de sekundære bevægelser mellem medlemsstaterne, der opstår som følge af de mange forskellige regler, der
finder anvendelse.

1.3.2. Andel del ser på muligheden for at gå fra en
begrænset fælles procedure, hvor medlemsstaterne bevarer
deres nationale systemer, men forpligter sig til at overholde
bestemte normer og betingelser i henseende til kompetente
myndigheder og gældende procedurer, til en anden fase, hvor
den fælles procedure er integreret og indebærer mindre
fleksibilitet og færre valgmuligheder.
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2. Bemærkninger

2.1.
Efter at have toppet i 1992-1993 faldt antallet af
asylansøgninger i EU frem til 1998 for så at begynde at stige
igen, og denne tendens fortsatte i 2000 (387 330 ansøgninger
i 1999 og 389 590 i 2000. Tallene for nettovandringen, som
gik fra 1 030 000 i 1990 til 478 000 i 1998(1), bekræfter
denne udvikling.

2.1.1. Kommissionens forklaringer på faldet er korrekte,
men fortæller ikke hele historien. Mens det er rigtigt, at man
ikke kan tale om »en stadig mere restriktiv fortolkning«, spiller
afskrækkende foranstaltninger og især mindre fleksibilitet ved
tildeling af flygtningestatus helt sikkert en rolle. Endvidere skal
det tilføjes, at det højdepunkt, der blev nået i 1992-1993,
skyldtes udbruddet af krisen i Bosnien, som medførte en
tilstrømning af 400 000 flygtninge til Tyskland alene.

2.2.
ØSU advarer mod faren ved en minimumsharmonisering ved udformningen af en fælles procedure, men bifalder de
foranstaltninger, der foreslås:

—

vedtagelse af klare principper, som er i overensstemmelse
med Genève-konventionen og New York-protokollen (2)

—

overholdelse af principperne i EU’s charter om grundlæggende rettigheder

—

fuld respekt for retten til »non-refoulement«

—

vedtagelse af procedurer, som sikrer, at de personer, der
har et reelt behov for beskyttelse, ydes denne beskyttelse
på retfærdig vis og hurtigt og effektivt

1.3.3. Tredje del definerer visse særlige aspekter og lægger
nogle spørgsmål ud til debat: subsidiære beskyttelsesformer, en
eller flere former for personlig status, flygtninges rettigheder,
integration og adgang til statsborgerret.

—

hensyntagen til en ny fælles indvandringspolitik

1.3.4. Fjerde og femte del undersøger mekanismerne for
information og fælles evalueringer samt de nødvendige instrumenter til programmets gennemførelse.

(1) Statistiske oplysninger om indvandring 2000, 10. rapport, ed.
Anterem, Rom, s. 49.
(2) Protokol om flygtningestatus vedtaget i New York den 1. januar
1967.

1.3.2.1. Denne anden fase omhandler forslag vedrørende
»etstedsproceduren«, indrejseforanstaltninger, behovet for at
tilbyde asylansøgerne samme levevilkår i hele EU, klare kriterier
og mekanismer til bestemmelse af, hvilket land der er ansvarligt
for behandlingen af asylansøgningen samt en troværdig politik
for tilbagevenden.
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harmonisering af vilkårene for modtagelse af asylansøgere
for så vidt muligt at sikre, at deres levevilkår ligger på
samme niveau i hele EU, og for at undgå, at de rejser fra
en medlemsstat til en anden (sekundære bevægelser) (1).

2.2.1. ØSU er ligeledes enigt i, at det er nødvendigt gradvis,
men så hurtigt som muligt at gå over til en integreret fælles
procedure og en ensartet status.

2.2.2. I den forbindelse udtrykker ØSU megen tilfredshed
med, at formålet med den fælles procedure ikke er at indføre
et fælles beslutningssystem med oprettelse af et særligt organ,
som træder i stedet for medlemsstaterne.

2.3.

En fælles procedure

2.3.1. Selv om fælles lister over sikre oprindelseslande og
sikre tredjelande blev vedtaget på EU-plan og ajourført af en
kontaktgruppe, er der meget, der taler imod sådanne lister.
Lande kunne blive medtaget eller ikke medtaget af politiske
grunde, og lister er et stift instrument, som bygger på en
uomstødelig antagelse i situationer, der er vanskelig at definere.
For eksempel er regeringerne i nogle officielt »sikre« lande ikke
i stand til at beskytte borgere, som udøver deres demokratiske
rettigheder, mod at blive forfulgt af etniske eller andre grupper,
der anvender vold til at befæste deres position.

2.3.1.1. Sådanne situationer bliver desværre mere og mere
almindelige. Den enkelte asylansøgers personlige historie må
derfor nøje undersøges, og situationen i vedkommendes
oprindelsesland må grundigt analyseres. En indgående behandling af asylansøgningen lige fra den første fase kunne bidrage
til at mindske antallet af ankesager i den efterfølgende fase.

2.3.1.2. Det forhold, at asylansøgeren kommer fra et land,
hvor menneskerettighedssituationen anses for tilfredsstillende,
må under ingen omstændigheder være et argument for ikke at
behandle vedkommendes ansøgning.

2.3.1.3. Det forekommer derfor så meget desto vigtigere at
indføre og udvikle en EU-mekanisme for indsamling og
udveksling af oplysninger, der bygger på omfattende og
ajourførte analyser af situationen i de enkelte lande, og som

(1) ØSU vil udarbejde en mere detaljeret udtalelse om dette aspekt
ved behandlingen af direktivet om minimumsnormer for modtagelse af asylansøgere, der er sat på ØSU’s program. ØSU mærker
sig desuden med tilfredshed, at dette aspekt står på det belgiske
formandskabs program i kapitlet om asyl og indvandring.
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ikke kun indhentes gennem de normale diplomatiske kanaler,
men også gennem internationale organer, først og fremmest
FN’s Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) og de vigtigste
NGO’er på området.

2.3.2. »Etstedsproceduren« bør vedtages af alle medlemsstaterne. Ved at samle behandlingen hos én og samme instans
og anvende mere ensartede kriterier giver denne metode
aylansøgerne en bedre garanti for, at deres ansøgninger
behandles hurtigt (og dermed også med færre udgifter), at
deres situation og behov undersøges grundigt, og at ingen
form for beskyttelse tilsidesættes.

