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II
(Forberedende retsakter)

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

402. PLENARFORSAMLING AF 24. OG 25. SEPTEMBER 2003

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til
Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
om »Europæisk forsvar — Industri- og markedsspørgsmål — På vej mod en EU-politik med
hensyn til forsvarsmateriel««
(KOM(2003) 113 endelig)
(2004/C 10/01)
Kommissionen besluttede den 12. marts 2003 under henvisning til EF-traktatens artikel 262 at anmode
om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til EØSU’s Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og
Forbrug, som udpegede Clive Wilkinson til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 3. september
2003.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling af 24. og
25. september 2003 (mødet den 24. september) følgende udtalelse med 117 stemmer for, 3 imod og 5
hverken for eller imod:

1. Indledning
1.1.
I sin meddelelse (1) endelig foreslår Kommissionen,
at tiden nu er inde til at indføre en mere koordineret
forsvarsmaterielpolitik, der skal komplementere de nationale
politikker på området. Meddelelsen er en opfølgning på to
tidligere meddelelser om forsvarsrelaterede industrier (2), der
kun har resulteret i et meget begrænset antal aktioner.
1.2.
Kommissionen mener, at den kan yde et afgørende
bidrag på dette område ved at forbedre kvaliteten af de
regulatoriske rammer for behandlingen af våbenindustrien i
EU, hvilket skal sikre overlevelsen af et bæredygtigt europæisk
forsvarsindustrielt grundlag.
1.3.
Kommissionens bemærkninger og forslag er fremsat
på baggrund af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik

(1) KOM(2003) 113 endelig.
(2) KOM(96) 10 endelig og KOM(97) 583 endelig.

(ESFP) og i forbindelse med udviklingen af den fælles udenrigsog sikkerhedspolitik (FUSP), men afhænger ikke af disse
politikker.

1.4.
Det er tanken med de foreslåede foranstaltninger, at de
skal opmuntre til industriel omstrukturering og konsolidering,
fremme etableringen af et europæisk marked for forsvarsmateriel og styrke den europæiske industris konkurrenceevne. Dette
udgør en vigtig udfordring i forbindelse med udviklingen af
ESFP. Foranstaltningerne skal ligeledes nå bredere socioøkonomiske målsætninger.

1.5.
Kommissionen erkender, at en indsats fra EU’s side
højst sandsynligt vil skabe merværdi inden for markedet for
forsvarsmateriel og forsvarsrelateret forskning.

1.6.
Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) støttede på sit møde i Luxembourg den 16. juni flere af de
aktiviteter, som fremgår af meddelelsen.
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2. Generelle bemærkninger

2.1.
EØSU bifalder meddelelsen, som Kommissionen er
kommet med på det rigtige tidspunkt, og de fleste af de
aktioner, som foreslås heri. Enhver ændring bør først og
fremmest sigte mod at give medlemsstaterne den nødvendige
forsvarskapacitet på den mest virkningsfulde og omkostningseffektive måde i det omfang, der er ressourcer til rådighed.

2.2.
Forsvaret er i høj grad et politisk spørgsmål, og ikke
alle medlemsstater er enige om, hvilken rolle EU skal spille i
den sammenhæng. Disse forslag bør undersøges i denne
politiske kontekst. Der er dog enighed om, at EU ikke råder
over tilstrækkelig forsvarskapacitet til at kunne gennemføre
alle de opgaver (Petersberg-opgaverne), der er planlagt i
øjeblikket, for ikke at tale om fremtidige opgaver. Der er ingen
tvivl om, at EU skal have den militære kapacitet, der er
nødvendig for at kunne dække de behov, som følger af dens
udenrigs- og forsvarspolitikker, hvis disse skal være troværdige.
Så længe medlemsstaterne endnu ikke generelt er enige om,
hvorvidt EU bør udbygge sin militære kapacitet, bifalder EØSU
aktioner, der indgår som en vigtig del af en fremtidig levedygtig
ESFP.

2.3.
Forsvaret er endvidere et yderst komplekst område. De
meget forskellige opgaver (på nationalt plan, inden for NATO,
EU, FN og andre) og det materiel, der er nødvendigt i
den sammenhæng, samt de eksisterende aftaler, som ofte
overlapper og gentager hinanden, gør det umuligt at foretage
en fuldstændig rationalisering. Der er dog ingen tvivl om, at
det vil være hensigtsmæssigt at begrænse disse forskelle.

2.4.
EU bør derfor bestræbe sig på at få mest muligt ud af
de midler, der allerede er afsat til udvikling af denne kapacitet.
Det er meget sigende, at mens EU’s kombinerede udgifter på
forsvarsområdet udgør 40 % af USA’s, ligger den operationelle
kapacitet kun på omkring 10 % af USA’s. Det er tydeligt, at
EU-landene får mindre valuta for penge med hensyn til de
involverede ressourcer, end de kunne have fået.

2.5.
Hvis der ikke sker egentlige fremskridt i udviklingen af
nye teknologier på forsvarsområdet, vil den europæiske industri miste terræn, når det drejer sig om operationel kapacitet.
Dette er i strid med Lissabon-strategien og dårligt for beskæftigelsesmulighederne. Den åbne koordinationsmetode kan i den
forbindelse være et nyttigt instrument i samspillet mellem de
nationale industripolitikker på EU-niveau. Denne metode giver
mulighed for høringer, evaluering og benchmarking på EUniveau, hvilket kan bidrage til en rationalisering af de berørte
industrier.
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2.6.
Det er altid rigtigt at få så meget som muligt ud af de
midler, der er til rådighed, men det har begrænset værdi, hvis
man blot nøjes med dette. Der bør være en politisk vilje til at
betale for det, som er nødvendigt for at kunne gennemføre
eksisterende og forventede opgaver (jf. afsnit 2.3 ovenfor).
Hertil kommer, at de militære styrker ikke vil kunne varetage
de mest krævende opgaver, hvis ikke de råder over teknologisk
avanceret materiel.

2.7.
EØSU noterer sig, at meddelelsen kun i meget begrænset omfang beskæftiger sig med adgangen til og overførslen
af teknologi og information mellem medlemsstaterne på
forsvarsområdet. EØSU konstaterer, at dette vil have betydning
for det teknologisk mest avancerede materiel.

2.8.
Størstedelen af de nuværende medlemsstater og et
væsentligt antal af de tiltrædende stater er medlemmer af
NATO. Endvidere har EU via forhandlinger sikret sig adgang
til visse NATO-faciliteter, hvad angår visse EU-operationer.
Der bør derfor ved udviklingen af alle EU-systemer og standarder fuldt ud tages højde for tilsvarende NATO-mekanismer. Dette gælder også for forsvarsmateriel, hvor interoperabilitet mellem EU- og NATO-styrker forbliver vigtig og fortsat
vil være vigtigere end standardisering (der dog stadig bør
fremmes i videst mulig omfang).

2.9.
Eftersom situationen er så forskellig fra medlemsstat til
medlemsstat med hensyn til forsvarsindustri og forsvarsudstyr (1), vil det især være hensigtsmæssigt med en fleksibel
tilgang i flere tempi. EØSU bifalder derfor Kommissionens »når
og hvis muligt«-tilgang og bemærker, at det generelt vil tage
længere tid end ønsket, før fordelene viser sig. EØSU håber, at
forskellene inden for forsvarsudstyr mellem store og mindre
medlemsstater gradvis vil blive begrænset, når ændringerne
indføres.

2.10. Procedurer på EU-niveau, der skal sikre en harmonisering af politikker inden for forsvarsmaterielsektoren, vil gradvis
give de deltagende medlemsstater større effektivitet, bedre
resultater, lavere omkostninger med en positiv afsmitning på
udgifterne til FTU (forskning og teknologisk udvikling).

2.11. EØSU støtter Kommissionens forslag, undtagen hvor
det er angivet i de følgende afsnit.

(1) Den europæiske kapacitetshandlingsplan (ECAP) har konstateret,
at der er huller i EU’s kapacitet, som bør lukkes, hvis EU skal
kunne varetage sine opgaver.
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3. EU’s forsvarsindustri

3.1.
EØSU støtter på det kraftigste behovet for at bevare et
levedygtigt europæisk forsvarsindustrielt grundlag, der er i
stand til at konkurrere på verdensmarkedet. Uden et sådant
grundlag vil medlemsstaterne være afhængige af tredjelande
(især USA), når de skal købe det meste af deres forsvarsrelaterede materiel. Det er vigtigt at udvikle et »europæisk forsvarsmarked«, der skal fremme indkøb inden for EU.

3.2.
Der er allerede sket en betydelig konsolidering inden
for EU’s forsvarsindustri og forsvarsindustrien på verdensplan.
Eftersom det er et verdensomspændende marked, har de
fleste store EU-virksomheder allerede skabt forbindelser til
virksomheder uden for EU (i form af ejerskab, partnerskab,
kontrakter eller lignende), hvilket giver dem mulighed for at
operere på verdensmarkedet på effektiv vis. Det er samtidig
et begrænset marked, hvilket har fået virksomheder til at
rationalisere og samarbejde for at bevare deres konkurrenceevne. Denne udvikling fortsætter og vil have stor betydning for
visse af de tiltrædende lande, som indtil videre kun har gjort få
fremskridt på området.

3.3.
Som det bemærkes i meddelelsen kommer der nu
et betydeligt bidrag til sikkerheds- og forsvarssystemer fra
virksomheder, der også udvikler deres produkter og ydelser til
civile formål. Denne udvikling vil formentlig tage til.

3.4.
Statsdeltagelse i forsvarsindustrien er uundgåelig, eftersom staterne er de eneste egentlige kunder i forbindelse med
mange af denne industris produkter. Statsejede industrier bør
dog begrænses i videst mulig omfang, for at der kan være tale
om egentlig konkurrence. Det erkendes, at staten fortsat vil
være involveret i visse særligt følsomme områder (som f.eks.
atomkraft og kryptografi), og at det ofte er nødvendigt med
statsstøtte til FTU, hvis de væbnede styrker skal være på
forkant med den teknologiske udvikling.

3.5.
EØSU er enig i, at det først og fremmest er op til de
pågældende industrier at foretage en omstrukturering under
hensyntagen til markedsforholdene. EØSU bemærker endvidere, at mange af de tiltrædende lande står over for særlige
udfordringer i forbindelse med omstruktureringen af deres
forsvarsindustri (1), og at disse lande derfor så snart som muligt
bør involveres fuldt ud i dette spørgsmål.

(1) Mange af disse lande havde væbnede styrker og en forsvarsindustri,
som var en del af et system, der adskilte sig fra systemet i de
nuværende medlemsstater.
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3.6.
Omstrukturering betyder nødvendigvis, at medlemsstaterne vil miste nogen indenlandsk industriel kapacitet, således
at de kan koncentrere sig om andre områder. Denne proces er
allerede startet. Målet bør være at sikre, at medlemsstaterne
råder over fuld industriel kapacitet, således at EU’s forsvarsbehov kan dækkes.

4. Regulering af markedet

4.1.
EØSU bifalder revisionen af de regulatoriske rammer
for den europæiske forsvarsindustri. EØSU ønsker dog at
kommentere tre aspekter ved de fremsatte forslag.

4.2.
Overvågning: I henhold til meddelelsen er det nødvendigt at undersøge og overvåge den økonomiske situation for
det forsvarsrelaterede industrigrundlag, herunder evnen til
at understøtte ESDP’s forsyningsbehov, konkurrenceniveau,
designekspertise, F&U-investeringer osv. EØSU finder, at dette
overvågningsniveau er urealistisk (f.eks. på grund af de faktorer,
der nævnes i punkt 3.2 og 3.3) og unødvendig. Hertil kommer,
at intellektuelle ejendomsrettigheder og den kommercielle
fortrolighed i visse tilfælde vil kunne give store problemer.
Medlemsstaterne bør, om nødvendigt, anmodes om at give alle
relevante oplysninger og et skøn over antallet af ansatte i
forhold til deres kompetencer.

4.3.
Indkøb af forsvarsmateriel: EU bør i henhold til meddelelsen involveres direkte i indkøb af forsvarsmateriel. EØSU er
enig i, at der kan være fordele ved en centralisering af visse
aspekter i forbindelse med indkøb af forsvarsmateriel, men
ønsker dog at kende merværdien af en sådan EU-rolle, inden
det accepterer forslaget. EØSU er enig i, at målet på lang sigt,
så vidt muligt, bør være at have et fælles regelsæt for indkøb af
forsvarsmateriel. Det vil dog tage lang tid at opnå en sådan
ensartethed på grund af de meget forskellige regler, som på
nuværende tidspunkt finder anvendelse i medlemsstaterne,
samtidig med at der altid bør være mulighed for at foretage
indkøb i tredjelande, der har forskellige procedurer og regler.
Det fremtidige agentur (jf. afsnit 6.1 nedenfor) forventes at
spille en vigtig rolle ved udarbejdelsen af disse regler.
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4.4.
Konkurrencepolitik: EØSU støtter fuldt ud Kommissionens generelle holdning, men understreger, at anvendelsesområdet for artikel 296 ikke bør begrænses så meget, at medlemsstaterne ikke kan beskytte deres nationale sikkerhedsinteresser.
EØSU understreger endvidere, at det vil blive endnu sværere at
sikre det samme konkurrenceniveau som for andre produkter,
eftersom staterne, der er de eneste egentlige kunder i forbindelse med det meste forsvarsmateriel, er involveret og har
interesser på området.

5. En mere sammenhængende europæisk indsats med
hensyn til avanceret forskning i sikkerhedsspørgsmål

5.1.
Der investeres på nuværende tidspunkt alt for lidt i
forsvarsrelateret forskning og FTU, og den organisation, som
har til opgave at forvalte programmerne om forskningssamarbejde på forsvarsområdet (WEAG (1)), forvalter kun 2,5 % af
de europæiske forsvarsinvesteringer. Hvor det er muligt,
giver det mening og skaber merværdi at samordne nationale
forskningsaktiviteter på EU-niveau, sådan som resultaterne på
det europæiske forskningsområde har vist. FTU bliver et
nøgleområde, hvis EU skal nå de mål, der følger af EU’s
forsvarsmaterielpolitik.

5.2.
Det er nødvendigt at definere »EU-strategiske teknologier« (2), som kan åbne vejen for en aftale mellem medlemsstaterne om en europæisk dagsorden for avanceret forskning.
De udvalgte projekter bør føre til en forbedring af den
sikkerhedsmæssige kapacitet inden for de pågældende områder. Man bør også blive enige om tilvejebringelsen af de
nødvendige ressourcer og fordelingen af de opnåede fordele,
men det er klart, at der er behov for at øge forsvarsudgifterne i
de fleste medlemsstater, hvis der skal gøres egentlige fremskridt
på FTU-området. Det foreslåede agentur vil kunne spille en
meget vigtig rolle som centrum for høringer, indsamling og
udveksling af information og, hvor nødvendigt, for fremme af
fælles projekter og produktion.

5.3.
Mere overordnet bør man i videst mulig omfang
fastlægge og vedtage fælles krav. Dette giver forsvarsindustrien
mulighed for at tilbyde de mest omkostningseffektive udviklings- og produktionsskemaer (eller indkøbsskemaer), ligesom
det letter interoperabiliteten og resulterer i levedygtige produktionsserier. Det er også nødvendigt at forstå nationale FTUbehov og forbedre samordningen mellem den teknologiske
udvikling og den nødvendige finansiering.

(1) Den Vesteuropæiske Våbenorganisation (Western European Armaments Organisation).
(2) Herved forstås teknologier til udvikling af den kapacitet, som er
nødvendig for, at EU kan varetage sine opgaver.
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6. Emner, der bør tages op til yderligere overvejelse

6.1.
Et agentur for forsvarsmateriel i EU: Der har i tidens løb
været mange opfordringer til at oprette et sådant agentur, som
Kommissionen i sin meddelelse refererer til som et agentur
for forsvarsmateriel. I Europa-Parlamentets betænkning om
sikkerheds- og forsvarsstrukturen kaldes agenturet for et
»forsvars- og forskningsagentur« og i et nyligt udkast fra Det
Europæiske Konvent et »europæisk agentur for forsvarsmateriel, strategisk forskning og militær kapacitet«. Der er ikke kun
forskellige opfattelser af, hvad agenturet skal hedde, men også
af hvilken rolle, det skal spille. På rådsmødet (almindelige
anliggender og eksterne forbindelser) den 16. juni 2003 blev
der imidlertid truffet en politisk beslutning om, at der skulle
oprettes et agentur for forsvarskapacitet. Man er i færd med at
drøfte, hvilken rolle agenturet skal spille.

6.2.
EØSU bifalder Kommissionens opfattelse af, at et
agentur bør afspejle medlemsstaternes politiske valg, at FTU
og indkøb først og fremmest skal finde sted uden for rammerne
af den nuværende EF-traktat, og deres ønske om at anvende
eksisterende aftaler (3) som grundlag for agenturets arbejde.
Eftersom ikke nødvendigvis alle medlemsstater deltager i
agenturets arbejde, bør der vedtages et finansieringsgrundlag
for agenturet, hvor der tages højde for, hvilke lande der
deltager og deres bidrag. EØSU ser frem til at afgive en
deltaljeret udtalelse om dette spørgsmål, når det ligger helt
klart, hvilken funktion man har tiltænkt agenturet, og hvordan
dette vil kunne skabe merværdi.

6.3.
Forsyningssikkerhed: Kun få medlemsstater, om nogen
overhovedet, vil begrænse deres indkøb af forsvarsmateriel til
det indre marked, så der vil fortsat være bilaterale aftaler, både
hvad angår forsyning og forsyningssikkerhed. EØSU mener, at
ansvaret for forsyningssikkerheden under disse omstændigheder fortsat bør ligge hos medlemsstaterne, som kan vælge at
anvende en hvilken som helst fællesskabsmekanisme (som
f.eks. det foreslåede agentur) eller indgå bilaterale eller multilaterale aftaler på egen hånd.

(3) Som f.eks. OCCAR (Fællesorganet for samarbejde på forsvarsmaterielområdet) og Det europæiske aftalememorandum (MoU), som
blev indgået inden for rammerne af Den Vesteuropæiske Våbenorganisation (Western European Armaments Organisation).
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6.4.
Spørgsmål omkring handel med forsvarsmateriel: EØSU vil
kommentere dette vigtige aspekt, når Kommissionen har
fremsat detaljerede forslag hertil, men er enig i, at det på
nuværende tidspunkt vil være hensigtsmæssigt at overvåge
den eksisterende praksis ved eksport af varer med dobbelt
anvendelse med henblik på at sikre en retfærdig konkurrence.
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verdensmarkedet. EØSU bemærker, at presset fra markedet i
høj grad allerede har ført til omstruktureringer.
7.4.
Medlemsstaterne er bedst i stand til at indsamle
og følge op på relevant information om forsvarsindustrien,
herunder information om antallet af ansatte i forhold til deres
kompetencer.

7. Konklusioner
7.1.
EØSU glæder sig over, at man har indledt den proces,
der skal føre til en mere koordineret forsvarsmaterielpolitik i
EU som en vigtig del af en levedygtig europæisk sikkerhedsog forsvarspolitik (ESFP), og at der sættes fokus på, hvordan
man kan opnå den kapacitet, som er nødvendig for at dække
de behov, der følger af ESFP, inden for rammerne af den fælles
udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Procedurer på EUniveau kan føre til større effektivitet og lavere omkostninger
for de deltagende medlemsstater.
7.2.
EØSU erkender, at den nødvendige politiske vilje udgør
et nøgleelement i den sammenhæng, navnlig i forbindelse med
en forøgelse af ressourcerne.
7.3.
Det er både i EU’s politiske og økonomiske interesse
at have en forsvarsindustri, som er konkurrencedygtig på

7.5.
EØSU har sine tvivl med hensyn til forslaget, om at EU
bør være direkte involveret i indkøb af forsvarsmateriel.
7.6.
Det er nødvendigt med en sammenhængende europæisk indsats i forbindelse med avanceret forskning i sikkerhedsspørgsmål, hvis der i fremtiden skal gøres fremskridt. Det
er i den forbindelse nødvendigt at definere »EU-strategiske
teknologier«, som skal lukke hullerne i EU’s forsvarskapacitet.
7.7.
EØSU ser frem til at afgive en detaljeret udtalelse om
EU-agenturet for udvikling af forsvarskapacitet, når man er
blevet enig om dets rolle og andre detaljer i den forbindelse.
7.8.
Forsyningssikkerhed bør indtil videre fortsat være
medlemsstaternes ansvar, selv om agenturet kunne spille en
nyttig rolle i denne sammenhæng.

Bruxelles, den 24. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt
til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (kodificeret udgave)«
(KOM(2003) 252 endelig — 2003/0094 (COD))
(2004/C 10/02)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 26. maj 2003 under henvisning til EF-traktatens
artikel 308 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte
emne.
Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug,
som udpegede Bo Green til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 3. september 2003.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling den 24. og
25. september, mødet den 24. september, følgende udtalelse med 119 stemmer for, 1 imod og 3 hverken
for eller imod:

1. Baggrund
1.1.
Europa-Kommissionen pålagde 1. april 1987 sine
medarbejdere at kodificere alle retsakter senest efter den tiende
ændring eller med endnu kortere mellemrum for at sikre, at
fællesskabsreglerne var klare og lette at forstå.
1.2.
Eftersom der ved kodifikation ikke må foretages nogen
ændringer af indholdet i de kodificerede retsakter er der ved en
interinstitutionel aftale af 20. december 1994 mellem EuropaParlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen fastsat, at der
kan anvendes en hasteprocedure til hurtig vedtagelse af de
kodificerede retsakter.

vekselspænding eller mellem 75 V og 1 500 V jævnspænding.
Det gælder således for en stor del af de elektriske produkter til
både professionel og privat brug. Det er Lavspændingsdirektivet, som udstikker krav om brug af CE-mærkning samt
udarbejdelse af en overensstemmelseserklæring.
3. Generelle bemærkninger
3.1.
EØSU kan principielt tilslutte sig Kommissionens forslag, som har til formål at gøre fællesskabslovgivningen klar
og gennemsigtig.
4. Særlige bemærkninger

2. Kommissionens forslag

4.1.

Forslag til ændret formulering af artikel 5, 2. afsnit:

2.1.
Formålet med det foreliggende forslag er at foretage en
kodifikation af Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF. Det nye
direktiv træder i stedet for de forskellige retsakter, som er
indarbejdet i det (1). Forslaget ændrer ikke indholdet af de
retsakter, der kodificeres og der foretages kun de formelle
ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.

»Normerne betragtes som harmoniseret, så snart de er
fastlagt og vedtaget af et anerkendt standardiseringsorgan
og er blevet offentliggjort i henhold til den nationale
fremgangsmåde. De skal føres ajour i takt med de teknologiske fremskridt samt udviklingen af de tekniske sikkerhedsforskrifter.«

2.2.
Lavspændingsdirektivet dækker elektrisk materiel til
brug ved en mærkespænding på mellem 50 V og 1 000 V

Den nuværende formulering vedrører ikke de organer, som
omtales i direktivforslagets artikel 11. Rent faktisk er det
standarder, som er udarbejdet af CENELEC (2).

(1) Bilag V, del A, i dette forslag.

(2) European Committee for Electrotechnical Standardization.

Bruxelles, den 24. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets direktiv om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes
interesser (kodificeret udgave)«
(KOM(2003) 241 endelig — 2003/0281 (COD))
(2004/C 10/03)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 6. juni 2003 under henvisning til EF-traktatens artikel 95
at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til EØSU’s Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og
Forbrug, som udpegede Umberto Burani til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 3. september
2003.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling den 24. og
25. september 2003, mødet den 24. september, følgende udtalelse med 124 stemmer for og 1 imod:

1. Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/27/EF af 19. maj
1998 om søgsmål med påstand om forbud på området
beskyttelse af forbrugernes interesser. Det nye direktiv træder i
stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i det;
forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres,
men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun
de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve
kodifikationen.
2. EØSU kan kun bifalde den generelle kodifikation af EUbestemmelser, som Kommissionen foretager på grundlag af
beslutning truffet den 1. april 1987 (1). Det godkender følgelig
(1) KOM(87) 868 PV.

direktivforslaget, ligesom det har gjort med tidligere initiativer
af denne art.
3. EØSU understreger, at der i henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ved kodifikation ikke kan foretages nogen substansændring, og Kommissionen forsikrer i
teksten til direktivforslaget, at denne betingelse er overholdt.
Skal EØSU’s godkendelse være forsvarlig, bør de foretagne
ændringer kontrolleres, hvilket ordføreren har gjort uden at
se sig foranlediget til at fremsætte forbehold eller særlige
bemærkninger. I alle lignende tilfælde fremover anbefaler
EØSU af praktiske grunde og for at spare tid, at direktivforslagene forsynes med et bilag med en detaljeret liste over
eventuelle forskelle — selv de allermindste — mellem originalteksterne og den kodificerede udgave.

Bruxelles, den 24. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:
—

»Forslag om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EF) nr. 163/2001 af
19. januar 2001 om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den
europæiske audiovisuelle programindustri (MEDIA-UDDANNELSE) (2001-2005)«
(KOM(2003) 188 endelig — 2003/0064 (COD))

—

»Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets afgørelse 2000/
821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling,
distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (MEDIA PLUS —
Udvikling, distribution og markedsføring)«
(KOM(2003) 191 endelig — 2003/0067 (COD))
(2004/C 10/04)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 5. maj 2003 under henvisning til EF-traktatens
artikel 150, stk. 4, og artikel 157, stk. 3 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs
udtalelse om det ovennævnte emner.
Det forberedende arbejde henvistes til EØSU’s Faglige Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og
Informationssamfundet, som udpegede Paolo Braghin til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den
4. september 2003.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling den 24. og
25. september 2003, mødet den 24. september, følgende udtalelse med 127 stemmer for, 1 imod og 1
hverken for eller imod:

1. Indledning

EU-støtten til sektoren og hindre, at foranstaltningerne til
støtte for EF-traktatens målsætninger berøres.

1.1.
Hensigten med programmet MEDIA-UDDANNELSE er
gennem videreuddannelse at give branchefolk inden for den
audiovisuelle sektor den nødvendige viden og kompetence,
således at de kan drage fuld nytte af markedets europæiske
og internationale dimension samt af anvendelsen af nye
teknologier.

1.5.
Hvad angår finansiering, foreslår Kommissionen, at det
samlede budget for MEDIA-UDDANNELSE efter forlængelsen
forhøjes til 57,4 mio. EUR og for MEDIA PLUS-programmet
til 435,6 mio. EUR.

2. Generelle bemærkninger
1.2.
Hensigten med MEDIA PLUS-programmet er at styrke
den europæiske audiovisuelle sektors konkurrenceevne gennem iværksættelse af støtteforanstaltninger på følgende områder: udvikling af produktionsprojekter og -virksomheder,
distribution og markedsføring af spillefilm og audiovisuelle
programmer.

1.3.
Begge programmer udløber på et tidspunkt, hvor EU’s
struktur og måde at fungere på undergår store forandringer:
udvidelse, regeringskonference, valg til Europa-Parlamentet og
udpegelse af en ny Europa-Kommission.

1.4.
Det forekommer hensigtsmæssigt at etablere et retsgrundlag, som gør det muligt at forlænge de nuværende
programmer, MEDIA-UDDANNELSE og MEDIA PLUS, indtil
der vedtages nye programmer. Det skal sikre kontinuiteten i

2.1.
EØSU mener, at det ville have været mere hensigtsmæssigt, hvis Kommissionen havde været forudseende og skabt
forudsætningerne og truffet de nødvendige foranstaltninger og
dermed foregrebet diskussionen og præsentationen af de nye
flerårige programmer på de områder, der er omfattet af de
nuværende MEDIA-UDDANNELSE og MEDIA PLUS-programmer, i stedet for blot at forlænge programmerne med et år.
Dermed ville Kommissionen have kunnet tage hensyn til de
forskellige behov og den nye situation på området, og samtidig
have taget den konstruktive kritik til sig, der er fremført i
forbindelse med gennemførelsen af programmerne, og ændret
selve programmernes opbygning og struktur, for navnlig at
tage hensyn til de nye udfordringer, som udvidelsen indebærer.
2.2.
EØSU håber, at der i forbindelse med den igangværende
midtvejsevaluering tages særligt hensyn til de råd og forslag,
EØSU har fremsat ikke alene i den foreliggende, men også i
sine tidligere udtalelser.
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2.3.
Finansieringsrammen for 2006 er stort set den samme
som for den foregående femårige periode, og for MEDIAUDDANNELSE er den ligefrem mindre. Selv om der dertil
skal lægges et beløb svarende til virkningen af udvidelsen,
forekommer finansieringsrammen alligevel for lille til at imødekomme behovet hos et større antal potentielle brugere og de
flerdoblede samarbejdsmuligheder.

2.3.1. EØSU ønsker derfor, at man i udarbejdelsen af EU’s
overordnede budget for 2006-2012 forhøjer den nuværende
budgetramme for MEDIA-programmerne, især for uddannelsesprogrammet, og at midlerne fordeles bedre på baggrund af
de nye behov, der skyldes, at den audiovisuelle sektor i de nye
medlemsstater er mindre udviklet.

2.3.2. Ud over den støtte, der er planlagt i programmet, vil
det være hensigtsmæssigt, at de forskellige finansieringsmuligheder, herunder også de private finansieringsmekanismer og
EIB-støtten, styrkes og i højere grad udformes til at støtte SMV
efter samme model som »Vækst og av-sektoren: i2i avinitiativet«.

2.3.3. Man bør især være opmærksom på at indkredse
mekanismer til skattelettelse og skabelse af et marked for
risikovillig kapital, som er tilpasset de særlige forhold i denne
sektor, som kommer til at opleve en periode fuld af innovation
i forbindelse med overgangen til digital teknologi.

3. Særlige bemærkninger

3.1.
De MEDIA-kontorer, der på nationalt plan fungerer
som bindeled til modtagerne af støtte fra programmet, er et
afgørende middel til at nå programmets mål. Man bør især
være opmærksom på den igangværende oprettelse af MEDIAkontorer i de nye medlemslande, og sørge for, at disse kontorer
kommer til at fungerer effektivt, således at også brugerne i de
pågældende lande kan få adgang til passende oplysninger og
tjenester. Disse kontorer kunne udvikles i positiv retning ved
at gå ind i søgning af partnere til samproduktioner og
distribution på europæisk plan.

3.2.
Markedsføringen af europæiske film i og uden for
Europa sker bl.a. gennem støtte til europæiske film-, dokumentarfilm- og tegnefilmfestivaler. Denne støtte kunne med held
suppleres med et fortløbende oplysningsarbejde om disse
festivaler for at fremme deltagelsen af manuskriptforfattere og
små uafhængige producenter og en markedsføring af deres
produktion på europæisk og også internationalt plan.

3.2.1. Festivalerne er nemlig et vigtigt redskab til fremme
af produktioner, der ikke er helt igennem kommercielle, og
som ofte præsenterer et værdifuldt kulturelt indhold og
indeholder viden om historien og de regionale traditioner. Med
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en passende markedsføring kan de blive et redskab til fremme
af det kulturelle særpræg og den audiovisuelle produktion i
regioner, der hidtil har været udelukket fra eller befundet sig i
margenen af de internationale kredse. Dette behov vil helt
sikkert blive yderligere fremhævet, når EU udvides med nye
lande, hvis traditioner og kultur adskiller sig fra de nuværende
medlemmer af EU.
3.3.
EØSU er enig i ideen om at omdanne det eksisterende
tekniske kontor til et forvaltningsorgan, der kan give større
fleksibilitet og gennemsigtighed i forvaltningen af midlerne,
og opfordrer Kommissionen til at fortsætte de påbegyndte
undersøgelser herom.

4. Konklusioner
4.1.
EØSU håber, at den igangværende midtvejsevaluering
følges op af en bred debat, om muligt med høring af de berørte
parter, ikke alene for at skabe så gode vilkår som muligt for
forberedelsen af det kommende MEDIA-program, men også
for om nødvendigt fra begyndelsen at genoverveje tildelingen
af ressourcer.
4.2.
Den audiovisuelle sektors finansieringsproblemer
forud for udvidelsen kan ikke løses ved blot at ekstrapolere
den nuværende finansiering til et udvidet EU, der vil have cirka
70 millioner flere indbyggere og større udviklingsforskelle
inden for den audiovisuelle sektor. EØSU opfordrer derfor
Kommissionen til at tage hensyn til dette aspekt i sin igangværende forberedelse af forslag vedrørende EU’s kommende
budget, både hvad angår størrelsen af finansieringerne og
forholdet mellem dem og modtagernes behov.
4.3.
EØSU henviser til og gentager visse af de strategiske
overvejelser, som det allerede fremsatte i sin tidligere udtalelse
af 27. april 2001 (1) om forslag om MEDIA-UDDANNELSESog MEDIA PLUS-programmerne, og ønsker især, at der i
overvejelsesproceduren og selve udarbejdelsen af det fremtidige
MEDIA-program tages behørigt hensyn til følgende aspekter:
Man skal:
—

sørge for komplementaritet og sammenhæng med andre
EU-foranstaltninger ved at lade dem indgå i et fælles
strategi, herunder især ved at fremme den audiovisuelle
industris deltagelse i programmer som f.eks. KULTUR
2000-programmet,

(1) EØSU’s udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle
programindustri (MEDIA-UDDANNELSE (2001-2005)« og om
»Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om iværksættelse af
et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring
af europæiske audiovisuelle produktioner (MEDIA PLUS — Udvikling, distribution og markedsføring) (2001-2005)« 1999/0276
(CNS), EFT C 168 af 16.6.2000.

C 10/10

—

DA

Den Europæiske Unions Tidende

koncentrere EU-indsatsen om de led i den audiovisuelle
kæde, hvor støtten skaber den største merværdi (dvs. først
og sidst i produktionsprocessen) ved især at fremme
SMV’s adgangsmuligheder ved hjælp af mindre stive
mekanismer og betingelser som f.eks. »slate funding«
(støtte til projektpakker),
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på europæisk plan, specielt med henblik på undervisning
og i pædagogisk øjemed.
—

foretage en passende og systematisk evaluering af støtten
med det formål at få mest muligt ud af de finansielle
midler, der er til rådighed, og i så høj grad som muligt
imødekomme den audiovisuelle sektors behov,
iværksætte pilotprojekter, hvilket man hidtil kun har gjort
i begrænset omfang, måske fordi de i høj grad har været
teknologiorienterede, ved også at gøre dem indholdsorienterede.

—

prioritere produkter, der kan have en længere kommerciel
levetid på de forskellige markeder ved bl.a. at ændre
varigheden af overdragelsen af ophavsrettighederne, som
specielt rammer de uafhængige producenter,

—

—

lægge særlig vægt på teknologisk udvikling og innovation
samt på den tværnationale udbredelse (især med de nye
medlemsstater),

—

etablere et system til information om og opfølgning af
det audiovisuelle markeds nye behov og udvikling,

—

forbedre offentlighedens adgang til den europæiske audiovisuelle arv ved hjælp af digitalisering og sammenkædning

4.4.
På uddannelsesområdet ligger den største hindring i, at
gennemførelsesbestemmelserne er for stive, ud over den
allerede påpegede for begrænsede investering. Som foreslået i
den omtalte tidligere udtalelse, bør man desuden fremme
fjernundervisning ved anvendelse af ny teknologi og man
bør ligeledes fremme koordineringen mellem de tekniske,
erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner og de almene universitetscentre, samtidig med at det bør undgås, at støtten spredes
for meget.

Bruxelles, den 24. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Den konkrete anvendelse af
direktivet om europæiske samarbejdsudvalg (94/45/EF) og aspekter, som måtte trænge til
revision«
(2004/C 10/05)
Ved brev af 26. november 2002 sendte Loyola de Palacio, næstformand for Europa-Kommissionen, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en anmodning om i henhold til artikel 262 i EF-traktaten at
udarbejde en udtalelse om »Den konkrete anvendelse af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg (94/
45/EF) og aspekter, som måtte trænge til revision«.
Den Faglige Sektion for Beskæftigelse, Sociale og Arbejdsmarkedsmæssige Spørgsmål og Borgerrettigheder, som havde til opgave at forberede udvalgets arbejde, vedtog sin udtalelse den 10. september 2003
(ordfører var Josly Piette).
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling den 24. og
25. september 2003 (mødet den 24. september) denne udtalelse med 122 stemmer for, 1 stemme imod
og 6 hverken for eller imod.

UDTALELSENS FORMÅL
Med henblik på at følge op på EØSU’s ønske om i højere grad
at blive inddraget i EU’s indsats på det sociale område og i
henhold til rammeaftalen mellem Kommissionen og EØSU har
Kommissionen anmodet EØSU om en sonderende udtalelse
om den konkrete anvendelse af direktivet om nedsættelse af
europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i virksomheder af fællesskabsdimension og koncerner af fællesskabsdimension med henblik på at informere og høre arbejdstagerne samt
om aspekter, som måtte trænge til revision. Denne udtalelse
kan være en hjælp for Kommissionen i forbindelse med den
begrundede beslutning, som Kommissionen i løbet af 2003
skal træffe vedrørende den anmodning om revision af direktiv
94/45/EF, der er blevet fremsat af forskellige aktører, ikke
mindst Europa-Parlamentet. Arbejdsmarkedsparterne vil, uden
at det griber ind i deres autonomi og deres beslutningsmuligheder i dette spørgsmål, i denne udtalelse kunne finde en
fremstilling af kendsgerningerne og fælles objektive oplysninger.
Formålet med nærværende dokument er derfor mest af alt at
være informativ og redegøre for de erfaringer, der er gjort med
gennemførelsen af direktivet.

1. Den generelle ramme for direktiv 94/45/EF og dets
genbehandling
1.1.
Ministerrådets vedtagelse den 22. september 1994 af
direktivet om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller
en procedure med henblik på at informere og høre arbejdstagerne, som ved Rådets direktiv 97/74/EF af 17. december
1997 er udvidet til også at omfatte Det Forenede Kongerige, er
et afgørende skridt henimod fremme af en reel europæisk
dialog på arbejdsmarkedet på virksomhedsniveau, som tager
højde for virksomheders og koncerners tværnationale strukturer.
Dette nye tværnationale instrument har i høj grad bidraget
til udvikling af en europæisk dimension i de sociale og
arbejdsmarkedsmæssige forbindelser.

1.2.
Direktivet skulle være gennemført i medlemsstaternes
nationale lovgivninger den 22. september 1996 (direktiv 97/
74/EF den 15. december 1999) (1). Virksomhedernes centrale
ledelse og arbejdstagerrepræsentanter fik i medfør af direktivets
artikel 13 samme frist for indgåelse af frivillige aftaler. I
direktivet behandles både specifikke europæiske dimensioner
og nationale dimensioner. Det er meget komplekst og nyskabende, og det har vist sig at være af afgørende betydning at
koordinere gennemførelsen i de nationale lovgivninger med
henblik på at nå frem til bestemmelser, hvis indhold i høj grad
er sammenfaldende.
1.3.
Kommissionen var i medfør af artikel 15 i direktiv 94/
45/EF forpligtet til senest den 22. september 1999 at foretage
en revision af direktivets gennemførelsesbestemmelser med
henblik på at forelægge Rådet eventuelle ændringsforslag.
1.4.
På ovennævnte dato skulle forhandlinger og arbejdet i
de europæiske samarbejdsudvalg have tilvejebragt tilstrækkelig
konkret erfaring til, at direktivet kunne genbehandles, idet der
skulle tages hensyn til, at det drejede sig om en nyskabende
proces.
1.5.
Denne nye undersøgelse skulle foretages af Kommissionen »i samråd med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets
parter«.
1.6.
Den nye undersøgelse skulle omfatte direktivets gennemførelsesbestemmelser, hvilket vil sige alle aspekter forbundet med oprettelsen af de europæiske samarbejdsudvalg og
deres funktionsmåde, samt overensstemmelsen mellem de
fastsatte grænser for antallet af ansatte.

(1) Teksterne til gennemførelse af direktiv 94/45/EF i de nationale
lovgivninger er tilgængelige på websiden http://europa.eu.int/
comm/employment–social/soc-dial/labour/directive9445/
index–en.htm.
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1.7.
Det er på baggrund af denne nye undersøgelse og en
konference afholdt i april 1999 med arbejdsmarkedets parter,
at Kommissionen den 4. april 2000 fremsendte sin rapport
om anvendelsen af direktivet til Parlamentet og Rådet. Kommissionens rapport indeholder hovedsageligt en evaluering af
medlemsstaternes gennemførelsesforanstaltninger, men også
en vurdering af direktivets gennemførelse. Kommissionen
understreger, at der uanset gennemførelseslovgivningens kvalitet stadig er en række fortolkningsspørgsmål i forbindelse med
direktivet. I rapporten anføres det endvidere, at løsningen på
disse problemstillinger dels er op til de berørte parter, dels
henhører under det retlige område. Kommissionen konkluderede derfor, at der på daværende tidspunkt ikke var behov for at
foreslå ændringer i direktivet.

1.8.
Formanden for Europa-Parlamentet sendte derefter
denne rapport til behandling i Udvalget om Beskæftigelse og
Sociale Anliggender samt til Udvalget om Retlige Anliggender
og det Indre Marked og Udvalget om Industripolitik, Eksterne
Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi med henblik
på deres udtalelser. Europa-Parlamentet fremlagde sin beslutning om rapporten den 17. juli 2001. Heri opfordrer Parlamentet Kommissionen til snarest muligt at fremlægge et forslag til
ændring af direktivet med en række forbedringer (1).
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virksomheder, der kommer til at falde ind under direktivets
anvendelsesområde, samt til de sociale systemer i de nye
medlemslande. Arbejdsmarkedsparterne påpegede på konferencen »Europæiske samarbejdsudvalg. Fremgangsmåder og
udviklinger« i april 1999, at der er behov for en oplæringsproces, således at aktørerne får mulighed for at gradbøje enkeltelementer og oplysninger, som hidrører fra forskellige kulturer,
metoder og faktiske forhold, og så de kan overvinde de
hindringer, som knytter sig til sociale, økonomiske og kulturelle forskelle.

1.12. Også den lovgivningsmæssige baggrund har ændret
sig. Nye fællesskabsbestemmelser har set dagens lys vedrørende
information og høring af arbejdstagerne, nemlig direktivet af
8. oktober 2001 om medarbejderindflydelse i det europæiske
selskab (direktiv 2001/86/EF) og direktivet af 11. marts 2002
om indførelse af en generel ramme for information og høring
af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab (direktiv 2002/
14/EF).

2. Fremstilling af kendsgerningerne
1.9.
Knap tre år efter rapporten og en endnu længere
gennemførelsesperiode vurderer Kommissionen, at det er
hensigtsmæssigt med en ny undersøgelse af direktivets praktiske anvendelse, hvilket ikke mindst skyldes, at spørgsmålet
er omtalt i den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden
fra Nice fra december 2000.

1.10. Efter offentliggørelsen af Kommissionens rapport i
april 2000 har arbejdsmarkedet i Europa undergået store
forandringer. Det hurtigere tempo og den ændrede karakter af
tværnationale omstruktureringer, som er blevet et permanent
element i virksomhedernes liv, udgør udfordringer for vore
dages europæiske samarbejdsudvalg.

1.11. Anvendelsesområdet for direktiv 94/45/EF vil også
omfatte de nye medlemsstater ved deres indtræden i Unionen,
som for ti af kandidatlandenes vedkommende er fastsat til den
1. maj 2004. Udvidelsen vil få stor betydning for både nogle
af de bestående udvalg, som vil skulle optage disse landes
arbejdstagerrepræsentanter, og for inddragelsen af nye virksomheder i direktivets anvendelsesområde, hvilket givetvis
vil medføre nye udfordringer. I alle overvejelser og tiltag
vedrørende europæiske samarbejdsudvalg bør der i de kommende år tages hensyn til de særlige karakteristika hos de nye

(1) Europa-Parlamentets betænkning A5-0282/2001 af 17. juli 2001
om Kommissionens rapport vedrørende gennemførelsen af Rådets
direktiv 94/45/EF — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale
Anliggender.

2.1.

Solide erfaringer

2.1.1. Ud af 1 865 virksomheder og koncerner, der tilsammen har mere end 17 millioner ansatte, og som vil blive
omfattet af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg, havde
639 med tilsammen 11 millioner ansatte et sådant udvalg ved
udgangen af 2002. 72 % af aftalerne, dvs. 400, er i henhold til
direktivets artikel 13 indgået inden direktivets ikrafttrædelsesdato, og 28 % er indgået i henhold til artikel 6. Aftaler indgået
inden direktivets ikrafttrædelsesdato udgør, hvad enten de
videreføres eller ændres, således stadig det vigtigste grundlag
for de europæiske samarbejdsudvalg, som findes i dag. Der er
tillige indgået syv aftaler om indførelse af informations- og
høringsprocedurer, uden at der nedsættes samarbejdsudvalg (2).

2.1.2. Over halvdelen af aftalerne blev indgået i 1996. Siden
da er der indgået omkring 50 aftaler årligt. Af samtlige de
virksomheder og koncerner, som i dag er omfattet af direktivets
anvendelsesområde, vil 1 200, som tæller 6 mio. ansatte,
kunne tænkes at indføre et europæisk samarbejdsudvalg eller
en procedure til information og høring af arbejdstagerne. Disse
virksomheder og koncerner er ofte små med en mindre grad
af tværnational integration, men med en ikke uvæsentlig grad
af tværnationale aktiviteter.

(2) EFS’ Infopoint-database.
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2.1.3. En fjerdedel af aftalerne falder ind under tysk lovgivning, 12-13 % hører under fransk, belgisk eller britisk lovgivning, 4-7 % hører under nederlandsk, svensk, italiensk, irsk
eller finsk lovgivning, og mindre end 20 aftaler hører ind under
henholdsvis den østrigske, norske, danske, luxembourgske,
schweiziske, spanske eller græske lovgivning.

2.1.4. Udvidelsen er allerede en realitet for omkring 30 %
af de bestående europæiske samarbejdsudvalg (1), som optager
medlemmer eller observatører fra de lande, der tiltræder
Unionen pr. 1. maj 2004. Kandidatlandene, navnlig Polen,
Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien og Ungarn, er begyndt at optage
direktiv 94/45/EF i deres nationale lovgivninger.

2.1.5. Mere end 10 000 arbejdstagerrepræsentanter er i dag
direkte inddraget i de europæiske samarbejdsudvalgs drift. De
iværksætter interkulturelle udvekslinger og fastsætter interkulturelle fremgangsmåder, hvilket er et af de mest synlige og
håndfaste eksempler på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige
Europa.

2.2.

Forhandling af aftaler

2.2.1. Tanken bag direktivet, nemlig at samtaleparterne i
virksomhederne skal kunne tage initiativ til forhandlinger, er
blevet bekræftet af det store antal aftaler, der er indgået i
henhold til artikel 6 eller artikel 13. Arbejdsmarkedets parter
har ikke altid haft det nemt i betragtning af dette nye, udpræget
europæiske instruments kompleksitet, men undersøgelser
viser, at arbejdsmarkedsparterne generelt forstår at udnytte
deres gensidige erfaringer i forbindelse med de europæiske
samarbejdsudvalg.

2.2.2. De aftaler, som er indgået, er stærkt forskellige,
og det gælder både aftaler, som er indgået før direktivets
ikrafttræden, som udgør det største antal aftaler, og aftaler,
som er indgået efter direktivet ikrafttræden. De fleste af disse
aftaler indeholder bestemmelser om tværnational information
og høring af arbejdstagerne under iagttagelse af de rettigheder,
som er nedfældet i direktivet. Kun otte aftaler er begrænset
alene til information. Endvidere indeholder en række aftaler
ikke blot centrale informations- og høringsmekanismer, men
lægger også op til decentrale procedurer på nationalt plan
vedrørende visse aspekter af information og høring.

2.2.3. Dialogen på arbejdsmarkedet og samtaleparternes
rolle i virksomhederne har fået større betydning på grund af
forhandlingerne mellem den centrale ledelse og det særlige
forhandlingsorgan om etableringen af et europæisk samar-

(1) Det Europæiske Fagforeningsinstitut »European Works Councils
— Facts and Figures«, Bruxelles, november 2002.
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bejdsudvalg. Det fremgår af diverse undersøgelser af aftalerne,
at de europæiske fagforbund har spillet en afgørende koordineringsrolle i forbindelse med mere end tre fjerdedele af de
frivillige forhandlinger, og at de har været med til at undertegne
aftalerne. Medlemmerne af den særlige forhandlingsgruppe har
ofte bedt om bistand fra eksperter, som de selv har valgt,
herunder navnlig repræsentanter for relevante arbejdstagerorganisationer i EU.

2.2.4. Forhandlingsmåden i forbindelse med en ny aftale
er fastsat i direktiv 94/45/EF. Hvis aftalen ikke indeholder
bestemmelser om en tilpasning eller genforhandling af eksisterende aftaler, kan der opstå problemer for forhandlere og
undertegnere.

2.2.5. Spørgsmålet om information om virksomhedens
eller koncernens struktur i EU, de ansatte og forhandlingsparterne i de forskellige lande er typisk det første, som rejses af
arbejdstagerne i de 1 200 virksomheder eller koncerner, som
eventuelt ønsker at indlede forhandlinger om nedsættelse af et
nyt europæisk samarbejdsudvalg eller indføre en procedure til
information og høring af arbejdstagerne. I tre præjudicielle
sager, som er forelagt EF-Domstolen (2) behandles princippet
om, at samtlige informationer, som er nødvendige for at
indlede forhandlinger om nedsættelse af et europæisk samarbejdsudvalg, især informationer om koncernens struktur og
ansatte, af ledelserne i de berørte selskaber i det europæiske
økonomiske område skal fremsendes til lønmodtagernes repræsentanter, uanset hvor koncernen har hjemsted og uanset,
om koncernens ledelse mener direktivet bør finde anvendelse
eller ej.

2.2.6. Fastsættelsen af betingelserne for og midlerne til
iværksættelse af forhandlinger påhviler den centrale ledelse,
som skal tage højde for og afholde udgifterne til de forskellige
aspekter vedrørende den praktiske planlægning af møderne,
f.eks. transport, indlogering, tolkning og tidsforbrug samt
udgifterne hertil. Dette har især stor betydning for de mellemstore koncerner i EU, som udgør den største gruppe af
virksomheder, der endnu kan ventes at indlede forhandlinger.
Det vil sandsynligvis vise sig gavnligt at overveje, hvordan der
kan ydes særlig støtte, f.eks. via budgetkonti på dette felt, til
etablering af en tværnational arbejdsmarkedsdialog i erhvervslivet.

(2) C-62/99 Bofrost, Kendelse af 29. marts 2001; C-440/99 Kühne &
Nager, Konklusioner forelagt den 11. juli 2003; C-349/01 ADS
Anker GmbH, Konklusioner forelagt den 27. februar 2003.
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2.2.7. Forhandlingen skal være indledt senest seks måneder
efter, at der er fremsat anmodning eller initiativ herom, og kan
vare op til tre år. Almindeligvis strækker forhandlingerne sig
dog over kortere perioder. De vilkår, som forhandlingen
foregår under, spiller ofte en afgørende rolle for de europæiske
samarbejdsudvalgs første funktionsperiode.

2.2.8. Mange virksomheder tilpasser eller genforhandler
deres europæiske udvalg på grund af fusioner, overdragelser
eller vigtige ændringer i virksomheden. Spørgsmålene om
en hensigtsmæssig tilpasning af sammensætningen af de
repræsentative strukturer i tilfælde af ændringer i virksomheden eller koncernen og om antallet af ansatte i overgangsperioderne er vigtige for udvalgets eller udvalgenes evne til at
håndtere omstruktureringerne. Halvdelen af aftalerne medtager
omstruktureringsspørgsmål som led i de europæiske udvalgs
kompetenceområde; 51 % af aftalerne henviser til fusioner,
47 % til virksomhedslukninger og 53 % til flytninger (1).
Ændringer i referenceområdet har voldt problemer i de fleste
udvalg.