2.3.2.1. Procedurerne kunne endvidere fremskyndes, ved at
man nedsatte en ekspertgruppe til at behandle ansøgningerne
fra de mere sårbare grupper (traumatiserede personer, torturofre, mindreårige) og vurdere disse asylansøgeres reelle situation.
Erfaringen har faktisk vist, at de pågældende personer ofte ikke
er i stand til at redegøre klart for deres situation, hvilket fører
til en afvisning af deres ansøgning i første omgang og
nødvendiggør en langvarig genbehandling.

2.3.2.2. Etstedsproceduren samler behandlingen af alle beskyttelsesmuligheder hos én eneste instans. Et indledende skridt
må være, at man undersøger muligheden for at indrømme
flygtningestatus i henhold til Genève-konventionen for så
automatisk at tage stilling til andre beskyttelsesformer og
begrunde den afgørelse, der træffes.

2.3.2.3. De fremskyndede procedurer ved afslag bør om
ikke afskaffes så dog give bedre garantier.

2.3.2.4. Asylansøgere bør kunne regne med gratis og
passende juridisk bistand i alle faser af proceduren og med
tolke- og oversættelsesbistand. Brug af ankemuligheden bør
være garanteret ved afslag på en ansøgning og bør altid have
en opsættende virkning.

2.3.2.4.1.
En særlig opmærksomhed bør gives de kvindelige
flygtninge pga. de indlysende større risici, de løber.

2.3.3. Indrejsevisum er et instrument, der bør anvendes
med en vis fleksibilitet og uden strenge regler, så det bliver
muligt at tage højde for nye eller akutte situationer. Dette
vedrører både de tredjelande, for hvilke der ikke er visumkrav,
for at kontrollere usædvanlige tilstrømninger, og de lande,
hvor visum er obligatorisk, for eksempelvis at bekæmpe den
organiserede kriminalitet, der står bag menneskesmugling.
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2.3.3.1. De foreslåede foranstaltninger sigter i alt væsentligt
på sikkerhed. Der er brug for alternative foranstaltninger til at
imødegå risikoen for menneskesmugling. De diplomatiske
missioner i oprindelseslandene, bør dér, hvor det er muligt,
men navnlig i transittredjelande, tage sig af afviklingen af
procedurerne for behandling af asylansøgninger og udstedelse
af visa samt arrangere transporten.

2.3.3.2. Anvendelse af sanktioner over for transportvirksomheder, som ikke verificerer, om passagererne er i besiddelse
af et indrejsevisum, passer ikke sammen med disse foranstaltninger. Dette er en opgave for grænsemyndighederne.

2.3.3.3. Denne alternative mekanisme kunne også danne
ramme om forslag til genbosættelsesprogrammer (som for
øjeblikket kun findes i fire medlemsstater) i samarbejde med
NGO’erne og UNHCR. I den forbindelse omtaler Kommissionen en procedure, der anvendes i USA, og som er baseret på et
genbosættelsesprogram, der kræver en koordinering mellem
de forskellige offentlige myndigheder, NGO’erne og UNHCR.
Kommissionen burde måske studere de indhøstede erfaringer
nærmere med henblik på at udarbejde et forslag gældende for
EU.

2.3.4. Dublin-konventionen blev vedtaget med det dobbelte
mål at nedbringe det store antal asylansøgninger (dvs. ansøgninger indgivet af den samme person i flere stater) og løse
problemet med asylansøgere, der videresendes fra det ene land
til det andet. Erfaringen har vist, at denne konvention ikke
virker, som den burde, og at den skaber flere problemer, end
den løser. Den arbejdsbyrde og de omkostninger, den indbærer,
står ikke i forhold til de opnåede resultater, og mange
asylansøgere forsvinder før videresendelsen og får antallet af
illegale indvandrere til at svulme op.

2.3.4.1. Det skal dog tilføjes, at konventionen har bidraget
til, at asylspørgsmålet er blevet taget op på EU-plan inden for
Amsterdam-traktatens rammer.

2.3.4.2. Vedtagelse af en fælles procedure og en ensartet
status ville gøre det meget nemmere at afgøre, hvilken
medlemsstat der er ansvarlig for behandling af asylansøgningen
på grundlag af stedet, hvor ansøgningen indgives, uden at dette
går ud over ansøgerens ret til en retfærdig behandling af hans
ønsker mht. destinationsland.

2.3.4.3. Det er under alle omstændigheder klart, at Dublinkonventionen må revideres i lyset af den nye overordnede
indfaldsvinkel, og især bør der tages hensyn til følgende
aspekter:
—

man må gøre den fælles holdning af 4. marts 1996, som
giver en ensartet fortolkning af begrebet »flygtninge«
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juridisk bindende efter først at have korrigeret begrebet
forfølgelse, så det også omfatter forfølgelse fra ikkestatslige organers side
—

asylansøgeren må have mulighed for at vælge hvilket
land, han ønsker at rette sin anmodning til, idet der tages
hensyn til de kulturelle og sociale faktorer, der betinger
dette valg, og som er afgørende for en hurtig integration

—

retten til juridisk beskyttelse, information og brug af
ankemuligheden må garanteres

—

der må opstilles minimumsnormer for modtagelse af
asylansøgere

—

der må rettes op på den ekstremt langsommelige informationsoverførsel og den mangelfulde information af asylansøgerne.

2.3.4.4. ØSU afventer således Kommissionens konklusioner
vedrørende konventionens anvendelse.
2.3.5. ØSU håber, at ansøgerlandene vil blive inddraget i
bestræbelserne for at skabe et regionalt system, der er mere
retfærdigt over for asylansøgerne, og at de NGO’er, der er
aktive på dette område, bliver konsulteret.
2.3.5.1. I den forbindelse kan det bemærkes (også selv om
dette ligger klart uden for denne udtalelse), at en lang
overgangsperiode for fri bevægelighed efter ansøgerlandenes
tiltrædelse kan afholde disse lande fra at gennemføre EUlovgivningen om indvandring og asyl.
2.3.5.2. Ved vurderingen af kriterierne vedrørende retslige
og interne anliggender må asylprocedurernes effektivitet og
bistandens omfang ikke betragtes som værende af sekundær
betydning, da bestræbelserne for at nå målene med det
foreliggende forslag så vil være dømt til at mislykkes.

2.4.