2.3.

De europæiske samarbejdsudvalgs funktionsmåde

2.3.1. I de rapporter, som Kommissionen (Generaldirektoratet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender) og Instituttet til
Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene har offentliggjort
i fællesskab, skelnes der mellem de aftaler, der nedsætter
europæiske samarbejdsudvalg, som på baggrund af et årligt
møde tilsyneladende begrænser sig til at være formelle eller
symbolske, og de aftaler, som fører til nedsættelse af samarbejdsudvalg, der er i stand til at indgå i et dynamisk samspil
med arbejdstagerrepræsentanterne, og som er aktive også
i perioderne mellem møderne og i stadig kontakt med
ledelsen (2).

2.3.2. De europæiske samarbejdsudvalg forandrer sig imidlertid hele tiden og udvikler sig i kraft af en konstruktiv intern
proces. Dette indebærer, at man for at bedømme, i hvilken
grad aftalerne reelt giver udvalgene mulighed for at spille en
aktiv rolle, må lægge vægt ikke blot på aftalens bestemmelser,
men også på en undersøgelse af de konkrete erfaringer.

(1) EFS’ Infopoint-database.
(2) »Europæiske samarbejdsudvalg. En sammenlignende undersøgelse
af aftaler omfattet af artikel 6 og aftaler omfattet af artikel 13.«
Instituttet til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, Mark Carley
— Paul Marginson, 2000.
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2.3.3. Resultaterne af de forskellige undersøgelser (bl.a.
Lecher (3)) viser tydeligt, at indgåelsen af en aftale snarere er
udgangspunktet end endepunktet i det europæiske samarbejdsudvalgs udvikling som organ betragtet.

2.3.4. Det fremgår af analyserne af den måde, hvorpå de
europæiske samarbejdsudvalg fungerer, som er foretaget på
baggrund af enkeltundersøgelser, andre undersøgelser eller
udveksling af bedste praksis, at der er tale om en dynamisk
udviklingsproces, som foregår i etaper. Selv om der i begyndelsen kunne spores en vis modvilje mod anmodningerne om
indførelse af europæiske samarbejdsudvalg, er der i dag mange,
der anerkender den positive rolle, som samarbejdsudvalget
spiller i bestræbelserne på at forbedre dialogen på arbejdsmarkedet og informationen og høringen af arbejdstagerne i
virksomheden.

2.3.5. Af et dokument, der er blevet offentliggjort af den
hollandske arbejdsgiverforening, og som belyser de opgaver
og den rolle, som varetages af de europæiske samarbejdsudvalg
i 17 nederlandske virksomheder, fremgår det, at størstedelen
af arbejdsgiverne mener, at samarbejdsudvalget er eller kan
tilføre en merværdi, navnlig i forbindelse med omstruktureringer (4). Nogle arbejdsgivere mener dog, at europæiske samarbejdsudvalg ikke har medvirket til at forbedre den sociale
dialog i virksomheden. I en undersøgelse af multinationale
virksomheder i Japan (5) konkluderes det ligeledes, at et
stort flertal af de adspurgte seniormanagere vurderede de
europæiske samarbejdsudvalg positivt. I en nylig gennemført
undersøgelse foretaget af en amerikansk konsulentvirksomhed (6) blandt 24 store multinationale, overvejende amerikanske, firmaer, vurderes erfaringerne med de europæiske samarbejdsudvalg ligeledes positivt. I de fleste tilfælde har praksis
overhalet aftalens bestemmelser, og ledelserne er i dag mere
åbne over for spørgsmål af tværnationale dimensioner, end de
var i opstartsperioden, de har stort set ingen problemer med
fortrolighedsaspektet, de anerkender bidrag fra eksperter og er
positive over for høringerne om omstruktureringer. Generelt
mener tre fjerdedele af de adspurgte ledere, at de europæiske
samarbejdsudvalg er en merværdi for virksomheden, selv om
de forskellige strukturer er meget tids- og ressourcekrævende.
Flere ledere gør endog opmærksom på uventede fordele ved
de europæiske samarbejdsudvalg i form af bedre disciplin og
bedre administrativ koordinering i beslutningsprocessen.

(3) Lecher W., Nagel B. & Platzer H.W. (1999), The Establishment of
European Works Councils. From Information Committee to Social Actor,
Ashgate Publishing, Aldershot.
(4) The Added Value of European Works Councils, J. Lamers, AWVN,
Haarlem 1998.
(5) S. Nakano i European Journal of Industrial Relations, vol. 5, nr. 3,
s. 307-326.
(6) Organization Resources Conselors Inc. ORC European Works
Councils Survey 2002, resumé i EIROnline 01/2003.
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2.3.6. Parallelt med deres forskellige udviklingsstadier er de
europæiske samarbejdsudvalg også ofte opdelt efter den måde,
de fungerer på (Lecher). Nogle er en udvidelse af de nationale
repræsentationsstrukturer i det land, hvor udvalget har hovedsæde, og fungerer dermed som en supplerende kilde til
information til national brug. Andre ledes af repræsentanter
fra det dominerende land og er dermed kun i ringe grad
tværnationale. Atter andre har udviklet en egentlig »fælles
overnational identitet« med lighed mellem medlemmerne og
fælles holdninger.

2.3.7. Spørgsmålene om tidspunktet for, indholdet af og
konsekvenserne af tværnational information og høring er
elementer af afgørende betydning for europæiske samarbejdsudvalgs virkemåde, herunder især:

—

—

Kvaliteten af den regelmæssige og specifikke information
fra ledelsen og medlemmerne til deres kolleger samt de
pågældendes konkrete adgang til denne information anses
for at være afgørende for indførelsen af en dialog af høj
kvalitet i samarbejdsudvalgene og for deres evne til at
spille en aktiv rolle. Nogle samarbejdsudvalg er således
begyndt at udarbejde resultattavler samt at klassificere og
analysere de nødvendige oplysninger.

Fortrolighedsklausulen indgår i 87 % af aftalerne og er
ofte genstand for forhandlinger i praksis, hovedsagelig i
tilfælde af omstruktureringer. Skabelsen af et klima
baseret på tillid ser dog ud til at have gjort problemet
mindre takket være de dialogmekanismer, som er blevet
indført.

2.3.8. Erfaringerne har vist, at et tidligt indgreb fra det
europæiske samarbejdsudvalgs side i alle beslutningsfaser kan
lette en ansvarlig og forsigtighedsbaseret ledelse, navnlig i
forbindelse med omstruktureringer.

2.3.9. Den tværnationale karakter af de spørgsmål, som
samarbejdsudvalget behandler, er ofte genstand for konkrete
drøftelser, navnlig i forbindelse med beslutninger, som i teorien
kun omhandler et enkelt land, men som i praksis har
strategiske konsekvenser, der rækker ud over det nationale
niveau. I direktivet om medarbejderindflydelse i det europæiske
selskab fastsættes det, skønt det drejer sig om et ganske andet
område, og tilslutningen til det europæiske selskab er helt
valgfri, at »den information, der formidles til arbejdstagerrepræsentanterne, omhandler spørgsmål vedrørende ES og ethvert
datterselskab og virksomhed, der har sæde i en anden medlems-
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stat, eller spørgsmål, som rækker ud over de beføjelser, en
medlemsstats beslutningstagende instanser har«.

2.3.10. De undersøgelser, som Det Europæiske Institut til
Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene har foretaget blandt
12 virksomheder eller koncerner, der har indgået tværnationale
fællesskabsaftaler (1), samt databaser om aftaler (2), viser, at
nogle de europæiske samarbejdsudvalgs aktiviteter begynder
at række ud over deres opgaver vedrørende information og
høring, idet de udarbejder fælles udtalelser, adfærdskodekser,
chartre, handlingsprogrammer og aftaler på EU-plan, navnlig
inden for sundhed, sikkerhed og miljø, grundlæggende rettigheder, mobilitet, uddannelse, omstrukturering, supplerende
pensioner og fusion, lukninger, flytninger, omstruktureringer.

2.3.11. Praksis viser ligeledes, at indførelsen af en reel og
frugtbar dialog i de europæiske samarbejdsudvalg er forbundet
med den måde, hvorpå instansen fungerer, da denne funktionsmåde er afgørende for udvalgets udveksling af information,
muligheder for koordinering og for at reagere.

—

Forretningsudvalget, præsidiet eller sekretariatet, som
findes i tre fjerdedele af udvalgene, dets sammensætning,
mødehyppigheden, forholdet til de nationale repræsentationsinstanser, muligheden for at etablere kontakt til de
forskellige lokaliteter og oversættelsesressourcerne anses
for at være af afgørende betydning for, hvor godt
udvalgene fungerer.

—

Medlemmernes midler og evner varierer alt efter, hvilket
samarbejdsudvalg det drejer sig om: Uddannelse er allerede fastsat i 42 % af aftalerne og opfylder de specifikke
behov, der er forbundet med udøvelsen af repræsentantskab på EU-niveau. Muligheden for ekspertbistand fastsættes i størstedelen af aftalerne (i 57 % af aftalerne
åbnes der mulighed for at trække på sagkundskab på
plenarmøder og forberedende møder), men er dog stadig
et emne, der skal drøftes på grund af de nationale
instansers særlige karakteristika og gængse fremgangsmåder, hvilket blandt andet indebærer, at der i visse lande
optages fastansatte fagforeningsfolk. Kommunikationsmidlerne, herunder evnen til at være i kontakt med de
forskellige repræsenterede områder, samt oversættelse og
tolkning er faktorer af afgørende betydning. Udvalgets
almindelige mødehyppighed giver ligeledes anledning til
spørgsmål i praksis (i 83 % af aftalerne begrænses antallet
af møder udtrykkeligt til ét enkelt møde eller et ordinært
møde med mulighed for et ekstraordinært møde; i 14 %
af aftalerne åbnes mulighed for to ordinære møder).

(1) Joint texts negociated by European Works Councils, Carley,
EFILWC, Dublin, 2001.
(2) EFS’ Infopoint-database.
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Informations- og høringsprocessen vedrører hovedsagelig
de emner, der fastsættes i direktivet, og er særlig vigtig i
tilfælde af omstruktureringer. Alligevel udvider nogle
udvalg denne proces til også at omfatte foranstaltninger
fastsat af ledelsen på bl.a. følgende områder: Videreuddannelse, miljø, sundhed og sikkerhed, lige muligheder,
medarbejdernes eventuelle økonomiske deltagelse samt,
selv om der aktuelt kun er meget få eksempler herpå,
kulturelle og sociale aktiviteter.

Det europæiske samarbejdsudvalg er et samtaleorgan, hvor
man kan konkretisere målsætninger som dem, der blev taget
hul på i Lissabon, og hvis nøgleelement vedrører undervisning
og livslang læring.

2.3.12. Det fremgår også tydeligt, at europæiske samarbejdsudvalgs evne til at tilpasse sig og udvikle sig i forhold til
ændringer i koncernen eller med henblik på at forbedre dens
drift (dynamisk proces) er af stor betydning i praksis. I de
subsidiære forskrifter i den belgiske aftale om gennemførelse
af direktivet henvises der til strukturændringer og ændringer i
virksomhedens eller koncernens størrelse, og der fastsættes
regler til anvendelse i disse tilfælde. Disse regler kan være
fastsat i en samarbejdsprotokol.

2.3.13. Visse aftaler omhandler specifikt en koncerns forskellige aktiviteter eller afdelinger. Selv om visse europæiske
samarbejdsudvalg, trods den store variation i deres aktiviteter,
udgør en særskilt instans, er mere end ét europæisk samarbejdsudvalg ud af 10 allerede opdelt efter fag (undersøgelse
foretaget af Dublin-instituttet i 2000). Størstedelen af de
berørte virksomheder har ligeledes indført formaliserede mekanismer til formidling af information og fordelingen på de
forskellige niveauer og instanser, der indgår i dialogen.

2.3.14. Den meget ulige fordeling af mænd og kvinder i
repræsentationen i de særlige forhandlingsgrupper og i de
europæiske samarbejdsudvalg er et faktum og afspejler afgjort
en ulighed, som også optræder i repræsentationsorganer på
nationalt plan. Overvejelser over, hvorledes man kan nedbringe
denne ulighed, forekommer at være på sin plads, ikke mindst
set på baggrund af de europæiske samarbejdsudvalgs rolle i
forbindelse med den europæiske sociale og arbejdsmarkedsmæssige model.

2.3.15. Visse aftaler og visse nationale omsættelsesbestemmelser lægger endvidere op til en afbalanceret repræsentation
af de forskellige arbejdstagerkategorier i de europæiske samarbejdsudvalg.

2.3.16. Spørgsmålet om europæiske samarbejdsudvalgs
retsevne, deres mulighed for at optræde som part i en retssag,
for at forvalte en formue og for at indgå aftaler, behandles på
forskellig vis i de enkelte medlemsstater.
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2.3.17. I tilfælde af manglende overholdelse af direktivet
har samtlige lande indført et sanktionssystem, som finder
anvendelse ved overtrædelse af de i direktivet fastsatte forpligtelser, både hvad angår forpligtelsen til at nedsætte et forhandlingsorgan og forpligtelserne i forbindelse med udvalgets
funktionsmåde. Der kan dog stadig i visse tilfælde opstå
problemer med fællesskabsrettens overholdelse, navnlig når en
koncern fra et land uden for EU vælger at placere sit europæiske
hovedsæde i et land uden arbejdstagerrepræsentanter i det
europæiske samarbejdsudvalg. Repræsentanterne kan i så fald
støde på praktiske vanskeligheder og få svært ved at henvende
sig til de kompetente domstole i hovedsædets hjemland
(dette gælder eksempelvis Belgien, hvor lovgivningen giver
arbejdstagernes repræsentative organisationer mulighed for at
indbringe sager for arbejdsdomstolene).

2.4.

Sammenhæng mellem den nationale og den europæiske
arbejdsmarkedsdialog

2.4.1. Subsidiaritetsprincippet tilgodeses i høj grad i direktiv
94/45/EF, idet der tages højde for de forskellige former
for repræsentation, information og høring af virksomhedens
medarbejdere. Det er medlemsstaterne, der fastsætter den
måde, hvorpå arbejdstagerrepræsentanterne vælges eller udpeges.

2.4.2. Samspillet mellem det lokale og europæiske niveau
har i visse tilfælde bidraget til at forbedre de nationale
fremgangsmåder.

2.4.3. Visse virksomheder har i forlængelse af de europæiske samarbejdsudvalg nedsat koncernudvalg på nationalt plan.
Ifølge en undersøgelse foretaget blandt belgiske repræsentanter
for det kristne fagforbund CSC-ACV (Confédération des syndicats chrétiens/Algemeen Christelijk Vakverbond) har europæiske samarbejdsudvalg i 35 % af tilfældene ført til oprettelse
af kommunikationsnetværk på nationalt plan. Det fremgår
endvidere af undersøgelsen, at 67 % af repræsentanterne
mener, at europæiske samarbejdsudvalg har haft betydning for
forbedringen af det lokale samarbejdsudvalgs måde at fungere
på (1).

2.4.4. Det europæiske samarbejdsudvalg har endvidere i
nogle virksomheder været med til at fjerne hindringerne for
information, høring og kommunikation med de ansatte i
medfør af punkt 5 i direktivets bilag om, at det europæiske
samarbejdsudvalg informerer arbejdstagerrepræsentanterne
eller, i mangel af sådanne repræsentanter, samtlige arbejdstagere.

(1) Er de europæiske samarbejdsudvalg på rette vej? CSC og Hoger Instituut
voor de arbeid, Veerle Cortebeeck, Joris Van Ruysseveldt, Leuven,
2002.
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2.4.5. Visse koncerner har ligeledes iværksat tværnationale
møder mellem ledelserne samtidig med nedsættelsen af europæiske samarbejdsudvalg med henblik på at styrke sammenhængen mellem de lokale ledelser.

2.4.6. Samarbejdsudvalgene har været med til at skabe en
europæisk bevidsthed omkring arbejdsmarkedsdialogen, dels
gennem information og høring, dels gennem den enestående
mulighed for på det kulturelle plan at fremme de tværnationale
udvekslinger. Udvekslingen af viden, den gensidige indflydelse
og koordineringen af arbejdstagernes og arbejdsgivernes interesser i den samme virksomhed er betydelige kulturelle
fremskridt i forbindelse med europæisk integration.

Udvalg at kortlægge det, som samarbejdsudvalgene tilfører
arbejdsmarkedsdialogen og udviklingen i EU. Dog henstår en
række grundlæggende spørgsmål fortsat uløste. De vedrører
hovedsagelig følgende aspekter:

—

begreberne »nytteværdi« og »rettidig« i forbindelse med
information og høring af arbejdstagerne;

—

anvendelsesområdet for direktiv 94/45/EF, eksempelvis i
forbindelse med joint ventures, eventuel udelukkelse af
handelsflåden og definitionen af begrebet virksomhed,
hvilket skyldes de mange forskellige virksomhedsformer,
som vil blive endnu flere i EU ved medtagelsen af ikkekommercielle virksomheder, kooperative selskaber og
gensidige selskaber, hvis økonomiske aktiviteter får stadig
større betydning og bliver stadig mere grænseoverskridende. Offentlige virksomheder nævnes ikke desto mindre
eksplicit i de nationale gennemførelsestekster i Sverige og
Spanien;

—

spørgsmålet om repræsentation og repræsentationens
proportionalitet inden for de europæiske samarbejdsudvalg; spørgsmålet dækkes ikke af tværnationale regler;

—

spørgsmålet om europæiske samarbejdsudvalgs indvirkning på den sociale dialog i virksomheden på nationalt
plan;

—

spørgsmålet hvorvidt repræsentanterne i europæiske
samarbejdsudvalg har mulighed for at tage ud til de
virksomheder, hvis arbejdstagere de repræsenterer, og har
lejlighed til at kommunikere med repræsentanterne og
arbejdstagerne i disse virksomheder;

—

problemstillingen vedrørende forholdet mellem europæiske samarbejdsudvalg og konkurrencemyndighederne. I
Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med
fusioner og virksomhedsovertagelser fastsættes det, at
»anerkendte arbejdstagerrepræsentanter« kan omfatte »fysiske eller juridiske personer, som godtgør, at de har en
berettiget interesse« i forbindelse med behandlingen af en
fusion eller virksomhedsovertagelse, som er underlagt
Fællesskabets kontrol. Som situationen er nu, har arbejdstagerrepræsentanterne imidlertid ingen garanti for, at de
kan få adgang til sagsakterne, ikke engang en »ikkefortrolig« udgave af disse. Der kan forventes ændringer i
Fællesskabets bestemmelser med henblik på i praksis at
sikre en bedre sammenhæng mellem Fællesskabets sociale
og arbejdsmarkedsmæssige politik og konkurrencepolitikken.

3. Konklusioner

3.1.
De forskellige rapporter om og undersøgelser af de
europæiske samarbejdsudvalgs fremgangsmåder bekræfter, at
der på baggrund af de indvundne erfaringer kan udledes en
række konklusioner angående den måde, hvorpå man kan
planlægge en enkel, demokratisk og effektiv forhandlingsproces om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en
procedure med henblik på at informere og høre arbejdstagerne.
Der er ligeledes indhøstet mange erfaringer med hensyn til
direktivets væsentligste indhold, det vil sige den måde, hvorpå
arbejdstagernes ret til at blive informeret og hørt kan føres ud
i livet.

3.2.
EØSU har afgjort i kraft af sin sammensætning formået
at belyse den dynamiske proces i forbindelse med den arbejdsmarkedsdialog, som finder sted i virksomheder og koncerner.
Europæiske samarbejdsudvalg er en ny instans, men en instans
i stadig udvikling, hvilket antallet af aftaler, der hvert år
genforhandles, vidner om.

3.3.
Det europæiske samarbejdsudvalgs information og
høring og effektiviseringen af dets rolle og fremgangsmåder er
afgjort til gavn for alle berørte aktører, herunder den enkelte
borger. De løsninger, der tilvejebringes i forbindelse med
globaliseringen af virksomhederne og deres omstrukturering,
har ikke blot betydning for leve- og arbejdsvilkårene, men også
for det sociale klima uden for virksomheden.

3.4.
En række af de påpegede forhold i forbindelse med
den konkrete anvendelse af direktivet og de europæiske
samarbejdsudvalgs funktionsmåde fortjener opbakning og har
gjort det muligt for Det Europæiske Økonomiske og Sociale
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3.5.
Der er ikke desto mindre, også inden for EØSU,
forskellige holdninger til rækkevidden af de konstaterede
forhold og overvejelserne om direktivets anvendelse og de
europæiske samarbejdsudvalgs virkemåde. Nogle medlemmer
mener, at denne sonderende udtalelse bør begrænses til en
indsamling af oplysninger, men ikke have til hensigt at
øve indflydelse på eventuelle fremtidige drøftelser mellem
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arbejdsmarkedets parter om ændring af direktiv 94/45/EF, idet
Kommissionen ifølge sit arbejdsprogram er indstillet på at høre
arbejdsmarkedsparterne i efteråret 2003. Andre medlemmer er
af den opfattelse, at de forhold, som er bragt frem i EØSU med
hensyn til anvendelsen af direktivet og samarbejdsudvalgenes
funktionsmåde, bør danne grundlag for en undersøgelse af de
aspekter i direktiv 94/45/EF, som måtte trænge til revision.

Bruxelles, den 24. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets afgørelse om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk
plan på ungdomsområdet«
(KOM(2003) 272 endelig — 2003/0113 (COD))
(2004/C 10/06)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 24. juni 2003 under henvisning til EF-traktatens
artikel 149 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte
emne.
Det forberedende arbejde henvistes til EØSU’s Faglige Sektion for Beskæftigelse, Sociale og Arbejdsmarkedsmæssige Spørgsmål og Borgerrettigheder, som udpegede Jillian van Turnhout til ordfører og Mário
Soares og Antonello Pezzini til medordførere. Sektionen vedtog sin udtalelse den 10. september 2003.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling (mødet den
24. september 2003) følgende udtalelse med 128 stemmer for og 1 imod:

1. Resumé
1.1.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg bifalder dette initiativ, som sikrer kontinuiteten i de uundværlige
tilskud til organer, der er aktive på europæisk plan på
ungdomsområdet.
1.2.
EØSU stiller sig imidlertid kritisk til forslaget om at
nedtrappe tilskuddet med 2,5 % om året fra det tredje år. I
denne udtalelse har vi skitseret forslagets mulige virkninger. Vi
argumenter desuden for, at disse organisationer bør behandles
efter bestemmelserne i artikel 162 i Kommissionens forordning
(EF, Euratom) nr. 2342/2002 (1). Det er organer, som arbejder

(1) Finansforordningens artikel 108.

for virkeliggørelsen af et mål af generel europæisk interesse (2),
og de bør derfor ikke behandles i henhold til artikel 113,
stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.
1.3.
EØSU bifalder den stabilitet, som dette initiativ vil give
Det Europæiske Ungdomsforums finansiering og dermed sikre,
at det fortsat kan vokse og blive stærkere.
(2) Artikel 162 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/
2002:
»Som organer, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel
europæisk interesse, betragtes:
a) europæiske organisationer, der beskæftiger sig med almen eller
faglig uddannelse, informationsvirksomhed eller forskning og
studier vedrørende europæisk politik, og europæiske standardiseringsorganer;
b) europæiske netværk repræsenterende organer, der arbejder
uden fortjeneste for øje, og som i medlemsstaterne eller i
kandidatlande forsøger at fremme principper og politikker, der
ligger inden for rammerne af traktaternes mål.«
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1.4.
EØSU konstaterer med bekymring, at der i de seneste
år har været en tendens til gradvist at nedskære tilskuddene til
visse internationale ungdomsorganisationer. EØSU opfordrer
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til at gøre en
aktiv indsats for at øge denne budgetpost. Internationale
ungdomsorganisationers vækst og udvikling er af stor betydning for Europas udvikling og fremtid; det er på tide at erkende
dette.

2.4.
I forbindelse med udarbejdelsen af denne udtalelse har
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg hørt Det
Europæiske Ungdomsforum og dets medlemsorganisationer,
såvel internationale, ikke-statslige ungdomsorganisationer som
nationale ungdomsråd, i alt 90 organisationer.

1.5.
EØSU noterer sig, at forslaget dækker tidsrummet
2004-2006. Vi opfordrer kraftigt Kommissionen til at gå i
gang med at rådføre sig så bredt som muligt om finansieringsmuligheder efter 2006.

3. Det Europæiske Ungdomsforum

1.6.
EØSU opfordrer Kommissionen til umiddelbar gennemførelse af de urealiserede henstillinger i Kommissionens
evalueringsrapport om støtten til internationale, ikke-statslige
ungdomsorganisationer (1).
1.7.
EØSU konstaterer, at dette forslag er et af flere fra
Kommissionen om EF-handlingsprogrammer og -foranstaltninger på en lang række områder. EØSU går stærkt ind for, at
Kommissionen benytter en sammenhængende indfaldsvinkel
til disse områder, især hvad angår kriterierne for finansieringsstøtte.

2. Baggrund
2.1.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg bifalder etableringen af et EF-handlingsprogram til fremme af
organer, der er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet.
Dette forslag vil danne grundlag for ydelse af driftstilskud til
organer, der er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet,
for en periode på tre år (2004-2006).

3.1.
EØSU bifalder den stabilitet, som dette initiativ vil give
Det Europæiske Ungdomsforums finansiering og dermed sikre,
det kan vokse og blive stærkere. Den løbende finansiering af
denne organisation skal kanaliseres gennem Den Europæiske
Unions Ungdomsforum, som visse medlemmer af Det Europæiske Ungdomsforum ikke er fuldgyldige medlemmer af,
f.eks. nationale ungdomsråd uden for EU. Ud fra en overfladisk
betragtning kunne det blot se ud som fjernelse af en teknisk
hindring, men EØSU erkender også den politiske betydning af,
at der kun er ét organ på paneuropæisk niveau for de unge.

3.2.
EØSU hilser det velkomment, at Ungdomsforummets
uafhængighed og selvstændighed anerkendes i bilagets
punkt 2.1, som ikke desto mindre også fastslår, at »ungdomsorganisationer, der ikke er medlemmer, og uorganiserede unge
inddrages i videst muligt omfang i Det Europæiske Ungdomsforums aktiviteter«. Efter EØSU’s mening bør dette ikke være
en betingelse for tilskud, eftersom Ungdomsforummet allerede
tilstræber et bredt medlemskab i lighed med UNICE og ETUC
på europæisk niveau.

2.2.
Støtten er uden et retsgrundlag i flere år blevet ydet via
budgetposter, der er opført under Kommissionens driftsudgifter til administration:

4. Internationale, ikke-statslige ungdomsorganisationer

—

A-3023 om samfinansiering af EU’s Ungdomsforums
driftsudgifter

—

A-3029 om støtte til internationale, ikke-statslige ungdomsorganisationer.

4.1.
Kommissionen har i mange år ydet vital støtte til disse
ungdoms-ngo’ers administration og sekretariat, en støtte, der
ellers ikke ville være tilgængelig på europæisk niveau. De
fleste nationale ungdomsråd i EU nyder godt af lignende
støtteordninger fra deres regeringer på medlemsstatsniveau.

2.3.
Denne støtte har forsynet Det Europæiske Ungdomsforum med en grundlæggende finansiering gennem EU’s Ungdomsforum. Endvidere har de internationale, ikke-statslige
ungdomsorganisationer fået vitale tilskud til deres administration og sekretariat gennem denne støtte. De ville ikke på anden
vis kunne have fået EU-støtte.
(1) Arbejdspapir fra Kommissionens tjenestegrene om støtte til ikkestatslige ungdomsorganisationer (evalueringsrapport) —
SEK(2003) 934.

4.2.
En mere præcis definition og forståelse af de internationale, ikke-statslige ungdomsorganisationers arbejde er af afgørende betydning for, at dette forslag kommer til at virke efter
hensigten. EØSU ser gerne, at der fastsættes kriterier, som
sikrer, at ungdoms-ngo’er drives af og for unge, har en ægte
demokratisk struktur, åbner for unges deltagelse på lokalt,
regionalt, nationalt og europæisk plan, er nonprofitorganisationer og ledes af frivillige. Det er nødvendigt at indføre en
ensartet kontrol, som sikrer, at kun ungdomsorganisationer,
der opfylder disse krav, kan få del i støtten.

C 10/20

DA

Den Europæiske Unions Tidende

4.3.
EØSU står totalt afvisende over for forslaget om at
nedtrappe tilskuddet med 2,5 % om året fra det tredje år som
fastlagt i bilagets punkt 5.6.
—

—

—

Hvis ungdoms-ngo’erne ikke sikres stabil støtte, vil den
erfaring og viden, der er opbygget i organisationerne
gennem mange år, være spildt. Fra en skatteydersynsvinkel ville det betyde ødelæggelse af investeringen af
tidligere tildelte offentlige midler.
For ungdomsngo’erne er en bæredygtig struktur særlig
vigtig, eftersom der som følge af organisationens natur
sker en stor udskiftning af medlemmer, frivillige og
personale. Ungdoms-ngo’er er desuden i højere grad end
andre frivillige organisationer afhængige af frivillige, der
ikke har ret meget forudgående erfaring, når de involveres
i organisationen.
Ungdoms-ngo’er involverer en del af samfundet, der ikke
har store indtægter, og det påvirker organisationernes
mulighed for at indsamle penge fra deres medlemskreds.

4.4.
Forslaget om at nedtrappe tilskuddet efter tre år kunne
desuden tilskynde organisationer til at dele sig, samle sig igen
og ansøge om tilskud som en ny gruppering. Der bør være et
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incitament for organisationerne til at vokse og blive stærkere.
Hvis tilskuddet til enkeltorganisationer fortsat nedtrappes på
årlig basis, har EØSU forståelse for, at en del af en organisation
kan bryde ud og ansøge om tilskud på egen hånd. Der bør
træffes foranstaltninger, der kan mindske denne risiko.
4.5.
EØSU peger på betydningen af foranstaltninger, der
tilskynder til oprettelse af nye organisationer, især når de
repræsenterer organisationer og unge, der ikke traditionelt
repræsenteres, eller som er underrepræsenterede. I 2003, som
er udpeget til det europæiske handicapår, bør der efter EØSU’s
mening gøres en særlig indsats for at sikre udvikling af
organisationer, der omfatter og støtter unge med handicap.
4.6.
EØSU finder det vigtigt, at Kommissionen deltager i
udvælgelsen af støttemodtagere. EØSU forstår Kommissionens
ønske om at uddelegere noget af sit arbejde, men mener, at
den politiske beslutningstagning og kontrol fortsat skal være
Kommissionens ansvar.
4.7.
EØSU konstaterer, at bilag 1 på engelsk anvender
udtrykket »informal education« i stedet for »non-formal education«. I de andre sprogudgaver henvises der til uformel (»nonformal«) uddannelse, hvilket stemmer overens med EØSU’s
forståelse af ordene.

Bruxelles, den 24. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Et partnerskab til gennemførelse
af strukturfondene«
(2004/C 10/07)
EU’s kommissær for regionalpolitik, Michel Barnier, anmodede den 18. februar 2003 på Kommissionens
vegne om en udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om »Et partnerskab til
gennemførelse af strukturfondene.«
Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og
Økonomisk og Social Samhørighed, som udpegede Paulo Barros Vale til ordfører og Bruno Di Odoardo
til medordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 11. september 2003.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling af 24. og
25. september 2003 (mødet den 24. september) enstemmigt følgende udtalelse:

1. Indledning

1.1.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
(EØSU) har altid været særlig opmærksom på arrangementerne
for koordinering af og samråd om offentlig politik mellem de
valgte myndigheder og deres repræsentanter og det organiserede civilsamfund, både på EU-plan og i medlemsstaterne.

1.2.
EØSU medtog derfor i sit arbejdsprogram for 2003 en
initiativudtalelse, hvor den vil fremsætte sine tanker om et
partnerskab til gennemførelse af strukturfondene. Kommissionen anmodede efterfølgende EØSU om at udarbejde en
sonderende udtalelse om spørgsmålet. Dette viser, at der er
tale om et relevant og aktuelt emne, som bør undersøges
yderligere, især med henblik på den kommende revision af
strukturfondsforordningerne og den forestående optagelse i
EU af mange nye medlemsstater.

1.3.
Blandt de principper, der forfølges inden for strukturpolitikkens retlige rammer (som det klart og uafviseligt fremgår
af Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999), har partnerskabet
fået stadig større betydning med hver af de forskellige reformer,
der er blevet gennemført.

1.4.
Partnerskabsprincippet blev generelt udbredt i perioden 1994-1999. I den nuværende periode, 2000-2006, er
det blevet yderligere udbygget (1) til at omfatte de lokale
myndigheder, arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer og nogle ikke-statslige organisationer
(NGO’er).

1.5.
Parallelt med denne stigning i antallet af potentielle partnere er disses rolle også blevet styrket, så den

(1) Artikel 8 i forordningen, jf. pkt. 1.

nu omfatter lige fra idéfasen til overvågning og ex post
evaluering (2).

1.6.
Der var to hovedgrunde til denne øgede interesse for
partnerskabet:
—

arbejdsmarkedets parter havde udtrykt ønske om at få
dets rolle styrket,

—

undersøgelser havde vist, at et bredt og integreret partnerskab var en nøgle til programmernes succes,
a)

inddragelse af partnerne lige fra starten sikrer, at
foranstaltningerne trækker på mere specialviden og
har større legitimitet,

b)

et bredt og integreret partnerskab gør det også
nemmere at koordinere programmernes tilrettelæggelse,

c)

bevillingerne anvendes mere effektivt, både fordi
der sker en bedre projektudvælgelse, og fordi de
potentielt begunstigede og medfinansierende informeres bedre,

d)

endelig skabes der større gennemsigtighed, da EUaktionerne har en højere og klarere profil.

2. Partnerskabsbegrebet

2.1.
Der er brug for at få præciseret, hvad partnerskabet
reelt går ud på, og styrke den nøglerolle, det spiller for en god
gennemførelse af strukturfondene som instrument til sikring
af social retfærdighed og ikke som politisk instrument.

(2) Artikel 15 i samme forordning.
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2.2.
Partnerskab som defineret i Rådets forordning (EF)
nr. 1260/1999 om generelle bestemmelser om strukturfondene (1) omfatter i alt væsentligt to typer partnerskaber (hvis
forskellige opgaver bør præciseres bedre i forordningen):
—

de »institutionelle« partnere, især de regionale og lokale
myndigheder,

—

arbejdsmarkedets parter og de økonomiske interesseorganisationer.

2.3.
EØSU griber i denne udtalelse »partnerskab« generelt
an, men er naturligvis særlig opmærksom på den holdning,
arbejdsmarkedets parter indtager til dette spørgsmål.

3. Den nuværende situation
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3.6.
Som led i en generel revision af strukturfondsforordningen vil det endvidere være nyttigt klart at anføre, at
Kommissionen især ved opstilling af de generelle strukturpolitiske mål altid skal høre ikke blot medlemsstaterne, men
også de socio-økonomiske partnere på europæisk plan. Den
nuværende artikel 10 omtaler ikke disse parter: ... »offentliggør
Kommissionen efter hver gang at have rådført sig med
samtlige medlemsstater generelle og vejledende retningslinjer
vedrørende relevante og aftalte fællesskabspolitikker i relation
til de i artikel 1 nævnte mål.«

3.7.
Det er meget vanskeligt at tegne et detaljeret billede af
de forskellige partnerskabsordninger i medlemsstaterne for
programmeringsperioden 2000-2006. En analyse af udviklingsplanerne, EF-støtterammerne, de operationelle programmer og enhedsprogrammeringsdokumenterne viser, at der i de
fleste tilfælde kun er en vag henvisning til de socio-økonomiske
partneres inddragelse, og at oplysningerne om deres rolle i
overvågningsudvalgene er meget varierende og kortfattede.

3.1.
Den første type partnerskab inden for strukturfondene
foregår på EU-plan og endda før partnerskabet på nationalt
plan. EU-aktionerne må lige fra den generelle programmeringsfase være baseret på samråd mellem Kommissionen, medlemsstaterne og organisationerne.

3.2.
Artikel 8 i ovennævnte forordning anfører, at Kommissionen »hvert år (hører) arbejdsmarkedets parter på europæisk
plan om Fællesskabets strukturpolitik.«

3.3.
EØSU erkender nok den model- og sågar multiplikatoreffekt, partnerskabet kan have på medlemsstatsniveau, men i
praksis har dette samråd på EU-niveau i de seneste år været
begrænset til møder på nogle få timer, hvor partnerne i alt
væsentligt blot orienteres om fremdriften i strukturfondenes
arbejde og ikke får nogen reel mulighed for at fremsætte
forslag eller nærmere bemærkninger.

3.4.
Partnerskabet på europæisk plan er således begrænset
til »informationsformidling«, hvilket ikke er det samme som
»samråd« om EU’s strukturpolitik. Det erkendes dog, at det på
dette område også påhviler de europæiske arbejdsmarkedsparter aktivt at overvåge den institutionelle proces for strukturfondenes gennemførelse.

3.5.
Kommissionen må revidere sine arrangementer for
høring af de socio-økonomiske partnere, så der skabes bedre
muligheder for afholdelse af møder og for reelle debatter og et
effektivt samråd med de permanente og sektorielle partnere.

3.8.
Der må derfor opstilles EU-retningslinjer for at forbedre
indholdet af medlemsstaternes rapporter om deres arrangementer for høring af partnerne. Der kan herigennem indhentes
mere detaljerede oplysninger om disse arrangementer, og der
kan foretages nyttige analyser af bedste praksis.

3.9.
En udvidelse af typen af organer, der kan deltage
i overvågningsudvalgene, forbedrer også forvaltningen og
gennemførelsen af strukturfondene, som kan trække på de
enkelte organers praktiske erfaring og kendskab til den pågældende region og dens socio-økonomiske situation. Dette sikrer
en kvalitativ forbedring af hele processen.

3.10. En styrkelse af partnerskabet og partnernes rolle er et
vigtigt mål, som ikke altid omsættes i praksis, f.eks.:

a)

(1) EFT L 161 af 26.6.1999.

ved godkendelse af de planer, medlemsstaterne indsender,
da det er meget vigtigt at høre de socio-økonomiske
partnere, når planerne udarbejdes; høringsarrangementerne har ikke altid været ideelle og sikret en effektiv støtte
fra inddragelse af partnerorganerne,
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b)

ved den endelige udformning af planerne må en styrkelse
af partnerskabet indgå i forhandlingerne mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Men situationen har hovedsagelig været afhængig af medlemsstaterne, som ikke har
fulgt en klar linje for så vidt angår den acceptable
minimumstærskel for inddragelse af partnerne,

c)

partnerskab er en af de faktorer, der indgår i specifikationerne for midtvejsevalueringen af alle programmer og
enhedsprogrammeringsdokumenter. Og igen er det vigtigt at belyse, hvordan der ses på partnerskabet, og
hvordan det influerer på denne vurdering,

d)

e)

Kommissionen har tilskyndet til en mainstreaming af de
partnerskabsordninger, der blev fremmet i den foregående
periode, såsom de lokale beskæftigelsespagter. Mangler
på begge sider (myndigheder og partnere) har imidlertid i
nogle tilfælde betydet, at resultaterne ofte har været
utilfredsstillende,
Kommissionen har lanceret en tematisk evaluering af
de lokale beskæftigelsespagter, som den støttede i den
foregående periode, og der vil blive gennemført case
studier, som kunne bidrage til opstilling af en liste over
god praksis; EØSU vil gerne afgive en udtalelse om
sidstnævnte.

3.11. De potentielle partnere har ligeledes en vigtig rolle at
spille i styrkelsen af partnerskabet, da deres forskellige karakter
betyder, at de kan komme med andre synspunkter end
de eksisterende partnere. De bør derfor få de nationale
myndigheder til at medtage dem i overvågningsudvalgene. I
denne forbindelse bør de kunne få reel gavn af foranstaltninger
for teknisk bistand og specialiserede uddannelsestiltag og
indføre enhver form for god praksis, der observeres.

at partnerne er blevet hørt uden at give nærmere detaljer.
Der er nogle få undtagelser, hvor lande har offentliggjort
programmerne on-line for at informere offentligheden;
EØSU mener, at Kommissionen bør fremme en sådan
praksis,

d)

oplysningerne om deltagelse i overvågningsudvalgene
varierer også meget. I nogle tilfælde anføres det blot, at
partnerne vil blive inddraget. De høringer, EØSU afholdte,
viste, at partnerne er meget frustrerede over de opnåede
resultater, mens myndighederne anlægger en positiv
vurdering,

e)

dokumenter fra ét og samme land varierer ofte fra
program til program i deres anvendelse af udtrykket
»partnere« som en følge af subsidiaritetsprincippet, der er
anført i artikel 8 i forordning 1260/99,

f)

de rettigheder, der er tildelt de socio-økonomiske partnere
i overvågningsudvalgene, er også forskellige. I mange
tilfælde har de en anden status end andre medlemmer
(ingen stemmeret eller kun begrænset stemmeret, ofte
med en rent rådgivende eller informerende funktion),

g)

trods de konstaterede begrænsninger mener EØSU — og
Kommissionen lader til at være enig — at man vil opnå
resultater på mellemlang sigt. Overvågningsudvalgene
har en vigtigere funktion i den nuværende periode, 20002006, end i den foregående, da de bl.a. skal vedtage
projektudvælgelseskriterier. Det vil allerede i forbindelse
med den næste midtvejsevaluering være muligt at drage
mere detaljerede konklusioner, idet partnerskabets indvirkning er ét af de elementer, der skal vurderes,

h)

partnerskabets betydning er således klar, ligesom det
spiller en vigtig rolle i strukturfondenes gennemførelse.
I betragtning af de mange forskellige procedurer og
arrangementer, der er for inddragelse af partnerne, ser der
imidlertid ikke ud til at være nogen klar ramme for
proceduremæssige eller praktiske arrangementer for deres
deltagelse i de forskellige faser. Dette spørgsmål må vises
særlig opmærksomhed. De forskellige roller, der er tildelt
partnerne, og de forskellige arrangementer, der gælder
for deres inddragelse, selv inden for én og samme
medlemsstat, viser helt klart, at der kan være behov for
en fastere og mere detaljeret ramme på dette område.

3.12. For de første år af den nuværende programperiode,
2000-2006, kan der allerede konstateres følgende:
a)

af de over 100 programmer og enhedsprogrammeringsdokumenter for mål 1, 60 for mål 2 og 59 for INTERREG III, som Kommissionen hidtil har modtaget og
behandlet, er reglerne for partnerskab blevet overholdt
(hvilket er en betingelse for at få støtte),

b)

Kommissionen har desuden bemærket, at de socioøkonomiske partnere er blevet hørt om de forskellige
planer, programmer og enhedsprogrammeringsdokumenter, og der er taget højde for deres inddragelse i
overvågningsudvalgene,

c)

oplysningerne fra medlemsstaterne om dette spørgsmål
varierer dog meget i kvalitet. Mange lande nævner blot,
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3.13. Der mangler imidlertid at blive gjort meget på denne
front, og Kommissionen har en vigtig rolle at spille her. EØSU
mener, at den udtalelse, som det skal afgive, er meget vigtig og
at der består en reel multiplikatoreffekt, som kan skabe en ny
ramme for forbindelserne mellem arbejdsmarkedsparterne og
de nationale myndigheder. Den nyskabelse, der ligger i disse
nye former for inddragelse af civilsamfundet og især de
socio-økonomiske partnere i gennemførelsen af de offentlige
programmer, lægger i sig selv et særligt ansvar på Kommissionen, som skal få myndighederne til at optræde upåklageligt.

4.5.
De socio-økonomiske partnere må have en chance for
at bidrage til arbejdet i overvågningsudvalgene. For at dette
kan ske, må man sørge for følgende:
—

mødedagsordener må ikke — som de ofte gør nu —
udelukkende fokusere på løsning af administrative og
bureaukratiske problemer i relationerne mellem forvaltningsmyndighederne og Kommissionen; de må være
koncentreret om at kontrollere »effektiviteten og kvaliteten« af interventionernes gennemførelse;

—

der bør oprettes eller idriftsættes et særligt sekretariat, der
kan give overvågningsudvalgene den nødvendige bistand,
så de socio-økonomiske partnere kan blive klædt passende på til at udføre deres opgaver;

—

kvaliteten af det opnåede partnerskab i de forskellige
interventioner bør indgå i indikatorerne for overvågning
af programmernes effektivitet og være et vigtigt kriterium
ved tildeling af den »resultatreserve« (artikel 44 i forordningen), medlemsstaterne kan aktivere midtvejs i de
operationelle programmer.

4. Partnerskabets forskellige niveauer og faser og beslægtede proceduremæssige spørgsmål

4.1.
I 1999 udarbejdede Tavistock Institute — Evaluation,
Development and Review Unit, i London, på Kommissionens
anmodning en undersøgelse med titlen The Thematic Evaluation
of the Partnership Principle. Denne undersøgelse påviste betydelige forskelle i partnernes deltagelse i programmernes forskellige
faser. I de fleste tilfælde spillede partnerne en vigtig rolle
i programmeringen og den generelle programmering (før
forhandling), men en fuldstændig utilstrækkelig rolle i overvågnings- og evalueringsfasen. Undersøgelsen nævner, at i disse
sidste faser fik partnerne i mange medlemslande blot »en
illusion om inddragelse«.

4.2.
Dette bør give anledning til nærmere overvejelser
over de overvågningsudvalg, der er omtalt i artikel 35 i
strukturfondsforordningen. Mekanismerne for inddragelse af
arbejdsmarkedets parter må revideres i lyset af de nye og
vigtige opgaver, der er tildelt disse udvalg.

4.3.
Ovennævnte rapport fra Tavistock Institute anfører, at
overvågningsudvalgene for partnerne snarere har været et
middel til indhentning af information om fremdriften i fondenes arbejde end et forum for inddragelse i beslutningsprocessen.
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4.6.
Kommissionen bør anmode om at få udarbejdet en ny
undersøgelse af de forskellige typer samrådsmodeller, der er
blevet anvendt på nationalt og regionalt plan. Fremgangsmåder, der er mindre kendte, men af stor betydning for fremtiden,
kunne så formidles ud og evalueres.

4.7.
EØSU finder det vigtigt at garantere, at den part, der
vurderer et bestemt program, er uafhængig af den nationale
myndighed, der er ansvarlig for dets gennemførelse. Også her
kan de institutionelle og de socio-økonomiske partnere spille
en større rolle takket være den indhentede viden om de
praktiske resultater af de forskellige interventioner.

5. Kriterier for udvælgelse af partnere

4.4.
Først og fremmest må inddragelse af de socio-økonomiske partnere i overvågningsudvalgene være obligatorisk og
styrkes ved at give dem stemmeret, så deres holdning til de
spørgsmål, der drøftes i disse udvalg, kommer klart til udtryk

5.1.
EØSU mener, at udvælgelsen af partnerne er af største
betydning, og at deres rolle og ansvarsområder må stå helt
klart.

4.4.1. Det er ikke tilstrækkeligt at føre partnernes synspunkter i de sager, der behandles, til protokols, hvis de
nationale eller regionale myndigheder eller EU-institutionerne
skal have mulighed for at danne sig et klart billede af
holdningen blandt flertallet af de organer, der er repræsenteret
i overvågningsudvalgene, eller af styrkeforholdet mellem forskellige holdninger i tilfælde af uenighed. Kun gennem afstemning kan man få et klart overblik.

5.2.
Der melder sig spørgsmålet om, hvorvidt det er
foreneligt (eller ej) at inddrage partnere i de forskellige
programgennemførelsesfaser, når de også er projektinitiativtagere. I sådanne tilfælde må der opstilles regler for udvælgelse
af partnere, så det sikres, at partnerskabet ikke omfatter
organer, som er afhængige af staten, og hvis mulighed for at
handle uafhængigt derfor vil være begrænset.
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5.3.
Det bør vurderes, hvor mange partnere det er tilrådeligt
at inddrage i de enkelte programfaser. Procedurerne bliver
nemlig mindre effektive, jo mere bureaukrati der er, og den
individuelle ansvarlighed bliver generelt mindre, jo større
udvalgene bliver, idet de undertiden ikke er andet et officielt
forum for informationsformidling.

5.4.
EØSU støtter etableringen af troværdige netværk af
partnere (med passende beføjelser) på de forskellige niveauer
for at sikre, at de inddrages effektivt og ikke blot formelt.

5.5.
Ud over de organer, som traditionelt udgør de socioøkonomiske partnere (fagforeninger, industrisammenslutninger, landmands-, håndværks- og handelsstandsforeninger, den
tredje sektor, kooperativer osv.), bør EU i sine strukturforanstaltninger i højere grad inddrage uafhængige organer såsom
handelskamre, universiteter, organer for socialt boligbyggeri
osv.

6. Interessekonflikter

6.1.
Der kan opstå problemer mht. partnerskabets sammensætning og eventuelt ineffektive procedurer som følge af en
akkumulering af funktioner, der er uforenelige med gennemsigtig og uafhængig beslutningstagning (f.eks. inddragelse af
de samme personer i programmerings-, overvågnings- og
evalueringsfasen, når disse personer i mange tilfælde også er
programmernes målgruppe).
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6.4.
EØSU mener, at der bør fastsættes klare regler for hver
enkelt af de involverede grupper (programlæggere, overvågere,
evalueringspersoner) for at undgå eventuelle interessekonflikter, som ville være i modstrid med generelle etiske og retlige
principper.

7. Andre partnerskabstyper

7.1.
EØSU mener, at man bør gå mere og mere i retning
af nye former for inddragelse af institutionelle og socioøkonomiske partnere i fondenes gennemførelse, som bør
omfatte langt mere end blot inddragelse i programmerings-,
forvaltnings-, kontrol- og evalueringsorganerne.

7.2.
Der bør gøres større brug af globaltilskudsproceduren,
idet medlemsstaterne bør forpligtes til at anvende dette system
i forbindelse med i det mindste nogle få af EFSR’erne. Det er
hurtigere og mindre bureaukratisk og tynger ikke på de
nationale budgetter, hvilket kan være af værdi, når man
tager de nuværende generelle begrænsninger på de offentlige
finanser i betragtning.

7.3.
EØSU er ikke af den opfattelse, at globaltilskudsproceduren nødvendigvis skal bibeholdes i sin nuværende form, idet
bestemmelserne bør kunne forbedres ud fra en evaluering af
tidligere erfaringer for i højere grad at inddrage pålidelige, men
ikke udelukkende statslige aktører i forvaltningen af EUmidlerne — en fremgangsmåde, som mange medlemsstater
desværre ikke følger.

6.2.
Der kan ofte bestå en eventuel uforenelighed eller
interessekonflikter, når en beslutningstager ligeledes står som
modtager af strukturfondsstøtte.
8. Finansiering og teknisk bistand

6.3.
Det bør klart fastlægges, i hvilke faser af proceduren
partnerne skal inddrages og med hvilke beføjelser. Partnerne
skal alene have en rådgivende funktion og ingen beslutningsmyndighed. Hvis de socio-økonomiske partnere får beslutningsmyndighed, vil det afspore det repræsentative demokrati
med valgte organer til at træffe beslutningerne. EØSU mener,
at partnerne kun bør have stemmeret i de organer, der
varetager forberedelsen, overvågningen og evalueringen af
projekterne, men ikke i de forvaltende og besluttende organer,
hvori partnerne bør have sæde eller være repræsenteret. Det er
et spørgsmål om at føre deltagelsesdemokratiets principper ud
i livet, uden at det går ud over det repræsentative demokrati.

8.1.
EØSU mener, at de socio-økonomiske partnere bør
have adgang til finansiering og uddannelse, så de fuldt ud kan
udfylde deres rolle. Dette har indtil nu sjældent været tilfældet.

8.2.
I nogle tilfælde er partnerne ikke i stand til at udfylde
deres rolle, fordi de mangler velkvalificerede tekniske eksperter
til at kunne deltage aktivt i fora, som er knyttet til EU-fondene,
hvor de kan og bør deltage.
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9. Udvidelsen
9.1.
EØSU mener, at EU’s forestående udvidelse er en
yderligere kilde til bekymring, da civilsamfundet står meget
svagt i nogle af de kommende medlemsstater. Partnerskabet i
disse lande vil ikke blive effektivt, medmindre der gøres en
særlig indsats for at styrke de socio-økonomiske organisationers tekniske og finansielle ressourcer, så de har et minimum
af forudsætninger for at deltage effektivt i partnerskabsmekanismen.

10.

Andre spørgsmål

10.1. EØSU mener, at medlemsstaterne bør være særligt
opmærksomme på at begrænse den bureaukratiske proces
så meget som muligt. Alt for komplicerede administrative
procedurer bringer ofte hele partnerskabsprincippet i fare, idet
der opstilles barrierer og indføres fremgangsmåder, der ofte
viser sig at virke modsat hensigten.

11.

Konklusioner

11.1. EØSU mener, at det vil være meget nyttigt at operere
med en minimumstærskel for inddragelse, der bør fastsættes
ved en EU-forordning, men som overlader det til medlemsstaterne at indføre mere detaljerede niveauer for inddragelse i
deres egen nationale lovgivning eller regler.
11.2. De socio-økonomiske partneres rolle, forslagenes
indhold og samrådsprocedurerne varierer nødvendigvis i EUforanstaltningernes forberedelses-. finansierings-, overvågnings- og evalueringsfaser. Det er derfor nødvendigt at klarlægge, hvad der forventes af partnerne, hvad partnerne skal gøre
for at sikre, at programmerne bliver så succesrige som muligt,
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på hvilke niveauer partnerskabet udøves, og i hvilke politiske
og tekniske instanser partnerne bør deltage.
11.3. Partnerskabet er af afgørende betydning i to faser i
strukturinterventionerne:
—

i den »politiske« strukturfonds-programmeringsfase, og
når der tages generelle beslutninger, både på EU-niveau
og medlemsstatsniveau,

—

i overvågnings- og evalueringsfasen.

11.4. Artikel 8 i forordning 1269/99 bør efter EØSU’s
mening udbygges, så der skabes en klar ramme for hver enkelt
gruppe, som er involveret i de enkelte programfaser, fra
planlægning til evaluering, og så der muliggøres en reel
inddragelse af de socio-økonomiske samtalepartnere.
11.5. Efter EØSU’s mening bør forvaltningsmyndighederne
fortsat have ansvaret for den operationelle forvaltning af
foranstaltningerne for at undgå forvirring eller overlappende
roller.
11.6. EØSU mener, at erfaringerne fra de lokale beskæftigelsespagter kan levere vigtig information om partnernes inddragelse/rolle og bidrage til at klarlægge ansvar og begrænsninger
hos både de offentlige myndigheder og de socio-økonomiske
og institutionelle partnere.
11.7. Det ville være ønskeligt med en stærkere og mere
ansvarliggørende inddragelse af de socio-økonomiske partnere,
som bør besidde den fornødne tekniske og finansielle kapacitet,
i forvaltningen af de foranstaltninger, som anvender EUmidler. EØSU foreslår derfor at fastsætte en minimumstærskel
(f.eks. 15 % af det samlede EFSR-budget), som medlemsstaterne
skal anvende i forbindelse med globaltilskudsproceduren, der
desværre endnu ikke er blevet brugt ret meget.

Bruxelles, den 24. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets afgørelse om
nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (kodificeret
udgave)«
(KOM(2003) 298 endelig — 2003/0103 (CNS))
(2004/C 10/08)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 6. juni 2003 under henvisning til EF-traktatens
artikel 262 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte
emne.
Det forberedende arbejde henvistes til EØSU’s Faglige Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union
og Økonomisk og Social Samhørighed, som udpegede Susanna Florio til ordfører. Sektionen vedtog sin
udtalelse den 11. september 2003.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling, mødet den
24. september 2003, følgende udtalelse med 125 stemmer for, 2 imod og 1 hverken for eller imod:

1. I juni 2002 vedtog Kommissionen en række dokumenter
— med udgangspunkt i hvidbogen om styreformer — der skal
bidrage til en forbedring af EU-institutionerne og bestræbe sig
på bedre at forklare, hvad EU laver, og hvilke beslutninger det
træffer. Det er således ved flere lejligheder blevet slået fast, at
opbygningen af et demokratisk EU bl.a. afhænger af dets
evne til at informere og fremme inddragelsen af borgerne i
beslutnings- og lovgivningsprocesserne.
2. Det er især vigtigt at forenkle og tydeliggøre oplysningerne om bl.a. EU-lovgivningen. I 1987 gav Kommissionen
sine tjenestegrene mandat til at kodificere retsakterne med det
formål at skabe større retssikkerhed, bl.a. fordi det ikke var
muligt at foretage væsentlige ændringer i indholdet af en
afgørelse.
3. Det foreliggende forslag om kodificering vedrører Rådets
tidligere afgørelse (91/115/EØF) om nedsættelse af et udvalg
for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik. Eftersom der er tale om en omfattende kodificering af en konsolideret tekst, udtaler EØSU sig ikke om selve teksten, men om
forenklingsproceduren.
4. I betragtning af betydningen af det pågældende udvalg
og i lyset af de mange rettelser forskellige redaktionsgrupper
har foretaget i teksten, mener EØSU, at man bør støtte
forenklingen (kodificeringen), som helt sikkert vil få det

pågældende udvalg til at fungere bedre og fremme en bedre
oplysning omkring dets arbejde.
5. Disse oplysninger er især nødvendige for de forskellige
instanser inden for institutionerne og i samfundet, der som
tilsigtet anvender og indberetter de oplysninger, der bruges til
penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik.
6. EØSU har længe fundet det nødvendigt, at beslutninger
på statistikområdet får en så bred opbakning og støtte som
mulig, da statistikkerne er så vigtige for fastlæggelsen af
strategier på det økonomiske, monetære og finanspolitiske
område. Det er vigtigt, at man hele tiden kontrollerer rigtigheden og troværdigheden af de oplysninger, som kommer fra
dels de nationale statistikkontorer dels Eurostat.
7. Derfor er Rådets afgørelse om at nedsætte et udvalg, der
skal udtale sig som udviklingen og koordineringen af
penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistikkerne, særdeles vigtig. EØSU mener endvidere, at man bør støtte en
kodificering af Rådets afgørelse, selv om det bør understreges,
at der nu er gået mere end 10 år siden Rådets dokument blev
vedtaget i 1991, og at der derfor kan opstå en vis træghed i
udarbejdelsen af de endelige retsakter og i kodificeringsprocedurerne.
8. EØSU mener derfor, at de pågældende kodificeringer så
vidt muligt bør ske i et hurtigere tempo.

Bruxelles, den 24. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om
oprettelse af Samhørighedsfonden (kodificeret udgave)«
(KOM(2003) 352 endelig — 2003/0129 (AVC))
(2004/C 10/09)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 30. juni 2003 under henvisning til EF-traktatens
artikel 262 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte
emne.
Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og
Økonomisk og Social Samhørighed, som udpegede Francisco João Silva til ordfører. Sektionen vedtog sin
udtalelse den 11. september 2003.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling, mødet den
24. september 2003, følgende udtalelse med 123 stemmer for, 1 imod og 3 hverken for eller imod:

1. Udvalget godkender Kommissionens initiativ til kodificering af Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 om oprettelse af
Samhørighedsfonden.

2. Kodificeringen skal forenkle fællesskabslovgivningen og
gøre denne lettere at forstå på et område, som er af stor
betydning i denne etape af Europas opbygning.

Bruxelles, den 24. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om
kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (»EU-fusionsordning«)«
(KOM(2002) 711 endelig — 2002/0296 (CNS))
(2004/C 10/10)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 14. januar 2003 under henvisning til EF-traktatens
artikel 308 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte
emne.
Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug,
som udpegede María Sánchez Miguel til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 3. september 2003.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling den 24. og
25. september 2003, mødet den 24. september, følgende udtalelse med 102 stemmer for, 27 imod og 16
hverken for eller imod.

1. Indledning

institutionerne anses reformen for nødvendig, eftersom de
påviste vanskeligheder har gjort forordningen mindre effektiv.

1.1.
Med det forslag til forordning, som Kommissionen har
fremlagt, vil Rådets forordning (EØF) nr. 4064/69, som ændret
ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse,
og Rådets forordning (EF) nr. 1310/97 (»ændringsforordningen«) blive samlet i ét dokument. Det er meningen med dette
nye forslag dels at gøre retsakterne nemmere at forstå for alle,
der er involveret i fusioner med en EU-dimension, dels at
opfylde forpligtelsen i selve forordningen til at revidere de
omsætningstærskler, der afgør om en fusion har fællesskabsdimension.

1.5.
Det forekommer endvidere at være vigtigt, at den nye
forordning bliver vedtaget før EU’s udvidelse. Den økonomiske
koncentration, der sandsynligvis vil finde sted i mange tiltrædelseslande, vil blive lettet, hvis procedurerne forenkles og det
bliver fastlagt, hvordan omsætningstærsklerne for virksomhedssammenslutninger i EU skal fungere.

1.2.
Grønbogen (1) om revision af forordningen indkredsede de områder, hvor der bør foretages ændringer: omsætningstærsklernes funktion, de materielle kriterier, der bør lægges til
grund for Kommissionens vurdering af fusioner, og procedurespørgsmål. EØSU har udarbejdet en udtalelse om grønbogen (2)
med kommentarer til hvert eneste af disse aspekter.

1.3.
Siden forordningen trådte i kraft, har Domstolen afsagt
flere domme, som har haft stor betydning for fortolkningen af
fusionsbestemmelserne og for kompetencefordelingen mellem
medlemsstaterne og Kommissionen. For at tage højde for
denne retspraksis har det derfor været nødvendigt at udvide
den reform, der blev foreslået i grønbogen.

1.4.
Resultatet skal evalueres, når den nye forordning er
trådt i kraft. At dømme efter Kommissionens høringer af

(1) Grønbog om revision af Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89,
KOM(2001) 745 endelig.
(2) EFT C 241 af 7.10.2002.

2. Forslagets indhold
2.1.
I store træk omfatter forslaget til den nye forordning
følgende aspekter:
—

jurisdiktionsspørgsmål

—

materielle spørgsmål

—

procedurespørgsmål

—

andre foreslåede ændringer.

2.2.

Jurisdiktionsspørgsmål

2.2.1. Her foreslår Kommissionen et strømlinet henvisningssystem for at optimere fusionssagernes fordeling mellem
Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder med
henblik på:
—

forbedring af kriterierne for henvisning, herunder bedre
overensstemmelse mellem henvisningskriterierne med
større genspejling mellem de to veje;

—

Anvendelse af artikel 9 og 22 i fasen forud for anmeldelse
for at gøre det lettere for anmelderne at udøve deres
initiativret i denne fase;
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—

overdragelse af enekompetence til Kommissionen, hvis
alle medlemsstater, eller mindst tre, bliver enige om at
henvise sagen i henhold til artikel 22;

—

indførelse af mulighed for, at Kommissionen kan anmode
om at få en sag henvist i henhold til artikel 22. Hermed
fastlægges en formel initiativret.

2.3.2. Under behandlingen af de materielle aspekter er der
taget hensyn til fusionskontrollens effektivitet, idet artikel 2,
stk. 1, litra b), fastsætter, at der skal tages hensyn til udviklingen
i det tekniske eller økonomiske fremskridt, for så vidt som den
er til fordel for forbrugerne og ikke udgør en hindring for
konkurrencen.

Procedurespørgsmål

2.4.
2.2.2. De materielle kriterier, især for henvisning, forbedres
ved at medlemsstaterne ikke længere som hidtil i henhold til
artikel 9, stk. 2, litra a), skal vurdere, om en planlagt fusion
truer med skabe en dominerende stilling, men derimod
anmode om henvisning med den begrundelse, at konkurrencen
påvirkes mærkbart på et særskilt marked i en given medlemsstat. Artikel 9 og 22 finder også anvendelse i fasen forud for
anmeldelsen på parternes anmodning eller hvis mindst tre
medlemsstater er berørt.

2.2.3. Med præciseringen og opstramningen af procedurereglerne for fælles henvisninger med indførelse af frister for
medlemsstaternes anmodning om henvisning og for de andre
medlemsstaters tilkendegivelse af, at de slutter sig til anmodningen, opnås en tilpasning til Kommissionens fremgangsmåde
i konkrete sager (1).

2.4.1. I artikel 4, stk. 1, falder enugesfristen for anmeldelse
af en fusion bort, men kravet om forudgående anmeldelse
fastholdes udtrykkeligt.
2.4.2. For berostillelse af en anmeldt fusion, indtil den er
blevet godkendt af Kommissionen, fastsættes to automatiske
dispensationer for:
—

erhvervelser på børser

—

fusioner efter forenklet procedure.

2.4.3.
2.2.4. Definitionen af en fusion i artikel 3, stk. 3, er ændret,
således at det nu udtrykkeligt fastsættes, at der skal være tale
om en varig ændring af kontrolforholdene, for at der kan
foreligge en fusion. Desuden foreslås det, at flere transaktioner,
der betinger hinanden indbyrdes eller er snævert forbundne,
behandles som en og samme fusion.

2.3.

Materielle spørgsmål

2.3.1. De materielle kriterier, som udløser Kommissionens
indgriben, blev debatteret i grønbogen, især kriteriet »betydelig
mindskelse af konkurrencen«. For at øge retssikkerheden
foreslås det at indføje et nyt stk. 2 i artikel 2, som skal
præcisere begrebet dominerende stilling efter de kriterier,
Domstolen (2) har fastlagt, således at oligopoler bliver omfattet
(uden at der foreligger samordnet praksis) (3).

(1) Sager: Promotech/Sulzer: Kommissionens afgørelse af 24.7.2002
og GEES/Unison: Kommissionens afgørelse af 17.4.2002.
(2) Fodnote 17 og 18 (KOM(2002) 711 endelig — 2002/0296
(CNS)).
(3) Om horisontale fusioner er der offentliggjort et udkast til meddelelse om vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning
(EØF) nr. 4064/89 (EFT C 331 af 31.12.2002, s. 18), som EØSU
udarbejder udtalelse om CESE 1170/2003.
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Frister beregnes i arbejdsdage.

2.4.4. Tidsrammerne gøres mere fleksible såvel i første som
i anden fase, da der i visse komplicerede sager er opstået et
tidspres. Det foreslås således:
—

første fase: 35 arbejdsdage, hvis der afgives tilsagn;

—

anden fase: frivillig forlængelse af fristen med 20 dage og
automatisk forlængelse med 15 dage.

2.4.5. For de tilfælde, hvor Domstolen annullerer en kommissionsbeslutning, foreslås det at præcisere artikel 10, stk. 5,
for at tage hensyn til de nye fusionskrav.
2.4.6. Undersøgelsesbeføjelser og sanktioner indeholder
blandt andet følgende elementer:
—

som hovedprincip bevares sammenhængen med reglerne
på kartelområdet;

—

lofterne over bøder og tvangsbøder i undersøgelsesfasen
forhøjes;

—

lofterne over tvangsbøder i relation til håndhævelsen af
visse typer kommissionsbeslutninger forhøjes;

—

Kommissionen får beføjelse til at indhente udtalelser fra
enkeltpersoner.
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Andre foreslåede ændringer

2.5.1. Rapport fra Kommissionen til Rådet om, hvordan
tærsklerne fungerer. Denne rapport skal aflægges inden den
1. juli 2007.
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3.3.
EØSU mener, at de vurderinger, der foretages i medfør
af fusionskontrolreglerne, nødvendigvis må være komplicerede, og de bliver stadig vanskeligere at foretage, fordi de
økonomiske vilkår ændres så hurtigt som følge af andre
aspekter af globaliseringen. Derfor er det nødvendigt at udvikle
økonomiske og produktive strukturer for at gøre EU’s økonomi
mere konkurrencedygtig.

2.5.2. Fristerne for henvisning før anmeldelsen ændres som
fastsat i artikel 1.

2.5.3. Hvad angår Kommissionens beføjelser til at nedlægge
forbud mod fusioner, der allerede er gennemført, giver artikel 8, stk. 4, Kommissionen mulighed for at beordre en
adskillelse af de fusionerede aktiver, ophør af fælles kontrol
eller enhver anden foranstaltning, den måtte skønne egnet til
at genoprette en effektiv konkurrence.

2.5.4. Behandlingen af accessoriske begrænsninger er direkte knyttet til behandlingen af fusioner, og det er hensigten, at
de skal være omfattet af Kommissionens godkendelse.

3. Generelle bemærkninger

3.1.
EØSU bifalder forslaget til en ny fusionsforordning,
som efter princippet om lovgivningsforenkling samler forskellige retsakter i én, så bestemmelserne bliver lettere at anvende
i det indre marked (1). Høringerne om grønbogen har vist, at
der er brug for fleksible og forståelige regler, som kan lette
Kommissionens og de nationale myndigheders arbejde, og
ikke mindst virksomhedernes anvendelse af disse regler, for at
undgå juridisk usikkerhed og negative konsekvenser for alle
fusionerende parter.

3.2.
Det bør understreges, at Domstolens hidtidige retspraksis er blevet indarbejdet i forordningsforslaget. Herigennem får
forordningsforslaget et praktisk tilsnit, idet de sager, som
virksomhederne har rejst ved domstolen, skyldes fortolkningsproblemer som følge af uklare bestemmelser om kompetencefordelingen mellem de forskellige berørte myndigheder og om
kriterierne for fastlæggelsen af, hvornår fusionen er af et sådant
omfang, at Kommissionen har kompetencen.

(1) Ud over de anførte retsakter har Kommissionen udsendt en lang
række fortolkende meddelelser for at afklare vanskelige spørgsmål
heri, hvoraf skal fremhæves: Meddelelse om begrebet selvstændigt
fungerende joint venture-selskab (EFT C 66 af 2.3.1998), Meddelelse om fusionsbegrebet (EFT C 66 af 2.3.1998), Meddelelse om
deltagende virksomheder (EFT C 66 af 2.3.1998), Meddelelse om
beregning af omsætning (EFT C 66 af 2.3.1998) osv.

3.4.
Fusionskontrollen skal også ses på baggrund af den
globale økonomi som anført i artikel 1, stk. 3, litra a), for at
tage højde for det stadig voksende internationale konkurrencetryk på europæiske virksomheder. EØSU understreger, hvor
vigtigt det er, at vurderingerne af virksomhedsovertagelser
baseres på detaljerede analyser af det globale marked og ikke
kun af forholdene i Europa.

3.5.
På denne baggrund må man i forbindelse med fusionskontrol først og fremmest vurdere indvirkningen på konkurrencen. Konkurrenceevnen skal ikke kun ses i forhold til det
europæiske marked, men også i et internationalt perspektiv
som anført i punkt 3.4, idet den globale situation i højere
grad skal inddrages i de økonomiske overvejelser. Et af
konkurrencepolitikkens mål er at varetage forbrugernes interesser. EØSU er naturligvis klar over, at strukturændringer
rejser mange forskellige økonomiske og sociale spørgsmål,
således at andre markedsaktørers interesser også må tages med
i betragtning.

3.6.
Generelt skal det bemærkes, at der ikke er fuld
overensstemmelse mellem betragtningerne og de efterfølgende
artikler. Nogle af reaktionerne på grønbogen og i forbindelse
med høringen af organisationerne og andre spillere er således
medtaget i betragtningerne, men ikke i bestemmelserne. Et
slående eksempel herpå er betragtning 32 og 42 om arbejdstagernes rettigheder i fusionerende virksomheder, mens selve
artiklerne ikke en eneste gang nævner disse rettigheder, som
ikke desto mindre er nedfældet i selve traktaten (2) i erkendelse
af, at fusioner ofte har betydelige konsekvenser for beskæftigelsen i de pågældende virksomheder. Kommissionen bør ved sin
vurdering have de grundlæggende mål i traktatens artikel 2 i
tankerne, herunder målet om styrkelse af den økonomiske og
sociale samhørighed i Fællesskabet (jf. artikel 158).

(2) Artikel 127, stk. 2, i EF-traktaten fastsætter, at »Målsætningen om
et højt beskæftigelsesniveau skal tages med i overvejelserne ved
udformningen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker og
aktiviteter.«
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3.7.
Det skal også påpeges, at der er uoverensstemmelser
mellem de forskellige sprogudgaver af den foreslåede tekst.
Dette er et yderst vigtigt spørgsmål, da det kan være afgørende
for en korrekt anvendelse af forordningen, fordi det i sidste
ende er de enkelte sprogudgaver, som gælder i de respektive
lande.

3.8.
Ved gennemgangen af de foreslåede regler, følger
EØSU i sin udtalelse den samme tematiske fremgangsmåde
som Kommissionen, så den lettere kan sammenholdes med
udtalelsen om grønbogen. Under alle omstændigheder vil
omarbejdningen af de tidligere bestemmelser give et mere
systematisk overblik over de enkelte emner og gøre det lettere
at anvende bestemmelserne, forhåbentlig med bedre resultater.

3.9.
Kompetenceaspekterne af grønbogens forslag har
været genstand for en bred debat. Resultatet kan således
anses for at være rimeligt tilfredsstillende, hvad angår såvel
fusionsbegrebet som bestemmelserne om henvisning (selv om
spørgsmålet om, hvorvidt en fusion bør anses for at have
fællesskabsdimension, når den vedrører to eller flere stater,
som foreslået i grønbogen, bør genovervejes) og dermed
kompetencefordelingen mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Der kan dog fremsættes to bemærkninger.

3.9.1. For at afgøre, om en fusion med fællesskabsdimension skal henvises til en eller flere medlemsstater, hvis myndigheder måtte anses at have bedre forudsætninger for at behandle
sagen, foreslog grønbogen, at bestemmelsen i artikel 9, stk. 2,
litra b) om, at det berørte marked, ikke må udgøre »en
væsentlig del af fællesmarkedet«, erstattes med det kriterium,
at fusionens »virkninger for markedet ikke går ud over en
enkelt medlemsstats grænser«. Denne ændring er imidlertid
ikke medtaget i forslaget. Det ville ellers have gjort det
nemmere at fordele kompetencen mellem EU og de nationale
myndigheder.

3.9.2. Artikel 4, stk. 4, giver de anmeldende parter mulighed
for forud for anmeldelsen at anmode Kommissionen om at
henvise sagen til de nationale myndigheder. Spørgsmålet er,
om den foreslåede formulering er i tråd med det opstillede
mål, idet Kommissionen forbeholder sig ret til at henvise hele
sagen eller en del af den til disse myndigheder. I tilfælde af en
delvis henvisning vil parterne være i den situation, at sagen i
sidste ende behandles af to forskellige instanser og ikke af én
enkelt myndighed. EØSU mener, at Kommissionen kun bør
kunne henvise hele sagen til de nationale myndigheder. Hvis
Kommissionen efter en anmodning fra de berørte virksomhed-
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er træffer den afgørelse, at fusionen har fællesskabsdimension,
bør medlemsstaterne ikke have vetoret, og den pågældende
sag bør følgelig kun behandles på EU-plan.

3.10. De materielle spørgsmål vedrører de kriterier, som
konkurrencepolitikken er baseret på, især »dominerende stilling« og »væsentlig begrænsning af konkurrencen«, som Domstolen (1) har udlagt således, at situationer, der før lå på
grænsen til at være omfattet af forordningen, såsom oligopoler,
nu medtages. Det nye stk. 2 i artikel 2, er klart nok, men med
omsætningstærsklerne i artikel 1 vil et stort antal fusioner
stadig ligge uden for EU’s kontrol, selvom de vil have stor
økonomisk indvirkning på det fælles marked. Under alle
omstændigheder bør der, når de substantielle aspekter analyseres, tages hensyn til bemærkningerne i ovenstående
punkt 3.4 og 3.5.

3.10.1. Hvis bestemmelserne skal formuleres i overensstemmelse med betragtningerne bør der imidlertid tages hensyn til arbejdstagernes interesser og til udviklingen i beskæftigelsen ved evaluering af fusioner, eftersom man ikke kan
tilsidesætte den ret til information og høring, som arbejdstagerne i EU har.

3.10.2. Endvidere bør der skabes overensstemmelse mellem
bestemmelsen i artikel 3, stk. 4, og artikel 5, stk. 2. I
førstnævnte fastsættes det, at »to eller flere transaktioner, der
indbyrdes betinger hinanden eller er så nært forbundne, at de
ud fra deres økonomiske rationale bør behandles som én
samlet transaktion, anses (af Kommissionen) at udgøre en og
samme fusion«. I artikel 5, stk. 2, som omhandler beregningen
af omsætningen, bør der henvises til denne bestemmelse.

3.11. Procedurespørgsmålene er blevet gennemgribende
revideret. Faktisk er lovteksterne ikke blot blevet omarbejdet,
men også rettet til for at tilpasse og forenkle anmodnings- og
anmeldelsesproceduren.

3.11.1. Hvad angår fristerne for anmeldelse til de nationale
myndigheder, indfører forordningsforslaget visse ændringer
(artikel 9, stk. 4, og følgende). Således er fristerne i proceduren
for overførsel af sager forlænget betydeligt for at lette dens
anvendelse, men de lange frister i hver enkelt fase i proceduren
vil snarere være en hindring.

(1) EF-Domstolen har afklaret definitionen af dominerende stilling i
Sag T-112/96 Gencor mod Kommissionen.
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3.11.2. Ligeledes er fristen for parternes anmodning om
forlængelse af fristen i anden fase, nemlig 5 arbejdsdage efter
indledningen af andenfaseproceduren, for stram, når det
tages i betragtning, at anmodningen skal fremsættes tidligt i
proceduren, hvor parterne sandsynligvis ikke nøjagtigt kender
alle Kommissionens indsigelser mod den anmeldte fusion.
Endvidere bør det afklares, om de to frister på henholdsvis 15
og 20 dage ligger i forlængelse af hinanden, eller nummer to
frist regnes fra den dato, hvor det besluttes at forlænge fristen.
I det første tilfælde kan fristen ende med at blive meget
lang, hvis det er Kommissionen der træffer beslutningen om
forlængelse.

3.12. De andre ændringer er generelt i orden og vedrører
spørgsmål af stor betydning for konkurrencen i det indre
marked. Der er dog to spørgsmål, som efter EØSU’s mening
bør genovervejes:

3.12.1. De accessoriske begrænsninger vil, hvis de er nødvendige, være omfattet af Kommissionens godkendelse, uden
at den dog er forpligtet til at afgive en udtrykkelig erklæring
herom. En sådan tilgang vil fratage virksomhederne den
retssikkerhed, som en udtrykkelig erklæring fra Kommissionen
giver. Begrænsningernes accessoriske karakter kunne i så
fald anfægtes af de nationale myndigheder, og hvis de af
myndighederne bedømmes som værende uafhængige, vil parterne være nødt til at dokumentere deres lovlighed i en national
procedure.

3.12.1.1.
Følgelig vil det være ønskeligt, om Kommissionen
på linie med Domstolens retspraksis (1) fortsat forpligtes til at
afgive en udtrykkelig erklæring om, at begrænsningerne er
accessoriske som fremført af parterne.

3.12.2. Hvis denne forpligtelse ikke opretholdes, vil det
være ønskeligt for at garantere et acceptabelt retssikkerhedsniveau, at bevisbyrden for begrænsningens ikke-accessoriske
karakter påhviler sagsøger, og at de principper og retningslinier, Kommissionen har offentliggjort, ophøjes til lov (2).

3.13. Bestemmelserne i artikel 20 i Rådets forordning 1/
2003 af 16. december 2002 er overført til forordningsforslagets artikel 13 i forordningsforslaget. Det er klart, at Kommissionen må have store og uanfægtelige kontrolundersøgelsesbeføjelser, eftersom omstændighederne varierer, i det mindste
hvad de frivillige anmeldelser angår, men en justering bør
overvejes, således at forordningen kommer til at gælde de
tilfælde, hvor en anmeldelse ikke er indgivet, skønt det burde
være sket, eller hvor de proceduremæssige forpligtelser ikke er

(1) Dom i sag T-251/00 Lagardère og Canal+ mod Kommissionen.
(2) Meddelelse af 27. juni 2001.
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opfyldt. Det er dog klart, at forordningen skal anvendes på alle
de sager, hvor Kommissionen griber ind over for tredjeparter
uden for de anmeldende virksomheder.

3.14. I artikel 23, stk. 2, litra e), fastsættes det, at Kommissionen kan opkræve administrative gebyrer for indgivelse af
anmeldelser, hvilket ikke kan være rimeligt.

3.15. Endelig burde Kommissionen have benyttet udarbejdelsen af den nye forordning til at formulere visse begreber
med større juridisk konsekvens og skabe større retssikkerhed
omkring anvendelsen af visse fortolkningsretningslinjer for
vurdering af fusioner, som er indeholdt i flere af dens
meddelelser om spørgsmålet, herunder især i dens udkast til
meddelelse (EFT C 331 af 31.12.2002), ved at indarbejde dem
i de definitioner og procedureregler, som forekommer i
forslaget til forordning.

4. Foreslåede ændringer

I ønsket om en mere effektiv anvendelse af forordningen og
for at sikre, at alle berørte parter får størst mulig gavn af
den nye forordning, foreslår EØSU Kommissionen følgende
ændringer i lovteksten:

4.1.
Betragtning 17: Hele den indføjede tekst bør udgå
(»Kommissionen bør ikke [...] forenelig med fællesmarkedet«)
under hensyntagen til EØSU’s bemærkninger i punkt 3.12.1.

4.2.
I artikel 1, stk. 2, litra b), i den spanske sprogudgave
foreslås indføjet »separadamente« (= »hver især«).

4.3.

Artikel 2, stk. 1, litra b), bør affattes som følger:
»(b) de deltagende virksomheders position på markedet,
deres økonomiske og finansielle styrke, leverandørernes og
brugernes valgmuligheder, deres adgang til forsyninger
eller afsætningsmarkeder, retlige eller faktiske hindringer
for adgang til markedet, udviklingen i udbud og efterspørgsel og i prisniveauet for de enkelte varer og tjenesteydelser,
de interesser, som forbrugerne i mellemleddene og de
endelige forbrugere har, beskæftigelsesudviklingen i erhvervssektoren og i de områder, hvor de fusionerende
virksomheders produktionsanlæg er beliggende, samt udviklingen i det tekniske eller økonomiske fremskridt, for så
vidt som den er til fordel for forbrugerne og ikke udgør en
hindring for konkurrencen.«
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4.4.
I artikel 3, stk. 6, litra a), erstattes »finansielle virksomheder« med »investeringsvirksomheder«.
4.5.

I artikel 4, stk. 2, tilføjes følgende nye afsnit:
»Samtidig eller umiddelbart efter anmeldelsen til Kommissionen skal de anmeldende personer eller virksomheder
også underrette arbejdstagerrepræsentanterne i de fusionerende virksomheder.«
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for sælgerens eller sælgernes vedkommende kun hensyn til
den del af omsætningen, der vedrører de overtagne aktiver.
Dog skal der tages hensyn til den indbyrdes afhængighed
med eller tilknytning til andre dele af de fusionerende
virksomheder i henhold til artikel 3, stk. 4, gennem
medregning af deres omsætning.«
4.11.

I artikel 5, stk. 3, litra a), bør overskriften være:

»Indtægter af kapitalandele og værdipapirer«.
4.6.
I artikel 4, stk. 4, første afsnit, sidste linie, i den danske
udgave indføjes udtrykket »... (behandles) i sin helhed (af den
pågældende medlemsstat«.
4.7.
I artikel 4, stk. 4, tredje afsnit, første linie, slettes
udtrykket »Medmindre den berørte medlemsstat har modsat
sig det«.
4.8.

I artikel 4, stk. 5, bør fjerde afsnit affattes som følger:
»Har alle de berørte medlemsstater eller mindst to af de
berørte medlemsstater anmodet Kommissionen om at
behandle fusionen, anses fusionen for at have fællesskabsdimension og skal anmeldes til Kommissionen i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og 2.«

4.9.
I artikel 4, stk. 5, bør andetsidste afsnit affattes som
følger:
»Har Kommissionen besluttet at behandle fusionen, kan
den anmode om indgivelse af en anmeldelse i henhold til
stk. 1 og 2. Den eller de berørte medlemsstater, fortsætter
ikke med at anvende deres nationale konkurrencelovgivning på fusionen.«
4.10.

I artikel 5, stk. 2, bør første afsnit affattes som følger:

»2. Uanset stk. 1 gælder, at hvis sammenslutningen
opstår gennem erhvervelse af dele af en eller flere virksomheder, tages der, uanset om der er tale om retlige enheder,

4.12. I artikel 5, stk. 3, litra a), erstattes »finansielle virksomheder« med »investeringsvirksomheder«.
4.13.
følger:

I artikel 6, stk. 1, litra b), bør andet afsnit affattes som

»En beslutning, hvorved en fusion erklæres forenelig med
fællesmarkedet, anses at omfatte konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for fusionens
gennemførelse, som anført i anmeldelsen eller i Kommissionens beslutning.«
4.14.

I artikel 8, stk. 2, bør tredje afsnit affattes som følger:

»En beslutning, hvorved en fusion erklæres forenelig med
fællesmarkedet, anses at omfatte konkurrencebegrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige for fusionens
gennemførelse, som anført i anmeldelsen, i ændringen
heraf eller i Kommissionens beslutning.«
4.15.

Artikel 9, stk. 2, litra b), bør affattes som følger:

»b) en fusion påvirker konkurrencen på et marked i
denne medlemsstat, som på enhver måde fremstår som et
særskilt marked og ikke går ud over den pågældende
medlemsstats grænser.«
4.16. Artikel 9, stk. 4: Fristerne bør afkortes som påpeget
ovenfor.

Bruxelles, den 24. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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BILAG

til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse

Følgende ændringsforslag blev forkastet, men opnåede mindst en fjerdedel af de afgivne stemmer:

Punkt 3.6 udgår

Begrundelse
Kritikken i pkt. 3.6. er uberettiget. Den afvejning, som foretages i Kommissionens forslag, er rimelig, dvs.
indledningens indlysende understregning af, at forordningen bør tolkes og anvendes med respekt for grundlæggende
rettigheder og principper og at den ikke påvirker »arbejdstagernes kollektive rettigheder, således som de er anerkendt
i de berørte virksomheder, navnlig med hensyn til enhver forpligtelse til at underrette eller høre deres anerkendte
repræsentanter i henhold til fællesskabsretten og national ret«. I forordningstekstens bestemmelser er en sådan
bemærkning uhensigtsmæssig og vil snarere kunne bidrage til at skabe uklarhed om forordningens mål.

Afstemningsresultat
For: 48, imod: 71, hverken for eller imod: 11.

Punkt 3.10
Punkt 3.10 erstattes af følgende:
»3.10. I materiel henseende foreslår Kommissionen, at kriteriet om dominerende stilling opretholdes. EØSU er
enigt i, at man ikke bør gå over til den såkaldte SLC-test (1). Samtidig indføres imidlertid i artikel 2 en definition, som
giver begrebet et nyt indhold. Enhver virksomhed, som mærkbart og vedvarende kan påvirke konkurrenceparametrene, synes ifølge forslaget at have en dominerende stilling. Dette fremstår usædvanlig vagt og tvetydigt. EØSU mener,
at det vil medføre en ikke blot betydelig, men også unødig udvidelse af kontrollen. Det kan også føre til stor
usikkerhed med deraf følgende risiko for negativ påvirkning af strukturomlægningen. Forudseelighed er her helt klart
af afgørende betydning.
3.10.1. Uklarhed om fusionsreglerne kan få alvorlige og uønskede afskrækkende virkninger, ikke bare de gevinster,
som virkelig er samfundsøkonomisk skadelige, modvirkes, men også de fuldt legitime, nyttige og nødvendige
strukturtiltag modvirkes. Ifølge EØSU er det netop dette, som først og fremmest bør undgås. EØSU mener derfor, at
dominansbegrebet fortsat bør have det indhold, som det har nu, så systemet bevarer en rimelig afgrænsning og
stabilitet. Hvis formålet er specifikt at medtage såkaldte oligopoler uden synergieffekter — en i og for sig usædvanlig
situation — kan dette opnås med en præciserende tilføjelse.«

Begrundelse
Formulering af første punktum i punkt 3.10 forekommer ikke at være korrekt. EF-Domstolen har så vidt vides ikke
fortolket kriteriet »væsentlig begrænsning af konkurrencen«. Resten af ændringsforslaget er selvindlysende.

Afstemningsresultat
For: 39, imod: 86, hverken for eller imod: 9.
(1) Se tillige EØSU’s udtalelse af 17. juli 2002, pkt. 3.2.13, EFT C 241 af 7.10.2002.
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Punkt 3.10.1 udgår
Begrundelse
Arbejdstagernes ret til information er reguleret i en anden ordning, og det må være op til Kommissionen at afgøre,
hvorledes den skal indhente information for at kunne træffe en afgørelse. I de fleste tilfælde bør bedømmelser fra
bl.a. de ansattes organisationer indgå i beslutningsgrundlaget. Det forekommer overflødigt at regulere dette i
forordningen.
Indvirkningen på beskæftigelsen må aldrig i sig selv være en begrundelse for at standse en planlagt fusion. Kun
fusioner, som mærkbart hæmmer konkurrencen, bør kunne hindres med støtte i forordningen.
Afstemningsresultat
For: 45, imod: 84, hverken for eller imod: 11.

Punkt 4.3 udgår
Begrundelse
Indvirkningen på beskæftigelsen må aldrig i sig selv være en begrundelse for at standse en planlagt fusion. Kun
fusioner, som mærkbart hæmmer konkurrencen, bør kunne stoppes i medfør af forordningen. Den foreslåede
tilføjelse til artikel 2, stk. 1, litra b), kan virke forvirrende og gøre det meget vanskeligere at forudse, hvilke afgørelser
der vil blive truffet i medfør af forordningen.
Afstemningsresultat
For: 53, imod: 76, hverken for eller imod: 8.
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Udkast til Kommissionens
meddelelse om vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med
fusioner og virksomhedsovertagelser« (1)
(2004/C 10/11)
Kommissionen besluttede den 22. januar 2003 i henhold til artikel 262 i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab at høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det
ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug,
som udpegede Bernardo Hernández Bataller til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 3. september
2003.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling af 24. og
25. september 2003, mødet den 24. september, følgende udtalelse med 90 stemmer for, 21 imod og 25
hverken for eller imod:

1. Indledning

1.1.
Kommissionen har i henhold til artikel 2 i Rådets
forordning (EØF) nr. 4064/89 af 21. december 1989 om
kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2) beføjelser
til at vurdere sådanne fusioner og sammenslutninger, som er
omfattet af forordningen.

1.2.
Denne fællesskabsforordning er blevet suppleret med
en række meddelelser fra Kommissionen om:
—

Begrebet selvstændigt fungerende joint ventures (3);

—

Begrebet deltagende virksomheder (3);

—

Beregning af omsætning (3);

—

Ensartede procedurer for behandling af fusioner efter
EKSF- og EF-traktaten (3);

—

Forenklet procedure for behandlingen af visse fusioner og
virksomhedsovertagelser;

—

Løsninger, der er acceptable for Kommissionen (4);

—

Begrænsninger, der er direkte knyttet til og nødvendige
for gennemførelsen af fusioner og virksomhedsovertagelser (5).

1.3.
Til denne komplekse juridiske ramme skal føjes regulering af høringskonsulentens kompetenceområde (6) samt reglerne om anmeldelser, frister og udtalelser i procedurer om
fusioner og virksomhedsovertagelser (7).
1.4.
Efter drøftelserne i forbindelse med offentliggørelsen af
grønbogen, som udvalget tidligere har afgivet udtalelse om (8),
og Domstolens nye retspraksis for fusioner og virksomhedsovertagelser (9), har Kommissionen måttet ændre sit syn på
fusioner og virksomhedsovertagelser. Den har således offentliggjort et nyt forslag til forordning om kontrol med fusioner og
virksomhedsovertagelser (10) samt nærværende meddelelse, der
har til formål at vurdere horisontale fusioner efter Rådets
forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser.

2. Indholdet i udkastet til meddelelse

(1) EFT C 331 af 31.12.2002.
(2) EFT L 395 af 30.12.1989, som ændret ved Rådets forordning
(EØF) 1310/97 af 30. juni 1997 (EFT L 180 af 9.7.1997).
(3) EFT C 66 af 2.3.1998.
(4) EFT C 68 af 2.3.2001.
(5) EFT C 188 af 4.7.2001.

2.1.
Hensigten med udkastet til meddelelse er at opstille
kriterier for vurdering af, hvordan de »horisontale fusioner« (11)
påvirker konkurrencen på det relevante marked.
(6) Kommissionens afgørelse af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområder under behandlingen af visse konkurrencesager, EFT C 162 af 19.6.2001.
(7) Kommissionens forordning (EF) nr. 447/98 af 1. marts 1998 om
anmeldelser, frister og udtalelser i henhold til Rådets forordning
(EØF) nr. 4064/89 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, EFT L 61 af 2.3.1998.
(8) EFT C 241 af 7.10.2002.
(9) Blandt andet dom af 22.10.2002 (sag T-77/02) Schneider mod
Kommissionen samt dom af 20.11.2002 (sag T-251/00) Lagardère
SCA og Canal + SA mod Kommissionen.
(10) Forslag til Rådets forordning om kontrol med fusioner og
virksomhedsovertagelser [KOM(2002) 711], EFT C 20 af
28.1.2003.
(11) Herved forstås sådanne fusioner, hvor de deltagende virksomheder er aktive udbydere på det samme relevante marked eller
potentielle konkurrenter på dette marked. Denne sondring
samt betydningen heraf beskrives indgående i Kommissionens
retningslinjer for anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 på det
horisontale samarbejde, EFT C 3 af 6.1.2001.
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Disse kriterier omfatter to supplerende kategorier:

i.

afgrænsning af det relevante produktmarked og det
relevante geografiske marked. Her henvises især til markedsandelene, koncentrationsgrad og betydningen af innovation;

ii.

vurdering af fusionens konkurrencemæssige virkninger.

2.1.2. Derfor inddeles udkastet til meddelelse i følgende
punkter:
a)

mulige konkurrenceskadelige virkninger af fusionen på
de relevante markeder, såfremt der ikke findes faktorer,
som danner modvægt hertil;

b)

sandsynligheden for, at købermagt modvirker en forøgelse af økonomisk styrke som følge af fusionen;

c)

sandsynligheden for, at tilgang af nye virksomheder
gennem det konkurrencemæssige pres vil opretholde en
effektiv konkurrence på de relevante markeder;

d)

e)

—

—

stordriftsfordele;

—

privilegeret forsyningsadgang;

—

et veludbygget salgs- og distributionsnet;

—

adgang til vigtige faciliteter eller førende teknologier, som
kan give fusionsparterne en strategisk fordel frem for
deres konkurrenter;

—

privilegeret adgang til særlige basismaterialer, såsom
fysisk eller finansiel kapital;

—

andre strategiske fordele, såsom ejendomsretten til de
vigtigste varemærker, et kendt image eller et omfattende
kendskab til bestemte kundepræferencer.

betingelserne for anvendelse af nødlidende virksomhed
forsvaret.

2.3.
Der er ifølge Kommissionen hovedsagelig tre måder,
hvorpå horisontale fusioner kan hæmme den effektive konkurrence betydeligt, fordi de skaber eller styrker en dominerende
stilling:
En fusion kan skabe eller styrke en overlegen markedsstilling. En virksomhed med en sådan stilling vil ofte være i
stand til at forhøje priserne, uden at dens kunder og
faktiske eller potentielle konkurrenter kan begrænse dens
adfærd.
En fusion kan formindske konkurrencen på et oligopolistisk marked ved at fjerne et betydeligt konkurrencepres
på en eller flere udbydere, som derfor vil kunne forhøje
deres priser.

En fusion kan ændre konkurrencens art på et oligopolistisk marked, således at udbydere, der ikke samordnede
deres adfærd tidligere, nu er i stand til at foretage en
samordning og dermed forhøje priserne. En fusion kan
også lette samordningen mellem udbydere, der allerede
samordnede deres adfærd inden fusionen.

2.4.
Kommissionen definerer »virksomheder med en overlegen markedsstilling« som de virksomheder, der opfylder en
række forskellige kriterier. Dette gælder generelt, når de har
meget høje markedsandele (over 50 %), og især i tilfælde, hvor
de mindste virksomheder har langt mindre markedsandele.
Kommissionen understreger dog, at andre faktorer også kan
tages i betragtning for at fastlægge den fusionerede virksomheds økonomiske styrke, såsom:

sandsynligheden for, at fusionen skaber effektivitetsgevinster;

2.2.
Set under ét er disse elementer dog ikke lige relevante
for de horisontale fusioner. Normalt undersøges effektivitetsgevinsterne og konkursargumentet kun, hvis de anmeldende
virksomheder kan påvise, at visse betingelser er opfyldt.

—

—
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50 % er ikke en absolut værdi, men en indikator for, at der kan
foreligge en dominerende stilling. Man har således tilladt
tilfælde på 70 %, hvor konkurrence stadig var mulig, og
hvor der ikke blev skabt uovervindelige barrierer for andre
konkurrenters adgang til markedet: jf. sag T-114/02 af 3. april
2003. Omvendt kan anmeldelser af aftaler, hvor markedsandelen ikke overstiger 50 %, blive afvist, hvis de udgør en alvorlig
risiko for konkurrencen.

2.5.
Det er Kommissionens holdning, at fusioner på »oligopolistiske markeder« (oligopoler uden samordning) under visse
omstændigheder kan mindske konkurrencen ved at fjerne et
betydeligt konkurrencemæssigt pres på en eller flere udbydere,
som derfor vil finde det rentabelt at forhøje priserne eller
nedskære produktionen efter fusionen. I disse tilfælde støtter
Kommissionen anvendelsen af en række mål for koncentrationsgraden på markedet, idet der sondres mellem forholdsvis
homogene produkter og differentierede produkter.
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2.5.1. På markeder, hvor oligopolisternes vigtigste strategiske beslutninger drejer sig om produktions- eller kapacitetsgraden, er virksomhedernes største problem, hvordan deres
produktions- eller kapacitetsmæssige beslutninger påvirker
priserne på markedet.

2.5.2. Der findes dog visse markeder, hvor oligopolisternes
vigtigste strategiske beslutning består i prissætningen. Der kan
således opstå negative virkninger for konkurrencen i de
tilfælde, hvor det fusionerede selskab — fordi der ikke længere
er konkurrence mellem fusionsparterne — finder det rentabelt
at forhøje priserne til skade for forbrugerne. Incitamentet til at
forhøje priserne er stærkt knyttet til, hvor stor en andel af
afsætningstabet de enkelte fusionsparter ville forvente at få
genoprettet gennem øget afsætning af den anden fusionsparts
produkt.

2.6.
En fusion kan ændre konkurrencens art på et oligopolistisk marked, således at udbydere, der ikke samordnede
deres adfærd tidligere, nu er i stand til at foretage en
samordning og dermed forhøje priserne uden at skulle indgå
en aftale eller anvende en samordnet praksis, som er omfattet
af EF-traktatens artikel 81.
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3.1.1. Dette vil for det første fremme forbrugernes interesser ved at give dem nye garantier for opnåelse af et gunstigt
forhold mellem kvalitet og pris for produkter og tjenesteydelser. For det andet vil det anspore virksomhederne til at lægge
sig mere i selen for at forbedre deres konkurrenceevne og
økonomiske effektivitet.

3.1.2. Forslaget afklarer nogle aspekter af de administrative
procedureregler, som Kommissionen skal følge i behandlingen
af fusionsanmeldelser. Sådanne regler kan i sagens natur ikke
tage højde for andre aspekter, der får betydning i forbindelse
med fusioner mellem virksomheder såsom spørgsmål vedrørende beskæftigelse og industripolitik.

3.1.3. EØSU mener, at der bør tages hensyn til disse
aspekter i fremtidige overnationale lovgivningsprojekter på
dette område. Eksempelvis kunne der indføres bestemmelser
om arbejdsgivernes pligt til at informere de ansatte.

3. Generelle bemærkninger

3.1.4. Udkastet til meddelelse uddyber nøglebegreber
såsom »dominanstest« (1) og »betydelig begrænsning af konkurrencen«, som er fastlagt i grønbogen om revision af Rådets
forordning (EØF) nr. 4064/89 (2), især for så vidt angår
»effektivitetsgevinster«. Denne afklaring i udkastet til meddelelse medfører ingen ændringer af Rådets forordning. Det ser ud
til, at man fremover vil gå ud fra, at en virksomhed indtager
en dominerende stilling, hvis den er i stand til mærkbart og
vedvarende at påvirke konkurrenceparametrene. EØSU mener,
at dette i høj grad udvider anvendelsesområdet og følgelig
sænker tærsklen for Kommissionens indgriben. Den foreslåede
definition forekommer at være overordentlig bred og upræcis.
Efter EØSU’s mening kan udkastet i sig selv ikke afhjælpe dette
problem, som først og fremmest bør løses gennem en mere
præcis definition i forordningen. For at klargøre, at der
sigtes til de såkaldte ensidige virkninger af oligopoler uden
samordning, kunne udkastet bare sige dette med en rimelig
præcis formulering (jf. begrebet i fodnote 7 i udkastet til
meddelelse). EØSU vil gerne understrege, hvor overordentlig
vigtig forudseelighed er her. Usikkerhed om omfanget og
indholdet af fusionsordningen har en alvorlig og uønsket
afskrækkende virkning. Det modvirker ikke blot reelt skadelige
fusioner, men hindrer også en legitim, nyttig og nødvendig
omstrukturering.

3.1.
Udvalget tager meget positivt imod Kommissionens
vedtagelse af de ovennævnte kriterier, som præciserer analyserne af en fusions indvirkning på konkurrencen. Generelt
finder EØSU, at den teoretisk økonomiske tankegang bag
udkastet til meddelelse er udmærket og ret ukontroversiel.
EØSU mener imidlertid, at der kan gøres mere ud af vejledningen i den praktiske gennemførelse. For at rådgive virksomheder
i de enkelte tilfælde bør meddelelsen komme nærmere ind på
situationer, som typisk opstår i praksis, og uddybe spørgsmål
såsom empirisk belæg og bevisstandard.

(1) En virksomhed anses normalt for at have en dominerende stilling,
når den har en økonomisk styrke, som gør, at den i sin
markedsstrategi ikke behøver at tage hensyn til reaktioner fra
konkurrenter, kunder i mellemleddene eller de endelige forbrugere.
(2) KOM(2001) 745 endelig. I denne forbindelse henvises også til
Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante
marked. EFT C 372 af 9.12.1997.

2.6.1. Ændringen af markedsstrukturen kan være af en
sådan art, at udbyderne vil anse det for muligt, økonomisk
rentabelt og dermed det mest tillokkende at anlægge en
permanent adfærd på markedet med det formål at sælge til
priser, der ligger over et konkurrencebaseret niveau.

2.7.
Endelig inddrages i udkastet til meddelelse en række
forhold i forbindelse med innovation, potentiel tilgang af
konkurrenter til markedet, fusioner, der skaber eller forøger
købermagt, strukturændringer i erhvervslivet, som anses for
at tilgodese behovet for en dynamisk konkurrence samt
nødlidende virksomheder.
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3.1.5. Således viderefører Kommissionen sin linie i retning
af større institutionel gennemsigtighed på andre områder af
dens forbindelser med privatpersoner (f.eks. gennem etablering
af administrative forpligtelser ved behandling af klager over
medlemsstaters formodede overtrædelse af fællesskabsretten (1)).