Ensartet status

2.4.1. Det er nødvendigt med én form for subsidiær
beskyttelse, eftersom Genève-konventionen fortolkes restriktivt af nogle medlemsstater, men dette er ikke altid tilstrækkeligt. Der er også behov for en form for beskyttelse, som
relaterer til ansøgerens personlige forhold, også selv om
vedkommende kommer fra et land, som anses for sikkert,
og hvor de grundlæggende internationale retlige normer
vedrørende menneskerettigheder »generelt« (dette er det normalt anvendte udtryk) (1), overholdes.

(1) Forslag til Rådets direktiv om minimumsstandarder for procedurer
i medlemsstaterne for tildeling og fratagelse af flygtningestatus
(KOM(2000) 578 endelig) bilag II, s. 56.
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2.4.2. I nuværende fase er det meget vigtigt at harmonisere
de nationale ordninger for fastlæggelse af beskyttelsesbehov
og betingelserne for ophævelse af beskyttelsen i Genèvekonventionens forstand, hvis man skal undgå forskelle medlemsstaterne imellem, som uvægerligt vil medføre sekundære
bevægelser.

2.4.2.1. I begge tilfælde må indfaldsvinkelen være yderst
individuel. Dette gælder særligt for beslutningen om at ophæve
beskyttelsen, som ikke kun kan være baseret på anvendelse af
klausulen om »ændrede omstændigheder«, da dette kunne
udsætte den enkelte for alvorlige vanskeligheder, som hænger
sammen med vedkommendes personlige historie.

2.4.3. En indskrivning i fællesskabsretten af flygtninges
rettigheder som defineret i Genève-konventionen vil gøre det
nemmere at sikre ensartet anvendelse af disse rettigheder.

2.4.3.1. En ensartet status vil uden tvivl forenkle systemet,
men ØSU er enigt med UNHCR i, at flygningestatus i henhold
til Genève-konventionen har en international dimension med
ekstraterritoriale virkninger, som flygtningen ikke har nogen
interesse i at give afkald på. Der bør derfor parallelt med
Genève-konventionens flygtningestatus opereres med en
anden status, som omfatter alle de former for subsidiær
beskyttelse, der findes i medlemsstaterne.

2.4.3.2. Det forekommer ikke at være nogen god idé at
anvende forskellige særlige rettigheder alt efter, hvilken form
for beskyttelse der tildeles. Rettigheder og fordele bør fastsættes
ud fra behovet og humanitære grunde og ikke ud fra oprindelses- eller bopælsstedet. Af samme grund bør karakteren af
rettighederne ikke kædes sammen med opholdets varighed.

2.4.3.2.1.
Omvendt vil man ved at tildele de samme
rettigheder og fordele til forskellige former for status undgå
mange problemer, især den systematiske anvendelse af ankemuligheden, når der gives afslag på flygtningestatus og indrømmes subsidiær status.

2.4.3.3. Rettighedernes indhold (adgang til arbejde, social
sikring, uddannelse og opholds- og rejsetilladelse, stemmeret
ved kommunalvalg) må harmoniseres for alle tredjelandeborgere, som har lovlig bopæl i EU, og må således anskues inden
for de generelle rammer for indvandringspolitikken.

2.4.3.4. I konklusionerne fra Tammerfors hedder det, at
»Det Europæiske Råd støtter målsætningen om, at tredjelandsstatsborgere, som i længere tid har opholdt sig lovligt i en
medlemsstat, skal have mulighed for at opnå statsborgerret i
denne medlemsstat«.
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2.4.3.4.1.
ØSU støtter denne målsætning og opfordrer
Kommissionen til at fremlægge forslag desangående. Dette vil
virke meget befordrende på integrationsviljen.

2.4.3.4.2.
Begrebet »samfundsborgerskab« kunne være
meget nyttigt som en mellemliggende etape hen imod fuldt
statsborgerskab. Det bør imidlertid ikke betragtes som en
alternativ løsning eller være et påskud for at trække sagen
ud, eftersom nogle medlemsstater allerede indrømmer fuldt
statsborgerskab efter et ophold på fem år.

2.4.4. I artikel 63 i den konsoliderede traktat hedder det, at
foranstaltninger vedrørende asyl skal vedtages »inden fem år
efter Amsterdam-traktatens ikrafttræden«, dvs. før den 1. maj
2004. På Det Europæiske Råds møde i Tammerfors blev det
besluttet at splitte indførelse af et fælles europæisk system op i
to faser. For ØSU betyder dette, at det er muligt at udarbejde
en fælles procedure og en ensartet status på grundlag af den
nuværende traktattekst.

2.4.4.1. Sondringen mellem en første og en anden fase
ligger ikke så meget i indholdet af minumumsstandarderne
som i behovet for en gradvis overgang til indførelsen af
en fælles procedure, som giver medlemsstaterne et mindre
spillerum eller færre muligheder for at give dispensation, med
henblik på at nå de fastsatte mål.

2.4.4.2. Kommissionen har med rette bestræbt sig på at
foreslå en metode, som kan bidrage til at skabe konvergens i
den første fase, bl.a. gennem kontaktgruppers arbejde og
udvikling af en national og europæisk retspraksis.

2.4.5. Nærværende udtalelse har flere gange nævnt, at der
bør foretages en høring af UNHCR — som det under alle
omstændigheder kræves i erklæring 17, der er vedføjet som
bilag til Amsterdam-traktaten — og de relevante NGO’er
såsom ECRE (Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i
Eksil), Læger uden Grænser, Det Internationale Røde Kors.
Udtalelsen understreger også med rette behovet for at inddrage
repræsentanter for civilsamfundet og de lokale myndigheder.
De lokale myndigheder og arbejdsmarkedets parter har en
vigtig rolle at spille ved fastlæggelsen af retfærdige modtagelses-, leve- og arbejdsvilkår. De bør derfor inddrages i den
igangværende debat om gennemførelsen af systemet som
helhed.