3.2.
Med henblik på en mere præcis analyse af indvirkningen på konkurrencen omhandler udkastet til meddelelse
udelukkende situationer, der direkte kan henføres til horisontale fusioner, idet lignende situationer, eksempelvis joint-ventures og samarbejdsaftaler mellem virksomheder (2) lades ude af
betragtning.

3.3.
De kriterier, der er medtaget i udkastet til meddelelse,
vil føre til mere detaljerede vurderinger. Virksomhederne skal
således give mere præcise oplysninger om relevante forhold
i anmeldelsen, især vedrørende den kommercielle sektor,
de har specialiseret sig i. Kommissionen skal overvåge, at
virksomhederne ikke pålægges for store eller unødvendige
administrative byrder.

3.3.1. På denne måde styrkes retssikkerhedsprincippet, ligesom det må formodes, at man undgår tvister som dem,
Domstolen i Første Instans for nylig har bilagt (3), hvor der
blev stillet spørgsmålstegn ved de vurderingskriterier, der i dag
anvendes af Kommissionen (4).

3.3.2. Kommissionen bør dog overveje at omdanne nogle
af de begreber, kriterier, parametre og normer, som den
omtaler, til lovbestemmelser i forslaget til forordning om
kontrol med fusioner (5) for at styrke retssikkerheden i forbindelse med vurderingen af fusioner.

4. Særlige bemærkninger
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Kommissionen anvender i udkastet til meddelelse. Her tænkes
nærmere bestemt på følgende:

4.2.
I punkt 11, litra a), og punkt 19 omtales »en overlegen
markedsstilling« (paramount market position). Der er tale om
et nyt begreb, og det forekommer vanskeligt at afgrænse
dette i forhold til begrebet »dominerende stilling« (dominant
position), som allerede har vundet fæste gennem Kommissionens praksis og domstolens retspraksis (6), og som nævnes
udtrykkeligt i stk. 20. EØSU foreslår derfor, at begrebet
»overlegen markedsstilling« udgår, fordi det er juridisk upræcist. Dette vil styrke gennemsigtigheden og retssikkerheden i
Kommissionens vurderinger.

4.3.
Punkt 25 omhandler ligeledes et nyt begreb: »oligopoler uden samordning«. Med dette begreb synes der at blive
fastlagt en særlig juridisk procedure for en situation, der
minder om begrebet »dominerende stilling for en enkelt
virksomhed«, som er fastlagt med udgangspunkt i Kommissionens praksis og Domstolens retspraksis (7). Ved afgrænsningen
af disse »oligopoler uden samordning« må det anbefales at
bruge de parametre, som allerede anvendes af antitrustmyndighederne i USA, og som der på det seneste er blevet henvist til i
visse afgørelser fra Kommissionen.

4.3.1. »Oligopoler uden samordning« er åbenbart kendetegnet ved, at de hverken skaber en fælles dominerende stilling
eller en dominerende stilling for en enkelt virksomhed. Hvilke
kriterier vil Kommissionen herefter anvende for at afgøre, om
der er tale om »oligopoler uden samordning«?

4.4.
I fodnote 28 og i punkt 27 omtaler Kommissionen
»forholdsvis homogene produkter«, der defineres som sådanne,
»hvis kunderne betragter en virksomheds produkter som
tilstrækkelig gode substitutter for en anden virksomheds
produkter«. Det ville være ønskeligt med en mere konkret
afgrænsning af disse produkter og helst med konkrete eksempler.

4.1.
Udvalget opfordrer dog til en større indsats for at
præcisere indholdet og rækkevidden af nogle af de begreber,

(1) KOM(2002) 141 endelig, EFT C 244 af 10.10.2002.
(2) Reguleret af forordningerne om gruppefritagelse inden for F&U
og specialisering samt de i fodnote 2 omtalte retningslinjer.
(3) F.eks. sag T-342/99: Airtours mod Kommissionen og sag T-310/
01: Schneider mod Kommissionen, som endnu ikke er offentliggjort i Samlingen af EF-Domstolens Afgørelser.
(4) Anvendelsen af de nye kriterier vil ikke påvirke Kommissionens
tolerance over for horisontale fusioner. Hensigten er ikke at gøre
det mere besværligt at opnå godkendelse, men derimod at foretage
en tydeligere afgrænsning af de begreber, der danner grundlaget
for de enkelte administrative afgørelser.
(5) KOM(2002) 711 endelig af 12.12.2002

4.5.
Der er også behov for en nærmere præcisering af den
referenceværdi, Kommissionen vil benytte ved vurdering af de
enkelte fusioner. I punkt 16 omtales indekset for den samlede
koncentration på markedet (det såkaldte HHI, som højst må
være 1 000), og i punkt 29 den markedsandel (højst 25 %),
der kan udløse konkurrencemæssige problemer for homogene
produkter. Men hvad sker der, hvis parterne har en markedsandel, som ligger under 25 %, samtidig med at HHI overstiger

(6) Michelin mod Kommissionen, dom af 9.11.1983, Sml. 1983,
s. 3461.
(7) DLG, dom af 15.12.1994, Sml. I-5641.
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1 000? Det forekommer derfor, at et HHI på 1 000 er for lavt
sat, når det erindres, at Kommissionen i andre dokumenter,
herunder retningslinjer for horisontale aftaler (1) betegner
et HHI på mellem 1 000 og 1 800 som »moderat«. Kan
referenceværdien ikke hæves til et HHI på 1 300 eller 1 400?
Hvis særlige forhold gør sig gældende, bør et HHI på over
1 000 og helt op til 2 000 kunne accepteres. EØSU mener
således ikke, at udkastet til meddelelse klart nok siger, hvordan
tærsklerne skal anvendes. I praksis er det nok heller ikke så
nemt at skelne mellem differentierede og homogene markeder,
idet der er forskellige gråzoner. Der bør derfor foretages en
præcisering for at skabe »sikkerhedszoner« (safe-heavens) og
mere generelt dækkende tærskler, hvilket bedst sker ved at tage
højde for alle relevante virkninger.
4.6.
Punkt 41 er også uklar, idet det anføres, at »Det er
usandsynligt, at Kommissionen vil godkende en fusion«, hvis
der allerede inden fusionen var tale om en samordning mellem
oligopolister, medmindre dog fusionen er et middel til at
bringe denne samordning til afslutning. Dette er ikke i
overensstemmelse med fusionsforordningens artikel 2, stk. 3,
hvori det hedder, at Kommissionen alene kan forbyde en
fusion, hvis der hermed skabes eller yderligere styrkes en
dominerende stilling, som i betydeligt omfang hæmmer konkurrencen.
4.7.
Endelig fortjener afsnit VI, »Effektivitetsgevinster« en
særlig omtale. Kort sagt kan effektivitetsgevinster være afgørende for, at en fusion bliver godkendt. Dette sker, hvis deres
gavnlige indvirkning på konkurrencen gør dem acceptable.
Effektivitetsgevinsterne skal bedømmes efter kriterier, som
Kommissionen forud har fastlagt i et dokument eller regelsæt.
Virksomhederne bør i denne forbindelse lægge særlig vægt på
(1) EFT C 66 af 2.3.1998.
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fordelene for forbrugerne, som undtagelsesvis kan ses i et
langsigtet perspektiv (2) (f.eks. fordele, der følger af F&U).
Langfristede fordele bør dog kun tages med i betragtning i højt
specialiserede erhvervssektorer.
4.7.1. I punkt 21 omtales effektivitetsgevinster dog også
som en faktor, der kan øge sandsynligheden for, at en fusion
fører til større »markedsstyrke« (et begreb, som ikke afgrænses
nærmere). Opfattes effektivitetsgevinster, der fører til stordriftsfordele, som en positiv faktor eller tværtimod som en styrkelse
af en overlegen markedsstilling? Hvordan opnås der ligevægt
mellem de positive og negative følger af effektivitetsgevinster?
4.7.2. For at undgå sådanne forvirrende situationer, må
Kommissionen give konkrete og oplysende eksempler. Det
skal erindres, at analysen af »effektivitetsgevinsterne« måske er
den største nyhed i Kommissionens udkast til meddelelse, og
at effektivitetsgevinsterne indtil for nylig kun spillede en
mindre rolle i analyserne af fusionsanmeldelser til Kommissionen (se f.eks. Kommissionens afgørelse/Honeywell 2001 (3)) Af
hensyn til retssikkerheden bør Kommissionen udtrykkeligt
præcisere i meddelelsen, at man virkeligt ikke kan tale om
»uretmæssige effektivitetsgevinster«.
(2) Der må udvises forsigtighed ved indførelsen af kriteriet langfristede
fordele, hvilket EF-Domstolen selv er inde på i præciseringen af
dens vægtning af disse fordele i Kramer retspraksis, som den
redegør for i et obiter dictum i dommen af 12. december 2002 i
sag C-281/01, hvori det bl.a. hedder: »Det omhandlede program
vil sikkert på langt sigt, gennem producenternes og forbrugernes
faktiske adfærd, kunne få en gunstig indvirkning på miljøet som
følge af den reduktion af energiforbruget, som det vil afføde. Der
er imidlertid kun tale om en indirekte indvirkning, som ligger ude
i fremtiden, i modsætning til den indvirkning på handelen med
kontorudstyr, som er direkte og umiddelbar.«
(3) Kommissionens afgørelse af 3. juli 2001 i Sag COMP/M.2220.

Bruxelles, den 24. september 2003.
Roger BRIESCH

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

Følgende ændringsforslag blev forkastet, men opnåede mindst en fjerdedel af de afgivne stemmer:

Punkt 3.1.3 udgår
Begrundelse
Arbejdstagernes ret til information er reguleret i en anden ordning, og det må være op til Kommissionen at afgøre,
hvorledes den skal indhente information for at kunne afgøre et anliggende. I de fleste tilfælde bør bedømmelser fra
bl.a. de ansattes organisationer indgå i beslutningsgrundlaget. Det forekommer overflødigt at regulere dette i
forordningen.
Indvirkningen på beskæftigelsen må aldrig i sigt selv være en begrundelse for at standse en planlagt fusion. Kun
fusioner, som mærkbart hæmmer konkurrencen, bør kunne stoppes i medfør af forordningen.
Afstemningsresultat
For: 53, imod: 78, hverken for eller imod: 10.
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse til »regeringskonferencen i 2003«
(2004/C 10/12)
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede på sin plenarforsamling den 21. februar 2002
i henhold til forretningsordenens artikel 29, stk. 2, at udarbejde en udtalelse »til regeringskonferencen i
2003« samt i henhold til forretningsordenens artikel 19, stk. 1, at nedsætte et underudvalg til forberedelse
af dette arbejde.
Underudvalget vedtog sit forslag til EØSU’s udtalelse den 15. september 2003 med Henri Malosse som
ordfører.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling af 24. og
25. september 2003, mødet den 24. september, følgende udtalelse med 118 stemmer for, 7 stemmer
imod og 9 stemmer hverken for eller imod.

1. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs
vigtigste henstillinger til regeringskonferencen

1.1.
Udkastet til forfatningstraktat er resultatet af en demokratisk, gennemsigtig og åben proces, der vil sætte sig spor i
historien. Det fastslår, at enhver ændring fremover skal
foretages af et konvent eller, i det mindste og i forbindelse
med mindre omfattende ændringer, efter høring af EuropaParlamentet. Metoden har vist sit værd: udkastet har bibragt
borgerne reel merværdi i form af større læselighed, forenkling,
synlighed og mere demokrati.

1.1.1. Den fremtidige udfordring består i — i lyset af en
kommende revision af forfatningstraktaten — at etablere faste
procedurer, der kan garantere en bedre deltagelse af borgerne
og en mere struktureret dialog med civilsamfundets organisationer. Kun herigennem kan unionen opnå større legitimitet
og den civile dialog, der bygger på princippet om deltagelsesdemokrati, blive gennemført i praksis.

1.2.
EØSU advarer regeringskonferencen mod at sætte den
balance og de vigtige principper, der med konsensus er blevet
indskrevet i udkastet til forfatningstraktat, som blev afleveret
til unionens formandskab den 18. juli 2003, på spil.

1.3.
I lyset af de drøftelser, der skal finde sted på EU-niveau
og i medlemsstaterne, anbefaler EØSU dog repræsentanterne
på regeringskonferencen at tilføje nye elementer til forfatningstraktaten eller at præcisere de eksisterende, så den kan
opnå større troværdighed og opbakning hos borgerne og
civilsamfundets organisationer:

—

ved at styrke gennemførelsesbestemmelserne for de økonomiske og sociale politikker og forbedre styreformerne
i euroområdet;

—

ved at give de økonomiske, sociale og monetære politikker større demokratisk legitimitet gennem øget inddragelse af Europa-Parlamentet og EØSU;

—

ved at forenkle instrumenterne og forny prioriteringerne
for politikken for økonomisk, social og territorial samhørighed;

—

ved at gøre udenrigspolitikken og den fælles sikkerhedspolitik mere demokratisk, sammenhængende og effektiv;

—

ved at definere kompetenceområder og gennemførelsesbestemmelserne for princippet om deltagelsesdemokrati
bedre med henblik på at give den civile dialog og EØSU’s
rolle i den forbindelse konkret indhold;

—

ved at udvide den obligatoriske høring af EØSU til også
at omfatte den fælles asyl- og indvandringspolitik, forbud
mod forskelsbehandling og kultur;

—

ved at anerkende det organiserede civilsamfunds rolle i
forbindelse med gennemførelsen af nærhedsprincippet
og proportionalitetsprincippet og give EØSU ret til at
indbringe klager for EF-Domstolen.

2. Overordnet vurdering af udkastet til forfatningstraktat

2.1.

Generelle bemærkninger

2.1.1. Fremsendelsen den 18. juli 2003 til Det Europæiske
Råds formandskab af udkastet til traktat om indførelse af
en forfatning for Europa var en vigtig begivenhed i den
europæiske integrationsproces. Den var resultatet af en åben
og gennemsigtig demokratisk proces, som var inspireret af de
positive erfaringer fra det første konvent, der i sin tid
udarbejdede Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
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2.1.2. Det europæiske konvent, der udarbejdede udkastet
til forfatningstraktat, havde legitimiteten i orden. Cirka to
tredjedele af konventets medlemmer var parlamentarikere fra
Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og ansøgerlandene. EU
er en enestående konstruktion: på én gang union af stater og
union af folk, og deltagelsen af repræsentanter for medlemsstaternes regeringer og for traktaternes vogter, Europa-Kommissionen, bidrog således også til legitimiteten. Endelig blev
konventets repræsentativitet styrket ved deltagelsen af observatører fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,
Regionsudvalget, arbejdsmarkedets parter og EU’s ombudsmand — selv om legitimiteten selvfølgelig ville have været
endnu større, hvis observatørerne havde haft status af fuldgyldige medlemmer.

2.1.3. Arbejdet i konventet har generelt været gennemsigtigt, og adgangen til arbejdet og de hermed forbundne
dokumenter har så vidt muligt været åben for alle interesserede
borgere. Dette betyder dog ikke, at konventets arbejdsmetoder
ikke kunne gøres endnu bedre. Konventet lagde ud med en
»lyttefase«, hvor repræsentanter for det organiserede civilsamfund og ungdommen blev bedt om at udtale sig. De nærmere
vilkår for afholdelsen af høringerne tillod dog hverken at alle
kom til orde, eller at debatten gik i dybden, men denne
indledende dialog er måske et forvarsel om et ægte deltagelsesdemokrati, der effektivt kan bringe det europæiske projekt og
de europæiske institutioner nærmere på borgerne, sådan
som Laeken-erklæringen foreskriver. Høringsbestræbelserne
og viljen til åbenhed blev suppleret og videreudviklet af EØSU,
der bl.a. sammen med konventets præsidium arrangerede
regelmæssige informations- og debatmøder med civilsamfundets organisationer og netværk i Europa, samarbejdede med
nationale økonomiske og sociale råd og tilsvarende organer og
iværksatte initiativer med henblik på at inddrage civilsamfundets organisationer i ansøgerlandene.

2.1.4. Konventet har arbejdet effektivt. Det lykkedes det
således gennem konsensusafgørelser at aflevere et komplet og
velafstemt udkast til tiden, der imødekom de ønsker, som blev
fremsat på Det Europæiske Råds samling i Laeken den 14.15. december 2001. Det formåede at skabe sin egen dynamik,
hvilket muliggjorde en bredere fortolkning af Laeken-erklæringen.

2.1.5. Konventet sørgede for, at de nationale parlamenter
blev inddraget. De nationale parlamenter har tidligere stort
set været afskåret fra debatten om overordnede europæiske
spørgsmål forud for store EU-beslutninger. Konventet inddrog
også ansøgerlandene, som i realiteten deltog på lige fod med
medlemsstaterne. De manglede kun stemmeretten, som dog
aldrig blev taget i anvendelse i konventet.
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2.1.6. Regeringskonferencen skal således behandle et troværdigt udkast, der opfylder legitimitetskravet. Udkastet er så
småt ved at nå ud til en større offentlighed. Dette er en
enestående situation, hvor den demokratiske proces går forud
for diplomatiet. Regeringskonferencen er desuden bare en
etape, om end en grundlæggende etape, hen imod de enkelte
medlemsstaters endelige ratifikation af traktaten om indførelse
af en forfatning for Europa ved folkeafstemning eller parlamentsbeslutning. Det drejer sig altså for første gang om en
konstitutionel tekst, der klart forpligter EU-borgerne i en fælles
fremtid.

2.1.7. En af udfordringerne i udkastet til forfatningstraktat
er at skabe en mere forståelig version af unionens rolle og mål,
som den europæiske befolkning vil kunne gå ind for. Dette vil
kun lykkes, hvis EU’s institutioner, heriblandt EØSU, opbygger
og fastholder et tillidsforhold til borgerne.

2.1.8. EØSU støtter udkastet til forfatningstraktat udarbejdet af konventet, som det forelagde sine prioriteringer i en
resolution vedtaget i september 2002 (1). Det tog aktivt del i
konventet via sine tre observatører, Roger Briesch, Göke
Frerichs og Anne-Marie Sigmund (2). Udvalget håber af hensyn
til effektiviteten og demokratiet ikke, at regeringskonferencen
vil sætte projektets generelle ligevægt på spil. EØSU anmoder
om, at der indføres et system til høring og informering af det
organiserede civilsamfund på europæisk og nationalt plan for
at gøre regeringskonferencen gennemsigtig.

2.1.9. EØSU finder det ikke desto mindre berettiget at rejse
to nøglespørgsmål vedrørende udkastet til forfatningstraktat:

—

Lever udkastet til traktat op til borgernes forventninger,
som disse blev formuleret i Laeken-erklæringen, som de
er blevet formidlet til EØSU via dets medlemmer (der
kommer fra civilsamfundets vigtigste organisationer i
medlemsstaterne), og som de er kommet til udtryk på de
mange konferencer, høringer og møder, som udvalget
har arrangeret?

—

Kan udkastet til forfatningstraktat forbedres yderligere
uden at sætte projektets generelle ligevægt over styr?

(1) EØSU’s resolution af 19. september 2002 til EU-Konventet
vedtaget på plenarforsamlingen den 18.-19. september 2002 —
EUT C 61 af 14.3.2003.
(2) Suppleanter: Jan Olsson, Giacomo Regaldo (der erstattede John
M. Little fra september 2002) og Mario Sepi (der trådte i stedet
for Gianni Vinay fra september 2002).
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værdier. Også oprettelsen af en uafhængig kontrolmyndighed
til beskyttelse af personoplysninger (del I, artikel 50) er et
udtryk for ønsket om større åbenhed over for borgerne.

De egentligt konstitutionelle bestemmelser
og chartret om grundlæggende rettigheder
(Del I og II)

2.2.4. Udkastet til forfatningstraktat indeholder forbedringer i retning af en styrkelse af unionens demokratiske
legitimitet og en mere effektiv beslutningsproces. De nationale
parlamenters ansvarsområder (»early warning« og klageret) kan
ses både som et middel til at skabe mere respekt omkring
nærhedsprincippet og som et middel til at inddrage de
nationale parlamenter i EU-proceduren. At Europa-Kommissionens formand skal vælges af Europa-Parlamentet og at
formandens beføjelser styrkes i forbindelse med Kommissionens sammensætning, har til formål at styrke legitimiteten
hos denne institution, der er unionens primus motor og
fællesskabsmetodens vogter. At Europa-Parlamentet får flere
beføjelser, bidrager til, at borgerne tillægger denne institution
større betydning. Afstemning med kvalificeret flertal på flere
områder og jævnsides hermed øget brug af proceduren med
fælles beslutningstagning skulle ligeledes bidrage til at give
unionens beslutninger og aktiviteter større legitimitet og gøre
dem mere effektive.

2.2.

2.2.1. EU har med traktatudkastet for første gang et klart
erklæret mål: at skabe en politisk union på vegne af Europas
borgere og stater. Det er betydningsfuldt og dertil meget
positivt, at artikel 2, 3 og 4 i del I indeholder en klar definition
af unionens mål og værdier. EØSU, der har bidraget med
ændringsforslag, glæder sig over den velafstemte formulering
af disse artikler. For så vidt angår den sociale beskyttelse (som
nævnes i artikel I-3), burde man bibeholde den oprindelige
formulering »et højt socialt beskyttelsesniveau«. Indføjelsen
i del II af chartret om grundlæggende rettigheder er en
uomtvistelig sejr for civilsamfundet. EU-borgerne kan påberåbe
sig disse bestemmelser ved enhver national domstol i forbindelse med gennemførelsen af EU-politikker.

2.2.2. Traktatudkastet er ikke alene en forfatning, der
udtrykker en fælles bevidsthed, den er tillige lettere at gå til,
lettere at læse og enklere end de nuværende traktater. Fusionen
af de tre gamle søjler under en samlet titel skal gøre det lettere
for borgerne at identificere sig med unionen, selv om man kan
beklage, at ordet »Fællesskab« (med dets samlende indhold) er
forsvundet. I udkastet til forfatningstraktat får borgerne en
beskrivelse af EU’s enekompetence, delt kompetence og områder, hvor EU kan iværksætte koordinerende handlinger, og
dermed også, hvilke områder der fortsat hører under det
lokale, regionale og nationale niveau. Den nye traktat er let at
læse — i hvert fald del I og II. Selv om traktatudkastet stadig
er præget af EU-jargon, er jargonen flere steder blevet erstattet
af termer, der siger borgerne mere, f.eks. tales der nu om
europæiske love i stedet for forordninger og om europæiske
rammelove i stedet for direktiver. Klarere eller helt nye
bestemmelser vedrørende ophævelse af retten til medlemskab
af Unionen, muligheden for frivillig udtræden af unionen og
solidaritetsbestemmelsen understøtter indtrykket af en fælles
kurs mod fremtiden, der deles og accepteres af alle.

2.2.3. Traktatudkastet sikrer en bedre synliggørelse af unionen. Princippet om et fast rådsformandskab (der ikke må rokke
ved den institutionelle ligevægt) og en EU-udenrigsministerpost kan således være med til at sætte et ansigt på EU’s politik.
Indførelsen af en specifik artikel om unionens symboler i
traktatudkastets del IV er ligeledes motiveret af borgernes
behov for at kunne identificere sig med unionen og dens

2.2.5. Udkastet til forfatningstraktat indeholder et helt nyt
afsnit om unionens demokratiske liv (del I, afsnit VI). Her er
principperne om repræsentativt demokrati og deltagelsesdemokrati anbragt, og her fastsættes arbejdsmarkedsparternes
rolle og den uafhængige dialog mellem disse, EU-ombudsmandens beføjelser og princippet om åbenhed. Afsnittet åbner
desuden mulighed for borgerinitiativer med støtte fra mindst
en million borgere, hvilket kan ses som et markant fremskridt
for civilsamfundet, hvis gennemførelsesbestemmelserne ellers
vil sikre en effektiv opfølgning (artikel 46, stk. 4). Dialogen,
som skal etableres med kirker og filosofiske og konfessionsløse
organisationer, peger i retning af en union, der i højere grad
vil rådføre sig med samfundet (artikel 51).

2.2.5.1. Udvalget finder det specielt positivt, at udkastet
til forfatningstraktat anerkender deltagerdemokratiet som en
integrerende del af den europæiske samfundsmodel. Skal
unionen have større demokratisk legitimitet, er det ikke alene
nødvendigt, at institutionernes beføjelser og ansvar er klart
fastlagt, men også at civilsamfundets aktive deltagelse er sikret
fuldt ud. Aktiv og engageret medvirken af borgerne og af
de organisationer, som borgerne udtrykker sig og reagerer
igennem, er i realiteten uundværlig for virkeliggørelsen af
ambitionen om, at Europa skal være et område med frihed,
sikkerhed og retfærdighed.

C 10/46

Unionens
(Del III)

DA

politikker

Den Europæiske Unions Tidende

og

funktionsmåde

2.2.6. I del III, der handler om unionens politikker og
funktionsmåde, noterer man sig betydelige fremskridt i retning
af mere demokrati (udvidelse af området for afstemning ved
kvalificeret flertal, inddragelse af Europa-Parlamentet og EFDomstolen), og hvad angår et område med frihed, sikkerhed
og retfærdighed.

2.2.6.1. Omvendt er det beklageligt, at man på trods
af fusionen af de tre søjler har valgt at fastholde særlige
bestemmelser for gennemførelsen af udenrigspolitikken og
den fælles sikkerhedspolitik, selv om man har kunnet spore
visse fremskridt og uagtet udsigten til et fælles diplomati.
Enstemmighed bliver reglen, og der levnes ikke mulighed for
at inddrage borgerne eller civilsamfundsrepræsentanter på EUniveau. Bestemmelserne om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik bør derfor indeholde regler om høring af repræsentanter for civilsamfundet på EU-plan. Dette er så meget desto
vigtigere for EU-indsatsens effektivitet og legitimitet på disse
områder. EØSU foreslår, at spørgsmålet undersøges grundigt
og tages op til fornyet diskussion på regeringskonferencen,
uden at der rokkes ved den overordnede balance i udkastet til
forfatningstraktat.

2.2.7. EØSU glæder sig over bekræftelsen af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed, som ligger udvalget
meget på sinde, og støtter principperne bag unionens politik
på området. Det understreger, at denne politik først og
fremmest skal sigte mod en bedre anvendelse af arbejdsstyrken
og kultur- og naturressourcerne i de mindst udviklede lande
og regioner og derved sikre lige muligheder. Ved udsigten til
udvidelsen og en vidensbaseret økonomi er der behov for
nye prioriteringer og forenklede gennemførelsesbestemmelser.
Udvalget har i den forbindelse foreslået at samle de forskellige
interventionsfonde i én enkelt fond for territorial samhørighed (1). Udvalget glæder sig derfor over, at artikel 119 i del III
åbner mulighed for en sammenlægning af strukturfondene.

2.2.8. Det bifalder ligeledes indførelsen af en ny bestemmelse, hvor betydningen af tjenesteydelser af almen økonomisk
interesse for fremme af social og territorial samhørighed i
unionen undersøges. Et højt niveau for tjenesteydelser af
almindelig interesse burde under alle omstændigheder figurere
blandt Unionens mål i artikel I-3.

2.2.9. Der er dog flere afsnit i udkastet til forfatningstraktat,
der godt kunne trænge til forbedringer. På det økonomiske
område, på det sociale område og inden for beskæftigelse og

(1) Se EØSU’s sonderende udtalelse af 25. september 2003 om
»økonomisk og social samhørighed: regionernes konkurrenceevne, styreformer og samarbejde«- CESE 1178/2003.
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bæredygtig udvikling spores kun beskedne fremskridt. Udvalget glæder sig over, at fuld beskæftigelse og en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne udtrykkeligt medtages i
forfatningstraktaten som EU-mål, men gør dog samtidig
opmærksom på, at disse mål også bør formuleres klart i de
relevante artikler i del III. Det anmoder endvidere om, at det
anføres tydeligere i traktatudkastets relevante artikler, at den
økonomiske og monetære politik skal medvirke til at nå målet
om vækst og fuld beskæftigelse.

2.2.10. Når det gælder samordning af de økonomiske
politikker og beskæftigelsespolitikken, er der kun meget lidt
nyt i forslagene i forhold til de gældende bestemmelser og den
aktuelle praksis, specielt hvad angår styreformer i euroområdet.
Ikke desto mindre er borgernes forventninger især knyttet til
et globalt samfundsprojekt, der kan skabe vækst og varige
arbejdspladser. Disse høje forventninger, der svarer til de
ambitioner, som unionen formulerede på Det Europæiske Råds
samling i Lissabon i marts 2000, deles i det store hele af
civilsamfundet i ansøgerlandene, hvilket EØSU har kunnet
konstatere gennem rundspørger og møder, det har arrangeret.
EØSU har selv formuleret konkrete forslag vedrørende beslutningsstrukturerne på det økonomiske og sociale område (2).

2.2.11. Set i lyset af Lissabon-målsætningerne skader himmelråbende konkurrenceforvridninger det indre markeds sammenhæng og dynamik. Derfor vil en udvidelse af anvendelsesområdet for bestemmelsen om afstemning med kvalificeret
flertal skabe reel udsigt til konvergens i et udvidet EU. Hvad
angår skattepolitikken, kunne problemet med enstemmigheden løses ved hjælp af proceduren vedrørende forstærket
samarbejde, der gør det muligt for en gruppe medlemsstater at
gå foran under overholdelse af fællesskabsbestemmelserne, så
længe dette ikke skaber konkurrenceforvridninger.

3. EØSU’s forslag til forbedringer af udkastet til forfatningstraktat, så EU-borgerne i højere grad inddrages

3.1.

En bedre definition af gennemførelsesområder og gennemførelsesforanstaltninger for princippet om deltagelsesdemokrati
(Del I, artikel I-46)

3.1.1. Princippet om deltagelsesdemokrati er af fundamental betydning for Laeken-topmødets krav om, at det europæiske
projekt og de europæiske institutioner skal bringes nærmere

(2) Se EØSU’s initiativudtalelse af 12. december 2002 »Økonomiske
styreformer i EU« — EUT C 85 af 8.4.2003.
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borgerne. EØSU har igennem sine møder, konferencer og
høringer i tilknytning til konventets arbejde kunnet konstatere,
at der i medlemsstaterne, ansøgerlandene og de store europæiske civilsamfundsnet i begyndelsen var meget store forventninger, men at disse siden blev afløst af en vis skuffelse over det
spage indhold i traktatudkastet på dette område (ud over
principerklæringerne).
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Denne dialog- og høringsproces, som finder sted i
forbindelse med den europæiske politikformulering, bør
dog udvides til at omfatte alle myndighedsniveauer.
—

og at der indføjes en artikel III-297, der klart definerer
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs opgaver:
»På baggrund af dets rådgivende rolle i henhold
til forfatningens artikel I-31 skal Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Råd:

3.1.2. Selv om artikel I-46 i udkastet til forfatningstraktat
er en grundlæggende landvinding, går den ikke nær så langt,
som EØSU og civilsamfundets organisationer havde ønsket
sig og anmodet om. Princippet om deltagelsesdemokrati
indebærer ikke kun høring, men også aktiv deltagelse af
samtlige aktører, der repræsenterer det organiserede civilsamfund: i en tidlig fase, i forbindelse med politikformuleringen,
når beslutningerne forberedes såvel som når de gennemføres
og følges op.

3.1.3. Udvalget er således utilfreds med manglen på konkrete gennemførelsesbestemmelser for dette princip, hvilket
ville have styrket det europæiske civilsamfunds tillid til, at
unionen faktisk fungerer som et deltagelsesdemokrati. Ved at
give de direkte berørte adgang til den civile dialog, bliver
denne dialog nøgleelementet i styrkelsen af EU’s demokratiske
legitimitet. Skal denne dialog være effektiv, er det dog nødvendigt at fastsætte rammer og sted. EØSU har i kraft af sin
sammensætning og sine funktioner en rolle at spille som
»befordrer« af den civile dialog og som denne dialogs institutionelle hjemsted. Uden at drage udkastet til forfatningstraktat i
tvivl, anmoder EØSU derfor om:

—

—

bistå Den Europæiske Union med tilrettelæggelsen af den sociale dialog på arbejdsmarkedsparternes fælles anmodning og under hensyntagen
til deres autonomi;

—

fremme dialogen mellem EU og civilsamfundets
repræsentative organisationer i overensstemmelse med principperne i artikel I-46 (stk. 1 og 2);

—

følge EU’s eksterne aktiviteter ved at føre en
dialog med det organiserede civilsamfund i lande
og geografiske områder uden for EU.«

»Institutionerne rapporterer med regelmæssige mellemrum
til udvalget om opfølgningen af dets udtalelser.«

3.2.

Tilføjelsen vil i øvrigt gøre artikel 46, stk. 2, mere
konkret (stk. 2 lyder: »EU-institutionerne fører en åben,
gennemsigtig og regelmæssig dialog med de repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet.«).

bistå EU’s lovgivende og udøvende institutioner
i politikformuleringen og beslutningsprocessen
samt i politikgennemførelsen;

3.1.4. I øvrigt er en effektiv opfølgning af EØSU’s udtalelser
(høringsudtalelser, sonderende udtalelser eller initiativudtalelser) en grundlæggende garanti for udvalgets effektivitet i et
ægte deltagelsesdemokrati. Derfor foreslår EØSU følgende
tilføjelse til artikel III-298:

at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg —
som i øvrigt fremover bør omtales som »Europæisk
Økonomisk og Socialt Råd« — tilføjes på listen over de
institutioner og organer, der udgør unionens institutionelle ramme (Del I, artikel 18, stk. 2).

EØSU medvirker i kraft af sin natur og i kraft af de
funktioner, det er blevet tildelt blandt institutionerne, i
fuldt omfang til at opfylde unionens målsætninger og øge
EU’s demokratiske legitimitet til almen gavn for EU og
medlemsstaterne.

—

At udvide anvendelsesområdet for det repræsentative demokrati
og deltagelsesdemokratiet

3.2.1. EØSU beklager, at man ikke har indført regler om at
inddrage eller høre hverken borgerne (via deres repræsentanter
i Europa-Parlamentet) eller erhvervsorganisationerne og civilsamfundets faglige organisationer (via Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg) på et så vigtigt område som
samordning af de økonomiske politikker og beskæftigelsespolitikkerne. Regeringskonferencen bør rette op på denne mangel
ved at fastsætte høring af Europa-Parlamentet og EØSU om de
overordnede retningslinjer for medlemsstaternes økonomiske
politik (Artikel III-71).
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3.2.2. Den åbne koordinationsmetodes anvendelsesområde
er udstrakt til nye områder: socialpolitik, virksomhedernes
konkurrenceevne, forskning og folkesundhed. Man må dog
beklage manglen på bestemmelser, der tillader en effektiv
inddragelse af Europa-Parlamentet, de nationale parlamenter,
EØSU, arbejdsmarkedets parter og andre aktører i civilsamfundet på relevante områder.
3.2.3. I betragtning af udvalgets sammensætning og ekspertise ville det være hensigtsmæssigt at udvide områderne med
obligatorisk høring af EØSU til også at omfatte:
—

Forbud mod forskelsbehandling (artikel III-7)

—

Fællesskabets politik for asyl og indvandring (artikel III167 og III-168)

—

Kultur (artikel III-181) (1).

Herved ville man konkretisere unionens ønske om øget
demokratisk legitimitet i forbindelse med fællesskabspolitikker
på områder, der er særlig betydningsfulde for EU-borgerne og
civilsamfundets organisationer.
3.3.

Det organiserede civilsamfund og nærhedsprincippet

14.1.2004

3.3.2. I protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet
og proportionalitetsprincippet anerkendes behovet for brede
høringer, inden der fremsættes forslag til eller træffes beslutning vedrørende retsakter. Selv om de nationale parlamenter
tildeles en varslingsret og medlemsstaterne får ret til at
indbringe klager for EF-Domstolen (evt. på deres nationale
parlamenters vegne), tager protokollen ikke hensyn til artikel I46 om deltagelsesdemokrati og overser fuldstændig den rolle,
det organiserede civilsamfund, repræsenteret af EØSU, spiller i
forbindelse med gennemførelsen af nærhedsprincippet.
3.3.3. Civilsamfundets aktører er imidlertid lige så velinformerede som de lokale og regionale myndigheder, når det
gælder om at vurdere, om bestemte forslag til love eller
administrative bestemmelser griber forstyrrende ind på deres
kompetenceområder. Dette gælder såvel arbejdsmarkedets
parter i forbindelse med deres overenskomstmæssige forhandlinger som andre af civilsamfundets aktører, og det gælder alle
former for regulering (samregulering, selvregulering adfærdskodekser m.m.), der supplerer eller træder i stedet for lovgivning. Europa-Kommissionen har selv i sin hvidbog om nye
styreformer i EU (2) betonet betydningen af nye former for
samfundsorganisation i fremtiden, der udmønter den funktionelle subsidiaritet og i højere grad reagerer på borgernes
bekymringer og ønsker samt bibringer større effektivitet i
unionens aktiviteter.

3.3.1. Spørgsmålet om gennemførelsen af nærhedsprincippet har været et af de mest debatterede på konventet. Det hører
til de krav, som Det Europæiske Råd formulerede på samlingen
i Laeken. I udkastet til forfatningstraktat tildeles de nationale
parlamenter med rette en rolle i forbindelse med kontrollen
med overholdelsen af nærhedsprincippet. Regionsudvalget
inddrages ligeledes. Uden at have status af institution kan dette
udvalg indbringe klager for EF-Domstolen angående retsakter,
hvor forfatningen foreskriver høring af udvalget.

3.3.4.

Derfor, foreslår EØSU:

(1) EØSU peger på, at artikel I-31 i udkastet til forfatningstraktat
fastsætter, at Det Økonomiske og Sociale Udvalg består af aktører,
der er repræsentative for civilsamfundet på det kulturelle område.
Det er derfor logisk at høre udvalget på dette område.

Under alle omstændigheder vil EØSU automatisk få en sådan
klageret, hvis det tildeles status af EU-institution.

—

en tilføjelse til protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

—

samt — af hensyn til pariteten med Regionsudvalget —
at EØSU får ret til at indbringe klager for EF-Domstolen
angående retsakter, hvor forfatningen foreskriver høring
af udvalget, og at artikel III-270, stk. 3, i forfatningstraktatudkastet ændres i overensstemmelse hermed.

(2) KOM(2001) 428 endelig af 25.7.2001.

Bruxelles, den 24. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Mod paneuropæiske regler for
indlandsskibsfarten«
(2004/C 10/13)
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 23. januar 2003, i henhold til
artikel 29, stk. 2, i forretningsordenen at udarbejde følgende udtalelse »Mod paneuropæiske regler for
indlandsskibsfarten«.
Den Faglige Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet, som havde været
ansvarlig for forberedelsen, vedtog sin udtalelse den 4. september 2003 med Jan Simons som ordfører.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling af 24. og
25. september 2003, mødet den 24. september, med 29 stemmer for og 1 imod følgende udtalelse:

1. Indledning

1.1.
Indlandsskibsfart spiller en ikke ubetydelig rolle inden
for godstransport i Europa. Den tegner sig ganske vist kun for
4,1 % af den totale godstransport i den nuværende fordeling af
transportmidler på europæisk plan (1), men indlandsskibsfarten
yder i bestemte medlemsstater et meget større bidrag (f.eks.
Nederlandene: 42,7 %, Tyskland og Belgien: 13,1 %). Indlandsskibsfarten råder imidlertid over tilstrækkelig kapacitet til at få
en væsentlig større andel af den samlede godstransport i
Europa og betragtes derfor som en transportmåde med et
stort vækstpotentiale. Ifølge nyere forskning (2) og officielle
prognoser vokser transporten med indlandsskibsfart de kommende år betydeligt og den råder over tilstrækkelig kapacitet
på de bestående vandveje. Indlandsskibsfart kan via store
grænseoverskridende vandveje og de mange nationale vandveje
overalt i Europa dække en stor del af hele Europa. Sektoren er
kendetegnet ved innovation på forskellige områder. Indlandsskibsfarten er blevet mere kendt som et alternativ til vejtransport, og det er allerede lykkedes den at erobre nye markeder.

1.2.
Med udvidelsen af Den Europæiske Union vil indlandsskibsfarten komme til at spille en større rolle i det indre
marked. Mange af de tiltrædende lande råder over sejlbare
vandveje, hvor der foregår godstransport. Indlandsskibsfarten
kan yde et vigtigt bidrag til integrationen af de nye medlemsstater og til deres økonomiske udvikling på baggrund af EuropaKommissionens annoncerede politik.

1.3.
Indlandsskibsfarten bliver betragtet som den relativt
reneste og mest miljøvenlige transportmåde. På trods af
investeringer i renere motorer inden for vejtransport har
indlandsskibsfarten stadig et stort forspring som det reneste

(1) EU Energy and Transport in figures, Statistical pocketbook 2002, ISSN
1225-1095.
(2) Værdifuld transport, fakta og tal om godstransport og indlandsskibsfart 2002/2003 (Waardevol transport, feiten en cijfers van
het goderenvervoer en de binnenvaart 2002/2003), Bureau Voorlichting Binnenvaart, Rotterdam.

transportmiddel hvad angår udstødningsgasser og miljøforurening (3). Sektoren yder dermed et bidrag til at formindske
transportsektorens indvirkning på miljøet og stræber efter
yderligere forbedringer ved at investere i bedre miljø og større
sikkerhed.

1.4.
Med hensyn til affaldsproblematikken (last-, skibs- og
husholdningsaffald) har indlandsskibsfarten foregrebet indførelsen af regler og truffet forholdsregler på eget initiativ.

2. Flaskehalse

2.1.
Inden for rammerne af Europa-Kommissionens nye
politik tilstræbes der en ny balance i transportsektoren.
Indlandsskibsfart nævnes i den forbindelse som et middel til at
nå frem til et transportmarked i bedre balance. For til fulde at
kunne udnytte denne transportforms potentiale skal en række
forhindringer, som for øjeblikket hindrer sektoren i at udvikle
sig fuldt ud, ryddes af vejen.

2.2.
I store træk forekommer der hindringer inden for
områderne infrastruktur og udvikling og udbygning af de
transeuropæiske net, samt med hensyn til manglende juridisk
harmonisering og standardisering af indlandsskibsfarten.

2.3.
Som led i revisionen af direktiverne om transeuropæiske net og fastsættelsen af en dermed forbundet prioriteringsliste fra Europa-Kommissionens side har indlandsskibsfarten
kortlagt flaskehalsene og anmodet om optagelse af et antal
flaskehalse på prioriteringslisten (4). På dette område henvises
der til EØSU’s initiativudtalelse (5).

(3) Op. cit., s. 44 ff.
(4) INE-brochure.... Og EBU-udtalelse om revision af TEN-direktiver.
(5) EØSU’s udtalelse om »Revision af listen over projekter vedrørende
transeuropæiske net (TEN) indtil 2004« endnu ikke færdigbehandlet.
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2.4.
Hvad angår de offentligretlige og privatretlige regler
inden for indlandsskibsfart er der i modsætning til de konkurrerende transportformer i det nuværende Fællesskab tale om
opsplittede retsregler. Denne situation får med udvidelsen af
Den Europæiske Union en ekstra dimension. Som det fremgår
af de fælles konklusioner fra Det Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalgs blandede rådgivende udvalg EU/Rumænien,
bringer juridiske problemer også skibstrafikken på Donau i
vanskeligheder (1). De offentligretlige aspekter af indlandsskibsfarten på Donau, Rhinen og de nationale vandveje hører
for øjeblikket under forskellige ordninger på grundlag af
overnationale og mellemstatslige retsregler og bilaterale aftaler (2). En forsigtig harmonisering af de offentlig retlige bestemmelser, som stadig er langt fra fuldstændig, er i gang i
forbindelse med Rhinen, Fællesskabets vandveje og Donau
med afsæt i gensidig anerkendelse af sejlads på Rhinen som
model.

2.5.
Privatretligt er der stadig tale om regelsæt, som afviger
fra hinanden med hensyn til transportretlige aftaler og erstatningsansvar i Unionens lande og tredjelande. Nyere initiativer
på dette område har ført til internationale traktater, som skal
ratificeres og gennemføres i national lovgivning.

2.6.
Manglen på ensartede systemer på offent- og privatretligt område medfører retslig uklarhed og usikkerhed for de
involverede parter (transport-, shipping- og forsikringsvirksomheder) i en hovedsagelig international branche. For at
virkeliggøre den tilsigtede forskydning over mod andre transportformer inden for rammerne af den bebudede europæiske
transportpolitik bør der rettes særlig opmærksomhed mod
disse problemer.

2.7.
Denne initiativudtalelse har — i fortsættelse af EØSU’s
tidligere udtalelser om indlandsskibsfart i almindelighed, dens
infrastruktur, korridorer og Donau (3) — til formål at behandle
ovennævnte flaskehalse nærmere, især med hensyn til harmonisering og ensartetgørelse af reglerne for indlandsskibsfart,
med det sigte at bane vej for paneuropæiske regler på området.

(1) Fælles konklusioner fra det blandede rådgivende udvalg EU/
Rumænien, godkendt på udvalgets femte møde den 23.-24. maj
2002 om optimeringen af Donau som paneuropæisk TENkorridor.
(2) EU-udvidelsen vil bevirke, at disse ophører i den udstrækning, de
vedrører fællesskabsbeføjelser.
(3) Der sigtes til: fælles konklusioner fra det blandede rådgivende
udvalg EU/Rumænien, godkendt på udvalgets femte møde den
23.-24. maj 2002 om optimeringen af Donau som paneuropæisk
TEN-korridor; EØSU’s om »Virkeliggørelse af den strukturerede
sociale dialog i tilknytning til de paneuropæiske transportkorridorer«, ordfører Karin Alleweldt og udtalelse om »Fremtiden for det
transeuropæiske transportnet »Indre vandveje««, EFT C 80 af
3.3.2002.
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3. Harmonisering/standardisering af reglerne

3.1.

Offentligretlige aspekter

3.1.1. Den europæiske indlandsskibsfart kendetegnes af
tre forskellige ordninger, som delvis overlapper hinanden i
geografisk henseende.
—

Anvendelsesområdet for Mannheim-konventionen af
1868 (4);

—

anvendelsesområdet for fællesskabstraktaterne og gældende fællesskabsret for Den Europæiske Union;

—

anvendelsesområdet
1948 (5).

for

Beograd-konventionen

fra

3.1.1.1. Mannheim-konventionen er den ældste, endnu
eksisterende europæiske konvention, som blev indgået i 1868
mellem Rhin-landene (6). Ved Mannheim-konventionen er beføjelser på de områder, som konventionen omfatter, af de EUlande, som har undertegnet Konventionen, blevet overdraget
til Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen. Denne konvention garanterer i princippet retten til fri sejlads på Rhinen. Til
gennemførelse af konventionens principper har Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen udfærdiget en række forordninger og resolutioner. Denne kommission arbejder bl.a. med
skibsfartens tekniske standarder, bemanding, sikkerhed og
frihed. Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen har jurisdiktion i tvister, som falder ind under konventionens beføjelser.
Afgørelser truffet af Centralkommissionen for Sejlads på
Rhinen er bindende for de kontraherende stater og skal
omsættes til national ret. Der er tale om en ensartet ordning
for hele Rhin-området, som er gennemført på samme måde i
alle de kontraherende stater. Det skal bemærkes, at Schweiz er
den eneste kontraherende stat, som ikke er medlem af EU.
3.1.1.2. Med oprettelsen af Det Europæiske Fællesskab (7)
og de dermed forbundne ændringer, tillæg og afledte regler er
der overdraget beføjelser fra medlemsstaterne til EuropaKommissionen til virkeliggørelsen af et fælles indre marked.
Europa-Kommissionen har bl.a. fået beføjelser på godstransportområdet, som er et område, hvor Kommissionen siden
hen har udformet afledt ret ved hjælp af forordninger og
direktiver. Denne europæiske ret, som er gældende i Det

(4) Mannheim-konventionens nuværende medlemsstater er Schweiz,
Frankrig, Tyskland, Belgien og Holland.
(5) Beograd-konventionens nuværende medlemsstater er Bulgarien,
Tyskland, Kroatien, Moldavien, Østrig, Rumænien, Rusland,
Serbien og Montenegro, Slovakiet, Ukraine og Ungarn.
(6) Mannheim-konventionen — en reviderede konvention om sejlads
på Rhinen (Mannheim-konventionen af 17. oktober 1868 med
protokoller, Nederlandenes Staatsblad 1869, 75).
(7) Traktat om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab af 25. marts
1957.
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Europæiske Fællesskabs medlemsstater, indeholder bestemmelser om tekniske standarder, besætning og sikkerhed, idet
Kommissionen indholdsmæssigt har forsøgt at lægge sig op ad
afgørelserne og resolutionerne fra Centralkommissionen for
Sejlads på Rhinen på de pågældende områder og anvender
disse i EU-sammenhæng.

3.1.1.3. I 1948 indgik Donau-staterne Beograd-konventionen (1). Ved Beograd-konventionen blev Donau-kommissionen, som overvåger og videreudvikler Donau-ordningen på
grundlag af Beograd-konventionen, oprettet. Beograd-konventionen sigter i princippet mod at regulere mellemstatslig
skibstrafik på Donau. I Donau-kommissionens regi er der til
gennemførelse af dette princip udfærdiget en række anbefalinger til de kontraherende stater, som bl.a. regulerer tekniske
standarder, sikkerhed og bemandingsregler. Donau-kommissionens afgørelser i henhold til Beograd-konventionen er
anbefalinger til de kontraherende stater, som de eventuelt
gennemfører i deres nationale lovgivning. I betragtning af
Donau-kommissionens afgørelsers karakter mangler der en
ensartet ordning for skibsfarten på Donau, idet afgørelserne
ikke automatisk og uændret overtages af de kontraherende
stater. Med den kommende tiltrædelse af et og senere hen
måske flere Balkanlande forbliver der et antal kontraherende
stater, som ikke er EU-medlemmer, som f.eks. Rusland, Ukraine
og Moldova.

3.1.2. I betragtning af den kendsgerning, at den europæiske
indlandsskibsfart nu styres af forskellige ordninger, som resulterer i juridiske instrumenter og regelsæt, som afviger fra
hinanden, manifesterer der sig de jure og de facto forhindringer
på bl.a. følgende områder:
—
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teret hindringer i forbindelse med regelsættene. Man omtaler
restriktioner i forbindelse med transportrettigheder for fremmede fartøjer, fri adgang til skibsfart på de forskellige vandveje,
forskelle i tekniske regler, sødygtighedsattester og bemandingskrav samt utilstrækkelig harmonisering af den civilretlige
ramme. På baggrund af den tilstræbte tilnærmelse mellem
Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen og Donau-kommissionen og initiativerne med hensyn til gensidig anerkendelse af de forskellige afgørelser samt EU’s udvidelse og
bortfaldet af bilaterale konventioner i den udstrækning, disse
vedrører fællesskabsbeføjelser, må en harmonisering på en
række områder forventes i løbet af en overskuelig fremtid.

Ovennævnte hindringer har EØSU også allerede omtalt i
rapporten om optimering af Donau som paneuropæisk TENkorridor fra Det Blandede Rådgivende Udvalg EU/Rumænien.

3.1.3. Færdiggørelsen af forbindelsen mellem Rhinen og
Donau i 1992 har stimuleret den økonomiske aktivitet og
trafikken mellem øst og vest. Nu hvor de østeuropæiske lande
åbner op for deres markeder og stiller om fra plan- til
markedsøkonomi, er der med tiltrædelsen af et stort antal af
disse stater til EU taget hul på en ny tidsalder, der kræver en
resolut indsats for paneuropæiske regler for indlandsskibsfarten. I sluterklæringen fra den nævnte ministerkonference
opfordres der hertil.

restriktioner med hensyn til markedsadgang;
3.2.