2.4.5.1. Som repræsentant for det organiserede civilsamfund agter ØSU at spille en afgørende rolle i udformningen og
gennemførelsen af det system, Kommissionen foreslår.
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3. Konklusioner
3.1.
I sidste århundrede, selv før beskyttelsen af flygtninge
blev det internationale samfunds kollektive ansvar i 1951,
fandt mange europæere — tvunget af undertrykkende eller
diktatoriske regimer — asyl i frie og demokratiske lande. I det
21. århundrede må vi ikke glemme alle de mænd og kvinder,
som af de samme grunde eller af andre grunde søger asyl i EU,
som garanterer frihed og demokrati for alle borgere.
3.1.1. Følgelig må de ledende politiske, økonomiske og
religiøse grupper i mange medlemsstater gennem omfattende
politiske og oplysende kampagner og med inddragelse af
massemedierne øge offentlighedens bevidsthed om asylretten
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og -pligten og om det forhold, at der her er tale om en
grundlæggende menneskerettighed.
3.1.2. Dette forudsætter imidlertid en overordnet reform
af indvandringspolitikken på europæisk plan — som den
igangværende i overensstemmelse med de principper, der blev
opstillet på Rådets møde i Tammerfors — der regulerer
tilstrømningen på en retfærdig måde og forhindrer, at asylansøgninger bliver én af de få måder til at opnå adgang til EU på
og som sikrer en effektiv integrationspolitik.
3.2.
ØSU mener, at Kommissionen bør overveje at foreslå
Rådet, at EU tiltræder Genève-konventionen direkte, nu hvor
Amsterdam-traktaten har gjort dette til et område under EU’s
kompetence.

Bruxelles, den 12. juli 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens meddelelse til Rådet og
Europa-Parlamentet — innovation i en videnbaseret økonomi«
(2001/C 260/21)
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 3. oktober 2000 under henvisning til EFtraktatens 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 Dimitris Dimitriadis til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 27. juni 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 383. plenarforsamling af 11.-12. juli 2001, mødet den
12. juli 2001, med 41 stemmer for, 2 imod og 6 hverken for eller imod følgende udtalelse.
1. Indledning

økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar
økonomisk vækst med flere og bedre job og større social
samhørighed.

1.1.
ØSU mener, at Kommissionens forslag om målene hen
imod styrkelse af innovation i EU er særligt vigtigt.
1.2.
Betydningen af innovation blev allerede erkendt i 1995
i grønbogen om innovation (1) og derpå i 1996, nemlig i den
første handlingsplan for innovation i Europa (2).

1.4.
Det femte rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling satte som grundlæggende målsætning at styrke
innovationen. Udnyttelse af det femte FTU-rammeprograms
resultater (3) vil ligeledes udgøre et vigtigt led i indsatsen.

I handlingsplanen fastsattes tre hovedmål:
—

skabelse af en innovationskultur,

—

tilvejebringelse af en juridisk og økonomisk ramme samt
et regelsæt, der begunstiger innovation,

—

bedre styring af forskning i retning af innovation.

1.3.
I marts 2000 erkendte Det Europæiske Råd i Lissabon
innovationens betydning for EU’s økonomiske og sociale
udvikling og koncentrerede indsatsen om at styrke en videnbaseret økonomi. I erkendelse af det vedvarende innovationsunderskud, trods fremskridtene siden 1996, understreger Det
Europæiske Råd, at det er nødvendigt i størst muligt omfang
at udnytte forskningsindsatsen til at gennemføre innovationer
og at skabe et gunstigt klima for udvikling af innovative
virksomheder.

1.5.
ØSU mener, at Kommissionens meddelelse til Rådet
og Europa-Parlamentet om »Innovation i en videnbaseret
økonomi« går i den rigtige retning. ØSU tager hensyn til
Kommissionens meddelelse »Mod et europæisk forskningsrum« (4) til styrkelse af den europæiske forskningsindsats’
effektivitet og innovative gennemslagskraft og gentager den
»systemiske« innovationsopfattelse, som er nedfældet i den
første handlingsplan (2). I henhold til dette begreb betragtes
innovation som resultat af komplekse vekselvirkninger mellem
mange enkeltpersoner, organisationer og omgivende faktorer,
ikke som en lineær proces fra ny viden til nyt produkt; det gør
det endvidere muligt at gentage budskabet om at styrke
samhørigheden i EU gennem koordinering af de enkelte landes
indsats. I meddelelsen opstilles der fem særlige mål, som svarer
nøje til ØSU’s holdning, men som er særdeles ambitiøse.
Derfor anmoder ØSU Rådet om at sørge for, at der stilles

1.3.1. Dette var et led i det strategiske mål, som blev
fastlagt i Lissabon for det kommende tiår: at gøre EU til
den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede

(1) KOM(95) 688 endelig udg.; ØSU’s udtalelse EFT C 212 af
22.7.1996, s. 52.
(2) Første handlingsplan for innovation i Europa — Innovation som
vækst- og beskæftigelsesfremmende faktor, KOM(96) 589 endelig
udg.

(3) Kommissionens arbejdsdokument om særprogrammerne inden
for det femte FTU-rammeprogram (1998-2002), KOM(97) 553
endelig af 5.11.1997. Særprogrammerne, KOM(98) 305 endelig
udg. og KOM(1998) 306 endelig udg., begge EFT C 260 af
18.8.1998; ØSU’s udtalelse: EFT C 407 af 28.12.1998, s. 123159.
(4) KOM(2000) 6 endelig af 18.1.2000; ØSU’s udtalelse: EFT C 204
af 18.7.2000, s. 70.
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tilstrækkeligt med finansieringsmidler til rådighed og fremhæver det nødvendige i, at man som led i det sjette FTUrammeprogram fremmer indsatsen til styrkelse af innovation.
ØSU mener tillige, at meddelelsen bør benyttes samen med
konklusionerne i meddelelsen »Mod et europæisk forskningsrum: retningslinjer for forskningsindsatsen« og ØSU’s udtalelse
herom (1).

som kan effektivisere ressourceudnyttelsen og bidrage til
miljøbeskyttelse samtidig med, at man letter den bæredygtige
udvikling.

2. Resumé af meddelelsen — Hovedmål

2.2.
Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet indeholder nedenstående fem generelle mål, som
dækker over individuelle mål og nationale foranstaltninger
inden for innovation samt udgør en EU-omspændende ramme
for udvikling af innovation; målene er følgende:

2.1.
Meddelelsen bygger på statistiske data indsamlet af
Eurostat (2), OECD og andre tredjelande og indeholder et første
oplæg til resultattavle samt en første evaluering af Europas
resultater i henseende til innovation. Da resultaterne alt i alt
ikke giver anledning til optimisme, bør medlemsstaterne
intensivere deres bestræbelser på fuldt ud at udnytte de
muligheder og tage de udfordringer op, som videnøkonomien
indebærer. Konkretisering af dette mål er betinget af, at der
udformes metoder til markedsføring af nye produkter og
tjenesteydelser, og at der øjeblikkeligt reageres på ændringer i
efterspørgslen, således at man med udgangspunkt i innovation
kan forbedre Europas konkurrenceevne på verdensplan. EU
bør ikke blot rydde de interne innovationsvanskeligheder af
vejen, således at man kan mobilisere og fastholde europæiske
videnskabsfolk og investorer, men også understøtte og styrke
undervisningssystemerne og den videregående uddannelse i
medlemsstaterne, så de resulterer i bedre færdigheder og en
bedre innovationsånd. Man bør ligeledes lægge vægt på
metoder til at formidle teknologier og integrere disse, hovedsagelig i små og mellemstore virksomheder, samt integrere
og styrke innovationen i traditionelle industrierhverv, idet
samtlige sektorer og samtlige virksomheder i vidensamfundet
har mulighed for at blive videnformidlere.