Privatretlige aspekter

—

restriktioner med hensyn til transportrettigheder for
»fremmede skibe«;

—

forskelle med hensyn til tekniske standarder og certifikater.

3.2.1. I modsætning til sø-, vej- eller togtransport bliver
godstransport ad indre vandveje reguleret af forskellige nationale regelsæt.

Disse forskelle er som følge af den paneuropæiske ministerkonference i Rotterdam i 2002 blevet nærmere undersøgt, og der
er gjort status over dem i en nylig undersøgelse, som er
lavet af de berørte internationale organisationer (Group of
Volunteers under FN’s økonomiske kommission for Europa) (2). I et dokument har arbejdsgruppen kortlagt og kommen-

3.2.2. Nyere bestræbelser har ført til udarbejdelse af traktater, som skal føre til harmonisering og standardisering på dette
område.

(1) Beograd-konventionen — Convention regarding the regime of navigation on the Danube — undertegnet i Beograd den 18. august 1948.
Nogle lande mener, at den internationale Donau-konvention af
1856 og den europæiske Donau-konvention af 1921 også stadig
de jure gælder.
(2) UN/CE Group of Volunteers »Legislative obstacles«: »Inventory of
existing legislative obstacles that hamper the establishment of a
harmonised and competitive pan-European inland navigation
market« (Rotterdam-erklæringen, pkt. 13).

3.2.3. I de forløbne år er der på bl.a. erhvervslivets initiativ
(repræsentanter for indlandsskibsfarten og forsikringsbranchen) udarbejdet internationale konventioner, som sigter mod
en ensartet lovgivning for godstransport i Europa for at
skabe retssikkerhed og mulighed for at tegne forsikring.
Nedenstående traktater sigter mod at introducere en ensartet
privatretlig ordning for indlandsskibsfarten, som — i betragtning af sektorens karakter — har hentet inspiration i sammenlignelige, internationale konventioner for søfarten og vejtransporten.
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3.2.3.1. Strasbourg-konventionen om begrænsning af ansvaret inden for indlandsskibsfarten (CLNI)
CLNI-konventionen introducerer en begrænsning af det ikkekontraktmæssige erstatningsansvar over for tredjemand for
indlandsskibsfarten. Konventionen blev oprindeligt udarbejdet
og undertegnet af Rhin-staterne. Siden ikrafttrædelsen i 1997
har konventionen også været åben for tiltrædelse og ratificering
af østeuropæiske lande (1).

3.2.3.2. Budapest-konventionen om aftalen om godstransport ad indre vandveje (CMNI)
CMNI-konventionen tilvejebringer et ensartet regelsæt for
transportaftaler for godstransport ad indre vandveje, i analogi
med reglerne for andre transportformer (Haag-Visby-reglerne
og Hamburg-reglerne for søtransport og CMR-konventionen
for vejtransport). Transportaftalen er nu underlagt nationale
regelsæt, der afviger fra hinanden, i de nuværende medlemsstater af Den Europæiske Union. I de fremtidige medlemsstater
og andre Donau-stater er privatretten under udvikling, og
yderligere retsspaltning kan afværges ved indførelse af en
international konvention. Konventionen blev i 2001 underskrevet af alle europæiske nationer med indlandsskibsfart og
afventer nu ratificering og gennemførelse i de pågældende
lande.

3.2.3.3. Udkast til konvention om erstatningsansvar for
skader ved transport af farlige stoffer ad indre
vandveje (CRDNI)
På baggrund af det samfundsmæssige ansvar stræber indlandsskibsfarten efter et ensartet regelsæt for ansvar for tilfælde af
skader ved transport ved farlige stoffer ad indre vandveje, idet
disse regler i øjeblikket adskiller sig fra land til land, ligesom der
findes forskellige beskyttelsesniveauer for skadelidte. Hermed
indføres en ensartet erstatningsansvarsordning for den —
stadigt tiltagende — transport af farligt gods ad indre vandveje.
Baseret på princippet om størst mulig beskyttelse af skadelidte,
gøres der her et forsøg på at introducere et system, som
i udstrakt grad er i overensstemmelse med de søretlige
bestemmelser og følgende grundprincipper:
—

kanalisering af erstatningsansvaret;

—

objektivt erstatningsansvar;

—

forsikringspligt.

(1) Trådt i kraft pr. 1.9.1997; ratificeret af Tyskland, Luxembourg,
Holland og Schweiz.
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3.2.4. Af de nævnte konventioner er kun én konvention
indtil nu trådt i kraft i fem lande med indlandsskibsfart
(Strasbourg-konventionen om begrænsning af ansvaret inden
for indlandsskibsfart, CLNI), de øvrige konventioner afventer
ratificering og ikrafttrædelse (Budapest-konventionen om aftalen om godstransport ad indre vandveje, CMNI) eller vedtagelse
(udkast til konvention om erstatningsansvar for skader ved
transport af farlige stoffer ad indre vandveje, CRDNI).

4. Miljø og Sikkerhed

4.1.
Hvad miljøpåvirkningen angår, kan det til sammenligning anføres, at energiforbruget pr. tonkilometer transporteret
gods over vand kun andrager en femtedel (2) af forbruget ved
transport på vej og tre femtedele af transport med tog.
Innovation bidrager til, at nye skibe har bedre motorteknologi
og derfor færre udstødningsgasser, mens gamle skibe hyppigt
får deres motorer tilpasset til den nyeste teknik.

4.2.
På affaldspolitikområdet har Centralkommissionen for
Sejlads på Rhinen opstillet »Konventionen om indsamling,
aflevering og modtagelse af affald ved sejlads på Rhinen og de
indre vandveje«. Ud fra den betragtning, at forebyggelse af
affald samt indsamling, aflevering og modtagelse af affald til
forarbejdning og bortskaffelse af hensyn til beskyttelsen af
miljøet og sikkerheden og sundheden for skibspersonalet og
andre deltagere i trafikken er et krav til indlandsskibsfarten og
de dermed beslægtede brancher, er medlemsstaterne blevet
enige om et system til aflevering og indsamling af affald.

4.3.
Med afsæt i princippet om, at »forureneren betaler«
omfatter konventionen indsamling af erhvervsaffald fra skibe,
herunder olie- og fedtholdigt erhvervsaffald fra skibe, og
modtagelse og bortskaffelse af affald fra lasten.

4.4.
Indtil konventionens ikrafttrædelse reguleres modtagelse af skibsaffald af nationale regler, procedurer og faciliteter,
som afviger fra hinanden.

4.5.
Med hensyn til skibsfartssikkerheden gælder der stringente krav til det tekniske udstyr på skibe i almindelighed og
specifikke krav til transport af farligt gods.

(2) Jf. EØSU’s udtalelse om »Fremtiden for det transeuropæiske
transportnet »Indre vandveje««, EFT C 80 af 3.3.2002, hvis punkt 3
og 4 indeholder flere oplysninger.
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4.6.
For transport af farligt gods gælder den europæiske
konvention om international transport af farligt gods på
Rhinen (ADNR) (1). I konventionen fastlægges betingelserne
for transport af farligt gods på Rhinen.
4.6.1. I Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig anvendes
ADNR-konventionen også på farvande uden for Rhinen. På
Donau gælder ADN-D som henstilling. Dette regelsæt er
baseret på ECE/UN’s ADN-henstilling. I 2000 udformede man
ADN-konventionen inden for rammerne af ECE/FN og i
samarbejde med CCR. Konventionen finder principielt anvendelse i hele Europa og træder i kraft efter syv ratifikationer; på
det tidspunkt, hvor konventionen træder i kraft, vil dens bilag
blive indføjet i de nugældende bilag til ADNR, så der opnås
kontinuitet i de gældende regler. Europa-Kommissionen har i
et direktivforslag fra 1997 (2) foreslået at overtage medlemsstaternes beføjelser i henhold til ADNR.
4.7.
Der bør lægges vægt på at føre tilsyn med overholdelsen af alle disse regelsæt, hvilket stadig lader en del tilbage at
ønske.

5. Sociale aspekter og arbejdsmarkedssituationen

5.1.

Arbejdskraftens fri bevægelighed og arbejdsmarkedssituationen i almindelighed

5.1.1. De sociale aspekter inden for Den Europæiske Union
er tæt forbundet med etableringen af fællesmarkedet og dets
virkemåde. De i EF-traktaten fastlagte beføjelser med hensyn
til sociale foranstaltninger refererer især til principperne om
arbejdskraftens fri bevægelighed og den dermed forbundne
koordinering af den sociale sikkerhed (EF-traktatens art. 39
samt 136).
5.1.2. Arbejdsmarkedssituationen i medlemsstaterne inden
for Den Europæiske Union med hensyn til indlandsskibsfarten
er kendetegnet ved mangel på kvalificeret personale. Deroverfor står et potentiale af kvalificeret arbejdskraft i de fremtidige
medlemsstater af Unionen.
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fremtidige medlemsstater kan give anledning til komplikationer ved ansættelse af personale og med hensyn til arbejdskraftens frie bevægelighed.

5.2.2. I Mannheim-konventionen har medlemsstaterne af
Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen indført lovgivning
om skibsføreres kvalifikationer og besætningens sammensætning, som er ensartet, og som finder anvendelse i de involverede lande (3). Dette regelsæt, som gælder for skibsfarten på
Rhinen, er desuden udgangspunkt for reglerne for de nationale
vandveje i Centralkommissionens medlemsstater.

5.2.3. Som følge heraf indgår regelsættene for indlandsskibsfart med hensyn til sejltid, bemandingens sammensætning, hviletid, kvalifikationer og uddannelse i de forskellige
offentlige ordninger. Dette er ikke blot uoverskueligt, men
fører også til forskelle i kontrollen med reglernes overholdelse.

5.2.4. I kraft af Beograd-konventionen har skibsfarten på
Donau kun fået regler for bådførercertifikater. Selv om det på
grund af Beograd-reglernes anbefalende karakter ikke vides, i
hvor høj grad disse certifikater er gennemført i de involverede
medlemsstater, finder der en gensidig anerkendelse af certifikaterne sted mellem Donau-kommissionens medlemsstater.

5.2.5. På EU-plan findes der allerede regler om bådførercertifikater, og der er tilløb til lovgivning om besætninger.
Udgangspunktet er et bredt, ensartet grundlag med regionale
eller lokale lempelser.

5.2.6. Den bestående lovgivning om besætninger i indlandsskibsfart er koblet sammen med krav om udstyr på skibe for
på grundlag deraf at sejle med en minimumsbesætning. Disse
krav er tæt forbundet med de teknisk-nautiske standarder for
fartøjer på indre vandveje.

5.3.

Social dialog

5.2.1. Forskelle i faglige kvalifikationer, erhvervscertificering og krav på indlandsskibsfartsområdet i de nuværende og

I indlandsskibsfart findes der stort set ikke nogen social dialog.
For CCR-medlemsstaterne gælder, at reglerne om bemanding
finder ensartet anvendelse på samtlige besætningsmedlemmer,
og at der ikke gælder nogen specifikke regler for arbejdstagere.
På den anden side er der i reglerne om beskyttelse af
arbejdstagere, f.eks. med hensyn til arbejdstid og arbejdsforhold, ikke taget hensyn til de særlige forhold inden for
indlandsskibsfart eller til de eksisterende regler om bemanding.
Hertil skal føjes, at indlandsskibsfart er kendetegnet ved et
særdeles stort antal selvstændige erhvervsdrivende.

(1) Den europæiske konvention om international transport af farligt
gods på Rhinen.
(2) KOM(97) 367 endelig.

(3) Regulativ om undersøgelse af skibe på Rhinen (Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn), kapitel 23.

5.2.

Lovgivning om besætning
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Harmonisering

5.4.1. Harmoniserede europæiske regler om besætningers
kvalifikationer og klarhed omkring gensidig anerkendelse
fremmer den sociale integration og sikkerheden på europæisk
plan, så man i de involveredes interesse kan virkeliggøre fælles
spilleregler.
5.4.2. Nylige drøftelser mellem Centralkommissionen og
Donau-kommissionen har bl.a. drejet sig om gensidig anerkendelse af bådførercertifikater i de involverede medlemsstater.
5.4.3. Europa-Kommissionen har nedfældet den gensidige
anerkendelse af bådførercertifikater i direktiv 91/672/EØF og
96/50/EF.
5.4.4. Med hensyn til den øvrige besætnings kvalifikationer
er der behov for harmonisering på europæisk plan samt
klarhed over den gensidige anerkendelse af de pågældende
certifikater. Harmoniserede uddannelsesforløb kan yde vigtige
bidrag til gennemførelsen af den tilsigtede harmonisering af
lovgivningen om besætninger på europæisk plan.

5.5.

Kommunikation
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6.1.2. Indlandsskibsfarten kan på grund af sit vækstpotentiale spille en vigtig rolle ved overgangen til andre transportformer (modal shift) og intermodalitet.

6.1.3. Det fremgår af de fælles konklusioner fra det blandede rådgivende udvalg EU/Rumænien (2), at politikken med
henblik på optimering af Donau som paneuropæisk korridor i
TEN-netværket i første instans er rettet mod at skabe en
forbindelse mellem korridor VII (3) og resten af det paneuropæiske transportsystem. Arbejdet med at koble de forskellige
dele af det paneuropæiske transportnetværk sammen er for
nylig inden for en bredere ramme blevet kraftigt stimuleret.

6.1.4. EØSU har allerede tidligere, og det gentages her,
efterlyst en permanent og struktureret dialog i de paneuropæiske korridorer, som skal forbedre kontakterne mellem de
socioøkonomiske partnere fra landene i Central- og Østeuropa (4).

6.2.

Kommissionens Hvidbog »Den europæiske transportpolitik
frem til 2010: De svære valg« (5)

5.5.1. Et vigtigt emne er kommunikationen inden for den
internationale, teknisk-nautiske trafik på de indre vandveje. I
europæiske lande med indlandsskibsfart bruges der forskellige
sprog, som i betragtning af arbejdskraftens mobilitet såvel
mellem de involverede lande som mellem forskellige deltagere
i skibstrafikken allerede har ført til kommunikationsvanskeligheder og også vil kunne gøre det i fremtiden.

6.2.1. Kommissionen har besluttet at gøre front mod de
konstaterede problemer inden for transportsektoren og angiver
en række politiskeløsninger, som især skal sikre overgangen til
andre transportformer.

5.5.2. Som garanti for transportsikkerheden er det at kunne
forstå hinanden meget vigtigt og fortjener opmærksomhed. I
denne forbindelse kan der henvises til »Guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure«. I denne håndbog gives der
anvisninger om sprogbrug i kommunikationen mellem skibe
indbyrdes og mellem skibe og landjord.

6.2.2. Inden for transportpolitikken er der formuleret et
antal centrale målsætninger. I hvidbogen gør Kommissionen i
denne forbindelse opmærksom på, at der indtil nu er gjort
utilstrækkelig brug af de muligheder, som indlandsskibsfarten
byder for at aflaste den stadig tættere trafik på vejene.

6. Nuværende rammer for den europæiske politik

6.1.

6.2.3. For at forstærke indlandsskibsfartens position og
indgyde sektoren nyt liv planlægger Kommissionen at løfte
harmoniseringen af de tekniske forskrifter for hele EU’s net af
indre vandveje, bådførercertifikaterne og kravene til besætningen op på et højere niveau.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs syn på
indlandsskibsfartens fremtid

6.1.1. I en nylig udtalelse om »Fremtiden for det transeuropæiske transportnet »Indre vandveje«« (1) nævner EØSU godstransport ad indre vandveje som en af de mulige løsninger,
hvis betydning alt for ofte undervurderes.

(1) Se EØSU’s udtalelse om »Fremtiden for det transeuropæiske
transportnet »Indre vandveje«« EFT C 80 af 3.4.2002.

(2) EU Energy and Transport in figures, Statistical pocketbook 2002, ISSN
1225-1095.
(3) Østrig, Kroatien, Tyskland, Moldavien, Ukraine, Ungarn, Rumænien, Bulgarien og Slovakiet.
(4) Se EØSU’s udtalelse 1351/2002 om »Virkeliggørelse af den
strukturerede sociale dialog i tilknytning til de paneuropæiske
transportkorridorer«.
(5) KOM(2001) 370 endelig af 12.9.2001.
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6.2.4. Som led i den nye europæiske transportpolitik
tilstræber Kommissionen en styrkelse af Fællesskabets position
inden for internationale organisationer, herunder CCR og
Donau-konventionen (1).

6.3.

sammen med det samarbejde, som igennem nogle år har
fundet sted mellem Donau-kommissionen og centralkommissionen for sejlads på Rhinen i form af fælles udvalg. Forhandlingerne om en eventuel revision omfatter især:

—

det principielle spørgsmål om definitionen på fri skibsfart
på Donau (udelukkende frihed for skibsfart eller frihed
for skibsfart og transport)

—

karakteren af Donau-kommissionens beslutninger (henstillinger eller bindende afgørelser).

Bemærkninger fra Europa-Parlamentet til Kommissionens
hvidbog »Den europæiske transportpolitik frem til 2010: De
svære valg«

6.3.1. I betænkningen om Kommissionens hvidbog (2)
anser Parlamentet de indre vandveje for et vigtigt redskab til
opnåelse af transportpolitikkens mål, fordi det er en fornyende,
miljøvenlig og relativt billig transportform, og det mener, at
indlandsskibsfarten gennem investeringer i et passende omfang
skal moderniseres, opvurderes og udvides.

6.6.
6.4.
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Paneuropæiske politiske intentioner

Europa-Kommissionen og Centralkommissionen for Sejlads
på Rhinen

6.4.1. Den 3. marts 2003 indgik Europa-Kommissionen og
Centralkommissionen for Sejlads på Rhinen en samarbejdsaftale. Både Europa-Kommissionen og Centralkommissionen stræber hen imod fælles målsætninger for udviklingen af indlandsskibsfarten. Som følge heraf er begge organisationer fast
besluttet på at fremme foreningen af markedet for indlandsskibsfart på grundlag af princippet om skibsfartens frihed.
Europa-Kommissionen og Centralkommissionen udtrykker
hermed, at et effektivt samarbejde er nødvendigt for at skabe
betingelser for opblomstringen og den fuldstændige udvikling
af potentialet i den europæiske indlandsskibsfart.

I nylige politiske beslutninger anerkendes indlandsskibsfartens
interesser og der ydes et positivt bidrag til at opnå en bedre
position.

—

På den Paneuropæiske konference om transport på indre
vandveje i Rotterdam den 5. og 6. september 2001 (3)
erklærede repræsentanter fra regeringer for europæiske
lande og fra internationale organisationer og observatører
fra andre lande, som har interesse i transport ad indre
vandveje, at »Ministerial Conference on Timely Issues of
European Inland Waterway Transportation« (Budapest,
september 1991) har sat skub i debatten og aktionerne til
fremme af transport ad indre vandveje og fjernelsen af
hindringer for udviklingen af denne transportform. De
erklærede at ville skabe et gennemskueligt og integreret
paneuropæisk transportmarked på indre vandveje på
grundlag af gensidighedsprincipper, navigationsfrihed,
fair konkurrence og ligebehandling af brugerne af de
indre vandveje.

—

Donau-kommissionen overvejer en modernisering og en eventuel revision af Beograd-konventionen. Dette hænger bl.a.

På det fjerde kollokvium tilrettelagt af IVR sammen med
Europa-Kommissionens informationskontor for teknisk
assistance om fremtidsperspektiverne for indlandsskibsfarten den 21. og 22. marts 2002 vedtog de tilstedeværende repræsentanter for internationale institutioner, ministerier, indlandsskibsfarten, forsikringsbranchen, speditører og repræsentanter for de øvrige brancher ved konferencens afslutning en resolution om fremme af
standardiseringen af indlandsskibsfarten.

(1) På sektionsmødet oplyste Kommissionens repræsentant, at det
den 1. august blev beslutet at indlede forhandlinger.
(2) Betænkning om Kommissionens hvidbog (KOM(2001) 370 —
C5-0658/2001 — 2001/2281(COS)) af 9.12.2002.

(3) Erklæring vedtaget af Rotterdam-konferencen den 6. september
2001.

6.4.2. Medlemsstaterne i Centralkommissionen for Sejlads
på Rhinen undertegnede den 28. november 2002 protokol
nr. 7 til den reviderede Mannheim-konvention, som gør det
muligt at anerkende certifikater og patenter, som er givet på et
grundlag, der kan sammenlignes med det, der findes i reglerne
for sejlads på Rhinen. Dette tiltag, som især kan vedrøre
dokumenter fra Fællesskabet, sigter mod en pragmatisk harmonisering af de forskellige ordninger og en forenkling af de
administrative forpligtelser for indlandsskibsfartsbranchen.

6.5.

Donau-kommissionen
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7. Anbefalinger

7.1.

kommissionens nuværende ordninger er de fremtidige
medlemsstater fra og med tiltrædelsen forpligtet til at
implementere gældende fællesskabsret i deres nationale
lovgivninger. På baggrund af Donau-kommissionens position og koordinerende rolle mellem øst og vest kan
Donau-kommissionen inden for et udvidet EU komme til
at spille en vigtig rolle som bindeled mellem EU (og
EU’s medlemsstater) og Donau-kommissionens øvrige
medlemsstater. En ny Donau-konvention, hvilket anbefales i rapporten om optimering af Donau som paneuropæisk korridor i TEN-netværket, udarbejdet af Det Blandede Rådgivende Udvalg EU/Rumænien, som bør følge
linjerne i CCR’s og EU’s regelsæt, vil kunne være til stor
gavn.

Anvendelsesområde og retsinstrumenter

7.1.1. For at virkeliggøre integrerede retsordninger og en
ensartet lovgivning for indlandsskibsfarten er det nødvendigt at
harmonisere de bestående traktater, konventioner og bilaterale
traktater, som gælder på nationale og internationale vandveje.

7.1.2. Den tilsigtede harmonisering vedrører de nuværende
og fremtidige medlemsstater af Den Europæiske Union, samt
tredjelande, som har sejlbare vandvejsforbindelser med disse
stater.

—

7.1.3. De retsinstrumenter, hvormed den tilsigtede harmonisering og standardisering kan virkeliggøres, består af integration af bestående ordninger eller gensidig anerkendelse af
regler, som har forbindelse hermed, hvad angår offentligretlige
aspekter, og indførelse og ratificering af internationale konventioner, hvad angår privatretlige aspekter.

7.2.

7.2.2. I n t e g r e r e d e s y s t e m e r

—

Det er overvejende sandsynligt, at den relevante Balkandel
— Bulgarien og Rumænien allerede i 2007, Kroatien er
for nylig også blevet kandidat og senere følger Serbien og
Montenegro sikkert — bliver medlem af Den Europæiske
Union. Donau-landene falder fra da af på grund af
gældende fællesskabsret ind under den europæiske indlandsskibsfartslovgivning. Med EU’s tiltrædelse til af Central-kommissionen for sejlads på Rhinen, sådan som det
skal ske ifølge Kommissionens Hvidbog, anerkender
Fællesskabet Mannheim-konventionens juridisk bindende
karakter som basis for en paneuropæisk ordning for
indlandsskibsfarten.

Offentligretlige aspekter

7.2.1. Europæisk indlandsskibsfart reguleres for øjeblikket
af forskellige ordninger, som resulterer i retsinstrumenter og
regelsæt, som afviger fra hinanden. Der sigtes til de stater, som
hører under Rhin-kommissionens system, og de under Det
Europæiske Fællesskabs system hørende medlemsstater, samt
de lande, som hører under Donau-kommissionens ordning.
Centralkommissionens og Den Europæiske Unions ordninger
har lovgivende karakter, og medlemsstaterne overlapper delvist
hinanden, hvorimod Donau-kommissionens ordning kun er
vejledende.

—
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EU’s regler og reglerne fra Centralkommissionen for
Sejlads på Rhinen på indlandsskibsfartsområdet er delvis
afstemt efter hinanden indholdsmæssigt eller vil blive det
inden for en overskuelig tid. Beskyttelsen af skibsfarten,
hvad angår sikkerhed og skibes tekniske tilstand på
grundlag af den højeste standard, vægtes højt. Yderligere
integration af regelsæt på grundlag af gensidighed bør
anbefales på grundlag af de højeste og allerede indførte
standarder.
EU’s og Donau-kommissionens ordninger med hensyn til
de fremtidige medlemsstater af begge institutioner vil
være mindre komplicerede fra det tidspunkt tiltrædelsen
sker. I betragtning af den vejledende karakter af Donau-

7.3.

Privatretlige aspekter

Efter at alle transportformer allerede i årtier har været underlagt
ensartede ordninger, hvad angår de privatretlige aspekter, må
det stå tydeligt, at det er af stor betydning for indlandsskibsfarten som en i særdeleshed grænseoverskridende transportform,
at der indføres et harmoniseret og ensartet regelsæt. En hurtig
ikrafttrædelse af de internationale konventioner er set fra
indlandsskibsfartens synspunkt nødvendig for

—

at virkeliggøre de politiske målsætninger på europæisk
plan;

—

at forebygge udarbejdelsen i utide af ny lovgivning for
indlandsskibsfarten i de fremtidige medlemsstater af Den
Europæiske Union og andre Donau-lande og at undgå en
yderligere splittelse af indlandsskibsfartsreglerne;

—

at lukke det manglende led i den internationale transportkæde.

14.1.2004

7.4.

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Ratificering og tilblivelse af internationale konventioner

De (nuværende og fremtidige) medlemsstater af Den Europæiske Union opfordres derfor til:

—
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at træffe alle forholdsregler, som på forskellige områder
skal forebygge lovspaltning og føre til en standardisering
af indlandsskibsfarten på diverse områder.

7.5.

Social dialog

—

at ratificere og gennemføre de allerede indgåede internationale konventioner (Budapest-konventionen om aftalen
om godstransport ad indre vandveje (CMNI), Strasbourgkonventionen om begrænsning af ansvaret inden for
indlandsskibsfart (CLNI));

Tilvejebringelse af et fælles grundlag for lovgivningen om
besætning i EU er nødvendig for at kunne skabe ens vilkår. En
social dialog mellem organisationer af arbejdsgivere, arbejdstagere og selvstændige vil kunne yde et væsentligt bidrag hertil
og samtidig skabe et bedre forhold mellem bemandingsregler
og regler om beskyttelse af arbejdstagerne.

—

at skabe en grundig og juridisk stabil, international
konvention om erstatningsansvar for skader og/eller tab
ved transport af skadelige stoffer ad indre vandveje
baseret på det udkast til konvention om erstatningsansvar
for skader ved transport af farlige stoffer ad indre vandveje
(CRDNI), som er udarbejdet på erhvervslivets initiativ;

7.6.

Opfølgning

EØSU anmoder alle parter om at arbejde videre i denne
retning. Udvalget vil også selv fortsætte sine bestræbelser på så
hurtigt som muligt at få indført ens retsregler for alle indre
europæiske vandveje.

Bruxelles, den 24. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Grønbog — En iværksætterkultur
i Europa«
(KOM(2003) 27 endelig)
(2004/C 10/14)
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 21. januar 2003 under henvisning til EFtraktatens artikel 262 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om
»Grønbog — En iværksætterkultur i Europa«.
Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug,
som udpegede Ben Butters til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 3. september 2003.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling den 24. og
25. september 2003, mødet den 24. september, følgende udtalelse med 38 stemmer for, 3 imod og 2
hverken for eller imod.

SAMMENDRAG AF UDTALELSEN
I indledningen beskrives udtalelsens sigte, mål og rammer, idet
der lægges vægt på det særlige behov for at arbejde inden for
de parametre, som fastlægges i grønbogen, med henblik på at
bidrage så konstruktivt som muligt til den igangværende
udvikling af en langsigtet europæisk politisk ramme, som vil
fremme iværksætteraktiviteterne.
—

—

—

—

I afsnit 2 fremføres korte, generelle bemærkninger til
grønbogen om iværksætterkultur som helhed, hvorefter
to spørgsmål, der er af central betydning for dette område,
tages op: Fremme af iværksætterånd og tilvejebringelse af
et egnet klima for iværksættervirksomhed, som behandles
nærmere i afsnit 3 og 4.
I afsnit 5 behandles nogle af de vigtigste punkter i
grønbogen om iværksætterkultur:
—

Hvorvidt det er nødvendigt at skelne mellem forskellige typer iværksætterkultur

—

Hvorvidt iværksætterkultur er for alle

—

Iværksætterkulturens bidrag til samfundet

—

De faktorer, som motiverer iværksættere

—

Hvorvidt den amerikanske iværksættermodel er den
rette model for Europa

—

Iværksætterens indvirkning på samfundet.

I udtalelsens afsnit 6 afdækkes en række politiske prioriteter med henblik på fremme af iværksætteraktiviteter, og
der fremføres visse konkrete henstillinger om foranstaltninger og en række forslag, som bør tilgodeses under
opfølgningen af grønbogen om iværksætterkultur.
Afsnit 7 indeholder udvalgets korte svar på de 10 spørgsmål, som stilles i grønbogen om iværksætterkultur; i
afsnit 8 uddrages der konklusioner.

1. Indledning

1.1.
Formålet med denne udtalelse er at bidrage til forståelsen og stimuleringen af iværksætterkulturen, hvilket er en
løbende proces. I Lissabon-dagsordenen og det efterfølgende
europæiske charter for små virksomheder fremhævedes vigtigheden af iværksætteraktiviteter for bæredygtig udvikling i
Europa og behovet for at skabe et politisk miljø, som var
fremmende for iværksætterånden.

1.2.
Iværksætterkultur er et altomfattende kulturelt begreb,
der er karakteriseret ved en bestemt mentalitet, og som
kommer til udtryk på mange måder. I denne udtalelse fokuseres
der på iværksætterkulturens økonomiske dimension i form af
virksomhedsdrift samt de faktorer, der får folk til at vælge
denne aktivitet.

1.3.
Udvalget vil i udtalelsen arbejde inden for grønbogens
parametre, ramme og dagsorden. Det vil undersøge og uddybe
de punkter, der er omfattet af grønbogen, og vil bidrage
positivt med henstillinger til den handlingsplan, som stats- og
regeringsoverhovederne anmodede om på Det Europæiske
Råd møde i foråret 2003.

2. Generelle bemærkninger

2.1.
Udvalget glæder sig over grønbogen om iværksætterkultur og mener, at Europa-Kommissionen bør lykønskes for
et fremragende stykke arbejde. Det mener, at grønbogen om
iværksætterkultur giver en utrolig nyttig oversigt over de
største udfordringer, som fremtidige og eksisterende virksomhedsejere og -ledere står over for, ligesom den giver et
værdifuldt overblik over årsagerne til, at iværksætteraktiviteten
er relativt lav i Europa.
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2.2.
Da Kommissionens grønbog ansporer til en livlig debat
i erhvervslivet og blandt de politiske beslutningstagere, bør
den betragtes som et vellykket initiativ i sig selv. Den vil
imidlertid kun få en vedvarende virkning, hvis Kommissionen
nu bygger videre på dette fundament ved at udstikke en
ambitiøs og omfattende plan for konkrete tiltag og derefter
sikrer, at planen gennemføres af de politiske beslutningstagere
og aktører på lokalt, regionalt, nationalt samt EU-plan.

2.2.1. Endvidere henleder udvalget opmærksomheden på,
at det er afgørende vigtigt at få fastlagt en politik, som bygger
på iværksætternes behov. Dette forudsætter input fra SMVsamfundet gennem inddragelse af den bredest mulige vifte af
organisationer, som repræsenterer virksomhederne på alle
niveauer af politikformuleringen og straks fra de indledende
stadier i beslutningsprocessen.

2.2.2. Udvalget mener, at der bør sondres mellem en politik
for iværksætterkultur, hvis formål skal være at orientere alle
om iværksætterkultur, og en politik for erhvervsstøtte, som
skal omfatte en række praktiske og lovgivningsmæssige foranstaltninger med det sigte at begrænse hindringer og at fremme
virksomhedernes udvikling. Det henstiller, at handlingsplanen
deler sit indhold op i to særskilte områder.
—

fremme af iværksætterkultur: Dette tiltag skal have til
formål at udvikle en iværksætterkultur, at »genskabe« og
forbedre iværksætteres ry blandt potentielle iværksættere,
i skole-, universitets- og familiemiljøet, inden for offentlige og private tjenester, især i pengeinstitutkredse og i EU’s
og medlemsstaternes forvaltninger;

—

tilvejebringelse af et egnet klima for iværksættervirksomhed: Dette skal tage sigte på at fastlægge et praktisk
gennemførligt handlingsprogram med henblik på at
fremme iværksættervirksomhed som svar på de ti spørgsmål i grønbogen.

3. Fremme af iværksætterånden

3.1.
Som det anføres i grønbogen, er iværksætterkultur et
udtryk for en holdning. Denne holdning kan ikke dikteres, men
den kan stimuleres. En kombination af en alsidig uddannelse og
møde med iværksætterkulturen fra en tidlig alder kan bidrage
ved at tilskynde børn og unge til at tænke og opføre sig mere
som iværksættere og i sidste ende overveje at starte deres egen
virksomhed.

3.2.
I handlingsplanen bør man være nøje opmærksom på
at indføre begrebet iværksætterånd for piger og drenge i
skolealderen, idet denne modningstid er et godt socialt indlæringstidspunkt for fremtidens potentielle virksomhedsejere og -
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ledere. I lang tid har iværksætterkultur traditionelt været
betragtet som vejen til beskæftigelse og social mobilitet for
nogle mennesker, der ellers har begrænsede muligheder på
arbejdsmarkedet, såsom personer uden de store akademiske
evner og økonomiske migranter. Samfundet og arbejdsmarkedet viser imidlertid i stadig større grad, at virksomhedsejerskab
kan tilbyde muligheder for alle. Handlingsplanen bør omfatte
overvejelser om, hvordan iværksætterkultur kan præsenteres
for personer med alle slags evner som en positiv valgmulighed
og ikke som en reaktion på begrænsede jobmuligheder.

3.3.
Det er vigtigt at prise iværksætterkulturen, hvis befolkningens opfattelse af iværksættere i Europa skal forbedres. Det
er imidlertid almindeligt kendt, at det er vanskeligt at ændre
den kulturelle holdning til iværksætterkultur, ligesom det er en
langsigtet proces. Anvendelse af rollemodeller og lovprisning
af iværksætterkulturens dyder kan være en hjælp, men
praktiske politikker, som kan skabe det rigtige miljø for
virksomheders trivsel, vil i det lange løb være mere effektive
og bør være i fokus i forbindelse med de politiske beslutningstageres aktiviteter.

3.3.1. Udvalget konstaterer, at undervisningen på universiteter og højere offentlige eller private læreanstalter er tilbøjelig
til at fokusere på store virksomheder på bekostning af analyser
af mindre virksomheder. I dag dækker ordet »virksomhed«
hovedsageligt over kapitalens og børsværdiens størrelse. En
klarere forståelse af mindre virksomheder og mikrovirksomheder forudsætter imidlertid en vurdering af iværksætterkulturens
særlige sociale aspekter, såvel som af traditionelle, finansielle
overvejelser.

Udvalget anmoder om, at der foretages økonomiske og
videnskabelige undersøgelser over de modeller, som er kendetegnende for mindre virksomheder. Dette vil gøre det muligt
for de fremmekampagner, som handlingsplanen lægger op til,
at beskrive de faktiske forhold omkring virksomheder med en
menneskelig størrelse og forbedre billedet af dem, der leder
disse virksomheder: mikrovirksomheder bør af befolkningen
opfattes som noget vigtigt og bør også blive et symbol på
faglig succes, både for lederen og for de ansatte.

3.4.
Som et indledende skridt bør man i handlingsplanen
fastlægge hvad en virksomhed er og hvad drift af en virksomhed indebærer. Drift af en virksomhed medfører, at der
skal holdes styr på en lang række ressourcer, herunder
menneskelige, finansielle og fysiske (bygninger og udstyr), med
det sigte at frembringe varer og tjenesteydelser til dækning af
et markeds behov. Virksomhedsejere skal varetage forbindelser
til leverandører, ansatte, kunder og eksterne interessenter,
herunder repræsentative og statslige organer. Virksomhedsejerne er også nødt til at opretholde både deres egen og medarbejdernes motivering. Kun en vurdering af disse roller og
processer vil kunne være med til at danne grundlaget for en
bedre iværksætterkultur.
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3.5.
For at fremme iværksætterkulturen kan det være
nødvendigt at inddrage en række organisationer fra den
offentlige og private sektor. Det er vigtigt, at iværksætterkulturen integreres i aktiviteterne og politikkerne i alle offentlige
institutioner såsom Europa-Kommissionen samt nationale,
regionale og lokale myndigheder. Det er nødvendigt at skabe
større forståelse for iværksætterånden og virksomhedsbegrebet
samt at indpode dem i embedsmændene i disse institutioner
samt i politikere og i den overvældende mængde af andre
private og offentlige institutioner, som enten iværksætter, fører
tilsyn med eller gennemfører politikker, som har betydning for
fremtidige og eksisterende iværksætteres virksomheder.
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i forhold til tidligere og efterfølgende aktiviteter samt relevans
for opfyldelse af Lissabon-dagsordenens målsætninger. Især er
der behov for kontinuitet med det europæiske charter for små
virksomheder fra 2000, og handlingsplanen bør søge at
supplere og medtage henstillinger om gennemførelse af charterets ti handlingslinjer (1).

5. De vigtigste punkter i grønbogen om iværksætterkultur
3.6.
Formidleres rolle er også af afgørende betydning for at
kunne fremme en iværksætterkultur. Mange erhvervsorganisationer er ivrige efter at etablere et tættere samarbejde med de
politiske beslutningstagere og har meget nemmere ved at nå
deres medlemmer gennem fremmende aktiviteter end de
offentlige organer.

3.7.
Medierne spiller en hovedrolle i formidlingen af iværksætterkultur og i forståelsen af, hvordan erhvervslivet fungerer;
som regel lægges der dog for megen vægt på storforetagender
og multinationale koncerner. I handlingsplanen bør der fastlægges strategier med sigte på at fremhæve iværksætterens
rolle, at bibringe en bedre forståelse af mindre virksomheder
og mikrovirksomheder og at opvurdere traditionelle og håndværksbaserede fag og aktiviteter.

4. Tilvejebringelse af et egnet klima for iværksættervirksomhed

4.1.
Der er en vis følelse af desillusionering i SMV-kredse
omkring den politik til støtte af iværksættere, som EU har
iværksat. Det er således en almindelig overbevisning, at EU’s
institutioner bedst kan hjælpe SMV’erne ved at gribe mindre
ind på visse områder. SMV’er opfatter EU som kilden til megen
byrdefuld lovgivning, mens de på den anden side finder det
vanskeligt at forstå og anerkende de EU-tiltag, der har til
formål at fremme ejerskab af virksomheder.

4.2.
Det er tydeligt, at der kan gøres mere for at stimulere
iværksætterkulturen og fremme virksomhedsejerskab. Det er
imidlertid vigtigt at anvende en fremgangsmåde, der i højere
grad end tidligere er baseret på »bottom up«-princippet, som
trækker på et væld af erfaringer og praksis, og som udøves i
samarbejde med virksomheder og deres interessenter, i stedet
for »top-down«-pålæggelse af initiativer og love.

4.3.
På baggrund af knopskydningen af virksomhedsinitiativer på europæisk plan og SMV-samfundets tidligere desillusionering er det vigtigt, at handlingsplanen indebærer kontinuitet

5.1.
Diskussionerne om definitionen af iværksætterkultur
får aldrig ende, og der findes ingen rigtige eller forkerte svar.
Med definitionen af iværksætterkultur i II.A.iii (s. 6) og tonen i
grønbogen generelt undlader man at se ordentligt på det, der
kan beskrives som »rutineiværksætterkultur«. Det er ikke alle
iværksættere, der kombinerer risikovillighed, kreativitet og/
eller nytænkning med fornuftig forvaltning, som grønbogens
definition af iværksætterkultur ellers antyder. Endvidere ønsker
udvalget at fremføre, at en definition på iværksætterkultur
også bør omfatte begrebet belønning og anerkende den brede
vifte af belønninger, som udgør iværksætteres motivation.

5.2.
Der sikkert mange flere eksempler på virksomhedsejere, som blot søger at opnå stabilitet og at overleve, end der er
iværksættere af den slags, som grønbogen henviser til. SMV’er
drives af folk med forskellige ambitioner for deres virksomhed,
med forskellige evner og ledelsestalent, er placeret i såvel
velstående som fattige områder samt i en række forskellige
erhvervssektorer, hvoraf nogle er traditionelle og nogle banebrydende. Opfølgningen på grønbogen om iværksætterkultur
behøver ikke at foreskrive, hvad iværksætterkultur omfatter,
men bør i stedet søge at dække alle typer iværksættere, som
driver alle typer virksomheder og er placeret i forskellige lokale
og sektorielle rammer.

5.3.
Det er vigtigt at understrege, at iværksætterkultur ikke
er løsningen på alle samfundets problemer, og at ikke alle har
potentiale til at lykkes som iværksættere. I opfølgningen til
grønbogen skal dette erindres, og i handlingsplanen bør der
følgelig fokuseres på at identificere, tilskynde og støtte de
personer, der ønsker at blive succesrige iværksættere, i stedet
for at forsøge at få personer til at blive iværksættere mod deres
overbevisning eller tvinge ansatte eller arbejdsløse til at blive
selvstændige.

(1) I sin initiativudtalelse om det europæiske charter for små virksomheder opfordrede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Kommissionen til »at søsætte en egentlig flerårig handlingsplan
på EU-plan og i medlemsstaterne med henblik på konkret
gennemførelse af chartret«, EFT C 48 af 21.2.2002.
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5.4.
De statistikker, som Kommissionen anvender, synes at
antyde, at jobtilfredsheden blandt selvstændige er højere end
blandt ansatte, men at en voksende andel af selvstændige
skaber nye udfordringer for det europæiske samfund. For den
enkelte kan selvstændig erhvervsvirksomhed dog også skabe
problemer, og, som det også gælder for iværksættere, er dette
ikke det rigtige valg for alle. I handlingsplanen skal der tages
højde for disse problemstillinger.

5.5.
I grønbogen understreges det helt korrekt i B. iii, at der
er mange årsager til, at folk bliver iværksættere, og at
økonomisk vinding ikke altid er det primære. Andre motiverende faktorer er bl.a. uafhængighed, jobtilfredsstillelse, brug
af personlige kompetencer og færdigheder og muligheden for
selv at skabe balance mellem arbejde og fritid. Derfor skal
betydningen af selvrealisering også i høj grad tages i betragtning, når der skal foretages en afvejning mellem risiko og
belønning, selv om lavere skatter er en oplagt måde at øge
iværksætternes belønning på.

5.6.
Begrebet omkring en enkelt »model for iværksætterkultur« indebærer, at de, der formulerer politikken, søger at
opstille én foreskrivende, ensrettet holdning til iværksættere i
hele Europa. Dette vil med stor sandsynlighed forstærke den
almindelige holdning blandt SMV’erne om, at de politiske
beslutningstagere ikke forstår iværksætterens virkelighed og de
mangfoldige iværksætterkulturer, der i praksis er tale om.

5.7.
I grønbogens afsnit C behandles EU’s mangler og
muligheder på iværksætterområdet, og som følge af valget af
data rejses der indirekte et afgørende spørgsmål: Bør EU
stile efter den amerikanske tilgang til tilskyndelse til nye
iværksætterinitiativer? De oplyste data antyder, at færre europæere end amerikanere etablerer virksomheder, og at mange
flere europæere foretrækker at være ansatte i stedet for
selvstændige. Mange iagttagere mener, at den europæiske
socialmodel er en af hovedårsagerne til, at flere europæere
foretrækker at være ansatte. I opfølgningen af grønbogen er
det nødvendigt at overveje, a) hvorvidt disse data alene
er tilstrækkelige til at sammenligne aktiviteten EU-staterne
imellem og i forhold til resten af verden, b) virkningerne af
denne præference for at være ansat i forhold til at være
selvstændig, c) hvorvidt dette er direkte forbundet med manglen på iværksætterdynamik i Europa, og d) hvorvidt løsningerne er acceptable for det europæiske samfund.

5.7.1. Udvalget går ind for udvikling, indsamling og anvendelse af nogle mere systematiske europæiske benchmarkingoplysninger vedrørende mindre virksomheder, hvor der bør
opereres med fælles definitioner (1). Dette vil gøre det lettere at

(1) Baseret på Kommissionens reviderede definitioner fra maj 2003
af mikrovirksomheder, mindre og mellemstore virksomheder,
som skal anvendes fra 1. januar 2005 (C(2003) 1422).
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måle omfanget af iværksætteraktiviteter i hele EU mellem
medlemsstater og regioner og igennem længere perioder,
hvilket vil kunne give et solidt grundlag for den politik, som
skal føres.

5.8.
Udvalget er af den opfattelse, at forsøget på at opnå en
større iværksætterdynamik bør fokusere på iværksætternes
kvalitet, ikke på deres kvantitet. At tilskynde flere til at blive
selvstændige eller gå ind i etableringen af en virksomhed
vil ikke nødvendigvis resultere i vellykkede, bæredygtige
iværksætteraktiviteter. Det er vigtigt at overveje, hvilken fortrængningseffekt en alt for vidtgående opstartpolitik vil få for
eksisterende virksomheder. Handlingsplanen bør omfatte flere
muligheder for eksisterende såvel som nyetablerede virksomheder.

5.9.
Alle virksomheder har en indvirkning på samfundet,
hvad enten den er positiv eller negativ, tilsigtet eller utilsigtet.
I lyset af den vision om Europas økonomiske udvikling, som
EU’s stats- og regeringschefer beskrev i Lissabon i 2000, og
den rolle, som SMV’erne spiller i denne proces, er det vigtigt,
at opfølgningen af grønbogen giver et mere omfattende billede
af iværksætternes bidrag til samfundet (B.iv). Mange SMV’er
udøver måske »ansvarlig iværksætterkultur«, mens andre ikke
gør. Det er nødvendigt at udstikke en passende ikke-lovgivningsmæssig politik til fremme af ansvarlig iværksætterkultur.

6. Politiske prioriteter for fremme af iværksætterkultur

6.1.
Politikkernes indvirkning på iværksætterkulturen er
kompliceret og vanskelig at måle nøjagtigt. Erklæringen »Ad
politisk vej kan man bidrage til at højne iværksætterkulturen«
er imidlertid velbegrundet og gælder for politisk beslutningstagning på alle planer.

6.1.1. Udvalget erkender, at holdningerne til de politiske
prioriteter vedrørende tilskyndelse til iværksætterkultur vil
være forskellige alt efter interessenternes indstilling. Kommissionens europæiske beskæftigelsesstrategi sætter fokus på det
forhold, at iværksætteraktivitetens hovedbidrag til konkurrenceevne, vækst og skabelse af bæredygtige kvalitetsarbejdspladser beror på en bred politik-mix, som dækker mange af de
nøgleområder, som udvalget også ønsker at fremhæve. Denne
blanding bør omfatte en bedre, regulerende og administrativ
ramme, adgang til en faglært arbejdsstyrke, fremme af mere
positive holdninger til iværksætterkultur og ledelsesfærdigheder, et opbakkende finansielt klima, velfungerende produktog arbejdsmarkeder og gunstige vilkår for forskning og
innovation (2). Udvalget opfordrer Kommissionen til nøje
at holde sig til den europæiske beskæftigelsesstrategi, når
handlingsplanen udformes.

(2) KOM(2003) 176 endelig.
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6.1.2. Herudover understreger udvalget tillige den betydning, som makroøkonomisk stabilitet har for at fremme
iværksætterkulturen.

6.1.3. Udvalget fremhæver det nødvendige i, at der i
handlingsplanen opnås en balance mellem interessenternes
ofte konkurrerende krav, når der udformes politikker for
tilskyndelse til iværksættervirksomhed.

6.2.

Bedre politiske rammer

6.2.1. Som henvisningen til den europæiske beskæftigelsesstrategi klart illustrerer, må de politiske muligheder for at
støtte mindre virksomheder ikke rubriceres snævert som
»erhvervspolitik«. I stedet bør de indarbejdes horisontalt i alle
relevante politiske områder (beskæftigelse, beskatning, miljø,
uddannelse osv.) og vertikalt på alle politiske planer. Dette vil
bidrage til at sikre, at langt flere tjenestemænd og politikere
tager højde for de nuværende og fremtidige iværksætteres
behov, end det nu er tilfældet på de fleste administrative og
politiske planer i Europa.

6.2.2. Eksempelvis er regionalpolitik et vigtigt element i
erhvervspolitikken. Udvalget opfordrer derfor Kommissionen
til at medtage henstillingerne i chartret om små virksomheder
i de operationelle prioriteter inden for de fremtidige strukturfonde og i samhørighedspolitikken.

6.2.3. Udvalget mener, at en effektiv, relevant og gennemførlig erhvervspolitik bør omfatte alle relevante offentlige og
private institutioner og organer. Inddragelse af nationale,
regionale og lokale institutioner er en forudsætning for en
effektiv udvikling og gennemførelse af politikken. Eksempelvis
kan ændringer i beskatningsordningen ikke gennemføres på
europæisk plan, men afhænger af medlemsstaternes inddragelse.

6.2.4. Det er en forudsætning for, at politikkerne kan
gennemføres i praksis, at man i handlingsplanen klart fastlægger, på hvilket niveau politikken skal udformes, gennemføres,
overvåges og evalueres. Eksempelvis kan fremme af iværksætterkultur i skoler nedfældes som et princip på europæisk plan,
men gennemførelsen kan kun finde sted i et samarbejde med
lokale organer, herunder uddannelsesmyndighederne. Dette vil
kunne sikre, at politikken gennemføres, og samtidig begrænse
antallet af initiativer, som ikke er holdbare.

6.2.5. Det, at man går bort fra en skarpt afgrænset erhvervspolitisk fremgangsmåde på EU-plan, betyder ikke, at Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik skal spille en
mindre rolle. Tværtimod bør GD for Erhvervspolitik spille en
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større rolle på baggrund af udnævnelsen af en SMV-repræsentant ved at styrke sin indflydelse på tværs af Kommissionens
tjenestegrene. Handlingsplanen bør omfatte en nærmere redegørelse for, hvordan Generaldirektoratet for Erhvervspolitiks
rolle skal udvides, så det får en endnu større indvirkning på
tværs af Kommissionen. Hvad vil GD for Erhvervspolitik
gøre for at få de repræsentative organisationer for SMV’erne
inddraget systematisk og tilstrækkelig tidligt i den politiske
beslutningsproces til at kunne bidrage konstruktivt til processen?
6.2.6. Der er en til tider større kløft mellem virksomhedsejere og -ledere og de politiske beslutningstagere. Der kan bygges
bro over denne kløft ved at høre formidlende organisationer
og repræsentative organer om alle relevante politiske initiativer
på alle de forskellige stadier i den politiske beslutningsproces.
Dette vil give SMV-sektoren mulighed for at indgå i den
politiske proces, påvirke resultaterne deraf og bakke mere op
om beslutningstagernes tiltag.
6.2.7. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har
udført meget værdifuldt arbejde inden for området bedre
regulering og forenkling, senest i udtalelsen om forenkling (1).
Dette område skal fortsat udvikles, hvis den politiske beslutningstagning skal være mere lydhør over for iværksættere
samtidig med, at der tages hensyn til interessenternes forventninger og interesser. Der skal udfoldes større bestræbelser for
at inddrage iværksætterne direkte i beslutningstagningsprocessen på et meget tidligere tidspunkt. Der skal gennemføres
grundige konsekvensanalyser, som baseres på omfattende
høringer, som systematisk vurderer alternative løsninger, og
som i forbindelse med lovforslag forklarer, hvorfor der ikke er
valgt en ikke-lovgivningsmæssig løsning.
Ud over de ovenfor nævnte politikområder er der naturligvis
et utal af andre, mere specifikke, måder, hvorpå politikker kan
hjælpe iværksættere; nogle af disse måder omtales nærmere i
næste afsnit.