2.1.1. Kommissionen understreger desuden det vigtige i
at formidle informations- og kommunikationsteknologier til
servicesektoren, da dette er medvirkende til at forbedre sektorens innovationskapacitet.

2.1.2. Endvidere vurderer Kommissionen, at de skærpede
miljøproblemer skaber et innovationsvenligt klima til imødekommelse af behovet for at skabe nye produkter og tjenester,

(1) ØSU’s udtalelse, EFT C 204 af 18.7.2000, s. 70.
(2) Eurostat: videnskab, teknologi og innovation: nøgleelementer
2000.

2.1.3. Endelig bemærker Kommissionen, at det skorter på
samhørighed, idet medlemsstaternes og regionernes resultater
er stærkt forskellige. Det vil ikke være muligt fuldt ud at
udnytte det indre markeds muligheder, hvis det europæiske
innovationssystem fortsætter med at være fragmenteret.

—

sammenhæng i innovationspolitikkerne,

—

en lovramme, der begunstiger innovation,

—

tilskyndelse til etablering og udvikling af innovative
virksomheder,

—

forbedring af de vigtigste grænseflader i innovationssystemet,

—

et innovationsvenligt samfund.

2.2.1. Disse fem mål afspejler aktuelle prioriteringer for
styrkelsen af innovation i Europa og er i overensstemmelse
med den på Det Europæiske Råd i Lissabon opnåede konsensus
om de generelle politiske retningslinjer.

3. Innovationens betydning

3.1.
ØSU godkender meddelelsens konklusion gående ud
på, at der findes et innovationsunderskud i EU; selv om
medlemsstaterne indhøster stadig flere erfaringer med innovation, er resultaterne endnu ikke store nok. De fem mål i
meddelelsen svarer fuldt ud til ØSU’s indstilling, idet ØSU
mener, at innovationspolitikkens betydning bør anerkendes
både af de nationale regeringer og af den europæiske befolkning. ØSU ønsker at pege på fire vigtige principper i
tilskyndelsen til innovation i Europa:
—

information om innovation,
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—

bred forståelse for innovationens værdi,

—

et funktionelt organisatorisk og regulerende klima,

—

koordinering af tiltag på nationalt (horisontalt) og tværsektorielt (vertikalt) plan.

3.1.1. Meddelelsens fem mål tager sigte på disse tre principper; ØSU vurderer dog, at nogle af punkterne bør udbygges
yderligere, således som det beskrives i punkt 3.2 til 3.6.

3.1.2. ØSU ønsker først og fremmest at understrege behovet for pålidelige statistiske data. Kommissionen baserer sin
meddelelse på data fra 1998 eller i visse tilfælde ældre data
(f.eks. Østrig 1993). Dette er uacceptabelt. Det er nødvendigt
med ajourførte, pålidelige og detaljerede data. ØSU finder det
uacceptabelt at være nødsaget til at afgive udtalelse uden
at råde over de seneste data. Dette kan føre til forkerte
beslutninger.

3.1.3. ØSU beder Kommissionen om at definere begrebet
innovation mere konkret i meddelelsen. Det, der i dag f.eks.
udgør »højteknologi«, er det måske ikke i morgen. Det er
vigtigt, at det helt klart fremgår i meddelelsen, hvad der menes
med begrebet innovation.

3.1.4. Betydningen af begrebet viden som eneste faktor til
sikring af konkurrencefordelene i samfundet påvises ikke i
tilstrækkelig grad i Kommissionens meddelelse på trods af
begrebets centrale plads i dokumentets titel. ØSU ønsker, at
der lægges meget kraftig vægt på værdien af viden. Desuden
bør sondringen mellem innovation og forskning som et
produkt af viden understreges. I meddelelsen efterlades dette
forhold uafklaret.

3.1.5. Menneskelige ressourcer udgør en væsentlig forudsætning for skabelsen af et videnskabsbaseret samfund. Derfor
er det første skridt at forbedre undervisningssystemerne,
herunder især den videnskabelige undervisning — såvel for
lærere som for elever — og støtte dem, der går ind i en
videnskabelig karriere. Den videnskabelige karriere skal kunne
tiltrække videnskabsfolk og honorere dem tilfredsstillende og
retfærdigt, således at de talentfulde elever mobiliseres og
overbevises om, at det kan betale sig at gennemgå det
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krævende og vanskelige, men samtidigt meget interessante,
uddannelsesforløb. Det er nødvendigt at kunne tilbyde passende jobmuligheder samt social status og økonomisk velstand på
baggrund af den rolle, videnskabsfolk og ingeniører spiller for
Europas fremtid.

3.2.
Med hensyn til det første mål »Sammenhæng i innovationspolitikkerne« mener ØSU, at konvergensen mellem de
nationale innovationspolitikker er et centralt spørgsmål. Målene i meddelelsen er positive, men ØSU anser dem ikke for
tilstrækkeligt ambitiøse. En sammenlignende undersøgelse af
innovationspolitikkerne er nødvendig, men er ikke nok til at
nå frem til reel samhørighed. ØSU opfordrer Kommissionen
til at gøre en yderligere indsats for at udforme en plan,
som gør medlemsstaternes nationale innovationsprogrammer
tilgængelige for samtlige aktører og virksomheder i EU, uanset
hjemsted og aktivitetsområde. Denne mulighed, i kombination
med det første tiltag under det første mål — »der skal indføres
en ramme for drøftelse, koordinering og benchmarking af
medlemsstaternes
innovationspolitikker
og
-resultater« — kunne fremskynde konvergensen inden for EU. ØSU
vurderer, at en plan som den, der beskrives, kan strække sig
over fire år (2001-2004).

3.2.1. Et særlig vigtigt aspekt er at sikre gensidig påvirkning,
koordination og harmonisering mellem de forskellige nationale
og europæiske programmer, samt de operatører og myndigheder, der er ansvarlige for dem. I betragtning af de involverede
aktørers interesse og bidrag skal en sådan approach være en
radikal og vedvarende proces med et tilfredsstillende spillerum,
og som skal være ledsaget af gensidig tillid og samarbejde,
således at man undgår enhver form for uhensigtsmæssig
centralisering.

3.3.
Med hensyn til mål II, »En lovramme, der begunstiger
innovation«, er ØSU enig i, at innovationsinitiativerne bør
lettes ved at tilvejebringe en fleksibel lovramme, men dog uden
at overse behovet for regulering. ØSU opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte indsatsen hurtigst muligt, at vedtage
skatte- og afgiftsmæssige tiltag i overensstemmelse med traktatens artikel 87 og 88 med det sigte at tilskynde den private
sektor til at investere i forskning og innovation samt at ansætte
flere forskere; desuden anmoder ØSU Kommissionen om at
forelægge rapporter om, hvor effektiv indsatsen er og hvilke
fremskridt, der gøres. Det haster med at få ryddet samtlige
former for bureaukratiske hindringer af vejen.
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3.3.1. Særlig i relation til de små og mellemstore virksomheder ønsker ØSU at understrege, at det er nødvendigt, at det
lykkes for medlemsstaterne at skabe et højt kommunikationsniveau mellem de små og mellemstore virksomheder og
universiteter eller forskningscentre. Den mur, der hindrer
kommunikationen mellem disse, bør »rives ned«. Virksomhederne bør hjælpe universiteterne, indtil der opstår osmose
og vice versa. EU bør ligeledes mindske de bureaukratiske
hindringer for adgang til forskningsprogrammerne. EU-programmerne bør anspore til samarbejde mellem universiteter
og virksomheder.

3.4.
Mål III, »Tilskyndelse til etablering og udvikling af
innovative virksomheder«, anses for det vigtigste for EU. Trods
EU’s gode resultater igennem de sidste tre år må det bemærkes,
at USA i 1999 investerede over tre gange så megen risikovillig
kapital i teknologi som Europa; det skal tillige bemærkes, at
væksttempoet i USA var på 108 % i forhold til året før. ØSU
mener ikke, at der findes nogen passende finansiel ramme for
støtte til innovative start-ups eller nyetablerede virksomheder.
I EU findes der ingen egentlig plan for fremskaffelse af
risikovillig kapital eller startkapital. Desuden udgør lovreglerne
en hæmsko for start-up-virksomheders og mindre virksomheders deltagelse i FTU- og innovationsprogrammerne, hvilket
ofte har en afskrækkende virkning. ØSU mener, at Kommissionen som led i sin indsats for at give start-up-virksomheder
adgang til offentlige udbud, til EU-programmerne (samt til
disses resultater) og til den Europæiske Investeringsbanks
»Innovation 2000-initiativ« bør:

—

udarbejde (i samarbejde med EIB) en plan for tiltrækning
og formidling af risikovillig kapital,

—

fortsætte sine bestræbelser på at fjerne finansielle hindringer i innovations- og FTU-programmerne,

3.4.1. Som led i indsatsen »tilskyndelse til netværksaktiviteter«, som f.eks. nettet af regioner, der udmærker sig ved
gunstige vilkår for etablering af virksomheder og nettene for
uddannelses- og støttetjenester (væksthuse, startkapitalfonde
osv.) og udarbejdelsen af en elektronisk fortegnelse over nye
innovative virksomheder i Europa, opfordrer ØSU Kommissionen til at arbejde videre på at oprette et europæisk forum for
tilladelser og innovationer. Det præsiceres, at forummet som
opgave bør have at give bredere incitamenter til innovative
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aktiviteter, og at der bør skabes merværdi på grundlag af
de medvirkendes bidrag. Deltagelsen i forummet bør være
fuldstændig frivillig, samtidig med at der under ingen omstændigheder bør skabes vandtætte skodder eller andre former for
begrænsninger for de europæiske virksomheders og individuelle personers innovative aktioner og bestræbelser.

3.4.2. ØSU ønsker at understrege, at det tillægger centrene
med særlig gunstige muligheder meget stor værdi. USA’s
overlegenhed er ikke en følge af et generelt højere uddannelsesniveau end i Europa. Tværtimod råder Europa over langt flere
højere undervisningsanstalter end USA. USA’s overlegenhed er
et resultat af deres mulighed for at koncentrere de bedste
ressourcer i bestemte centre, nemlig i superforskningscentre.
EU bør praktisere det samme.

3.4.3. Udnyttelsen af den menneskelige kapital er et vigtigt
skridt med henblik på at mestre innovationen og forme en ny
vidensmentalitet. I modsætning til USA har de europæiske
forskningsinstitutter problemer med at tiltrække forskere på
grund af den lave løn og i videre perspektiv arbejdsbetingelserne inden for forskningen. Forskerflugten til USA er et meget
stort problem. Vi må ikke glemme, at viden tiltrækker viden.
Superforskningscentrene spiller en vigtig rolle i den forbindelse. ØSU mener, man bør træffe drastiske foranstaltninger for
at vende den nuværende tendens og for at anspore til indtag af
forskere fra tredjelande. Der bør skabes et tiltrækkende og
privilegeret miljø for forskerne. Det langsigtede mål bør være
at tiltrække forskere fra lande uden for EU, herunder navnlig
fra innovativt avancerede lande som USA og Japan, til EU.

3.4.4. Kommissionen har udgivet statistikker, som viser, at
EU betragtet under ét er bagud i forhold til USA og Japan for
så vidt angår antallet af forskere pr. 1 000 arbejdstagere. En
lang række interne meldinger fra EU giver samme billede og
vidner om, at der er en mere generel mangel på uddannet
forskerpersonale, både i den private og i den offentlige sektor.
ØSU så gerne en kommissionsforanstaltning, som giver særlig
prioritet til aktioner, der kan støtte uddannelsen af nye forskere
i samarbejde med medlemsstaterne med henblik på oprettelsen
af en europæisk forskningsregion omfattende mange fremragende superforskningscentre. Da den form for uddannelse
tager mange år, haster det med at iværksætte aktioner på dette
område.
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3.5.
Gennem nogen tid har Kommissionen og andre aktører
undersøgt overførsel af knowhow fra det sted, hvor viden
frembringes, til det sted, hvor den udnyttes i produktionen.
ØSU bakker helt op om tiltagene i meddelelsen under mål IV,
»Forbedring af de vigtigste grænseflader i innovationssystemet«,
herunder især følgende:

—

tilskyndelse til regionale initiativer med deltagelse af
erhvervs- og fagorganisationer og centre for spredning af
europæiske forskningsarbejder (IRC),

—

styrkelse af livslang læring,

—

styring af forskere i processen hen imod fremme af viden,

—

kontakter med de centre, hvor der frembringes viden i
forskellige former (vidennetværker, tværnationale forbindelser),

—

udbredelse af succesrige modeller.