6.3.

Uddannelse af potentielle iværksættere

6.3.1. Udvalget gentager det nødvendige i at indføre begrebet iværksætterkultur allerede i en ung alder ved at give børn
positive eksempler. Herudover bør uddannelsen inden for en
bred vifte af fag i skoler og på højere læreanstalter tilskynde til,
at der udvikles iværksætterfærdigheder, ligesom man bør sørge
for at bringe studerende i kontakt med iværksættere.
6.3.2. I uddannelsen af potentielle iværksættere bør man
også erkende, at det er muligt at blive iværksætter på et sent
tidspunkt i livet, og at man derfor ikke udelukkende bør
koncentrere sig om unge mennesker.

(1) EUT C 133 af 6.6.2003.
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Opstart af en virksomhed

6.4.1. Grønbogen henviser til den tid, det tager at starte en
ny virksomhed op, og de politiske beslutningstagere i hele
Europa har for nyligt udfoldet store bestræbelser på at
begrænse denne tid. Hindringerne for iværksættere før og efter
opstartsprocessen er imidlertid langt større, og denne ensidige
fokusering på hurtig registrering af virksomheder er malplaceret. Denne satsning på at gøre registreringen af virksomheder
hurtig og billig kan uforvarende fremme en proces, hvor nye
virksomheder etableres hurtigt og derefter går ned, hvilket
begrænser muligheden for en passende periode med research,
planlægning, kapacitetsopbygning og generel overvejelse, før
en iværksætter springer ud i at starte en ny virksomhed op.

6.5.

Ejerens/lederens personlige egenskaber er vigtige for en succesrig virksomhed. Iværksætterdynamik handler imidlertid lige så
meget om den daglige ledelse af virksomheden som om
iværksætterens nytænkning og visioner.

6.6.2. Iværksættere har større chancer for at få succes, hvis
de støttes af vejledere og andre vigtige personer, som kan
supplere deres færdigheder.

6.6.3. Fremme af indlæring og vekseluddannelse samt tilskyndelse til tværnational mobilitet for lærlinge er vigtige
punkter i tilskyndelsen til iværksætterkultur. Udvalget henstiller, at handlingsplanen lægger op til EU-finansierede programmer for lærlinge og iværksættere.

Erhvervsstøtte

6.5.1. God erhvervsstøtte kan med sikkerhed også bidrage
til mere resultatrige virksomheder. Enhver form for støtte, der
opfattes som en statslig ydelse, kan være af tvivlsom værdi, da
visse iværksættere simpelthen ikke opfatter den offentlige
sektor som en naturlig kilde til rådgivning. Iværksættere, som
behøver støtte, vil i første omgang henvende sig til det netværk
af rådgivere, som de har tillid til. Dette netværk består først af
andre iværksættere, dernæst af iværksætternes almindelige
rådgivere (revisorer, banker, advokater osv.), brancheorganisationer og professionelle organer, og først derefter henvender
de sig til andre kilder. Dette understreger vejlederes vigtige
rolle i forbindelse med at støtte iværksættere, hvorfor politikkerne bør baseres på de naturlige støttegivere.

6.5.2. Det er endvidere vigtigt, at EU’s erhvervsstøtte står i
tæt forbindelse med medlemsstaternes institutioner og politikker med henblik på at sikre vellykket og effektiv støtte og
hjælp til at opnå de fastlagte målsætninger.

6.5.3. Handlingsplanen bør overveje, hvordan iværksætterne kan tilskyndes til at bede om og anvende erhvervsstøtte.

6.5.4. Handlingsplanen bør indeholde foranstaltninger,
som kan sikre, at der ydes støtte og rådgivning i hele
opstartprocessen, dvs. både før, under og efter selve opstarten,
da dette i høj grad vil kunne forbedre en virksomheds
muligheder for at overleve og blive velstående.

6.6.
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6.7.

Uformel uddannelse

6.7.1. Der er en opfattelse af, at medarbejdere i mindre
virksomheder ikke uddannes tilstrækkeligt, og at virksomhedsejerne selv nogle gange mangler de færdigheder, der er
nødvendige for at varetage deres opgaver. Det er dokumenteret,
at langt den overvejende del af uddannelsen i mindre virksomheder, både for ejerne og de ansatte, sker på ad hoc-basis, er
uformel og fokuserer på de enkeltes særlige behov i forbindelse
med deres opgaver. Mange af disse aktiviteter anerkendes
ikke af myndighederne og disses uddannelsesinstitutioner i
forbindelse med vurderingen af arten og omfanget af den
uddannelse, der gennemføres i små virksomheder (1). På den
anden side er uddannelsesordningerne for SMV’er i offentligt
regi ofte baseret på kvalifikationer og er strukturerede, ligesom
de kræver fravær fra virksomheden. Virksomhedsejernes og
deres ansattes udnyttelse af uddannelsestilbudene er generelt
ofte lavere end forventet.

6.7.2. I forbindelse med udviklingen af en mere relevant
uddannelsespolitik for små virksomheder bør handlingsplanen
medtage dette eksisterende misforhold mellem uddannelsesudbuddet og virksomhedernes behov, navnlig med hensyn til
indhold og metode. Politikken kan afhjælpe dette misforhold
ved at flytte sig hen i retning af, hvordan iværksætterne
og deres ansatte uddanner sig, og fremme mere fleksible
undervisningsmetoder. Virksomhedsejere skal også overbevises om, at uddannelse både er til fordel for deres ansatte og for
virksomhedens resultater.

Fremme af kapacitet og færdigheder

6.6.1. Fremme af kapacitet og færdigheder er af afgørende
betydning for at styrke iværksætterdynamikken i Europa.

(1) Se f.eks. J. Kitching og R. Blackburn (2003) Measuring Training in
Small Firms, Small Business Council, London, marts.
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Virksomhedsoverdragelser og planlægning af overdragelser

6.8.1. Omhyggelig planlægning af overdragelser og af ejerens/lederens ophørsstrategier er af afgørende betydning for
en god og bæredygtig iværksætterkultur. Der skal derfor
afsættes ressourcer til at overveje, hvilke politikker der kan
anvendes til at afhjælpe »overdragelseskrisen«, som betyder, at
der er mange virksomheder til salg, men ikke nok købere.
6.8.2. Én mulighed er at styrke markedet med henblik på at
gøre virksomhedsoverdragelsesprocessen mere gennemsigtig.
Andre muligheder omfatter en undersøgelse af rets- og skattesystemerne i virksomhedsoverdragelsesprocessen, dog under
hensyntagen til de arbejdstagerrettigheder, som allerede findes
på dette område på EU-niveau (1).

6.9.

Adgang til finansiering

6.9.1. Undersøgelser viser, at små virksomheder ofte finansierer opstart og vækst med deres egne ressourcer. I de tilfælde,
hvor de kræver finansiering udefra, er det som oftest fra banker.
Anvendelsen af egenkapitalfinansiering, herunder uformel og
formel risikovillig kapital, har ikke været så udbredt som
oprindeligt forudset, og dette kan skyldes mangler på markedet
eller iværksætternes utilbøjelighed til at dele ejerskabet. Generelt har den nuværende lave rente i Europa betydet, at
iværksætterne har fået relativt billig gældsfinansiering til deres
aktiviteter.
6.9.2. De forskellige undersøgelser er ikke helt enige om,
hvor stor en hindring finansieringen udgør for virksomhederne. Aktuelt synes adgang til finansiering til opstart, virksomhedsudvikling og vækst at være et stort problem for bestemte
former for erhvervsvirksomhed, for virksomheder i særlige
områder og for iværksættere med særlige karakteristika. Det er
især nødvendigt at gøre noget ved manglen på egenkapital op
til 1,5 mio. EUR.
6.9.3. Der har vist sig en stigende interesse for mikrolån
som et middel til at sætte skub i etableringen af nye virksomheder. Denne finansieringsform har dog kun mindre betydning,
når man ser på den samlede finansiering af SMV’er. Der er dog
noget, der tyder på, at den kan være særdeles relevant for
bestemte typer af virksomhedsejere og for virksomheder i
ugunstigt stillede regioner. Eksempelvis kan mikrolån udfylde
et stort hul ved finansieringen af mikrovirksomheders aktiviteter i de nye medlemsstater. Udvalget henstiller, at man i
handlingsplanen ser nærmere på mikrolåns relevans, under
hvilke omstændigheder de kan udgøre et effektivt middel til at
fremme virksomhedsejerskab, og hvorledes de bedst kan
stimuleres.

(1) Europa-Kommissionen (2002) — Endelig rapport fra Ekspertgruppen om overdragelse af små og mellemstore virksomheder, maj.
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6.9.4. I handlingsplanen bør de specifikke typer af virksomheder, som har finansieringsproblemer, behandles nærmere.
Det aktuelle finansieringsmarked er komplekst og uoverskueligt. Man bør forsøge at supplere de eksisterende finansieringskanaler, og initiativer til finansiering af iværksættere skal
baseres på de eksisterende finansieringsinstitutter i stedet for
at skabe nye strukturer.

6.9.5. Udvalget mener, at de løsninger, som foreslås i
grønbogen, såsom mikrolån og risikovillig kapital eller business angels, kun til dels svarer til de mindre virksomheders
behov. Kommissionen bør overveje at udforme faglige og
gensidige garantiordninger for at lette adgangen til udvikling
af virksomheder. Udvalget henstiller, at Den Europæiske
Investeringsfond styrker de finansielle garantiinstrumenter for
SMV-lån og i højere grad leder dem hen imod mindre
virksomheders, mikrovirksomheders og håndværksvirksomheders behov, bl.a. inden for investeringer vedrørende standardisering, miljø og anskaffelse af produktions- og kommunikationsteknologier.

6.10. Offentlige indkøb

6.10.1. En af de mest oplagte, effektive og direkte foranstaltninger, som de offentlige myndigheder kan træffe for at hjælpe
iværksættere, er at forbedre de små virksomheders adgang til
offentlige kontrakter. På samme måde som små virksomheder
har et naturligt slægtskab med andre små virksomheder (2),
synes de offentlige myndigheder imidlertid at fokusere på store
virksomheder, der drives på samme måde, når de fordeler
kontrakter. Denne vigtige kulturelle barriere, som skyldes både
de offentlige myndigheders og SMV’ernes holdninger, skal
overvindes, hvis små virksomheder skal involveres i offentlige
indkøb.

6.10.2. Der kan være mange udfordringer ved at give små
virksomheder adgang til offentlige indkøb. Kriterierne for at
vinde kontrakter fra den offentlige sektor skaber problemer
for små virksomheder som følge af kontrakternes størrelse,
sammenlægningen af forskellige tjenester i kontrakterne og de
bureaukratiske procedurer i forbindelse med at byde på
kontrakter. De offentlige myndigheders seneste forsøg på at
sikre, at kontrahenterne opfylder miljømæssige krav, kan
yderligere modarbejde de små virksomheders deltagelse i
offentlige indkøb. Handlingsplanen skal behandle disse spørgsmål mere indgående.

(2) Udvalget gør indsigelse mod erklæringen i grønbogens afsnit III.B
om, at »det er naturligt, at virksomheder af alle størrelser
samarbejder til fælles bedste«.
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6.11. Beskatning
6.11.1. Uformelle investeringer i virksomheder kan tilskyndes gennem et mere velegnet beskatningssystem. Dette kunne
bygge på skattemæssige incitamenter til geninvestering af
overskud i virksomhederne. Det har den fordel, at effektiviteten
øges, og svarer udmærket til virksomhedsejeres og -lederes
investeringspræferencer. Man undgår også herved at udvande
ejerskab som følge af udefrakommende investeringer samtidig
med, at muligheden for virksomhedsvækst øges.
6.11.2. Virksomhedsejere/-ledere vil altid kræve lavere skatter, men de vil også sætte pris på en lavere administrationsbyrde i forbindelse med skatten. Handlingsplanen bør anbefale en
analyse af forskellige fremgangsmåder til støtte for ejere/ledere
i forbindelse med betalingen af forskellige skatter (1).
6.11.3. Dette område er endnu et eksempel på behovet for
at indarbejde erhvervspolitikken i andre politiske sfærer samt
på europæisk, nationalt og regionalt plan.

6.12. Social sikring for selvstændige
6.12.1. Begrebet social sikring for selvstændige bør overvejes nøje, og der bør findes en passende balance mellem risiko
og sikring. Der består ingen åbenlys modsætning i både at
kræve lavere skatter og større social beskyttelse. Der er dog
behov for tiltag, som kan sikre, at der ikke sker forskelsbehandling af selvstændige og ejere/ledere i forbindelse med social
beskyttelse.

6.13. Iværksætterkultur og social udstødelse
6.13.1. Iværksætterkultur påvirker alle samfundslag, og
udvalget fremhæver, at det er nødvendigt, at handlingsplanen
tager højde for denne mangfoldighed. I særdeleshed skal det
anføres, at virksomheder inden for socialøkonomien, herunder
kooperativer, gensidige selskaber, stiftelser og sammenslutninger, omfatter iværksætteraktiviteter, som dog samtidig har
sociale målsætninger.
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6.13.3. Det er vigtigt, at man i handlingsplanen erkender,
at der er tale om en mangfoldighed af virksomheder og at man
også er opmærksom på erfaringerne fra virksomheder med
sociale målsætninger. Det er ligeledes vigtigt, at handlingsplanen stimulerer støtteordninger til imødekommelse af disse
virksomheders behov.

6.14. »Spin-off«-virksomheder
6.14.1. I handlingsplanen bør man også rette opmærksomhed mod at fremme »spin-off«-virksomheder fra universiteter
og højere uddannelsesinstitutioner. Meget tyder på, at selv om
der er eksempler på god praksis i EU, er potentialet for
udvikling af »spin-off«-virksomheder endnu ikke blevet udnyttet fuldt ud. Denne type foretagende, de dermed forbundne
processer og, hvor dette er hensigtsmæssigt, relevante politikker skal derfor overvejes.

6.15. Iværksætteres stempling som fiasko
6.15.1. Udvalget glæder sig over grønbogens anerkendelse
af behovet for at tage hånd om den skadelige tendens i Europa
til at stemple en ejer/leder, som har drevet en virksomhed, der
er gået konkurs, som en fiasko. Det er særligt potentielle
investorer og finansieringsinstitutter, der skal indtage en mere
positiv holdning over for sådanne erfaringer, der kan opfattes
som en værdifuld del af en iværksætters læreproces og ofte
resulterer i et mere vellykket fremtidigt forsøg med at starte en
virksomhed.

6.16. Det indre marked
6.16.1. Det europæiske indre marked er stadig et fjernt
begreb for mange SMV’er, og mange af disse vil aldrig forsøge
at udnytte de muligheder, der ligger ud over deres lokale og
nationale markeder. Ikke desto mindre har mindre virksomheder gode muligheder for at sælge deres varer og tjenesteydelser på tværs af grænserne og i andre medlemsstater. De kunne
navnlig støttes i denne proces gennem den igangværende
udvikling af en infrastruktur, som letter bevægeligheden for
varer, personer og oplysninger, samt øget gensidig anerkendelse af faglige kvalifikationer.

6.17. Udvidelsen
6.13.2. Virksomhedsejerskab er ligeledes en af de måder,
hvorpå socialt udstødte grupper kan komme ind på arbejdsmarkedet. Der er imidlertid ifølge udvalget behov for mere
forskning for at forstå den betydning, som virksomhedsejerskab har for overvindelsen af social udstødelse.

(1) Som eksempel kan nævnes den belgiske metode, hvor særlige
agenturer administrerer ansattes indkomstskat og socialsikring.

6.17.1. Som udvalget tidligere har udtalt er SMV’er »et
bærende element i omstillingsprocessen og yder et stort bidrag
til BNP og til beskæftigelsen« i de nye medlemsstater. SMV’erne
i disse lande står over for alt for store vanskeligheder på flere
felter, bl.a. med hensyn til adgang til finansiering, uddannelse,
støtte og rådgivning (2).
(2) EFT C 193 af 10.7.2001. Udtalelse om »Beskæftigelsen og den
sociale situation i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa«.
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6.17.2. Det er vigtigt, at indvirkningerne af udvidelsen på
SMV’er i EU-15 og SMV’erne i de nye medlemsstater behandles
i handlingsplanen. Det er ligeledes vigtigt, at det i handlingsplanen overvejes, hvordan den eksisterende politik kan tilpasses
de mange forskellige behov, som små virksomheder har i et
udvidet EU.
6.17.3. Som tidligere nævnt udgør adgangen til passende
finansieringsformer og -niveauer i disse lande nogle særlige
problemer, som kræver særlige løsninger.

7. Korte svar på de 10 punkter, som omtales i grønbogen
7.1.
Ovennævnte afsnit indeholder en nærmere redegørelse
for udvalgets holdning til grønbogen. Med nogle korte svar på
de 10 spørgsmål, som stilles i grønbogen, fremlægges nogle af
de vigtigste budskaber i denne udtalelse tillige med forslag
vedrørende adskillige vigtige indsatsområder.

1)

Hvilke hovedmålsætninger skal en dagsorden for iværksætterkultur i Den Europæiske Union have, og hvordan skal de knyttes
sammen med andre politiske ambitioner? Hvordan kan vi skabe
en model for iværksætterkultur i et udvidet Europa?

I en europæisk tilgang til fremme af iværksætterkulturen bør
der sættes fokus på, hvorledes man kan tilvejebringe det bedste
klima for eksisterende SMV’er gennem en mere positiv balance
mellem risiko og belønning. Dette vil også kunne begrænse
mange af de forhold, som afholder iværksættere fra at etablere
nye virksomheder.
I tilgangen bør man være opmærksom på den brede vifte
af nøglemål, herunder især: en stabil økonomi, en bedre
regulerende og administrativ ramme, adgang til en faglært
arbejdsstyrke, fremme af mere positive holdninger til iværksætterkultur og ledelsesfærdigheder, et opbakkende finansielt
klima, velfungerende produkt- og arbejdsmarkeder og gunstige
vilkår for forskning og innovation.
Ligesom virksomhederne øver indflydelse på mange af samfundets områder, omfatter og vedrører disse mål adskillige vigtige
EU-politikområder og politiske ambitioner. Det er derfor
vigtigt at tage hensyn til holdningen blandt en bred vifte af
interessenter, når man skal udforme en europæisk tilgang til
forbedring af iværksætterkulturen.

2)

Hvordan kan vi forbedre adgangen til finansiering (skattemæssige foranstaltninger, partnerskaber mellem den offentlige og
den private sektor, stærkere balancer, garantier), og hvilke
alternativer til banklån bør fremmes (finansiering fra business
angels, leasing, factoring og mikrolån fra andre långivere end
banker)? Hvordan kan iværksætterne hjælpes med at skaffe
ekstern finansiering?

I det nuværende økonomiske og finansielle klima viser undersøgelser, at mindre virksomheder som hovedregel ikke
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har mangel på finansiering. Dette bør dog ikke bortlede
opmærksomheden fra de langsigtede strukturelle finansieringsproblemer, som mindre virksomheder støder på. I forbedringerne bør hovedvægten lægges på følgende fire forhold:
kontinuitet i finansieringsstrømmen (på alle etaper under
virksomhedens udvikling), en vifte af finansieringsalternativer,
gennemsigtige kriterier for virksomheder, der ansøger om
finansiel støtte, og skattemæssige foranstaltninger til understøtning af virksomhedernes udvikling og investeringer.

En af hovedudfordringerne består i det velkendte forhold, at
iværksættere er uvillige til at udvande ejerskabet ved at ty
til aktiefinansiering, risikovillig kapital eller andre eksterne
finansieringskilder. Uformelle investeringer i virksomheder bør
fremmes gennem en mere gunstig skatteordning, som skal
være både effektiv og til fordel for virksomhedsejere/-ledere.
Det er vigtigt, at de, der søger at opnå ekstern finansiering,
tilskyndes til at være »investeringsparate«.

Løsningerne må skræddersys efter de forskellige lokale og
regionale forhold, idet især virksomheder i flere af de nye EUmedlemsstater står over for enestående udfordringer.

De offentlige myndigheder bør kortlægge eksisterende vellykkede løsninger, det være sig uformelle eller formelle, og
overveje, hvordan disse kan videreudvikles eller kopieres.

3)

Hvilke faktorer udgør den største hindring for vækst ((manglende) gensidig anerkendelse og EU-regler eller deres (manglende)
gennemførelse på nationalt plan, nationale skatteregler eller
situationen på arbejdsmarkederne)? Hvilke foranstaltninger er
bedst egnede til at støtte vækst og internationalisering (handelsdelegationer, markedsanalyser, klynge- og netværkssamarbejde,
informations- og konsulenttjenester)?

Som de største hindringer for vækst ønsker udvalget at
fremhæve makroøkonomisk ustabilitet, negativ indstilling til
iværksætterkultur, dårligt fungerende arbejdsmarkeder og den
byrde, som skyldes alt for mange eller alt for dårlige lovregler,

Det offentlige på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan
kunne bidrage meget direkte til væksten i mange nyere, mindre
virksomheder ved at give dem bedre adgang til offentlige
indkøb. Udvalget mener, at arbejdskraftens uddannelse og
imødekommelse af småvirksomheders ansættelsesbehov er en
prioriteret opgave for EU og henstiller, at der i handlingsplanen
foreslås de nødvendige økonomiske og politiske foranstaltninger.
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Hvis man ønsker at sikre virksomheder af høj kvalitet, hvilken
uddannelse og støtte skal man da tilbyde ved etablering af
virksomhed (grundlæggende uddannelse — obligatorisk eller
frivillig, inkubatorer, mentorordninger) og virksomhedsudvikling
(netværk, kurser, mentorordninger, fjernundervisning, f.eks. elearning)? Skal der oprettes tjenester, der er skræddersyet til
bestemte gruppers behov (kvinder, etniske mindretal, arbejdsløse
eller socialt dårligt stillede personer) eller virksomheder (videnbaserede aktiviteter)? Skal kvaliteten af støttetjenester forbedres (ved
hjælp af ikt, faglige standarder)?

6)

C 10/67

Hvad kan EU’s medlemsstater gøre for at gøre balancegangen
mellem risiko og belønning mere fordelagtig med henblik på at
fremme iværksætterkulturen (mindskelse af negative virkninger
ved konkurs, at give iværksættere adgang til flere sociale ydelser,
nedsættelse af skattebyrden enten med hensyn til administration
eller satser)?

Risiko er en faktor, som ikke kan undgås i noget iværksætterforehavende. Alligevel anses risikoniveauet af mange europæere
for at være helt ude af forhold til de potentielle belønninger.

Der bør ydes støtte til at imødekomme virksomhedsejernes og
deres virksomheders forskelligartede behov. Dette indebærer
eksempelvis en støtteopdeling alt efter erhvervssektor, virksomhedens udviklingsstadium og virksomhedens geografiske
placering. Udvalget erkender den udfordring, som består i at få
etablerede virksomheder til at benytte sig af den tilbudte støtte,
men ønsker at fremføre, at man kan forbedre dette ved at
skræddersy ydelserne mere efter deres behov og levere dem på
fleksibel vis.

På linje med den europæiske samfundsmodel efterlyser udvalget foranstaltninger, som kan sikre, at virksomhedsejere/ledere ikke diskrimineres i henseende til social sikring. Dette
vil også indebære den fordel, at beslutningen om at blive
selvstændig eller blive arbejdsgiver i stedet for at være ansat
gøres mindre risikabel, hvilket i dag er en større hindring for
iværksætterkulturen.

Der bør ydes støtte til nystartede virksomheder på de allertidligste opstartstadier, og støtten bør fastholdes i hele forberedelses-, start- og den tidlige vækstfase.

Lavere selskabsskat vil være med til at øge de økonomiske
belønninger, som kan opnås ved at blive iværksætter, og
motivere flere til at blive iværksættere. I handlingsplanen bør
man dog også anerkende, at iværksættere ønsker at opnå
mange forskellige former for belønning, ligesom man må være
klar over, at selv om finansiel vinding klart nok er en vigtig
begrundelse, findes der en lang række andre faktorer, som får
folk til at blive iværksættere.

Støtteinitiativer fra både EU og på nationalt, regionalt og lokalt
plan bør afstemmes bedre efter hinanden.
7)

5)

Er hindringerne for og incitamenterne til virksomhedsudvikling
og vækst i Den Europæiske Union de samme som i kandidatlandene, og medfører den forestående udvidelse et behov for særlige
foranstaltninger i kandidatlandene?

Hvordan kan flere vordende iværksættere tilskyndes til at overveje
at overtage en eksisterende virksomhed i stedet for at starte en
ny (databaser eller børser for købere og sælgere, specialuddannelser til familieejede virksomheder, ledelsesopkøb eller medarbejderopkøb)?

Processen omkring virksomhedsoverdragelser bør gøres mere
åben og bør formidles bedre ud til potentielle iværksættere
som værende et effektivt middel til at gå ind i erhvervslivet.

Der hersker næppe tvivl om, at potentielle og eksisterende
virksomhedsejere/-ledere står over for specifikke problemer
i EU’s nye medlemsstater. Udvikling af mere systematiske
europæiske benchmarkingdata vedrørende mindre virksomheder vil være til stor gavn ved udformningen af sammenlignende analyser af SMV’ers resultater og erfaringer i EU og de
nye medlemsstater og derved være med til at kortlægge
politikområder for udvikling, gennemførelse og evaluering.

Kommissionen har gjort en værdifuld indsats for at finde frem
til bedste praksis i forbindelse med støtte til virksomhedsoverdragelser. Udvalget forventer, at man i handlingsplanen vil
bygge videre herpå, og at medlemsstaterne vil indføre håndgribelige forbedringer, især med hensyn til rets- og skatteaspekter
ved virksomhedsoverdragelser.

Udvalget henstiller, at de politiske beslutningstagere ser nærmere på iværksætteres erfaringer i de nye medlemsstater. Da
disse har startet og drevet virksomheder i et hastigt omskifteligt
politisk og økonomisk klima, vil de være velegnede til at
levere værdifuld input med henblik på udvikling af et mere
iværksættervenligt klima i hele Europa.

Udvalget ser gerne, at man arbejder på at opnå en bedre
forståelse af processen omkring virksomhedslukninger og
samfundets reaktion over for ejere/ledere, der er involveret i
lukninger. Dette indebærer, at man bør skabe en bedre
forståelse for årsagerne til lukningerne, interessenters indstilling til dem, som har lukket en forretning, samt finansverdenens, lovgivernes og støtteorganernes behandling af disse
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ejere/ledere. I handlingsplanen bør man søge at skabe en bedre
forståelse for dem, der er involveret i virksomhedslukninger,
fra samfundets, statens og støtteorganernes side.

8)

Hvordan kan »spin-off«-virksomheder gøres mere attraktive
(ledelsesopkøb, fremhævelse af eksempler, specialrådgivning,
skatteregler eller andre bestemmelser for medarbejdere og deres
arbejdsgivere i forbindelse med start af virksomhed)?

Udvalget ser gerne, at man tager de eksisterende tilgange til
spin-offs i de forskellige medlemsstater op til ny vurdering, og
at man ser nærmere på, hvorledes mulighederne for at udvikle
denne proces kan konkretiseres.

9)

Hvordan kan man gennem uddannelse støtte udviklingen af den
bevidsthed og de færdigheder, der er nødvendige for at udvikle
en iværksættertankegang og iværksætterfærdigheder (iværksætteruddannelse som led i skolernes læseplaner, iværksættere som
gæsteundervisere, praktikophold, hvor studerende kan arbejde
sammen med erfarne iværksættere, mere iværksætteruddannelse
på universiteterne, flere MBA-programmer, kombination af
iværksætteruddannelser og offentlige forskningsprogrammer)?

Som allerede omtalt i denne udtalelses hoveddel er iværksætterkultur udtryk for en holdning, som ikke kan dikteres, men
som kan stimuleres. I vore dage findes der alt for få unge, som
kunne tænke sig at starte og drive deres egen virksomhed, og
som opfatter dette som et realistisk og attraktivt karrierealternativ.
Flere unge mennesker bør udsættes for tanken om iværksætterkultur i en ung alder. Der bør også sættes mere fokus på
iværksætterkultur senere hen i uddannelsesprocessen. Dette
bør indgå i traditionelle akademiske fag og ikke blot være
begrænset til erhvervsstudier.
Man bør også søge at fremme mulighederne for at blive
iværksætter senere hen i livet.

10) Hvad kan erhvervsorganisationer, medier og offentlige myndigheder gøre for at fremme iværksætterkulturen (rollemodeller,
mediekampagner, åbent hus i virksomheder, priser for iværksættere) og på hvilket niveau (europæisk, nationalt, regionalt
eller lokalt)?
Den mest effektive metode til at fremme iværksætterkultur på
består i at påse, at balancen mellem risiko og belønning bliver
mere gunstig for virksomhedsejere/-ledere, hvorfor de politiske
beslutningstagere bør gøre det til en prioritet at gennemføre
praktiske tiltag med sigte på at nå dette mål. Dette forudsætter,
at de politiske beslutningstagere har en bedre forståelse for
erhvervslivet, at man i højere grad inddrager repræsentative
organisationer i kraft af et systematisk samråd på et tidligt
stadium samt at der skabes større sammenhæng i tilgangen til
erhvervspolitikken på samtlige niveauer.
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Brugen af rollemodeller, mediekampagner og forbedring af
iværksætteres profil vil givetvis være en hjælp, men udvalget
ønsker at påpege, at repræsentative organisationer og andre
mellemorganisationer egner sig bedre end offentlige myndigheder til at dække dette behov.
Udvalget understreger tillige, at iværksætterkultur ikke er det
rigtige valg for alle og enhver, og at fremmeindsatsen derfor
bør sætte mere fokus på at ændre opfattelsen i befolkningen
end på at tilskynde så mange som muligt til selv at blive
iværksættere.

8. Afsluttende bemærkninger

8.1.
Udvalget udtrykker tilfredshed med Kommissionens
grønbog og med, at det anses for presserende at anstille
overvejelser over EU’s erhvervspolitik blandt embedsmænd,
politikere og interessenter. Hvis processen skal være af varig
værdi, er det vigtigt, at der udformes en ambitiøs, men alligevel
nøje målrettet handlingsplan.

8.2.
Det turde være indlysende, at en forbedring af balancen
mellem risiko og belønning er afgørende for at kunne øge
iværksætteraktiviteten og bør gå som en rød tråd gennem
handlingsplanen.

8.3.
Udvalget understreger, at det offentliges politik bør
målrettes og bør søge at tackle de mest presserende spørgsmål
først, hvis det i sidste instans skal lykkes at nå alle de
opstillede mål. Inden for den brede vifte af politikområder,
som grønbogen dækker over, er det derfor afgørende, at man
i handlingsplanen udskiller specifikke politikområder som
prioriterede.

8.4.
Udvalget mener, at følgende hovedindsatsområder bør
prioriteres i handlingsplanen:
—

Forbedring af SMV’ers adgang til offentlige indkøb

—

En revision af de skatteordninger, som SMV’er virker
under i hele Europa, med en vurdering af beskatningsniveauer, administration og opkrævning

—

En bedre forståelse af processen omkring virksomheders
lukning og samfundets reaktion over for ejere/ledere, der
er involveret i lukninger

—

En indsats for at fremme iværksætterkultur og for at
anspore personer i alle aldersgrupper og med forskellig
baggrund, som påviser, at de har den rigtige indstilling til
at blive iværksættere

—

Udvikling af mere systematiske europæiske benchmarkingdata om SMV’er for at lette kortlægningen og indføre
passende foranstaltninger.
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8.5.
En bedre erhvervspolitik vil kun få positive følger, hvis
den også gennemføres effektivt. I overensstemmelse med hver
enkelt af de prioriteter, som opstilles i handlingsplanen, slår
udvalget derfor til lyd for en strategi vedrørende den nærmere
gennemførelse. Hver strategi bør indeholde politikmål og
tidsplaner. Men det vigtigste er, at det i prioriteterne fastsættes,
på hvilket niveau ansvaret for iværksættelsen ligger: EU,
nationalt, regionalt eller lokalt.

almindelighed, men ikke til fordel for de mindre virksomheder
i særdeleshed.

8.6.
Udvalget har tit og ofte understreget, at samrådet med
repræsentative erhvervsorganisationer på forskellige niveauer,
bl.a. dem der repræsenterer småvirksomheder, i overensstemmelse med den tiende henstilling i chartret, er den eneste
måde, hvorpå EU-foranstaltningerne kan tilpasses de forskellige virksomhedstyper og kan anvendes i praksis. Udvalget
anmoder om, at småvirksomhedernes repræsentative organisationer fortsat via samråd inddrages direkte i handlingsplanens
udvikling, så det sikres, at handlingsplanen og de deraf følgende
praktiske tiltag bliver effektive.

—

at Kommissionen ikke må forelægge lovtekster eller
lignende, som kan have virkninger for SMV’ers aktiviteter,
med mindre der er foretaget samråd med de mindre
virksomheders repræsentative organisationer,

—

at Kommissionens konsekvensvurderinger af politikinitiativer, som kan have betydning for SMV’er, skal omfatte
en specifik analyse vedrørende mindre virksomheder og
mikrovirksomheder,

—

at der i samtlige EF-programmer, som kan tænkes at
berøre mindre virksomheder, skal vedtages særforanstaltninger til gavn for disse i overensstemmelse med chartret.

8.7.
Udvalget konstaterer, at der nok er gjort reelle fremskridt med iværksættelsen af det europæiske charter for små
virksomheder, i medlemsstaterne og på EU-plan, men at
chartrets virkning stadig er ringe. Udvalget og Parlamentet har
anmodet om, at chartret tillægges retlig værdi. Ellers vil det
blot vil forblive en politisk hensigtserklæring uden reelle
følgevirkninger. Udvalget har i flere udtalelser understreget, at
Kommissionen som oftest har brugt chartret som begrundelse
for allerede planlagte tiltag til fordel for virksomhederne i

8.8.
Udvalget udtrykker tilfredshed med, at der på forårstopmødet og de seneste møder i Rådet (konkurrenceevne) er
krævet en bedre gennemførelse af chartret. Udvalget anmoder
Rådet om at forbedre chartrets iværksættelse gennem en
formel beslutning, hvori det klargøres:

8.9.
Udvalget beklager, at Konventet i sine forslag ikke
omtaler virksomheder, iværksættere eller iværksætterkultur;
det henstiller, at regeringskonferencen medtager denne politik,
og at der i den kommende europæiske forfatning refereres
til virksomheder og mindre virksomheder og ikke blot til
erhvervslivet i almindelighed. Det opfordrer medlemsstaterne
til at støtte denne tilgang på regeringskonferencen.

Bruxelles, den 24. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Revision af listen over projekter
vedrørende transeuropæiske net (TEN) indtil 2004«
(2004/C 10/15)
Den 8. april 2003 anmodede Rådet for Den Europæiske Union via et brev fra Umberto Vattani,
ambassadør for den italienske EU-repræsentation, under henvisning til EF-traktatens artikel 262 Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om at udarbejde en udtalelse om: »Revision af listen over
projekter vedrørende transeuropæiske net (TEN) indtil 2004«.
Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og
Informationssamfundet, som udpegede Philippe Levaux til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den
4. september.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling den 24. og
25. september 2003, mødet den 25. september, følgende udtalelse med 90 stemmer for, 6 imod og 6
hverken for eller imod.

1. Baggrunden for den sonderende udtalelse

1.1.
Efter Maastricht-traktaten (1993) udarbejdede Kommissionen en overordnet ramme for udviklingen af de europæiske net. Hensigten var at fremskynde realiseringen af det
indre marked, forbinde de perifere regioner med EU’s centrum
og åbne Europa for nabolandene. I 1994 fastlagde stats- og
regeringscheferne i Essen 14 højt prioriterede transportprojekter. I 1996 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet en beslutning,
der udstak mere generelle EU-retningslinjer for transeuropæiske transportnet. Beslutningen omfattede en række infrastrukturprojekter, der skulle realiseres inden 2010 til en samlet pris
på 400 mia. EUR, hvoraf 152 mia. EUR i 2002-priser skulle
gå til transeuropæiske transportnet. Seks år efter denne
beslutning er 25 % af de planlagte projekter gennemført. Hvis
investeringerne fortsætter i samme takt, vil det tage 20-25 år
at fuldføre det EU-net, som er beskrevet i de europæiske
generalplaner.

1.2.
Det må derfor konstateres, at de budgetmidler, som
medlemsstaterne og EU har afsat, ikke rækker til at opfylde
målsætningerne. Desuden er de offentlige transportinvesteringer faldet fra 1,5 % af BNP i 1980’erne til under 1 % i
1990’erne. Dette illustreres af en sammenligning mellem
kurverne for hhv. BNP og investeringerne i byggeriet, inkl.
transportinfrastrukturer.

1.3.
Kommissionen understreger, at forsinkelserne især
rammer projekterne for grænseinfrastruktur og jernbaneprojekterne — to vigtige aspekter af EU’s politik, der drejer sig om
at:
—

sikre nettenes kontinuitet på tværs af grænserne,

—

overføre den forventede stigning i godstransporten ad
landevej til andre transportformer (jernbane, indre vandveje og søveje).

1.4.
Siden 1996 er der sket meget, som taler for en revision
af retningslinjerne for de transeuropæiske transportnet.

—

For det første kan den økonomiske vækstrate, som Rådet
i Lissabon lagde til grund, i 2010 føre til en stigning i
godstransporten på 38 % og til en øget persontransport
på 24 % i forhold til 1998. Kommissionen påpeger i sin
hvidbog »Den europæiske transportpolitik frem til 2010
— De svære valg«, offentliggjort i 2001, at godstransporten vil stige med 50 %, hvis der ikke sker en betydelig
genopretning af transportbalancen. EØSU tilslutter sig
Kommissionens analyse af udviklingen. Selv om den
økonomiske vækst i dag ikke svarer til forudsigelserne,
understreger EØSU, at det under ingen omstændigheder
bør give anledning til på ny at forhale de beslutninger,
der er truffet, eller udsætte valgene med hensyn til
transeuropæiske transportnet. Fristen for realisering og
klargøring af disse anlægsarbejder strækker sig over et
tidsrum på 10-20 år. Når væksten vender tilbage, vil den
derfor medføre punktuelle blokeringer af trafikken.

—

For det andet byder EU 10 nye medlemsstater velkommen
i 2004 med en klar udmelding om, at den i de kommende
år vil modtage endnu flere kandidatlande. Denne situation
gør det nødvendigt at tage hensyn til de nye medlemsstaters behov, så de dels kan tilpasse deres økonomi til EU’s,
dels opsuge den uundgåelige trafikstigning på acceptable
vilkår. Kommissionen skønner, at der i korridorerne, der
forbinder disse nye medlemsstater med EU, skal bygges
eller udbedres omkring 20 000 km vej, 30 000 km
jernbane, søhavne og lufthavne til en pris på tæt ved
100 mia. EUR. EØSU finder det absolut nødvendigt, at
Kommissionen foruden korridor VII angående Donau
tilføjer visse indre vandveje, som for mange af de nye
medlemsstater er særligt velegnede som transportinfrastrukturer, især i betragtning af kravene om bæredygtig
udvikling.
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1.5.
På denne baggrund foreslog Kommissionen i oktober 2001 en ændring af retningslinjerne for de transeuropæiske
transportnet. I slutningen af 2003 forelægger Kommissionen
et nyt forslag, der tager sigte på at videreføre reformen af TENpolitikken med henblik på at:
—

forbinde de nye medlemsstaters og kandidatlandenes net,
især i korridorerne,

—

øge bestræbelserne på at udvælge og koncentrere sig om
prioriteter, der virkelig er europæiske, f.eks.:
—

eliminering af flaskehalse,

—

grænseoverskridende projekter,

—

de vigtigste land- og søveje.

Dermed sikres det, at hele Europa kommer til at hænge
sammen, hvorimod de aktuelle TEN-planer ofte er en sammenstilling af nationale planer, hvilket medfører en stor spredning
af EU-støtten. EØSU er enig i denne kurs, for EU bør ikke med
sin indsats på infrastrukturområdet forsøge at opfylde de
enkelte medlemsstaters mange særbehov, men koncentrere sig
om transeuropæiske prioriteter, der sikrer nettenes sammenhæng. Da der er tale om en prioritet af almen europæisk
interesse, må EU påtage sig en stor del af infrastrukturomkostningerne, især i områder, som er ugunstigt stillet på grund af
deres beliggenhed (f.eks. store bjergområder).
1.6.
Med henblik på at fastlægge de nye forslag på TENområdet har Kommissionen etableret en studie- og forskningsstruktur:
—

—

Den har udpeget Karel Van Miert til formand for en
gruppe på højt niveau, som skal foretage en detaljeret
undersøgelse af de projekter, der fortjener optagelse på
en opdateret liste over store prioriterede projekter i det
udvidede EU (1).
Den har oprettet en intern taskforce, der på grundlag af
bl.a. ajourførte trafikprognoser skal bistå gruppen på
højt niveau med dens analyse af de 100 projekter,
medlemsstaterne har fremlagt.

1.7.
Udvidelsen af EU er nært forestående. Budgettet for
2007-2013 bliver vanskeligt at fastlægge for et EU med
25 medlemsstater, og det bliver nødvendigt at prioritere blandt
de transeuropæiske infrastrukturprojekter. Kommissionen har
derfor fundet det påkrævet at begynde at overveje fremtidens
EU-finansiering, især hvad angår budgettet for de transeuropæiske net. Den 23. april 2003 udsendte Kommissionen en

(1) Se punkt 3.
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meddelelse, hvori den fastlægger de nye finansieringsinstrumenter og styringssystemer, der skal anvendes ved gennemførelsen af store infrastrukturprojekter. Meddelelsen gennemgås
i punkt 4 i denne udtalelse.

1.8.
Det transeuropæiske transportnet er efter EØSU’s mening en afgørende del af det europæiske integrationsprojekt,
som kun bliver til virkelighed, hvis det er let at transportere
personer og varer. EØSU har længe insisteret på, at den
uundgåelige forøgelse af trafikken skal ske under hensyntagen
til principperne om bæredygtig udvikling.

1.9.
Første etape: Indtil fremlæggelsen i slutningen af
juni 2003 af Van Miert-gruppens hidtil fortroligt stemplede
arbejde har EØSU:

—

konstateret, hvor langt man var nået i slutningen af 2002
med de 14 prioriterede projekter fra Essen-topmødet og
de 6 nye projekter, som blev tilføjet i 2001, på grundlag
af Kommissionens dokument fra februar 2003: »Det
transeuropæiske transportnet. Prioriterede TEN-projekter«,

—

foretaget en fremskrivning, der forudser en samlet gennemførelsesprocent for de 14 prioriterede projekter på
74 % i 2010,

—

undersøgt Karel Van Miert-gruppens fremgangsmåde ved
udvælgelsen af de nye prioriterede projekter,

—

genfremsat sine forslag til finansiering af disse prioriterede
projekter ved uden om medlemsstaterne at skabe en
»permanent« indtægt på EU’s budget, som gør det muligt
at tildele større tilskud og garantere lån. Denne nye
mekanisme skal hjælpe medlemsstaterne og EU med at
overholde gennemførelsesfristerne, idet presset på de
nationale budgetter mindskes.

1.10. Anden etape: Før udgangen af 2003 og efter offentliggørelsen af Van Miert-gruppens rapport vil Kommissionen
udarbejde sit nye forslag til revision af retningslinjerne for
TEN-politikken, som via den sædvanlige procedure vil blive
forelagt de forskellige institutioner og organer med henblik
på Europa-Parlamentets og Rådets endelige godkendelse i
begyndelsen af 2004. EØSU accepterer denne tidshorisont,
som er nødvendiggjort af valget til Europa-Parlamentet i
begyndelsen af 2004 og EU’s udvidelse fra 15 til 25 medlemsstater i maj 2003, men beklager den sene etablering af
samarbejdet med Kommissionen, som ønskede at holde Van
Miert-gruppens resultater fortrolige (forslagene har først været
tilgængelige inden for de seneste dage).
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2. De aktuelle prioriterede projekter: status og karakteristika

EØSU minder om, at Kommissionen allerede i 1993 offentliggjorde en hvidbog om transport, ifølge hvilken der inden 2010
skulle investeres 300 mia. EUR i prioriterede projekter inden
for tre generalplaner:

—

generalplan for veje: bygning af 17 000 km motorvej,

—

generalplan for højhastighedstog: bygning af 4 000 km
nye spor og regulering af 3 600 km eksisterende spor,

—

generalplan for indre vandveje.

Nogle af de projekter, der i 1993 blev gennemgået af
Christophersen-gruppen og medtaget i retningslinjerne, er
blevet opgivet unilateralt (kanalen mellem Rhinen og Rhône)
og er ikke længere at finde blandt de 14 prioriterede projekter
fastlagt i Essen, mens andre projekter har undergået forandringer. Der er sket store skred i frister og omkostninger. EØSU
bifalder Kommissionens aktuelle ajourføringsinitiativ, men
ønsker på baggrund af de førnævnte forhold at understrege, at
det giver bagslag, når medlemsstaterne ikke overholder de
forpligtelser, de har indgået, og sætter spørgsmålstegn ved de
fastlagte prioriteter. Man kan ikke sikre en effektiv bæredygtig
udvikling i Europa, hverken på økonomisk, socialt eller
miljømæssigt plan, hvis indholdet af de prioriterede TENprojekter revideres hvert femte år. EØSU ønsker formelt
at henlede Kommissionens, Europa-Parlamentets og Rådets
opmærksomhed på betydningen af de beslutninger, der skal
træffes angående de transeuropæiske transportnet, især hvad
angår finansieringsforpligtelser, igangsættelse af projekter og
frister for deres gennemførelse. Udvidelsen af EU til en
union med 25 medlemsstater, udsigterne til en økonomisk
reorganisering og økonomiens globalisering udgør en enestående historisk lejlighed til at konsolidere de opnåede resultater
ved at forsyne EU’s område med moderne, sammenhængende
og effektive transportinfrastrukturer.

2.1.

De 14 prioriterede projekter fastlagt i Essen i 1996, + 6
supplerende projekter, 2001

Som svar på anmodningen fra Det Europæiske Råd i Barcelona
udsendte Kommissionen i februar 2003 en status over gennemførelsen af de prioriterede projekter, der blev fastlagt på Essentopmødet. Fra denne brochure med titlen »Det transeuropæiske
transportnet. Prioriterede TEN-projekter« har EØSU hentet
følgende oplysninger, som viser ambitionernes størrelse. I
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2010 skulle det samlede transeuropæiske transportnet i EU15, de prioriterede TEN-projekter iberegnet, omfatte:
—

75 200 km vej

—

78 000 km jernbane

—

330 lufthavne

—

270 internationale søhavne

—

210 flod- og kanalhavne

—

trafikstyringssystemer, informationssystemer for brugere
og sejlads

De samlede omkostninger til finansiering af dette net skønnes
at ligge på 400 mia. EUR (i 1996-priser). Med en gennemsnitlig
finansiering på 19 mia. EUR om året vil gennemførelsen
strække sig over en snes år, hvilket ikke er foreneligt med den
erklærede ambition om at færdiggøre det inden 2010. I bilag 1
til denne udtalelse opstilles en oversigt over de 20 projekter
(14 + 6) tillige med de oplysninger om deres karakteristika,
som Kommissionen har fremlagt (tidsplan, samlede omkostninger og status i september 2002). En gennemgang af
oversigten afslører følgende mangler på sammenhæng:

2.1.1. Hvad fristerne angår opstilles 2010 som den generelle reference for færdiggørelsen af de prioriterede projekter,
men ifølge Kommissionens oplysninger vil mange af dem først
blive afsluttet senere. Efter EØSU’s mening ville det være mere
realistisk og effektivt at planlægge projekter, der kan tages i
brug i løbet af perioden 2010 til 2020 (som foreslået i EØSU’s
udtalelse om »Fremtiden for det transeuropæiske transportnet »Indre vandveje«« (CES 24/2002), der blev vedtaget i
januar 2002). Men det kræver selvfølgelig en vilje til at gøre alt
for at overholde den nye frist. Derfor foreslår EØSU:
—

at der skabes en opfølgningsstruktur i Kommissionens
regi, som sammen med medlemsstaterne skulle koordinere forvaltningen af de forskellige strækninger langs hovedfærdselsårerne og de finansielle midler fra EIB, EU,
medlemsstaterne, de offentlige-private partnerskaber osv.,

—

at der indføres en mekanisme med strenge sanktioner
over for de medlemsstater, der ikke overholder deres
forpligtelser. For et projekt, der støttes af en medlemsstat
for at opnå prioriteret status, kunne sanktionerne f.eks.
se således ud:
—

EU kunne fratage den pågældende medlemsstat
visse dele af tilsynet og overdrage det til andre
medlemsstater, der berøres af den pågældende transeuropæiske forbindelse,
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Hvis en medlemsstat opgiver et projekt, kunne den
forpligtes til at betale den modtagne EU-støtte til
undersøgelser eller indkøb af grunde tilbage til EU,
så EU’s finansielle interesser sikres,

Som det er tilfældet i private kontrakter, bør den
skyldige stat straffes for forsinkelser i leveringen af
en infrastruktur (som den ordning om finansielle
garantier, der anvendes i den private sektor).

2.1.2. Med hensyn til projekternes omkostninger viser
oversigten i bilag 1, at de samlede omkostninger for de
20 prioriterede projekter, der blev fastlagt i 1996 og foreslået
i 2001, af Kommissionen anslås til 173,993 mia. EUR.
Samtidig opgør Kommissionen i samme dokument de samlede
omkostninger til 400 mia. EUR, hvortil der skal lægges
100 mia. EUR for projekter med udgangspunkt i de nye
medlemsstater vedrørende alle nettene, herunder de prioriterede TEN-projekter. For at skabe klarhed over de forskellige skøn
i 1996 og 2001 og dem, der blev oversendt til Van Miertgruppen, understreger EØSU følgende:

—

Nedenstående tabel viser ud for liste 0 og 1 saldoen for
de prioriterede TEN-projekter fra Essen samt de projekter,
der blev tilføjet i 2001, hvis omkostninger er steget stærkt
som følge af ajourføringen og visse udvidelser inden for
den korridor, hvor det oprindelige projekt var placeret
(f.eks. Donau-projektet, nr. 2 på liste 1).

i mia. EUR
2004-2020

heraf for
perioden
2004-2013

Liste 0

80

80

0

Liste 1

142

125

17

Liste 2

13

3

10

Liste 3 ikke-prioriteret

22

20

2

257

228

29

I ALT

heraf for
perioden
2014-2020
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—

tallet 257 mia. EUR er fastsat af medlemsstaterne for
projekterne under liste 0, 1, 2 og 3, som modtager EUstøtte

—

Kommissionen har anslået omkostningerne til de net, der
skal bygges i de 10 nye medlemsstater, til 100 mia. EUR.

2.1.3. Der er ikke meget incitament i det aktuelle niveau
for tilskud til prioriterede TEN-projekter (10 % af projekternes
omkostninger før skat). I visse tilfælde ville Kommissionen
eventuelt være parat til at øge satsen til 20 %, men efter EØSU’s
mening burde tilskuddet ligge på et sted mellem 20 og
50 % af omkostningerne før skat, afhængigt af projekternes
beskaffenhed og placering i grænseområder, hvis det skulle
fungere som et reelt incitament.

3. Arbejdsgruppen med Karel Van Miert som formand
Kommissionens initiativ til at foreslå nye retningslinjer for det
transeuropæiske transportnet inden 2004 er ambitiøst og
vanskeligt at realisere, da man samtidig skal:
—

tage hensyn til konsekvenserne af udvidelsen

—

bygge sammenhængende net på kort tid, uden manglende
led

—

løse finansieringsproblemerne

—

ændre strategi, idet den almene europæiske interesse skal
prioriteres højere end nationale interesser.