3.5.1. Langt den mest effektive »teknologioverførsel« finder
sted blandt folk, der har været involveret i opnåelsen af bestemt
viden, som de så har anvendt med henblik på udvikling af
produkter og/eller som har arbejdet med produktudvikling og
derefter været involveret i søgningen efter ressourcer, nye
procedurer og teknologier. Sådanne udvekslinger finder sjældent sted på grund af forskelle i arbejde — herunder også på
nationalt niveau — og forskelle mellem omkostningsniveauet,
som begrænser mobiliteten, men også på grund af forskelle i
kriterier og valg af karriere. I forbindelse med grænseoverskridende mobilitet er der endnu flere hindringer på grund af den
fortsat utilstrækkelige koordinering af de nationale sociale
sikringssystemer samt den hyppige manglende gensidige anerkendelser af akademiske kvalifikationsbeviser og forskellene
mellem studieperioder og erhvervsuddannelse i udlandet. I
mangel af mobilitetsfremmende incitamenter mister forskerne
ofte modet.

3.5.2. ØSU går stærkt ind for at fremme benchmarking
angående effektiviteten af knowhow-overførsel.

3.6.
ØSU er enig i, at omfattende udbredelse af innovationens betydning som beskrevet i meddelelsens mål V, »Et
innovationsvenligt samfund«, har stor betydning. Dette mål er
dog overmåde vanskeligt at konkretisere og særdeles ambitiøst.
I meddelelsen erkender man betydningen af massemediernes
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rolle, men der lægges ikke op til konkrete tiltag til udnyttelse
heraf. ØSU foreslår, at Kommissionen sætter ind med et
supplerende tiltag med det sigte at udarbejde en plan for
udnyttelse af massemedierne, som går i denne retning.

3.6.1. Man kan ikke opnå reel og væsentlig bred samfundsmæssig forståelse af betydningen af innovation, hvis man
ikke indleder en proces med oplysning og efteruddannelse i
uddannelsessystemets basissegment. Og da de videregående
uddannelser på grund af deres placering og rolle viser, at det
til en vis grad lykkes for dem at nå dette mål, bør vægten
lægges på de lavere uddannelsesniveauer, dvs. grundskole- og
gymnasieniveau. Efteruddannelsen bør først koncentreres om
skolelærerne, som efter ØSU’s mening udviser en stor mangel
på forståelse for og indsigt i værdien af innovation. Dette
skyldes til dels, at der ikke er forudset efteruddannelseskurser
med det resultat, at lærerne ikke kan være formidlere af ny
viden, og vidensproduktionen udgør naturligvis den eneste
måde at styre innovationen på. Derefter kan man via en
struktureret plan for fremme af tanken om produktion af ny
viden nå det ønskede mål, nemlig at EU’s unge borgere oplever
behovet for innovativ kreativitet. Denne proces vil være
møjsommelig og tage mange år og kræver stor tålmodighed
for at bære frugt. ØSU mener under alle omstændigheder, at
dette er den eneste vej frem for at vende EU’s nuværende
innovationsefterslæb.

3.6.2. Massemediernes samt Internettets rolle i spredningen
af forståelsen for værdien af innovation er yderst vigtig. ØSU
er overbevist om, at den fremgangsmåde, massemedierne
benytter i dag, er polariseret både på grund af emnets
komplicerede karakter og på grund af massemediernes egne
interesser. ØSU mener, denne situation bør ændres, også selv
om det erkender vanskeligheden ved dette forehavende. Derfor
tilskynder ØSU Kommissionen til at udarbejde en undersøgelse
om, hvorledes man kan gøre fremstød for betydningen af
innovation via kanaler for påvirkning af den offentlige opinion
samt producere originale programmer, der kan tjene dette
formål.

4. Et europæisk innovationsrum

4.1.
I november 2000 arrangerede den franske minister for
økonomi, finanser og industri i samarbejde med forskningsministeriet et kollokvium i Lyon med deltagelse af forskere,
forretningsfolk og innovatorer, som repræsenterede EU’s
medlemsstater (1). Kollokviet blev fulgt op af et andet forum

(1) Årligt europæisk forum for innovative virksomheder efterfulgt
af kollokviet »Hen imod et europæisk innovationsrum«, Lyon,
Frankrig, 21. november 2000.
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arrangeret af Kommissionen om innovation og virksomhedskultur. Kollokviet gjorde det muligt at udskille femten vigtige
tanker, som udgør nøglen til innovationens fremtidige succes
i Europa. Disse tanker, som ØSU er helt enig i, er følgende:

—
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4.2.
ØSU ønsker kraftigt at understrege behovet for at
indføre et EF-patent, som skal være fleksibelt, og hvortil
pionererne inden for innovative anvendelsesformål bør have
adgang, hvilket ØSU indgående behandlede i udtalelsen om
EF-patentet (1).

uddannelse i innovation og udvikling af en iværksætterkultur,

—

identificering af nye kompetencebehov og tilpasning af
undervisningssystemerne,

—

udvikling af værktøjer og tjenesteydelser i informationssamfundet, herunder Internet, for at modvirke sociale
afbræk,

—

forbedring af offentlighedens forståelse for videnskabens
betydning,

—

fremme af organisatorisk innovation,

—

støtte i virksomhedernes første udviklingsetaper,

—

mobilisering af privat finansiering af innovation,

—

koordinering af nationale og europæiske støtteordninger
for innovative virksomheder,

—

fremme af udviklingen af europæisk risikovillig kapital,

—

decentralisering af EU’s støtte til innovation i SMV’er,

—

styrkelse af FTU-indsatsen i Europa,

—

udbygning af innovation i SMV’er på baggrund af forskningsresultater,

—

indførelse af et EF-patent afpasset efter ansøgernes behov,

—

fremme af forskermobilitet i EU,

—

forbedring af Europas evne til at tiltrække de bedste
forskere.