Det er EØSU’s vurdering, at oprettelsen af en gruppe på højt
niveau som den, Kommissionen har oprettet, vil lette det
forløb, der er indledt.

3.1.

Gruppens sammensætning

Foruden formanden, Karel Van Miert, består gruppen af en
repræsentant pr. medlemsstat og en observatør for hvert land,
der forventes optaget til og med 2007 (dvs. 10 + Rumænien +
Bulgarien) + Den Europæiske Investeringsbank). Kommissionen varetog sekretariatsfunktionen for gruppen.

3.2.

Gruppens mandat

Uddrag af Van Miert-rapporten, punkt 6.6.2.

—

Van Miert-gruppen har etableret et samlet budget på
600 mia. EUR for omkostningerne indtil 2020 i forbindelse med de byggeprojekter, der figurerer i planerne for de
transeuropæiske transportnet, herunder de prioriterede
TEN-projekter og de nye medlemsstaters projekter

a)

Gennemgå de projektforslag, som de aktuelle eller kommende medlemsstater indsender, med henblik på at sætte
dem på de forinden fastlagte eller foreslåede lister og
dermed ændre retningslinjerne for det transeuropæiske
transportnet,

b)

gennemgå de projekter, der ikke sponsoreres af et land,
men som har en særlig markant transeuropæisk interesse,
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c)

fastlægge en begrænset liste over projekter, der dækker
samtlige store regioner i det udvidede EU,

d)

fastlægge en metode, en procedure og en tidsplan for
senere ajourføringer af listen over prioriterede projekter,
bl.a. med henblik på at fjerne eller undlade at gennemføre
projekter, som er kommet for sent i gang, eller som har
undergået væsentlige ændringer, der påvirker projektets
rentabilitet og gennemførlighed,

e)

undersøge, hvordan projekter på den begrænsede liste
lettere kan iværksættes og fremskyndes,

f)

fastlægge de horisontale prioriteter, som retningslinjerne
skal omfatte.

3.2.1. EØSU bifalder som helhed det mandat, som gruppen
på højt niveau har fået, men deler ikke Kommissionens
tankegang i punkt d) angående fremgangsmåden med tilbagetrækning af projekter, da det er det samme som at dømme
dem til fiasko på forhånd. Det gælder også for den stat, som
ikke overholder sine forpligtelser og dermed skader den almene
europæiske interesse og nabostaten i særdeleshed, når der er
tale om grænseoverskridende projekter. Kommissionen bør
over for denne stat, der har modtaget et stort tilskud fra EU, i
forståelse med Europa-Parlamentet og Rådet indtage en mere
bestemt og restriktiv holdning. Den bør oprette en ny struktur
af typen »europæisk agentur for transportinfrastrukturer«, der
skal forsynes med ressourcer til opfølgning og om nødvendigt
kontrol, især af projekter i de 10 nye EU-medlemsstater, så man
undgår tilbagetrækninger. Kommissionen minder desuden om,
at det er absolut nødvendigt at anvende sanktioner (jf.
punkt 2.1.1).

3.3.

d)

—

14.1.2004

Potentiel økonomisk bæredygtighed med positiv
indvirkning på miljøet og på den økonomiske og
sociale samhørighed

Fase 2:

e)

Evaluering af projektets bæredygtighed i det transeuropæiske net, især dets bidrag til den kombinerede
transport, der bygger på overførsel til andre transportformer (jernbane-, sø- og flodtransport).

f)

Territorial samhørighed i kandidatlandene og i de
store perifere regioner.

g)

Positive tværnationale virkninger, der omfatter flere
medlemsstater, og vurdering af den europæiske
merværdi i procent af den samlede internationale
transport.

3.3.1. EØSU anser de foreslåede generelle kriterier for at
være relevante, men har dog følgende kommentarer:

—

litra b): EØSU minder om, at en forpligtelse uden
sanktioner over for medlemsstaterne, hvis de ikke overholder den, er illusorisk (jf. punkt 2.1.1).

—

litra d): Kriteriet om potentiel økonomisk bæredygtighed
bør ikke åbne mulighed for at eliminere et projekt, som
det er absolut nødvendigt at gennemføre. Når man før i
tiden har anvendt dette ræsonnement på større eller
mindre dele af nettet, har der kunnet opstå manglende
led, flaskehalse, brud på kontinuiteten osv.

—

litra e): Bæredygtig udvikling: EØSU understreger, at
evalueringsværktøjerne, baseret på en perspektivundersøgelse, nu bør offentliggøres, og der bør fastlægges præcise
mål.

Generelle kriterier for Van Miert-gruppens evaluering af
projekterne

Kriterierne er opdelt i to faser:
—

Fase 1:
a)

Overholdelse af idéen om store transeuropæiske
akser, kaldet »korridorer«.

b)

Medlemsstaternes forpligtelse til at gennemføre projektet til et mindstebeløb på 500 mio. EUR inden et
bestemt tidspunkt.

c)

Projektets egnethed i forhold til målene for EU’s
transportpolitik, især eliminering af flaskehalse og
oprettelse af grænseoverskridende forbindelser.

3.3.2. EØSU noterer med tilfredshed, at et vigtigt kriterium,
litra a), stiller krav om, at et projekt passer ind i en korridor
eller et europæisk strukturbærende net, hvis kontinuitet er
sikret fra start til slut. Kommissionen skal således under
udarbejdelsen af sine endelige forslag fastlægge en helhed af
strukturbærende net, der skal udgøre de store trafik- og
transportakser i det udvidede EU med forbindelse til nabolandene, og dermed sikre, at alle nettene hænger sammen. Som
følge heraf vil de manglende led automatisk blive elimineret.
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4. Projekternes finansiering

Den 23. april 2003 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse: »Udvikling af det transeuropæiske transportnet: Nyskabende finansieringsformer. Kompatibilitet mellem automatiske
bompengesystemer« samtidig med et forslag til direktiv om
udbredelse af og indbyrdes kompatibilitet mellem automatiske
bompengesystemer i Fællesskabet. EØSU arbejder i øjeblikket
på en særskilt udtalelse (1) om dette forslag til direktiv.

Fra starten af revisionen af de prioriterede projekter vedrørende
det transeuropæiske transportnet har Kommissionen forsøgt
at finde projektfinansieringsløsninger, da det er et meget vigtigt
og nødvendigt skridt. Der er udbredt enighed om, at »der ikke
findes nogen konkurrencedygtige økonomier, som ikke har
effektive transportnet«, men enigheden kan ikke bruges til
noget, hvis — som det må konstateres her — »transportinfrastrukturerne fortsat er underfinansierede, fordi der ikke kan
skaffes de fornødne finansielle midler, og fordi der ikke er
skabt tilstrækkeligt gunstige rammer for investeringerne«.

Kommissionen peger på grundene til, at det transeuropæiske
transportnet stagnerer:
—
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4.1.
EØSU støtter selvfølgelig Kommissionens ambition om
at nå frem til en bedre koordinering af de offentlige midler på
regionalt, nationalt og EU-plan. Efter EØSU’s mening bør
Kommissionen med støtte fra Den Europæiske Investeringsbank råde over supplerende ressourcer for at kunne hjælpe
visse lande med at opstille finansieringsordninger og overvinde
de vanskeligheder, som er uløseligt forbundet med en politik
for medfinansiering af infrastrukturer, hvor hver part forhandler sin deltagelse ud fra de interesser, den repræsenterer, og
ikke ud fra en almen europæisk interesse. EØSU anser det
derfor for nødvendigt, at EIB støtter oprettelsen af Det
Europæiske Agentur for Transportinfrastruktur for at optimere
de eksisterende finansieringsmuligheder ved at styrke dem og
koordinere dem bedre.

4.2.
Hvad angår offentlige-private partnerskaber, er EØSU
enig i Kommissionens analyse af begrænsningerne ved en rent
privat finansiering af store infrastrukturprojekter. En blandet
offentlig-privat finansiering kan dog ikke være den eneste
løsning, eftersom private investorer med rette kræver tilforladelige garantier og en sikker rentabilitet af deres investeringer.
Som følge heraf stiger omkostningerne. Desuden bør andre
aspekter tages med i betragtning:

manglende politisk vilje hos beslutningstagerne i medlemsstaterne,

—

for få øremærkede finansielle ressourcer til det transeuropæiske net,

—

manglende samordning af de projektansvarlige enheder.

Kommissionen minder dernæst om, at den andel af BNP (under
1 %), der afsættes til gennemførelse af transportinfrastrukturprojekter, er faldet støt i de seneste årtier, samtidig med at
behovene og trafikken er vokset (bilag 2).

—

For ethvert prioriteret TEN-projekt, der involverer flere
lande i Europa, bør der oprettes en juridisk struktur, et
»europæisk selskab«, med henblik på at tilvejebringe den
gennemsigtighed, der er nødvendig for det pågældende
projekts finansieringsordninger.

—

Det er kun hensigtsmæssigt at indgå et offentligt-privat
partnerskab, hvis der er balance mellem den offentlige
sektors og den private sektors finansieringsbidrag. Det er
svært at forestille sig et sådant partnerskab med en meget
lille privat andel. Det er heller ikke realistisk at regne
med, at den private sektor kan skaffe den nødvendige
finansiering til gennemførelsen af de fleste projekter.

—

Der bør fastsættes tærskler for at undgå, at en gradvis
opgivelse af den overhøjhed, som traditionelt hører til
medlemsstaterne eller til den offentlige myndighed, der
har ansvaret for fysisk planlægning og planlægning af
vigtige kollektive infrastrukturer, får uforudsete følger.

EØSU deler denne analyse og beklager udviklingen. Udvalget
har derfor med interesse studeret Kommissionens forslag til
løsning, som bygger på to hovedelementer:
—

en bedre koordinering af offentlig og privat finansiering
af det transeuropæiske transportnet

—

ledsaget af en effektiv europæisk bompengetjeneste.

(1) EØSU’s udtalelse (under udarbejdelse) om »Forslag til EuropaParlamentets og Rådets direktiv om udbredelse af og indbyrdes
kompatibilitet mellem automatiske bompengesystemer i Fællesskabet«.

EØSU mener, at offentlige-private partnerskaber bestemt er en
interessant mulighed i særlige tilfælde, men at det på ingen
måde er et universalmiddel.
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Oprettelse af en europæisk fond for transportinfrastruktur

4.3.1. Bortset fra strukturfondene har EU hverken på sit
transportbudget eller i de dertil hørende fonde tilstrækkelige
ressourcer til at give høje tilskud (10-50 % af projektomkostningerne), som kan virke inciterende og gøre forpligtelserne
bindende. Subsidiaritetsprincippet er også en betragtelig hæmmende faktor, da den enkelte medlemsstat har mulighed for at
sætte spørgsmålstegn ved eller udskyde de indgåede forpligtelser. På denne baggrund genfremsætter EØSU sit forslag om
uafhængigt af medlemsstaterne at oprette en europæisk fond
for transportinfrastruktur på EU-budgettet, som udelukkende
skal tage sig af gennemførelse af de prioriterede TEN-projekter.
Fonden skal have permanente indtægter og forvaltes på EUniveau.

4.3.2. EU har med udvidelsen fået en historisk mulighed
for at fuldende sit integrationsprojekt ved at give sig selv
tilstrækkelige midler årtier frem til at etablere de person- og
godstransportnet, som er uundværlige for at sikre en bæredygtig udvikling i de næste årtier. Planlægning af EU’s udvidede
område og opbygning af kommunikationsinfrastrukturer er
hovedprioriteterne, der kræver udvikling af adfærd og regler,
ambitiøse reformer og dermed accept af, at nogle af medlemsstaternes beføjelser overdrages til EU. Denne EU-fond for
transportinfrastruktur skulle finansieres via en meget beskeden
solidaritetsafgift på 1 cent pr. liter brændstof, der forbruges på
EU’s vejnet af alle private og professionelle køretøjer (bilag 4
»Brændstofforbrug i 2001«). Hvad angår de forskellige muligheder for løsning af transportinfrastrukturernes finansieringsproblemer, vil EØSU udtale sig i større detaljer og
mere udtømmende i en kommende initiativudtalelse om
»Fremtidssikring af transportinfrastrukturen: Finansiering,
planlægning, nye naboer«.
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—

opkrævningen foretages af medlemsstaterne, og beløbet
overføres hvert år ubeskåret til fonden på EU’s budget,
dvs. omkring 3 mia. EUR for de 300 mio. tons brændstof,
der er brugt,

—

fonden forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank, der
i forbindelse med de TEN-projekter, der foreslås af
Kommissionen og godkendes af Europa-Parlamentet og
Rådet, yder:
—

meget langsigtede lån (30-50 år),

—

rentegodtgørelser for de bevilgede lån til disse
projekter,

—

økonomiske garantier for de offentlige-private partnerskaber,

—

på EU’s vegne: tilskud på 10-50 % afhængigt af
projektets art.

5. Rapporten fra gruppen på højt niveau
I anden halvdel af 2003 vil Kommissionen forelægge EuropaParlamentet og Rådet de endelige forslag, der bygger på Van
Miert-rapporten.
Når EØSU har set og drøftet Kommissionens endelige forslag
på grundlag af Van Miert-rapporten, vil det supplere sine
iagttagelser og bidrag, der kommer til at indgå i en bredere
initiativudtalelse om »De europæiske transportinfrastrukturers
fremtid«.

6. Konklusion
4.3.3. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
minder om, at det to gange i 2003 (1) har foreslået oprettelse
af en sådan fond, og at Europa-Parlamentet har plæderet for et
lignende instrument. De vigtigste karakteristika for den fond,
EØSU har foreslået, er følgende:

—

—

6.1.
Revisionen af listen over de prioriterede TEN-projekter
indtil 2004 finder sted på et tidspunkt, hvor EU udvides fra 15
til 25 medlemsstater. Denne vigtige historiske begivenhed
frembyder en enestående lejlighed til at forsyne Europa med et
transeuropæisk transportnet af en størrelsesorden, der svarer
til de forventede udfordringer inden for de næste årtier.

en EU-fond for de prioriterede TEN-projekter,

permanente indtægter på 1 cent pr. liter brændstof
(benzin, dieselolie, LPG), der bruges i EU-25 til (kollektiv
eller privat) vejtransport af gods og personer,

(1) EUT C 85/133 af 8.4.2003 (udtalelse om tilnærmelse af punktafgifterne på benzin og dieselolie) og om minimumssikkerhedskrav
for tunneler i det transeuropæiske vejnet.

6.2.
De transeuropæiske transportnet skal først og fremmest sikre kontinuitet i trafikken. Transeuropæiske akser eller
korridorer, som eliminerer flaskehalse og manglende led, skal
derfor gives højeste prioritet. Tilskudsniveauet skal i højere
grad virke som et incitament, især for grænseoverskridende
projekter. Afhængigt af projektets art bør det ligge på 10-50 %
af omkostningerne før skat.
6.3.
De eksisterende strukturer er helt utilstrækkelige til en
permanent finansiering af prioriterede TEN-projekter. EØSU
foreslår, at der under EU-budgettet oprettes en særlig fond for
transportinfrastrukturer med »permanente« indtægter. Denne
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fond, der skal anvendes til gennemførelse af de prioriterede
TEN-projekter, skal modtage 1 cent pr. liter brændstof, der
forbruges på vejnettet, dvs. ca. 3 mia. EUR om året for
300 mio. tons konsumeret i 2006. Denne finansiering er et
beskedent solidaritetsbidrag fra alle europæere til de kommende generationer.
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ne af en ny struktur (»europæisk agentur for koordinering af
transportinfrastrukturer«).

6.5.
For at undgå, at medlemsstater opgiver projekter, som
de har støttet for at opnå klassificering som prioriterede, eller
at de ikke overholder de fastsatte frister, bør Kommissionen
(ligesom man gør det i forbindelse med private projekter)
fastlægge strenge sanktioner eller straffebestemmelser for
manglende hensyntagen til den almene europæiske interesse
og manglende opfyldelse af kravene fra de øvrige medlemsstater, der indgår i det pågældende projekt.

6.4.
For bedre at kunne koordinere iværksættelse af projekter, finansieringsordninger, opfølgning af projekternes gennemførelse og kontrol med de nye medlemsstater bør Kommissionen få rådighed over supplerende midler inden for rammer-

Bruxelles, den 25. september 2003.

Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

BILAG

til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse

Følgende passager i den faglige sektions udtalelse blev forkastet på plenarforsamlingen, men mindst en fjerdedel af
de afgivne stemmer var for bevarelse af dem:

Punkt 4.3.1
Det er blevet demonstreret, at de eksisterende finansieringsformer ikke gør det muligt at fuldføre de europæiske
infrastrukturprojekter på tilfredsstillende tekniske vilkår og inden for rimelige frister. Årsagerne er velkendte, nemlig
først og fremmest, at projekternes gennemførelse er medlemsstaternes ansvar. Under vanskelige økonomiske
konjunkturer er medlemsstaterne af budgetmæssige eller politiske grunde — af hensyn til Maastricht-kriterierne —
nødt til at prioritere det korte sigt, dvs. små nedskæringer i de daglige driftsomkostninger og store nedskæringer i
investeringsudgifterne. Investeringen i de prioriterede TEN-projekter, der bliver fastlagt af Rådet og EuropaParlamentet i begyndelsen af 2004 efter forslag fra Kommissionen, opfylder behovet om en hurtigere gennemførelse
af det indre marked med henblik på at fremme konkurrenceevnen og dermed vækst og beskæftigelse. På baggrund af
det vækstinitiativ, som det italienske EU-formandskab har taget, foreslår EØSU, at det beløb, som udelukkende
afsættes til »gode« investeringer i de prioriterede TEN-projekter, ikke medtages i den beregning, der viser, om
Maastricht-kriterierne er overholdt — såfremt den pågældende medlemsstat er godt i gang med en politik for
nedbringelse af sin gæld.

Punkt 6.4
For at styrke det »vækstinitiativ«, som det italienske EU-formandskab har taget i denne periode med stagnation og
store budgetunderskud i nogle lande, foreslår EØSU, at det beløb, som de »gode« investeringer i de prioriterede TENprojekter udgør, ikke medtages i beregningen af Maastricht-kriterierne for budgetunderskud.
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Afstemningsresultat
For: 48, imod: 41, hverken for eller imod: 8.
Følgende ændringsforslag blev forkastet under forhandlingerne, men opnåede mindst en fjerdedel af de afgivne
stemmer:
Punkt 4.4
Punktet udgår.
Afstemningsresultat
For: 37, imod: 53, hverken for eller imod: 10.
Punkt 6.3
Punktet udgår.
Afstemningsresultat
For: 25, imod: 51, hverken for eller imod: 3.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens meddelelse til
Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
Innovationspolitikken — en opdatering af EU’s tilgang til Lissabon-strategien«
(KOM(2003) 112 endelig)
(2004/C 10/16)
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 12. marts 2003 under henvisning til EFtraktatens artikel 262 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte
emne.
Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug,
som udpegede Mário Soares til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 3. september 2003.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling den 24. og
25. september 2003, mødet den 25. september, følgende udtalelse med 66 stemmer for, ingen imod og
1 hverken for eller imod.

1. Resumé
1.1.
EØSU hilser Kommissionens meddelelse velkommen
og støtter målet om styrkelse af innovationskapaciteten i
overensstemmelse med den strategi, der blev fastlagt af Det
Europæiske Råd i Lissabon.
1.2.
Styrkelsen af innovation i Europa, som i høj grad er
med til at fremme økonomisk vækst og jobskabelse, er særligt

vigtig nu, hvor opsvinget i den europæiske økonomi yderligere
vanskeliggøres af de politiske usikkerheds- og faremomenter.
1.3.
EØSU er enigt i Kommissionens systematiske anskuelse
af innovationsprocessen og overbevisning om, at denne kan
antage forskellige former, idet denne proces dog altid hviler på
de menneskelige ressourcers kompetence — som udvikles
gennem almen og faglig uddannelse — til at gennemføre
innovation i virksomhederne. EØSU er overbevist om, at
opbygningen af gode relationer på et frivilligt eller forhandlet
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grundlag, især på det menneskelige, sociale, finansielle og
miljømæssige område, også er en afgørende faktor for styrkelsen af en specifik innovationsmodel for EU.

1.4.
EØSU bifalder Kommissionens bestræbelser på at fremme innovation på grundlag af en koordineret indsats fra
medlemsstaternes og EU-institutionernes side og er generelt
enigt i de strategier, der skitseres i meddelelsen.

1.5.
EØSU erkender, at der er sket visse fremskridt inden
for innovation i de seneste år, men det står klart, at EU halter
bagefter andre regioner, samtidig med, at der er store forskelle
mellem de enkelte EU-landes innovationsindsats.

1.6.
EØSU henleder medlemsstaternes opmærksomhed på,
at det indre marked — som er det største marked i verden —
nu bør blive en realitet, og at det hurtigst muligt må gøres
lettere fuldt ud at udnytte de enorme muligheder, der ligger i
den forestående udvidelse, for et opsving i investeringerne og
den økonomiske vækst i hele Europa.
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for at styrke investeringerne i innovation, der er så afgørende
for den økonomiske vækst og forbedringen af borgernes
livskvalitet.

2. Resumé af kommissionsdokumentet

2.1.
Innovation er et hovedelement i »Lissabon-strategien«,
der blev iværksat af Det Europæiske Råd i marts 2000 og
bekræftet på andre europæiske råd, især Det Europæiske Råd i
Barcelona i 2002.

2.2.
Denne meddelelse om innovationspolitik og meddelelsen om industripolitik i et udvidet EU samt grønbogen om
iværksætterånd udgør en integreret ramme om udviklingen af
en virksomhedspolitik, der fostrer konkurrencedygtige virksomheder og bidrager til væksten i Europas økonomi.

2.3.
Skønt den foreliggende meddelelse anerkender forskningens afgørende bidrag til innovation og fremhæver vigtigheden af sin egen nyligt udsendte meddelelse »Mere forskning i
Europa — mod 3 % af BNP«, understreger den dog, at der
findes mange andre former for innovation.

2.4.
Innovation kan være progressiv eller radikal. Den kan
udspringe af teknologioverførsel eller af en udvikling af nye
forretningskoncepter. Den kan være teknologisk, organisatorisk eller præsentationsorienteret.
1.7.
EØSU understreger behovet for at styrke støttemekanismerne for virksomhederne, afbureaukratisere og forenkle
beslutningsprocesserne, effektivisere procedurerne for udveksling og udbredelse af god innovationspraksis og større anerkendelse af erhvervsaktiviteter. Kommissionen og medlemsstaterne opfordres således til at inddrage hele samfundet i
bestræbelserne på at skabe et gunstigt klima for innovation,
højnelse af kvalitet og satsninger i erhvervslivet.

1.8.
EØSU anbefaler, at man ved udformningen og anvendelsen af politiske foranstaltninger på EU-plan — især dem,
der involverer virksomhederne, som i tilfældet med innovation
— sørger for i højere grad at inddrage de vigtigste spillere, som
er erhvervslederne og arbejdstagerne.

1.9.
EØSU er overbevist om, at denne meddelelse kan
danne grundlag for en styrkelse af innovationskapaciteten i
hele EU, og håber, at medlemsstaterne og EU-institutionerne
tilvejebringer de forudsætninger og midler, der er nødvendige

2.5.
Formålet med meddelelsen er først og fremmest at
beskrive de forskellige veje til innovation og analysere konsekvenserne for udformningen af en innovationspolitik og for
de forskellige måder, den iværksættes på, således at den ikke
hæmmes af en for restriktiv innovationsopfattelse.

2.6.
Denne analyse kompliceres af problemer, der i en vis
udstrækning er EU-specifikke, idet det erkendes, at strukturer,
problemer og muligheder i forbindelse med innovation ikke
nødvendigvis er de samme i alle verdens vigtige økonomiske
områder. Blandt de faktorer, der undersøges, er EU’s vedvarende utilstrækkelige innovationsindsats, konsekvenserne af udvidelsen, de demografiske tendenser og EU-økonomiernes store
offentlige sektor.

2.7.
Da innovationspolitikken hovedsagelig forvaltes på
nationalt og regionalt plan, må medlemsstaterne og Kommissionen intensivere deres samarbejde med henblik på at styrke
innovationen i EU og forbedre koordinerings- og vurderingsmekanismerne for gensidig læring og bedømmelsen af opnåede
fremskridt. I meddelelsen fremsættes der konkrete forslag til,
hvordan Europas mangfoldighed kan udnyttes.
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2.8.
I meddelelsen peges der på flere nye udviklingsveje for
EU’s innovationspolitik og især på et samspil med andre
politikområder. Innovationspolitikker må ofte iværksættes
gennem andre politikker, og Kommissionen forslår i denne
forbindelse bl.a. en bedre koordinering og proaktiv opfølgning
fra Kommissionens og medlemsstaternes side.

3. Generelle bemærkninger

3.1.
Vigtigheden af innovation har været anerkendt siden
1995 især i grønbogen om Innovation (1) og den første
handlingsplan for innovation i Europa (2), der definerede
skabelse af en innovationskultur, udvikling af et gunstigt miljø
for innovation samt fremme af en bedre sammenhæng mellem
forskning og innovation som de vigtigste mål.
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de nationale regeringer og af den europæiske befolkning« (3). I
denne udtalelse pegede ØSU endvidere på fire vigtige principper i tilskyndelsen til innovation i Europa:
—

information om innovation;

—

bred forståelse for innovationens værdi;

—

et funktionelt organisatorisk og regulerende klima;

—

koordinering af tiltag på nationalt og tværsektorielt plan.

3.5.
Denne vurdering rammer stadig plet, især hvad angår
EØSU’s bemærkninger til følgende aspekter:
—

vigtigheden af konvergens mellem de nationale innovationspolitikker;

—

vedtagelse af skatteindgreb for at tilskynde den private
sektor til at investere i forskning og innovation og ansætte
flere forskere;

—

fjernelse af den mur, der forhindrer kommunikationen
mellem de små og mellemstore virksomheder (SMV) og
universiteter og forskningscentre;

3.3.
Kommissionens meddelelse fra 2000 (4) opstillede fem
mål for medlemsstaternes og EU’s foranstaltninger til fremme
af innovation:

—

tilskyndelse til etablering og udvikling af innovative
virksomheder (fremme start-op virksomheders adgang til
offentlige udbud og EU-programmer);

—

sammenhæng i innovationspolitikkerne;

—

—

en lovramme, der begunstiger innovation;

udnyttelse af den menneskelige kapital i forskningsinstitutterne og superforskningscentrene og tiltrækning af
forskere og videnskabsmænd fra lande uden for EU;

—

tilskyndelse til etablering og udvikling af innovative
virksomheder;

—

forbedring af de vigtigste grænseflader i innovationssystemet;

—

forbedring af de vigtigste grænseflader i innovationssystemet;

—

tilskyndelse til overførsel af knowhow;

—

behovet for oplysning og efteruddannelse i uddannelsessystemets forskellige basissegmenter, især på underskoleog gymnasieniveau, for at skabe bedre og bredere forståelse for betydningen af innovation (5).

3.2.
Det Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000 fastlagde
det strategiske mål om inden 2010 at gøre »EU til 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«,
og skabte dermed forventninger om, at innovation kunne blive
hovedhjørnestenen i EU’s fremtid (3).

—

et innovationsvenligt samfund.

3.4.
EØSU tilsluttede sig i sin tid disse mål, idet ØSU mener,
at »innovationspolitikkens betydning bør anerkendes både af

(1) KOM(95) 688 endelig udg. — bind I og II; udtalelse CES 700/96,
EFT C 212 af 22.7.1996.
(2) KOM(96) 589 endelig udg.
(3) EØSU’s udtalelse, EFT C 260 af 17.9.2001.
(4) »Innovation i en videnbaseret økonomi« [KOM(2000) 567 endelig].

3.6.
Endvidere henleder EØSU medlemsstaternes opmærksomhed på nødvendigheden af at lade vedvarende uddannelsestiltag få del i de offentlige investeringer, især for fagkategorier
på mellemniveau (knowledge workers), for at udvikle forskningen i marken og styrke innovationen på virksomhedsplan.

(5) Udtalelse, EFT C 260 af 17.9.2001, punkt 3.2 til 3.6.
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3.7.
På Det Europæiske Råds møde i Barcelona blev det
vedtaget, at investeringerne i forskning og teknologisk udvikling (F&U) i EU skulle øges for at nå op i nærheden af 3 % af
BNP. Det Europæiske Råd opfordrede også til en forøgelse af
erhvervslivets finansieringsandel til to tredjedele af de samlede
F&U-investeringer. EØSU hilste disse konklusioner velkommen
og understregede, at målsætningerne om konkurrenceevne,
økonomisk vækst, beskæftigelse, høje standarder inden for
miljø og sundhed og en afbalanceret bæredygtig udvikling kun
kan nås ved hjælp af mere viden, F&U og innovation (1).
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3.13. I lyset af problemerne med at skabe et økonomisk
opsving og øge beskæftigelsen, som skærpes af de politiske
usikkerheds- og faremomenter, der præger verdenssituationen
og især de europæiske økonomier, er Kommissionens meddelelse om innovation særligt vigtig og aktuel. Denne vanskelige
situation bør være en kraftig påmindelse til medlemsstaterne
og erhvervslivet om, at de bør støtte investeringstiltag, som
kan muliggøre de ændringer, der er nødvendige for at styrke
innovation som et afgørende instrument til forøgelse af de
europæiske økonomiers produktivitet og konkurrenceevne.

3.8.
EØSU er enigt med Kommissionen i, at selv om der er
sket visse fremskridt, er innovation stadig et område, hvor EU
står svagt i forhold til USA og Japan, og dette kunne være en
af forklaringerne på, at Europa klarer sig dårligere, når det
gælder vækst og produktivitet.

3.9.
Forskning og udvikling (F&U) er behandlet i forskellige
meddelelser fra Kommissionen og i de respektive udtalelser fra
EØSU (2), og den foreliggende meddelelse fokuserer på aspekter, som går videre end eller slet ikke vedrører F&U, men som
kan få afgørende betydning for, at der kan pustes nyt liv i den
europæiske innovationspolitik.

3.10. EØSU glæder sig over den foreliggende meddelelse
fra Kommissionen, som lægger op til en debat om ajourføring
af grundlaget for den europæiske innovationspolitik gennem
en bedre forståelse af de mekanismer, der udløser innovation,
og en fornyet politisk vilje fra medlemsstaternes side til at
overvinde de hindringer, der lægger sig i vejen for skabelsen af
et mere innovativt Europa, som kan opfylde Lissabon-målene.

3.11. EØSU er overbevist om vigtigheden af de prioriteter,
som Det Europæiske Råd fastlagde på mødet den 20.-21. marts
2003, herunder især jobskabelse og øget social samhørighed,
innovation og iværksætterånd, miljøbeskyttelse og borgernes
livskvalitet, skønt det erkender, at disse mål hidtil snarere har
været genstand for snak end praktisk handling.

4. Særlige bemærkninger

4.1.
EØSU deler Kommissionens systematiske anskuelse af
innovationsmekanismerne og er enigt i, at kapaciteten og
indsatsen på de ikke-teknologiske områder af innovation kan
spille en lige så stor rolle for den langsomme udvikling hen
imod Lissabon-målene som de lave F&U-investeringer. Denne
opfattelse bør dog ikke fortrænge EU’s mål om, at F&Uinvesteringerne skal nå op på et niveau svarende til 3 % af
BNP, som medlemsstaterne bliver nødt til at overholde for at
overvinde det nuværende innovationsefterslæb.

4.1.1. Opbygningen af ny viden er en forudsætning for —
som Rådet erklærede i Lissabon — at Europa kan blive verdens
mest avancerede vidensamfund. Ny grundlæggende viden er et
produkt af grundforskning. Innovation derimod og den dermed forbundne praktiske viden følger af interaktionen mellem
grundforskning, anvendt forskning, udvikling, ingeniørvidenskab, management, markedsføring osv. eller et hvilket som
helst af disse stadier. Den kan antage mange forskellige former
og give mange muligheder.

3.12. Endvidere udtrykker EØSU tilfredshed med det generelle indhold af konklusionerne fra Eurekas fjortende interparlamentariske konference den 23.-24. juni om udformning af
en innovationspolitik for Europa.

(1) EØSU’s udtalelse, EUT C 95 af 23.4.2003.
(2) EFT C 260 af 17.9.2001; EFT C 94 af 18.4.2002; EFT C 241 af
7.10.2002; EUT C 95 af 23.4.2003 og EUT C 95 af 23.4.2003.

4.1.2. Derudover er der brug for kraftigere incitamenter for
at øge forskeres og ingeniørers mobilitet — da det er dem,
som ligger inde med information og innovative teknikker —
mellem erhvervslivet (herunder SMV), universiteter og andre
forskningscentre. De intellektuelle ejendomsrettigheder bør
fordeles ligeligt.
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4.1.3. Særlig vigtig er den rolle, som de små og mellemstore
virksomheder (SMV) kan spille ved at overtage og udvikle
ideer til nye produkter. Dog afhænger deres muligheder eller
overlevelse på markedet ikke udelukkende af mobiliteten og
overførsel af viden og nye ideer, men i langt højere grad af det
generelle økonomiske klima, selvforsyningsgraden hvad angår
grundlæggende udstyr, finansieringsmuligheder og virksomhedsledernes erfaring. Forbedringen af de nye virksomheders
konkurrenceevne, stilling på markedet og finansieringsevne er
altså ligeså vigtig for innovationen, i hvert fald i de første fem
år.

4.2.
Meddelelsen fremfører, at virksomhederne er drivkraften bag innovation, og at den bygger på deres evne til at
opdage markedets muligheder og reagere innovativt herpå
gennem anvendelse af deres knowhow og kompetence. Selv
om virksomhedens samlede interaktion med det omgivende
miljø er afgørende for dens innovation, og de mere generelle
betingelser påvirker den innovative orientering, understreger
EØSU, at videnbasen bygger på livslang uddannelse af de
menneskelige ressourcer. Den enkeltes muligheder og evne til
at lære er afgørende for innovation.

4.3.
EØSU understreger, at en større anerkendelse af erhvervsaktiviteter er vigtig, og at der er behov for, at Kommissionen, medlemsstaterne og samfundet generelt gør noget for at
skabe en mere positiv indstilling til innovation, højnelse af
kvalitet og satsninger i erhvervslivet.

4.3.1. Det ville være en god ide, om Kommissionen som
led i den gensidige læreproces arrangerede rundborde på
sektorniveau — i det mindste som pilotprojekter — for at gøre
det nemmere at formidle information om bedste praksis for
virksomhedernes innovation.

4.3.2. Innovationsaktiviteternes særlige karakter, hvor man
må tage højde for den store risiko for fiasko, der er ved
omsættelse af idéer i finansielt levedygtige projekter, tilsiger, at
medlemsstaterne stiller specialiserede tjenester til rådighed,
som kan støtte virksomhedsinnovation.

4.3.3. Endvidere bør finansieringsinstitutterne blive bedre
til at vurdere nye ideer for at give virksomhederne bedre
adgang til finansielle midler, så de kan få mest muligt ud af
ikke blot den eksisterende, men også den nye viden.
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4.4.
EØSU understreger, at Europas største svaghed især
ligger i den andel af BNP, som virksomhedernes udgifter til F&U
tegner sig for, antallet af patenter inden for højteknologi (1) og
industriens værditilvækst i de højteknologiske sektorer. Det
understreger endnu en gang, at der må rettes op på denne
situation.

4.5.
EØSU peger også på, at der er store forskelle mellem
medlemsstaterne især hvad angår indikatorerne for deltagelse i
livslang uddannelse og antallet af patenter inden for højteknologi. Det er foruroligende, at der stadig er store forskelle
mellem medlemsstaterne, når det gælder F&U-udgifter set i
forhold til BNP og patenter inden for højteknologi. Dette er
nogle af de aspekter, som man må være særlig opmærksom
på.

4.6.
De konstaterede vanskeligheder inden for innovation
bør EU-landene søge at løse på passende vis. Der er for
det første tale om fælles problemer såsom risikoaversion,
utilstrækkelige F&U-investeringer og manglende samarbejde
mellem forskning og industri, og for det andet de særlige
problemer, kandidatlandene står over for ved gennemførelsen
af de nødvendige ændringer i deres økonomiske, institutionelle,
uddannelsesmæssige og sociale rammer.

4.7.
Meddelelsen understreger behovet for passende foranstaltninger for menneskelige ressourcer, som kan tilvejebringe
muligheder, der er tilpasset den sidste fase i arbejdslivet, f.eks.
med fleksible arbejdstider og uddannelsesmuligheder. EØSU er
også af den mening, at udviklingen af alle arbejdstageres
kvalifikationer og forlængelsen af ældre arbejdstageres bidrag
til den økonomiske aktivitet er vigtige faktorer, som kan
bidrage til ligevægten i virksomhedernes aldersstruktur og
afhjælpningen af de problemer, som de sociale sikkerhedssystemer står over for. Arbejdstagere med hårdt fysisk eller meget
risikobetonet arbejde bør i denne forbindelse behandles særskilt.

4.7.1. Man må heller ikke glemme, at de ældste videnarbejdere (knowledge workers) stadig kan bidrage til produktionen
af velstand og velfærd i samfundet gennem deres opfindsomhed og intelligens, som kan berige samfundsøkonomien og
produktionen med nye muligheder, samtidig med at de
økonomiske og sociale omkostninger reduceres.

(1) »Europæisk resultattavle for innovation 2002« [SEK(2002) 1349].
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I denne forbindelse er det efter EØSU’s mening vigtigt

—

indføre specifikke instrumenter for at garantere og beskytte disse arbejdstageres rettigheder ved at inddrage dem
mere i omorganiseringen og omstruktureringen af virksomheder for at give dem en ny chance gennem passende
bistand og teknisk støtte;

—

skabe incitamenter for virksomheder, som ansætter videnarbejdere på udkig efter ny beskæftigelse;

—

fremme videnarbejdernes mobilitet og værdsættelse som
arbejdskraft, så de lettere kan integreres i systemet og
deres nyttige kompetence og viden udnyttes maksimalt
gennem specifikke projekter på områderne investering,
handelsudvikling og partnerskab med medlemsstaterne;

—

som led i forvaltningen af migrationsstrømmen udnytte
disse fagkategoriers viden med henblik på udvælgelse og
oplæring i virksomheder, der er interesserede i at ansætte
indvandrere;

—

stille erhvervskonsulenter til rådighed for SMV, som
ønsker at komme ind på de nye markeder i tiltrædelseslandene;

—

fremme udvekslingen af videnarbejdere for på stedet
at støtte moderniseringen af de nye medlemsstaters
produktionsapparat, organisation og administration;

—

indføre særlige foranstaltninger for videnarbejdere, som
ud over at have mistet deres job har store vanskeligheder
med at forlige mobilitet og hensynet til familien.

4.8.
EØSU understreger, at arbejdstagernes tilfredshed, især
hvad angår kvaliteten af arbejdsvilkårene og arbejdsrelationerne, er et vigtigt element i styrkelsen af innovationen i
virksomhederne. EØSU er overbevist om, at et større miljømæssigt og socialt ansvar fra virksomhedernes side, med alt
hvad dette indebærer, også er afgørende for styrkelsen af en
specifik innovationsmodel for EU.

4.9.
EØSU anerkender betydningen af de EU-specifikke
karakteristika, som nævnes i meddelelsen, og som vedrører
innovationspolitikken, såsom den offentlige sektors betydning
og dens samspil med de mest innovative virksomheder,
fornyelsen af byområder, så de bliver centre for innovation,
der er attraktive for højt kvalificerede personer, samt behovet
for at udnytte Europas forskelligartethed ved udformningen af
en innovationspolitik, der specifikt sigter mod at styrke den
økonomiske vækst, beskæftigelsen og de europæiske borgeres
livskvalitet.
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4.10. EØSU er enigt med Kommissionen i, at der skal
gøres endnu mere for at tilskynde til innovation, og at
medlemsstaterne og EU-institutionerne må koordinere deres
indsats. Det understreger dog, at disse bestræbelser bør udmøntes konkret i foranstaltninger til støtte for virksomhederne,
ordninger for inddragelse og motivering af arbejdstagere samt
i budgetpolitiske retningslinier for afsættelse af de nødvendige
midler hertil.

4.11. EØSU opfordrer medlemsstaterne til at gøre noget for
at forbedre den grundlæggende og faglige uddannelse af den
erhvervsaktive befolkning og til i forbindelse med koordineringen af politikken på EU-plan at skabe forudsætninger for at
styrke de menneskelige ressourcers mobilitet mellem universiteter/forskningscentre og erhvervslivet, mellem lande og mellem virksomheder. En sådan indsats kan være med til at sætte
afgørende skub i udbredelsen af viden og god praksis inden for
innovation, således at de forskellige sektorer og virksomheder
fuldt ud kan udnytte den viden, der er tilgængelig, og anvende
den i udviklingen, produktionen og markedsføringen af varer
og tjenesteydelser. Inden for informationsteknologi vil det
være af afgørende betydning fremover at sikre en bedre
udnyttelse af de eksisterende net, især fra virksomhedernes og
universiteters og forskningscentres side, så de ved at lære af
hinanden kan nå op på det ønskede niveau for innovation.

4.12. Meddelelsen opfordrer til at søge nye veje for at
forbedre Europas innovationsindsats. Mange af de fremlagte
forslag har EØSU’s opbakning, både hvad angår samspillet på
de forskellige politiske planer, den systematiske evaluering af
deres indvirkning på innovationen (konkurrence, indre marked, beskæftigelse, skatteområdet, miljø og regionaludvikling),
stimulering af markedets dynamik (udnyttelse af fænomenet
»lead markets«), fremme af innovation i den offentlige sektor
(effektive, åbne og konkurrencedygtige offentlige udbud, nye
typer tjenester) og styrkelse af innovationspolitikkens regionale
dimension (opbygning af kompetencer baseret på regionernes
sociale og økonomiske karakteristika og udnyttelse af gode
erfaringer).

4.13. EØSU understreger, at styrkelsen af den europæiske
innovation især bør ske gennem en indsats på følgende felter:

—

Skatteområdet: specifikke skattebegunstigelser for innovation især for SMV, som opererer på markeder i vækst
og/eller inden for mellem- og højteknologi;
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—

Den offentlige sektor: politik til fremme af investeringer i
udvikling af nye produkter og tjenester, især på de
områder, der har størst betydning for EU-borgernes
velfærd (sundhed, almen og faglig uddannelse, miljø,
transport og kommunikation);

—

Beskæftigelse: en sammenhængende arbejdsmarkedspolitik, som beskytter og skaber kvalitetsbetonet beskæftigelse, styrker den sociale samhørighed og leder frem til
næsten fuld beskæftigelse i EU;

—

—

Socialt ansvar og menneskelige ressourcer i virksomhederne: en af de vigtigste opgaver for en innovativ
organisation må være at skabe et godt og afbalanceret
forhold til de forskellige parter (stakeholders) ved at
bidrage til beskyttelsen af miljøet og således tilgodese
samfundets interesser generelt og ikke mindst arbejdstagernes. I dag ligger en af de største udfordringer for
virksomhederne i opbygningen af gode relationer, især
på det menneskelige, sociale, finansielle og miljømæssige
plan og først og fremmest på et frivilligt eller overenskomstmæssigt grundlag.
Omlægning af EU’s innovationsstøtteordninger: da en
del af de EU-midler, som tildeles medlemsstaterne til
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innovationsfremmende foranstaltninger, ikke bliver anvendt, fordi der ikke indskydes offentlige midler i den
nationale finansieringskomponent, bør denne i sin helhed
kunne bestå af private midler, således at den samlede EUstøtte til innovation, der stilles til rådighed for medlemsstaterne, kan blive udnyttet.
4.14. EØSU er sikker på, at de foranstaltninger, Kommissionen foreslår, går i den rigtige retning og vil mindske EU’s
produktivitetsefterslæb i forhold til andre økonomiske områder, og at de vil kunne medvirke til at finde specifikke
og passende fremgangsmåder til at bevare og styrke den
europæiske velfærds- og arbejdsmarkedsmodel.
4.15. EØSU vil dog ikke undlade at udtrykke sin bekymring
over, at beslutningsprocessen i EU er så langsommelig, hvilket
det indre marked og EU-patentet er klare eksempler på. Derfor
er det nødvendigt, at man ved udformningen og anvendelsen
af politiske foranstaltninger på EU-plan — især dem, der
involverer virksomhederne, som i tilfældet med innovation —
sørger for i højere grad at inddrage de vigtigste spillere, som er
arbejdsgiverne og arbejdstagerne. EØSU er overbevist om, at
en sådan holdningsændring fra Kommissionens og medlemsstaternes side er nødvendig, for at Europa kan klare de
udfordringer, som innovation indebærer.

Bruxelles, den 25. september 2003.
Roger BRIESCH

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

Følgende ændringsforslag blev forkastet, men opnåede mindst en fjerdedel af de afgivne stemmer:

Nyt punkt 4.1.4 tilføjes
»Under disse omstændigheder, mener EØSU, at offentlige investeringer på op til 3 % af BNP bør holdes uden for
beregningen af offentlige udgifter i medfør af stabilitetspagten.«
Afstemningsresultat
For: 35, imod: 39, hverken for eller imod: 3.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets
og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1655/2000 om det finansielle instrument
for miljøet (LIFE)«
(KOM(2003) 402 endelig — 2003/0148 (COD))
(2004/C 10/17)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 16. juli 2003 under henvisning til EF-traktatens
artikel 175, stk. 1, at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det
ovennævnte emne.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs præsidium henviste det forberedende arbejde til Den
Faglige Sektion for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø.
I betragtning af sagens hastende karakter udpegede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg på
sin 402. plenarforsamling den 24. og 25. september 2003, mødet den 25. september, Franco Chiriaco til
hovedordfører og vedtog følgende udtalelse med 56 stemmer for, 1 imod og 1 hverken for eller imod.

1. Resumé af Kommissionens forslag

vedtages efter den i artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF nævnte
forskriftsprocedure.

Da forordning (EF) nr. 1655/2000 om det finansielle instrument for miljøet (Life) (1) blev vedtaget, foreslog Kommissionen, at der blev oprettet et forvaltningsudvalg til gennemførelsen heraf. Efter Kommissionens opfattelse var projektudvælgelsen en foranstaltning med store budgetmæssige konsekvenser.

1.2.
Kommissionen anlagde derfor sag ved Domstolen med
påstand om annullation af den pågældende bestemmelse.

1.1.
Rådet forkastede dog enstemmigt Kommissionens forslag med hensyn til den udvalgsprocedure, der skulle anvendes.
Rådet besluttede derfor, at foranstaltningerne til gennemførelse
af forordning (EF) nr. 1655/2000, jf. artikel 11, stk. 2, skulle
(1) EFT L 192 af 28.7.2000, s. 1.

1.3.
Ved dom af 21. januar 2003 (2) annullerede Domstolen
artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1655/2000. Den mente,
at de forvaltningsforanstaltninger, der vedrører gennemførelsen af et program, har store budgetmæssige konsekvenser,
jf. artikel 2, litra a), i afgørelse 1999/468/EF, og i princippet er
omfattet af den forvaltningsprocedure, der er fastlagt i artikel 4
i afgørelse 1999/468/EF, eller, i givet fald, i henhold til
(2) Domstolens dom af 21. januar 2003, Kommissionen mod EuropaParlamentet og Rådet, sag C-378/00, endnu ikke offentliggjort i
samlingen.

C 10/86

DA

Den Europæiske Unions Tidende

14.1.2004

afgørelsens artikel 2, litra c), af den rådgivningsprocedure, der
er fastlagt i afgørelsens artikel 3.

ningerne til gennemførelse af forordning 1655/2000 at erstatte
forskriftsudvalget med et forvaltningsudvalg.

1.4.
I overensstemmelse med Domstolens dom foreslår
Kommissionen en forordning om ændring af forordning (EF)
nr. 1655/2000 for så vidt angår den udvalgsprocedure, der
skal følges. Ændringen går ud på, at forskriftsudvalget erstattes
med et forvaltningsudvalg med henblik på vedtagelsen af
foranstaltningerne til gennemførelse af forordning 1655/2000.

3. Særlige bemærkninger

2. Generelle bemærkninger

4. Konklusion

2.1.
EØSU mærker sig Domstolens afgørelse og godkender
Kommissionens forslag om i forbindelse med foranstalt-

4.1.
EØSU godkender Kommissionens forslag om at ændre
forordning 1655/2000 for så vidt angår den udvalgsprocedure,
der skal følges.

3.1.
Samtidig opfordrer EØSU dog Kommissionen til nøje
at sikre, at forvaltningsudvalgets arbejde bliver gennemsigtigt
og effektivt, at dets afgørelser bliver videreformidlet og,
hvis det er hensigtsmæssigt, at afholde brede høringer med
inddragelse af civilsamfundets repræsentanter.

Bruxelles, den 25. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

14.1.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 10/87

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om
ændring af forordning (EF) nr. 2596/97 om forlængelse af den periode, der er fastsat i artikel 149,
stk. 1, i akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse«
(KOM(2003) 372 endelig — 2003/0144 (CNS))
(2004/C 10/18)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 16. juli 2003 under henvisning til EF-traktatens
artikel 262 at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte
emne.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs præsidium henviste det forberedende arbejde til Den
Faglige Sektion for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø.
På grund af sagens hastende karakter udpegede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg på sin
402. plenarforsamling den 24. og 25. september 2003, mødet den 24. september, Staffan Nilsson til
hovedordfører og vedtog følgende udtalelse med 89 stemmer for, 2 imod og 1 hverken for eller imod.

1. Indledning
1.1.
I akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse fastsattes en periode med overgangsregler, der giver
mulighed for undtagelse fra Rådets forordning om harmonisering af fedtindholdet i mælk [(EF) nr. 2596/97] (1). Denne
periode er nu blevet forlænget indtil den 31. december 2003
[(EF) 2703/1999] (2).
1.2.
Finland og Sverige blev anmodet om at meddele, hvilke
foranstaltninger de har truffet med henblik på at tilpasse sig
EF-ordningen. Kommissionen ser på disse foranstaltninger i
den rapport, som den for nylig har udarbejdet i forbindelse
med forslaget om ændring af forordningen »om visse aspekter
vedrørende markedet for konserveret mælk og konsummælk«.

2. Kommissionens forslag
2.1.
Kommissionen konstaterer, at kravene til fedtindholdet
i visse henseender fortsat volder Finland og Sverige problemer.
Kommissionen foreslår derfor, at den undtagelse, der er
indrømmet Østrig, Finland og Sverige fra de harmoniserede
(1) EFT L 351 af 23.12.1997, s. 12.
(2) EFT L 327 af 21.12.1999, s. 11.

regler om fedtindholdet i mælk, forlænges yderligere indtil den
30. april 2009.
2.2.
Kommissionen anfører tillige, at seks nye medlemslande (Cypern, Ungarn, Letland, Litauen, Malta og Polen) er blevet
indrømmet den samme undtagelse indtil den 30. april 2009.
2.3.
Kommissionen vil i 2007 udarbejde en rapport om
markedet for konsummælk eventuelt ledsaget af forslag til
harmonisering af reglerne.
3. EØSU’s bemærkninger
3.1.

EØSU støtter forslaget om at forlænge undtagelsen.

3.2.
Både i Finland og Sverige markedsføres der i visse
tilfælde konsummælk med lavere fedtindhold. Forbrugerne er
i høj grad fortsat interesseret i, at fedtindholdet i disse
produkter ikke tvinges i vejret.
3.3.
I betragtning af, at undtagelsen er blevet forlænget, og
seks nye medlemsstater befinder sig i den samme situation,
bør Kommissionen i sin rapport i 2007 nøje overveje en
harmonisering af fedtindholdet i den mælk, som markedsføres.
Udgangspunktet bør være forbrugernes interesser og ønsker
samt spørgsmålet, om disse bedst kan tilgodeses gennem en
harmonisering af det tilladte fedtindhold eller en harmoniseret
angivelse af fedtindholdet.