4.2.1. ØSU erkender, at der er forskel mellem, hvordan
man forholder sig til produktion af viden i den akademiske
verden og i erhvervslivet. Førstnævnte foretrækker den direkte
spredning, idet denne procedure giver prestige og er et karrierekriterium Sidstnævnte ønsker ikke en sådan spredning, i hvert
fald ikke før man har sikret sine rettigheder i form af en
udstedelse af et certifikat for intellektuelle ejendomsrettigheder.
Her er der således tale om en åben interessekonflikt, som kan
holde de to verdener på afstand. ØSU går ind for en passende
respit mellem tidspunktet for ophavsmandens offentliggørelse
og selve patentanmeldelsen. Ved en sådan fremgangsmåde vil
der kunne slås bro over kløften.

4.2.2. Hertil kommer, at de organisatoriske strukturer i de
organer og universiteter, der finansieres af det offentlige, og de
centre, der støttes af den private sektor, ikke går hånd i hånd,
ikke en gang inden for den enkelte medlemsstats grænser. De
ansvarlige organisationer for beskyttelse af de intellektuelle
ejendomsrettigheder samt institutter for teknologioverførsel
kan til en vis grad sikre, at den knowhow, der er opnået via
anvendelser i offentligt finansierede organer, kan udnyttes til
produktudvikling i industrien.

4.3.
Endelig vil ØSU gerne opfordre Kommissionen til at
intensivere sine bestræbelser på at konkretisere kommissær
Erkki Liikanens udtalelse på Lyon-kollokviet om, at »Kommissionen bør spille en nøglerolle i henseende til fremme af
innovation og genskabelse af tillid«.

5. Konklusion

5.1.
Betydningen af at tilskynde til initiativer, som kan
fremme innovation, er allerede blevet påvist.

(1) ØSU’s udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om EF-patenter«
KOM(2000) 412 endelig — 2000/0177 (CNS), EFT C 155 af
29.5.2001, s. 80.
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5.2.
Kommissionens meddelelse udgør et positivt bidrag i
den retning, men der er på visse punkter brug for en mere
indgående redegørelse.

5.3.
ØSU vurderer, at fremme af initiativer med sigte på
at støtte innovationsindsatsen i Europa antager afgørende
betydning og lægger specielt vægt på, at man bør lette
finansieringsprocedurerne, at der bør tilvejebringes konvergens
mellem EU-landenes politikker, og at lovrammen bør være
fleksibel.

5.4.
ØSU støtter fuldt og helt programmets hovedlinjer.
ØSU mener, at de er velformulerede og målrettede, og anser
dem for at have afgørende betydning for familien af europæiske
nationer. Dog vil der nødvendigvis være behov for yderligere
midler.

5.5.
De ovenfor anførte strategiske mål må anses for at
være for ambitiøse. Alligevel mener ØSU, at meddelelsen
udgør et vigtigt bidrag til det bredere eEuropa-initiativ og
anmoder endvidere Rådet om at påse, at der stilles tilstrækkelige finansieringsmidler til rådighed.
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5.6.4. Udformning af metoder og modeller for programmer
til fremme af begrebet innovation via massemedierne.

5.6.5. Efteruddannelse af tjenestemænd på mellemniveau
og lavere niveau med vægt på tjenestemænd fra det lokale
selvstyre i emner som miljøbevidsthed med henblik på udnyttelse af nye teknologier.

5.6.6. Lempelse af procedurerne til opnåelse af et europæisk
patent. Procedurerne bør gøres mere enkle, mindre tidkrævende og mindre bekostelige.

5.6.7. Der bør udformes en passende juridisk og normativ
ramme, således at det bliver muligt for ophavsmanden at
udgive forskningsresultaterne inden for en passende frist, før
der anmodes om patent, uden at patentets originalitet bringes
i fare. Ved den fremgangsmåde kan man fjerne betydelige
hindringer for kommunikationen og udvekslingen af erfaringer
mellem forskere i den offentlige og private sektor.

5.6.8. SMV’erne bør støttes og beskyttes i deres forskningsrelaterede aktiviteter med det formål at vende virksomhedskulturen fra en protektionistisk til en risikovillig kultur.

5.7.
ØSU’s forslag i relation til oprettelsen af superforskningscentre kan resumeres i nedenstående punkter:
5.6.
ØSU’s forslag vedrørende strukturændringer, således
som de er kodificeret og underbygget i denne udtalelse, kan
resumeres i nedenstående punkter:

5.6.1. Øjeblikkelig åbning af de nationale FTU-programmer
for alle interesserede forskningscentre i EU, uanset hvilket land
de befinder sig i.

5.6.2. Langsigtet efteruddannelse i EU’s skoler med henblik
på betydningen af produktion af viden. Lektionerne på universitetet og i skolerne skal harmoniseres og tilpasses som en
forhåndsbetingelse for videnskabelig integration i Europa samt
for forbedringen af forskernes mobilitet.

5.6.3. Langsigtet teknisk erhvervsuddannelse på basis af
de harmoniserede europæiske modeller og programmer for
livslang læring i relation til betydningen af produktion af
viden.

5.7.1. Etablering af europæisk start- og risikokapital, som
skal være selvbærende og følge den amerikanske model uden
uberettigede normative begrænsninger, som f.eks. dem, der
indleder de aktuelle innovationsstimulerende programmer i
EU.

5.7.2. Oprettelse af europæiske superforskningscentre for
innovativ aktivitet, som via åbne og gennemsigtige procedurer
skal samle forskere fra universiteter, fra institutter uden for
universiteterne og industrien. En vigtig faktor i den forbindelse
kunne være den foretrukne brug af engelsk som fælles sprog.

5.7.3. Intensivering af ordningerne for forskeres mobilitet
mellem universiteterne og industrien og afvikling af den
indadvendthed og den eksklusivitet, vi oplever i dag.

5.7.4. Udformning af programmer for tiltrækning af forskere, som ikke er EU-borgere, til forskerstillinger i den europæiske
industri og i akademiske kredse.
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5.8.
Meddelelsen alene gør det ikke muligt at nå de
strategiske mål, som opstilles på dette felt, selv med de
forbedringer ØSU foreslår i denne udtalelse. Men den kan dog
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medvirke til at udvikle disse strategier, idet den er et led i den
generelle indsats i denne retning.

Bruxelles, den 12. juli 2001.
Göke FRERICHS
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