Bruxelles, den 24. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Økonomisk og social samhørighed: regionernes konkurrenceevne, styreformer og samarbejde«
(2004/C 10/19)
I forbindelse med det italienske rådsformandskab har Italiens faste repræsentant ved Den Europæiske
Union i et brev af 8. april 2003 anmodet Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om en udtalelse
om: »Økonomisk og social samhørighed: regionernes konkurrenceevne, styreformer og samarbejde«.
Som følge af sagens hastende karakter udpegede EØSU på den 402. plenarforsamling den 24. og
25. september 2003 (mødet den 25. september) Henri Malosse til hovedordfører og vedtog med 76
stemmer for, 1 imod og ingen hverken for eller imod følgende udtalelse:

1. Indledning

1.1.
I det udkast til forfatningstraktat, der den 18. juli 2003
blev forelagt det italienske rådsformandskab, bekræftes og
fremhæves samhørighedspolitikken som en af EU’s vigtigste
søjler. EØSU var en af initiativtagerne i 80’erne, hvor denne
politik blev iværksat, og har siden hørt til dem, der har bakket
mest op omkring den.

1.4.
Med dette for øje og efter anmodning fra det italienske
rådsformandskab har EØSU med udgangspunkt i de seneste
aktiviteter i Den Faglige Sektion for Den Økonomiske og
Monetære Union og Økonomisk og Social Samhørighed (2) fremsat en række anbefalinger til den fremtidige samhørighedspolitik, hvad angår konkurrenceevne, styreformer og
samarbejde.

2. Regionernes konkurrenceevne

1.2.
EØSU var pioner inden for forenkling af administrative
procedurer (1) og er opmærksom på forskellige tegn på dårlige
styreformer: forsinkelser under gennemførelsen af programmer, utilstrækkelige partnerskaber med de økonomiske og
sociale aktører samt manglende overensstemmelse mellem
EU’s forskellige politikker. Den 1. maj 2004 udvides EU
med lande, der herefter vil være den største målgruppe for
samhørighedspolitikken, og som ikke har erfaring og måske
heller ikke kompetence inden for gennemførelsen heraf. I en
periode, hvor økonomierne i stadig større grad kendetegnes
ved globalisering, kan den fremtidige samhørighedspolitik kun
sikres gennem bedre forvaltning.

1.3.
EØSU støtter uden forbehold gennemførelsen af Lissabon-processen, hvis mål er at gøre EU til den mest konkurrencedygtige videnbaserede økonomi i 2010. Dette mål, som
skulle mobilisere de europæiske borgere, sættes der i dag
spørgsmålstegn ved på grund af en ustabil økonomisk situation, og fordi medlemsstaterne og EU ikke oprigtigt sætter ind
på effektivt at gennemføre de centrale idéer, som blev fastsat i
Lissabon. Man har stadig ikke fremmet en ægte dialog med
virksomhederne, arbejdsmarkedets parter og alle andre aktører
i civilsamfundet, dvs. dem der kan delagtiggøre borgerne i de
reformer, projekter og ambitioner, der blev fastsat i Lissabon!

(1) EØSU var det første EU-organ, der vedtog en kodeks for god
praksis inden for forenkling.

2.1.
En ny samhørighedspolitik bør gøre det muligt for hele
EU’s område at tilpasse sig udfordringerne i den videnbaserede
økonomi og dermed bidrage til, at alle regioner kan tage højde
for målene fra Lissabon. EU bør igen kunne finde vejen til stor
vækst. Selv om EU i 20 år har været den største industrielle og
kommercielle styrke på verdensplan, fremstår EU stadig som
en outsider, der er afhængig af omverdenen for sætte gang i
økonomien. Dette kan ikke være rigtigt. Da størstedelen af EU
siden 1. januar 2002 har haft fælles valuta, bør EU være i stand
til at gøre sig gældende som en betydningsfuld aktør på
verdensplan og bør selv være i stand til at skabe vækst.

2.2.
Det kan ikke benægtes, at den manglende samhørighed
inden for EU er en svaghed. Italiens eksempel med syden,
Frankrigs eksempel med landdistrikterne og de perifere områder og Tysklands nylige eksempel med de nye forbundsstater
viser meget tydeligt, i hvor høj grad en manglende samhørighed kan hindre et lands økonomiske og sociale fremskridt. Det
gælder også for EU som et hele. Med udvidelsen optages lande,
der i de sidste fem år har haft de højeste væksttal og de bedste

(2) Se blandt andet udtalelserne:
— »Second Report on Economic and Social Cohesion« (Anden
samhørighedsrapport), EFT C 193 af 10.7.2001, s. 70.
— EU’s strategi for økonomisk og social samhørighed, EFT C 241
af 7.10.2002, s. 151.
— Samhørighedspolitikkens fremtid i relation til udvidelsen og
overgangen til den videnbaserede økonomi, EFT C 241 af
7.10.2002, s. 66.
— Anden situationsrapport om økonomisk og social samhørighed.
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udviklingsperspektiver, men som samtidig vil øge de regionale
forskelle i EU. EU’s samhørighedspolitik bør altså videreføres
og forbedres. I de tyve år, den har været iværksat, har politikken
givet meget gode resultater, og har gjort det muligt for
samhørighedslandene at tackle deres økonomiske efterslæb.
Inden for de forskellige lande, dvs. hvad angår nedbringelse af
forskelle på regionalt niveau, er resultaterne mindre overbevisende. Forskellene på dette niveau er ikke blevet mindre, nogle
steder endda værre. Kommissionen bør udvikle nye metoder
til tackling af udvidelsens udfordringer, som f.eks. fremme
af synergi mellem aktiviteterne under EU’s strukturfonde,
investeringslån fra Den Europæiske Investeringsbank og tilgængelig kapital fra den private sektor. Disse synergier er et
stort potentiale, der kan resultere i større og mere produktive
investeringer blandt andet i tiltrædelseslandene.

2.3.
De seneste års erfaringer har vist, at de lande og/eller
regioner, der formår at gøre fremskridt, er dem, der bedst kan
udnytte og mobilisere deres stærke sider, herunder især
deres menneskelige ressourcer (men også kulturarven, den
geografiske situation osv.). Der anvises ikke nogen mirakelkur
ud over viljen til konsensus om ambitiøse mål og målrettede
investeringer, der tager sigte på at give disse lande og regioner
lige muligheder og skabe bæredygtig udvikling. Dette kan
opnås gennem på den ene side teoretisk og erhvervsmæssig
uddannelse og på den anden side kvalitetsinfrastrukturer.
Bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse samt en bedre
udnyttelse de mindst udviklede regioners potentiale er karakteristiske træk ved en europæisk samfundsmodel og imødekommer forventningerne fra de borgere, der bor i de nuværende og
fremtidige medlemsstater. Ethvert system, der ikke støtter
denne tilgang, kan være til skade for samhørigheden og skabe
endnu større hindringer for strukturaktiviteterne. Det er vigtigt
fortsat at styrke denne model for et samfund, hvori borgernes
deltagelse i den demokratiske proces, udviklingen af kompetencer, adgang til tjenesteydelser af almen interesse, lige muligheder og sikring af grundlæggende sociale garantier er væsentlige
politiske værdier.

2.4.
EU’s støtte skal være aftagende i forhold til de opnåede
resultater. Den skal være proportionel og være meget målrettet
mod de prioriteter, som EU har fastlagt efter høring af og
hensyntagen til lokale aktører, herunder aktører fra den private
sektor. I den henseende er det ligeledes vigtigt, at den fremtidige
samhørighedspolitik tager højde for erfaringer med brug af
bedste praksis under hensyntagen til opnåede resultater. Dette
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grundlæggende princip indskrives som en betingelse i den
fremtidige lovgivning om samhørighedspolitikken. Med dette
for øje bør man udvikle og forbedre evaluerings- og effektivitetsmetoderne i forbindelse med de tiltag, der iværksættes
under strukturfondene.

2.5.
Direkte støtte til erhvervslivet skaber uhensigtsmæssige
konkurrenceforvridninger mellem regionerne. Det kan dog
være nødvendigt med en mere generel støtte — der ikke
forstyrrer markedet — til fremme af iværksætterånden, dvs.
støtte til iværksættelse af nye aktiviteter, hjælp til strategiudvikling samt forskning og uddannelse i små virksomheder.

2.6.
EØSU mener, at der bør iværksættes en aktiv politik,
som støtter regionernes konkurrenceevne i de mindst udviklede lande/områder (mål 1 under samhørighedspolitikken). I den
anledning bør der gives væsentlige, men målrettede midler til
teoretisk og/eller erhvervsmæssig uddannelse, infrastrukturer,
bæredygtig udvikling, iværksætterånd, små og mellemstore
virksomheder og det organiserede civilsamfunds kapacitet for
at udvikle de lokale kræfter. Denne politik skal iværksættes
under hensyntagen til samhørighedspolitikkens grundlæggende principper fra 1988, der fortsat bør danne grundlag for
samhørighedsaktiviteterne: målretning, programplanlægning,
additionalitet og partnerskab.

2.7.
EØSU ønsker at opretholde EU’s støtte til de regioner i
EU, der som en følge af udvidelsen rent statistisk ikke længere
hører under mål 1. Støtten bør fremme kompetenceudvikling,
iværksætterånd og jobskabelse. EØSU mener, at nogle af de
regioner, der i øjeblikket er støtteberettigede under mål 1,
fortsat har brug for støtte efter 2006. De bør ikke ophøre
med at være støtteberettigede med den ene begrundelse, at
udvidelsen automatisk nedsætter det gennemsnitlige BNP pr.
indbygger i EU. EØSU understreger, at denne hidtil største
politiske udvidelse som et led i en regionalpolitik for hele det
europæiske område bør ledsages af foranstaltninger til fremme
af samhørighed.

2.7.1. Den nuværende opdeling i mål 1, 2 og 3, hvor
støtteniveauet, men også målet for aktiviteterne, varierer,
bør erstattes med et mere fleksibelt system. Tre forskellige
støtteniveauer bør bevares med størst støtte til nuværende og
nye mål 1-områder. For de nuværende mål 2-områder og
tidligere mål 1-områder tildeles lavere støtte pr. indbygger. For
de øvrige områder inden for det udvidede EU tildeles støtte på
et endnu lavere niveau. For sidstnævnte skal fokus helt
og holdent være på kompetenceudvikling og udveksling af
erfaringer mellem regioner.
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2.8.
EØSU ønsker at opretholde den nationale og europæiske solidaritet over for områder med alvorlige strukturelle
handicaps (regioner i den yderste periferi, ø-regioner, bjergregioner, isolerede områder og tyndt befolkede områder), der
har brug for specifik støtte for at sikre, at de også kan
drage fordel af tjenesteydelser af almen interesse, herunder
kommunikations- og transportnet (f.eks. bredbåndskommunikation). Reformerne af samhørighedsforanstaltningerne efter
udvidelsen bør ikke resultere i en mindskelse af støtten til disse
yderst sårbare samfund. På dette område bør man ligeledes
fortsat fremme udviklingen af menneskelige ressourcer, der
også i fremtiden skal være en væsentlig prioritet, og som
kræver yderligere midler fra EU. Bibringelsen af vellykkede
erfaringer samt inddragelsen af disse regioner i EU’s mest
betydningsfulde politikker udgør merværdien, hvad angår EU’s
solidaritet.

3. Forvaltning

3.1.
En bedre forvaltning af samhørighedspolitikken er et
must. Heraf afhænger merværdien af denne fællesskabspolitik.
En effektiv samhørighedspolitik skal være let at gå til. Den skal
forstås og accepteres af de modtagere, der skal føre den ud i
livet. Endelig bør den omfatte samtlige udviklingsfaktorer
inden for økonomi, sociale anliggender, kultur, miljø og
menneskers leveforhold. Elementer, der synes at blive stadig
vanskeligere at skille ad.

3.2.
EØSU vil på ny gerne slå til lyd for en forenkling af
procedurerne for gennemførelsen af samhørighedspolitikken.
Efter EØSU’s mening er der brug for en gennemgribende
reform, hvis denne fundamentale EU-politik skal bevare sin
troværdighed. Dette er et spørgsmål af overvejende operationel
art. Desuden er der behov for et prognoseinstrument til at følge
tendenser og udviklingen i parametre, der er bestemmende for
reel konvergens og de dynamiske faktorer bag konkurrenceevnen.

3.3.
EØSU har allerede gentagne gange gjort sig til talsmand
for opretholdelse og videreudvikling af strukturfondenes
grundlæggende principper i perioden efter 2007. Risikoen for
fremtidig koncentration har allerede været berørt. Man bør
påse, at udformningen og forvaltningen af strukturfondene
sker i fuld respekt for subsidiaritetsprincippet. Dette indebærer
udvikling af en politik for fuld og aktiv deltagelse af lokale
myndigheder og økonomiske og faglige interesseorganisationer frem for initiativer, der udelukkende styrker de nationale
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regeringers rolle. EØSU er modstander af forslag, som i
realiteten overdrager kontrollen med strukturfondene til medlemsstaternes regeringer.

3.4.
For at sikre en bedre rollefordeling mellem de forskellige beslutningsniveauer, bør ét af de mest kritiske skridt (måske
dét mest kritiske) bestå i, at EU tager radikale skridt til at
gennemføre subsidiaritetsprincippet i beslutningstagningen.
En bedre rollefordeling mellem EU, medlemsstaterne og regionerne er uomgængelig, hvis man vil undgå dobbeltforvaltning
og lange forsinkelser. EU bør fastlægge de store linjer med
udgangspunkt i Lissabon-målsætningerne, regionerne bør tildeles ansvaret for gennemførelsen og medlemsstaterne bør
koncentrere sig om at kontrollere gennemførelsen.

3.5.
Gode europæiske styreformer er baseret på repræsentativt demokrati og deltagerdemokrati. Arbejdsmarkedsparternes
rolle bør styrkes gennem en reform. De økonomiske og faglige
interesseorganisationer bør tage direkte del i prioriteringen
med udgangspunkt i EU’s mål og i samarbejde med de lokale
myndigheder De bør ligeledes inddrages i opfølgningen og
evalueringen via lokale og regionale koordinationsudvalg.
»Partnerskabs«-modellen har vist sig at være en afgørende
faktor for et godt resultat af samhørighedsforanstaltningerne.
Derfor synes EØSU den skal udgøre et vigtigt element i
samhørighedspolitikken: et reelt partnerskab mellem alle økonomiske og sociale aktører i alle programmeringsfaser er af
afgørende betydning for en optimal gennemførelse af denne
type politik. Enhver tendens til at reducere partnerskabsprincippets betydning i samhørighedsforanstaltninger kan kun
formindske og svække foranstaltningernes tiltrækningskraft og
rækkevidde. EØSU foreslår konkret i sin sonderende udtalelse
specielt om dette emne, at disse principper skrives ind i de nye
bestemmelser (1).

3.6.
Den usmidige programmering med enhedsprogrammeringsdokumenter bør afløses af målkontrakter. En betydelig
del af programmerne bør have form af overordnet støtte til
organisationer i nærmiljøet og repræsentanter for økonomiske
og sociale aktører, der gennemfører små projekter. Der bør
også systematisk kunne trækkes på de nye finansieringsinstrumenter for små og mellemstore virksomheder.

(1) Et partnerskab til gennemførelse af strukturfondene (sonderende
udtalelse).
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3.7.
Additionalitetsbegrebet skal smidiggøres ved at knytte
det til gennemførelsen af bestemte målsætninger i stedet for til
de enkelte projekter. EU ville på den måde kunne optræde som
eneste offentlige støttekilde med prioriteringer baseret på
Lissabon-målsætningerne.

3.8.
Strukturfondene bør samles i én fond, der skal operere
over en flerårig periode med vejledende budgetrammer og en
fleksibilitet, der gør det muligt at belønne de mest effektive
regioner og lande via en præstationsreserve. Denne reserve vil
også gøre det muligt at udarbejde innovative projekter og at
gennemføre disse inden for de fastsatte frister samt at tillade
ekstraordinære tilskud i meget vanskelige situationer.

3.9.
Debatten om den fremtidige samhørighedspolitik bør
efter EØSU’s mening sættes i gang hurtigst muligt. Det er vigtigt
at afsætte den nødvendige tid, så debatten ikke begrænses til
en analyse af finansielle overvejelser og de økonomiske og
sociale aspekter bliver taget med i betragtning. Behandlingen
af disse aspekter er meget vigtig i lyset af udvidelsen og den
voksende globalisering. Debatten bør være dybtgående og
åben, og civilsamfundets organisationer skal sikres en central
placering.

4. Samarbejde mellem regionerne

4.1.
Der hersker udbredt konsensus om betydningen af det
regionale samarbejde og merværdien for Fællesskabet af en
EU-aktion. Dette blev bekræftet på Det Europæiske Råds
uformelle møde på Chalkidiki den 16. maj 2003.

4.2.
For så vidt angår virkningerne af udvidelsen og globaliseringen, bør samhørighedspolitikken fremme en udvikling i
retning af et mere polycentrisk EU. Denne grundlæggende
politik forudsætter ikke kun fælles mål, men også anerkendelse
af den europæiske mangfoldighed. Uagtet vanskelighederne
med gennemførelsen er det tværnationale og interregionale
samarbejde i EU kendt som et vigtigt integrationsinstrument
for regioner, der allerede længe har været naboer. Interne
grænseregioner — der ofte er yderkantområder — er ved at
finde en ny dynamik gennem nyerhvervet solidaritet og
komplementaritet. Efter 1. maj 2004 vil der opstå nye, store,
interne grænseregioner. Interreg-programmet bør forlænges
og udvides, men med nye prioriteringer og simple forvaltningsformer gennem en radikal forenkling af procedurerne.
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4.3.
Tidligere programmers alt for stor spredning i interventionerne har utvivlsomt været skadelig for programmernes
effektivitet, synlighed og logik. EØSU anbefaler, at prioriteringerne centreres omkring tiltag, der fremmer konkurrencedygtige regioner på tværs af grænserne: netværk mellem universiteter, forskningssamarbejde, fælles støttestrukturer for små og
mellemstore virksomheder, bedre kommunikations- og transportmidler, et fælles program for bæredygtig udvikling m.m.

4.4.
Det grænseoverskridende samarbejde med tredjelande
(herunder de nye naboer i Øst og tredjelande i Middelhavsområdet) bør ligeledes styrkes i lyset af et udvidet EU, der skal
forhindre opførelsen af en ny Berlinmur. I disse grænseregioner
bør formålet bl.a. være at skabe et samarbejdsklima, fremme
det indbyrdes kendskab og udnytte evt. muligheder for at
supplere hinanden.

4.5.
Med henblik på at sikre en effektiv gennemførelse af
Lissabon-målsætningerne anbefaler EØSU programmer for
udveksling af god praksis, der inddrager såvel EU’s regioner
som de økonomiske og sociale interesseorganisationer. Programmerne kunne især rettes mod opfyldelsen af følgende
mål: bekæmpelse af social udstødelse, ligestilling mellem
kønnene, udbredelse af videnbaserede økonomi, mere intensive
forskningsbestræbelser, kvalitet i uddannelsen, iværksætteri og
gennemførelse af det europæiske charter for små virksomheder.

4.6.
For at støtte samarbejdsprojekter mellem regionerne
foreslår EØSU en ikke-bureaukratisk metode og modsætter sig
derfor, at forvaltningen udelukkende overdrages til medlemsstaterne. EØSU plæderer således for indførelsen af en europæisk facilitet med direkte adgang for regioner og økonomiske
og sociale aktører, der muliggør medfinansiering af medlemsstaterne (herunder i tredjelande). Forvaltningen af en sådan
samarbejdsfacilitet kunne overdrages til et særligt europæisk
agentur, der skulle stå for afholdelsen af møder med henblik
på fremme af udveksling af erfaringer.

5. Konklusioner

5.1.
Den regionale side af Fællesskabets samhørighedspolitik bør gennem en gennemgribende reform målrettes mod at
forbedre konkurrenceevnen for EU-regioner, der ikke udnytter
deres ressourcer tilstrækkeligt, i stedet for at skulle udfylde
udviklingsefterslæb med offentlige tilskud. Det gælder om for
EU gennem sine interventioner at tilføre en ægte merværdi på
grundlag af gode erfaringer og samarbejde mellem regionerne.
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En sådan merværdi vil samtidig sikre inddragelsen af de mindre
udviklede regioner i forbindelse med EU’s mest betydningsfulde
politikker.

mest konkurrencedygtige videnbaserede økonomi i verden, så
samtlige regioner får mulighed for at deltage i fuldt omfang
med udgangspunkt i egne trumfer.

5.2.
EØSU foreslår en gennemgribende reform af prioriteringer og metoder for politikken for økonomisk og social
samhørighed med henblik på at klare udfordringerne i forbindelse med udvidelsen og den videnbaserede økonomi. Den nye
samhørighedspolitik for perioden 2007-2013 bør først og
fremmest leve op til Lissabon-strategien om at gøre EU til den

5.3.
Reformen skal centreres om konkurrenceevne og samarbejde mellem regionerne. Et vellykket resultat skal sikres
gennem nye forvaltningsmetoder, der baseres på åbenhed,
enkle procedurer og ægte samarbejde mellem de økonomiske
og sociale aktører på lokalt og regionalt plan.

Bruxelles, den 25. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Gennemførelsen af andre
fællesskabspolitikkers bidrag til økonomisk og social samhørighed«
(2004/C 10/20)
Michel Barnier, medlem af Europa-Kommissionen med ansvar for regionalpolitik, anmodede den 23. juli
2002 på Kommissionens vegne om en udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om:
»Gennemførelsen af andre fællesskabspolitikkers bidrag til økonomisk og social samhørighed.«
Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og
Økonomisk og Social Samhørighed, som udpegede Georgios Dassis til ordfører. Sektionen vedtog sin
udtalelse den 1. september 2003.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling den 24. og
25. september 2003, mødet den 25. september, følgende udtalelse med 66 stemmer for, 21 imod og 10
hverken for eller imod.

1. Indledende bemærkninger

Økonomiske og Monetære Union og gennemførelsen af det
indre marked. Økonomisk og social samhørighed blev bekræftet som mål i udkastet til forfatningstraktat.

1.1.
For nylig viste betydningsfulde begivenheder, at vejen
mod en politisk Union bliver lang og vanskelig. Regeringerne
i visse europæiske lande synes at have glemt, hvad der blev
gentaget igen og igen i 70’erne og 80’erne, nemlig at europæisk
integration er den eneste vej frem for de europæiske lande,
eftersom landene hver for sig ikke er i stand til at påvirke den
internationale udvikling.

De nye vilkår, der gælder i dag, og heriblandt ikke mindst:

Økonomisk og social samhørighed var et af de grundlæggende
mål, som blev nedfældet i traktaterne sammen med Den

—

den tiltagende globalisering af markederne,

—

udvidelsen af EU med lande i Central- og Østeuropa,

—

vidensamfundets og videnøkonomiens overherredømme,

—

de mere generelle sociale og politiske kendetegn ved det
21. århundrede,
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kræver bestræbelser i retning af en moderniseret tilgang til
økonomisk og social samhørighed.

2. Begrebet samhørighed

1.2.

2.1.
Detaljerede og udførlige bestemmelser om samhørighed findes i del III i udkastet til forfatningstraktat.

—

Bestræbelserne skal omfatte

en analyse af medlemsstaternes og Fællesskabets forpligtelser, hvad angår økonomisk og social samhørighed, i
henhold til traktaten om Den Europæiske Union og
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab
med henblik på størst mulig forståelsesmæssig klarhed i
traktatens bestemmelser,

—

kortlægning og undersøgelse af Fællesskabets og medlemsstaternes praksis, hvad angår fortolkning og gennemførelse af traktatens og den europæiske forfatnings (efter
dennes ikrafttræden) bestemmelser om samhørighed,

—

opgørelse af resultaterne for den økonomiske og sociale
samhørighed af Fællesskabets og medlemsstaternes praksis, hvad angår fortolkning og gennemførelse af traktatens
bestemmelser om samhørighed,

—

påvisning af eventuelle behov for omlægning af den
hidtidige praksis for fortolkning og gennemførelse af
traktatens bestemmelser om samhørighed. En sådan
omlægning kan bestå i at ændre prioriteringer eller
supplere valgmulighederne i forbindelse med udarbejdelsen, vedtagelsen og gennemførelsen af enhver af Fællesskabets politikker.

1.3.
Af udtalelser med relevans for emnet har EØSU
tidligere bl.a. afgivet en om »Samhørighedspolitikkens fremtid
i relation til udvidelsen og overgangen til den videnbaserede
økonomi« (1), hvori konsekvenserne for samhørigheden af
overgangen til vidensamfundet belyses og en anden om
»Strategi for økonomisk og social samhørighed i EU« (2), der
lægger særlig vægt på strukturpolitikkernes bidrag til fremme
af samhørighed (artikel III-111 i udkastet til forfatningstraktat).

1.4.
Nærværende udtalelse er tænkt som et supplement til
disse. Den har — af grunde, som der redegøres for i det
følgende — til formål at give en grundigere analyse og
evaluering af de andre politikkers bidrag til den økonomiske
og sociale samhørighed — dvs. politikkerne i artikel III-112 i
udkastet til forfatningstraktat, altså de politikker, der ikke er
strukturpolitikker.

(1) EFT C 241 af 7.10.2002, s. 66.
(2) EFT C 241 af 7.10.2002, s. 151.

2.2.
Ifølge traktatens bestemmelser skal medlemsstaterne
og Unionen undersøge og vurdere den økonomiske og sociale
samhørighed, inden de træffer et valg vedrørende en hvilken
som helst del af en fællesskabspolitik eller en fællesskabsaktion.
Behovet for at styrke den økonomiske og sociale samhørighed
er således ikke begrænset til konkrete fællesskabspolitikker
eller -aktioner, men gennemtrænger og er en uadskillelig del af
dem alle.

2.3.
En nærmere undersøgelse fører til følgende tre konklusioner:

2.3.1. For det første refereres der i traktaterne til økonomisk
og social samhørighed uden at det på nogen måde præciseres
gennem specifikke bestemmelser, hvad der forstås ved de
»økonomiske« eller »sociale« aspekter af samhørigheden. Det
ændrer dog ikke ved, at de relevante passager i traktaten ikke
refererer til samhørighed som en samlet og kompleks størrelse,
men deler den i to aspekter: en økonomisk og en social.

2.3.2. For det andet er den eneste bestemmelse, der refererer
til samhørigheden som en samlet kompleks størrelse (på én
gang økonomisk og social), den i artikel 158 (harmonisk
udvikling af Fællesskabet som helhed, formindske forskellene
mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og forbedre
situationen for de mindst begunstigede områder).

2.3.2.1. Fandtes den klare bestemmelse i artikel 159 i
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab ikke,
ville man kunne spørge: skal de andre (ikke-strukturelle)
fællesskabspolitikker udsættes for en doktrinær tilpasning til
de behov og påbud, som forpligtelsen til økonomisk og social
samhørighed indebærer, såvel før bekendtgørelsen som under
udformningen og gennemførelsen med den heraf følgende
risiko for en svækkelse af det forventede samlede udbytte af
gennemførelsen? Eller skal de andre fællesskabspolitikker (dvs.
alle andre end strukturpolitikkerne) udelukkende gennemføres
med henblik på størst muligt udbytte for Fællesskabet som
helhed uanset om fuldstændig og rigoristisk gennemførelse
vil forværre regionale skævheder, uddybe fattige regioners
udviklingsmæssige efterslæb og sidst men ikke mindst skabe
regionale skævheder mellem regioner og nye uligheder?
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2.3.2.2. Spørgsmålet bliver dog irrelevant i lyset af formuleringen i artikel 159: udformningen og gennemførelsen af de
andre politikker skal tilpasses samhørighedens krav, så det kan
ikke udelukkes, at Fællesskabets udbytte bliver mindre end det
størst mulige, når alternativet er en skærpelse af regionale
uligheder og en forværring af de fattigste regioners situation i
Fællesskabet.

2.3.3. For det tredje har ingen endnu forsøgt at afdække,
hvordan Fællesskabet hidtil har fortolket og anvendt traktaternes bestemmelser om samhørighed. Som det vil fremgå af
analysen i det følgende, har Fællesskabets praksis hidtil været
en anden. Under planlægningen, udformningen og gennemførelsen af andre fællesskabspolitikker end strukturpolitikkerne
har man hverken beregnet eller medtænkt den eventuelle
indvirkning på samhørigheden (formindskelse af regionale
uligheder eller udviklingsmæssige efterslæb) — vurderingen af
virkninger har kun omfattet Fællesskabet som helhed. Denne
praksis indebærer, at Fællesskabet risikerer at skærpe regionale
skævheder, altså skabe økonomiske og sociale forskelle i stedet
for samhørighed ved gennemførelsen af konkrete fællesskabspolitikker (konkurrencepolitik, politikken for det indre marked, valutapolitikken m.m.), for efterfølgende gennem udformningen og gennemførelsen af strukturpolitikkerne at fjerne,
mindske eller lappe på de andre fællesskabspolitikkers negative
følger for samhørigheden. I Fællesskabets nuværende praksis
synes sikringen af økonomisk og social samhørighed således
ligesom strukturpolitikken at følge efter de andre fællesskabspolitikker i tid.

3. Samlet tilgang til økonomisk og social samhørighed
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3.4.
En præcisering af, hvornår man kan acceptere eller
tillade en samlet tilgang til de to aspekter af samhørigheden
(der indbyrdes supplerer hinanden), må være et grundlæggende
krav. Man kan også sætte det op som et spørgsmål om,
hvorvidt samhørighedens økonomiske aspekt skal have forrang for det sociale.

3.5.
Behandlingen af dette spørgsmål må baseres på de
konkrete bestemmelser i artikel 158-162 i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og ikke på tilfældige
teoretiske ønsker og valg. Det må således præciseres, om
bestemmelserne i artikel 158-162 i forbindelse med udformningen og gennemførelsen af fællesskabspolitikkerne som
helhed parallelt og samtidig skal stræbe efter økonomisk og
social samhørighed, eller om det økonomiske aspekt skal
prioriteres højere end det sociale.

3.6.
En måling af samhørighed, der udelukkende baseres på
det gennemsnitlige BNP pr. indbygger, fører til konklusioner
behæftede med de fejl, der kendetegner gennemsnit fremkommet ved statistiske beregninger generelt.

3.7.
Samhørighed såvel som en eventuel styrkelse eller
svækkelse af denne kan ikke kun vurderes ud fra BNP pr.
indbygger. Også andre parametre og kriterier må tages med i
vurderingen af den faktiske og præcise størrelse af samhørigheden og udviklingen i den (i retning af mere konvergens eller
det modsatte).

3.1.
Med »økonomisk samhørighed« forstås tværregional
opfyldelse af konkrete økonomiske kriterier, specielt kriterier
vedrørende pr. capita BNP.
3.8.
En sådan samtænkning af flere faktorer med henblik
på en objektiv indikator for samhørighed forudsætter:
3.2.
Med »social samhørighed« menes principielt systemet
for social beskyttelse og forsorg i overensstemmelse med den
europæiske sociale model.

3.3.
En samlet henvisning til disse to aspekter i traktaten,
navnlig i artikel 158-162, uden angivelse af nogen terminologisk distinktion imellem dem, kan ikke siges at være den bedst
mulige løsning, eftersom den vil medføre alvorlige mangler i
forhold til en mere specifik tilgang til indholdet og grænserne
for samhørighedens to aspekter.

—

dels at man vælger hvilke andre parametre (ud over BNP),
som skal tages med i betragtning. Den nye indikator for
samhørighed skal være kompleks: foruden BNP skal den
omfatte parametre for beskæftigelse, arbejdsløshed, social
beskyttelse, adgang til almennyttige tjenester m.m.;

—

dels skal man overveje de enkelte parametres indbyrdes
vægtning i den komplekse samhørighedsindikator.
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4. Generel vurdering af strukturpolitikkernes følger for
den økonomiske og sociale samhørighed

4.1.
Uanset om man anlægger en forskningsmæssig, teknokratisk eller regnskabsteknisk indfaldsvinkel til regionalpolitikken konstateres et klart sammenfald mellem regionalpolitik og
strukturpolitikkerne.

4.2.
Der er lavet fremragende opgørelser over strukturpolitikkernes resultater, og nye er på vej.

4.3.
Det har således været muligt at indarbejde et stort antal
pålidelige parametre og en samlet fremstilling af strukturpolitikkernes indvirkning på styrkelsen af samhørigheden i den
anden rapport: i perioden 1988-1999 lykkedes det at reducere
forskellen i BNP pr. indbygger mellem de fire fattigste medlemsstater og EU-gennemsnittet fra 32 procentpoint (68 %) til
21 procentpoint (79 %), altså med en tredjedel.

4.4.
Forskellen mellem det gennemsnitlige BNP pr. indbygger i de fire medlemsstater på den ene side og EU-gennemsnittet
på den anden mindskedes i en periode på 11 år (1988-1999)
med en procent i gennemsnit om året.
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5.4.
Man må dog undgå at svække processen hen imod
økonomisk og social samhørighed i de regioner, der risikerer
at miste muligheden for mål 1-støtte efter udvidelsen. Denne
målsætning kan nås gennem to metoder, der ikke udelukker
hinanden:

5.4.1. for det første kan man sikre, at disse regioner
forbliver mål 1-regioner ved at sænke tærsklen til et lavere
niveau end 75 % af EU’s BNP-gennemsnit,

5.4.2. for det andet kan man i højere grad anvende andre
politikker end strukturpolitikkerne i indsatsen for økonomisk
og social samhørighed.

5.5.
Det siger sig selv, at hvor det første alternativ ikke kan
lade sig gøre, er anvendelsen af artikel 159 og ikke-strukturelle
politikker til fremme af samhørigheden (især i fattige EUregioner) et meget nyttigt redskab med stor betydning for den
økonomiske og sociale samhørighed.

6. Modsatrettede resultater af gennemførelsen af de
andre fællesskabspolitikker. Tilpasning af disse i stedet for at vrage dem

5. Generel vurdering af andre fællesskabspolitikkers
bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed

6.1.
Det er nødvendigt at præcisere, at der ikke sås tvivl om
fællesskabspolitikkerne noget sted i traktatens bestemmelser.

5.1.
Påstanden om sammenfald mellem regionalpolitik og
strukturinterventioner skyldes manglen på statistiske data
vedrørende indvirkningen af de andre politikker (altså andre
end strukturpolitikkerne) på styrkelsen af den økonomiske og
sociale samhørighed.

6.2.
Konkret når det gælder traktaten, synes det meningsløst
bevidst at forhindre en fællesskabspolitiks gode funktion: en
hvilken som helst fællesskabspolitik kan have positive så vel
som negative følger (f.eks. kan man hvad angår indførelsen af
den fælles mønt hævde, at denne i visse situationer har
haft negative konsekvenser, men disse overskygger ikke den
generelt positive effekt af euroens indførelse).

5.2.
Spørgsmålet er, hvordan man kan udnytte erfaringerne
fra strukturinterventionerne i forbindelse med valg af indikatorer og kvantitative målestokke, og hvordan man overfører dem
til de andre fællesskabspolitikker.

5.3.
Gennemførelse af artikel 159 bliver desto mere presserende efter udvidelsen af EU. I lyset af kendte beregninger for
det forventede fald i EU’s BNP pr. indbygger på 13 %, når de
nye medlemsstater optages i EU, og det deraf følgende
sandsynlige tab af adgang til mål 1-støtte for 15 regioner i EU,
vil strukturpolitikkernes virkning med hensyn til fremme af
økonomiske og social samhørighed blive svækket i disse stadig
fattige regioner.

6.3.
Man kan i forlængelse af dette argument hævde, at
fællesskabspolitikkerne under artikel 159 med stor sandsynlighed — hvis ikke med sikkerhed, vil give modsatrettede
resultater: ved siden af fordelene for EU som helhed kan det
ikke udelukkes, at de vil have ubehagelige følger for bestemte
regioner.

6.4.
Det er i øvrigt kun forventeligt, at de andre, ikkestrukturelle fællesskabspolitikker vil resultere i en alvorlig
divergens for enkelte regioner.
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6.5.
I anden rapport om økonomisk og social samhørighed
peges på, at mens man kan konstatere større konvergens
mellem medlemsstaterne, er der en tendens til større divergens
mellem de europæiske regioner.
6.6.
Kommissionens undersøgelse af beskæftigelsen (1) går
videre endnu: perioden fra 1950 til i dag deles i tre klart
afgrænsede dele:
6.7.
Fra 1950 til 1970 konstateredes en klar udvikling i
retning af konvergens mellem de europæiske regioner, såvel
hvad angår pr. capita indkomst som hvad angår produktivitet:
de fattige regioner gjorde udviklingsmæssige kvantespring i
forhold til de rige regioner.
6.8.
Billedet vendte i den efterfølgende periode (efter 1970).
Mere konkret skete der følgende:
6.8.1. I perioden 1971-1994 (og i endnu højere grad i
perioden 1995-1999) konstateredes en tydelig opbremsning i
regionernes konvergensproces. De fattige kunne ikke længere
holde trit med de rige.
6.8.2. Den sidste del af perioden (1994-1999) var en
periode med vækst i Europa som helhed, men tydeligvis fik
ikke alle europæiske regioner gavn af denne vækst. Tværtimod
kunne man konstatere forskelle i fremgangen i de europæiske
regioner, hvad angik:
—

forøgelse af BNP pr indbygger (målt i købekraftstandard),

—

produktivitet,

—

beskæftigelsestal og

—

arbejdsløshedstal.

6.9.
Særligt vigtigt er det at konstatere, at den europæiske
integrationsproces hæmmes af regionale forskelle, for så vidt
angår:
—

produktionskapacitet,

—

strukturen i arbejdsstyrkens faglige kvalifikationer og
specialisering,

—

de producerede varers sektoriale specialiseringer og

—

beskæftigelsen og arbejdsmarkedets effektivitet.
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6.9.2. Disse forskelle bevirker, at de europæiske regioner
specialiserer sig i bestemte produktioner alt efter, hvor deres
fortrin ligger.

6.9.3. Specialiseringen har dog en lang række følger, der
varierer efter specialiseringens art, og brancher, hvis produktion kræver megen knowhow, har den største fordel, de laveste
omkostninger og den højeste arbejdskraftmobilitet.

6.10. Derfor afhænger teknologisk udvikling og tidsmæssig
fastlåsning af bestemte økonomiske problemer (høj arbejdsløshed, lav indkomst pr. indbygger, fordelingen af produktion på
sektorer) ikke kun af den eksisterende fordeling mellem
regionerne af produktionsfaktorer og af disse faktorers mobilitet, men de bidrager selv til dannelsen af produktionsfaktorerne
på yderst dynamisk vis.

6.11. »Employment in Europe 2002«-rapporten lægger særlig vægt på »asymmetriske forstyrrelser«, dvs. forstyrrelser i
efterspørgslen på visse produkter eller bestemte typer af
arbejde. Disse forstyrrelser, der betegnes som en afgørende
faktor for udviklingen af regionale uligheder, påvirker i højere
grad enkeltregioner end EU som helhed, eftersom de er knyttet
til og influeres af de regionale økonomiske strukturer.

6.12. Regioner, som rammes af sådanne forstyrrelser, må
leve med dårligere vilkår og ringere indtjening end andre
regioner — selvfølgelig især hvis omstillingen foregår i et
langsomt tempo (f.eks. har ufaglærte eller medarbejdere med
lav faglig kunnen sværere ved at omstille sig end medarbejdere
med højere faglig uddannelse).

6.13. Sammenfattende kan man sige, at samspillet mellem
de forskellige faktorer (produktionsfaktorer, faglige kvalifikationer, geografisk placering, teknologisk udvikling, »asymmetriske forstyrrelser« m.m.) giver de enkelte regioner forskellige muligheder for at skabe nye arbejdspladser og sætte
udviklingstakten i vejret.

6.14. I samme dokument gøres den iagttagelse, at hvis det
ikke lykkes de fattige regioner at sikre et vist mål af strategisk
input (af menneskelige ressourcer, offentlig infrastruktur osv.)
fanges de i en situation med ringe økonomisk vækst, som gør
dem ude af stand til at indhente de rigere regioner.

6.9.1. Samtidig påvirker en regions geografiske placering
dens adgang til de store markeder og spredningen af viden.

(1) »Employment in Europe 2002«, kapitel 4.

6.15. De europæiske regioner bør derfor differentiere deres
metoder, så konvergensen i første omgang etableres inden for
grupper af regioner, hvis øvre og nedre grænser fastsættes på
grundlag af deres strategiske faktorer.
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6.16. Bestræbelserne på at bygge bro over den afgrund,
der skiller de europæiske regioner, synes at være et vigtigt
forhåndskrav for styrkelsen af samhørigheden i EU som helhed
under forudsætning af, at bestræbelserne tilrettelægges, så
enhver mulighed for forværring af regionale skævheder og
divergenser undgås.

6.17. Det er ikke altid klart, om udformningen og gennemførelsen af fællesskabspolitikkerne under artikel 159 i traktaten
gavner alle regioner i EU, eller om de tværtimod kun gavner
regioner med en infrastruktur, der egner sig til at høste
frugterne af den europæiske integration.
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6.23. Der er flere forskellige måder at løse problemet på.
Man kan f.eks. foreslå følgende:

6.23.1. For det første skal man måle resultaterne af en
fællesskabspolitik under artikel 159 i hver enkelt region.

6.23.2. For det andet må man ikke drage den samlede
fællesskabspolitik i tvivl, selv om den har ubehagelige konsekvenser for samhørigheden i de enkelte regioner.

6.23.3. For det tredje bør man tilpasse fællesskabspolitikken
eller gennemføre den gradvis (i en overgangsperiode), så man
kan måle resultaterne.
6.18. I »Employment in Europe 2002« gennemgås først de
enkelte EU-regioner og deres arbejdsmarkeder, hvorefter der
afgrænses 5 »grupper af regioner«, der afviger fra hinanden,
hvad angår udnyttelse af menneskelige ressourcer og faglige
kvalifikationer.

6.19. Men ikke kun modellerne for anvendelse af menneskelige ressourcer og kvalifikationer på arbejdsmarkedet er
forskellige, de øvrige skævheder mellem EU’s regioner er
så graverende, at der er åbenlyse forskelle i resultater og
konsekvenser af fællesskabspolitikkerne under artikel 159
såvel mellem regioner som mellem grupper af regioner.

6.20. Hermed er det dog ikke gjort. Man bør i forbindelse
med gennemførelsen af traktatens artikel 159 ikke kun påpege,
men også måle fællesskabspolitikkens positive og negative
følger for den økonomiske og sociale samhørighed i de enkelte
regioner. En sådan måling er hidtil ikke blevet foretaget, eller
rettere: den er end ikke blevet forsøgt.

6.21. Generelle og temmelig upræcise påstande som, at
konkurrencepolitikken fremmer skabelsen af nye arbejdspladser, er ikke fyldestgørende. En sådan påstand må underbygges
af optællinger af evt. nye arbejdspladser i regionerne, der kan
vise, om arbejdspladserne faktisk skabes, og i så fald i hvilke
regioner.

6.22. EØSU har måske heller ikke altid underbygget sine
påstande med kvantitative data i tidligere udtalelser. Dette
gælder f.eks. konstateringen af, at mindre gunstigt stillede
regioner er blevet ofre ved koncentrationer.

6.23.4. For det fjerde, hvis man ikke kan tilpasse fællesskabspolitikken eller gennemføre den gradvis (i en overgangsperiode) i en eller flere regioner, eller man ikke mener, det
kan gøres effektivt eller det skaber usikkerhed omkring de
forventede resultater af fællesskabspolitikken for EU som
helhed, kan man i visse regioner gribe til gennemførelsen af
supplerende politikker (evt. af strukturel karakter) med henblik
på helt at fjerne eller i det mindste moderere de uheldige
virkninger for samhørigheden i de pågældende regioner.

6.24. Det understreges, at gennemførelsen af overstående
forudsætter:

6.24.1. For det første som en nødvendig forudsætning, at
virkningerne af de andre fællesskabspolitikker er vurderet på
forhånd, og

6.24.2. for det andet, at de supplerende foranstaltninger,
der skal fjerne negative virkninger i en eller flere regioner, er
effektive, altså med andre ord at de omfatter alle de negative
virkninger, man har fundet.

6.25. Opmærksomheden henledes på, at der i »Employment
in Europe 2002« anvendes konkrete indikatorer til måling af
regionernes præstationer med henblik på at kategorisere
regionerne i grupper af beslægtede regioner med samme
karakteristika og sammenfaldende funktioner og ydeevne.

6.25.1. Fjerde kapitel i »Employment in Europe 2002« kan
være en værdifuld hjælp til at udtænke et tilsvarende sæt
af indikatorer, der kan give et statistisk baseret billede af
effektiviteten af de andre, ikke-strukturelle fællesskabspolitikkers bidrag til fremme af samhørigheden.
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7. Forholdet mellem strukturpolitikkerne (traktatens artikel 158) og de andre politikker (traktatens artikel 159)
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7.7.
Dette er vanskelige spørgsmål, der hidtil ikke er blevet
endegyldigt besvaret. I lyset af udvidelsen synes det dog så
meget desto mere påkrævet at intensivere bestræbelserne på at
besvare dem.

7.1.
Man har sagt, at fællesskabsstøtterammerne virker på
tre leder (1):
—

ved at forbedre økonomiens naturlige infrastruktur,

—

ved at højne kvaliteten af de menneskelige ressourcer
(gennem fremme af faglig og almen uddannelse) og

—

ved direkte at styrke den private sektor gennem tilskud til
relevante investeringer.

7.2.
I værker, der beskriver strukturfondenes konsekvenser,
har man søgt at måle konsekvenserne af de to første af
fællesskabsstøtterammernes metoder ved hjælp af konkrete
modeller.

7.3.
Evalueringen af konsekvenserne har vist, at strukturpolitikkerne har bidraget forskelligt til udviklingen (forøgelsen) af
BNP pr. indbygger i de 4 samhørighedslande. Man konstaterede, at Grækenland og Portugal havde mere gavn af strukturfondene end Irland og Spanien.

7.4.
Af de samme undersøgelser fremgik det dog også, at
Grækenlands og Portugals gavn af det indre marked havde
været mindre end Irlands og Spaniens.

7.5.
Heraf spørgsmålet om forholdet mellem konsekvenserne af strukturpolitikkerne og konsekvenserne af de øvrige
politikker.

7.6.
Vil man tættere på et endeligt svar på dette spørgsmål
om forholdet mellem de indbyrdes forbundne resultater af det
indre marked og fællesskabsstøtterammerne hævder forfatterne bag artiklerne i Single Market Review, at man må se på en
række alternative undersøgelsesscenarier, f.eks.
—

Er det øgede indskud af direkte investeringer udefra, som
f.eks. i Spanien, en direkte følge af EU’s enhedsmarked —
og i bekræftende fald, i hvilket omfang?

—

Er støtten fra strukturpolitikkerne og fællesskabsstøtterammerne af midlertidig eller permanent art?

—

Er de økonomiske mekanismer, der skaber langsigtet
udbudselasticitet i tilskud fra fællesstøtterammerne stærke
eller svage?

(1) The Single Market Review — Subseries VI: Vol. 2 »The cases of
Greece, Spain, Ireland and Portugal«.

8. Konkrete svagheder i de andre fællesskabspolitikker
i relation til den økonomiske og sociale samhørighed

8.1.

Den fælles landbrugspolitik. Den delvise reform af den fælles
landbrugspolitik og den økonomiske og sociale samhørighed

8.1.1. Den fælles landbrugspolitik var den første egentlige
fællesskabspolitik efter grundlæggelsen af Fællesskabet med
Rom-traktaten. Det lykkedes gennem den til fulde at afhjælpe
manglen på mad efter 2. Verdenskrig. Den har også ydet et
væsentligt bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed (2).
8.1.2. Et af de vigtigste træk ved landbrugsreformen, der
blev vedtaget den 26. juni 2003, er afkoblingen — eller den
delvise afkobling — fra produktion (især godtgørelser til
landbrugsafgrøder og præmier pr. levende dyr samt mælkeordningen efter 2005). De nuværende udbetalinger pr. dyr eller
pr. hektar erstattes helt eller delvis af en ordning med
indkomststøtte til landmændene (udbetalinger pr. bedrift). Det
er op til de enkelte medlemsstater at beslutte, hvilken form for
afkobling de ønsker.
8.1.3. EØSU konstaterer, at andre af den fælles landbrugspolitiks instrumenter — f.eks. dem, der regulerer udbuddet af
landbrugsprodukter (kvoteordninger m.m.) — også spiller en
vigtig rolle. De er nemlig i høj grad med til at modvirke, at
landbrugsproduktionen koncentreres i de gunstigt stillede
områder, hvilket er i de mindre bedrifters interesse og i øvrigt
nødvendigt for at sikre produktionen i mindre gunstigt stillede
områder.
8.1.4. Ved vurderingen af den fælles landbrugspolitik og
dens bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed bør
man tage med i betragtning, at der ved reformerne i 1992 og
1999 blev indført afgørende ændringer. Udgifterne til markedsstøtte er faldet betydeligt, samtidig med at udgifterne til hektarog dyrepræmier er vokset kraftigt. Eftersom disse skal udligne
lavere producentpriser for landbrugsprodukter, har det ikke
resulteret i større forskydninger i overførslerne mellem regioner eller produktionssektorer. Der er dog fortsat områder, der
forfordeles, f.eks. græsningsarealer, hvilket EØSU ved flere
lejligheder har kritiseret.

(2) EØSU’s udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og
Europa-Parlamentet — Midtvejsrevision af den fælles landbrugspolitik «EUT C 85 af 8.4.2003, s. 76.
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8.1.5. Med reformen i forbindelse med Agenda 2000 blev
de forskellige støtteprogrammer, der ledsager markedspolitikken, samlet i programmet for udvikling af landdistrikterne —
den såkaldte 2. søjle. EØSU har i flere udtalelser udtrykt
tilfredshed med den nye vægtning i den fælles landbrugspolitik,
eftersom den er et vigtigt bidrag til sikringen af landbrugets
multifunktionalitet i EU og til landområdernes funktionsdygtighed. Udvalget har derfor gentagne gange udtalt sig positivt
om en forhøjelse af bevillingsrammen for 2. søjle.

8.1.6. EØSU understregede i sin udtalelse om reformen
af den fælles landbrugspolitik af 14. maj 2003 (1), bl.a.
nødvendigheden af, at man i forbindelse med kommende
reformtiltag også skal tage konsekvenserne for den økonomiske og sociale samhørighed med i betragtning. Medlemsstaternes gennemførelse af reformforanstaltningerne vil få væsentlig
indflydelse på, i hvilket omfang dette faktisk sker.

8.1.7. Eftersom foranstaltningerne under 2. søjle har stor
betydning for den økonomiske og sociale samhørighed i
landdistrikterne, kan de faktiske behov ikke opfyldes fuldt ud
med den planlagte omfordeling i forbindelse med »modulationen«. Derfor slog udvalget i sin udtalelse fra 14. maj 2003 også
til lyd for at øge bevillingerne til udvikling af landdistrikterne.

8.1.8. Den ventede mereffekt for samhørigheden af den nye
fælles landbrugspolitik må vurderes på grundlag af statistik,
region for region, i overensstemmelse med bl.a. traktatens
artikel 159.

8.2.

8.2.3. Selv om grundlaget for dette argument i princippet
er i orden, så ville man kunne fremføre som modargument,
at der mangler statistiske data vedrørende de sandsynlige
konsekvenser af konvergenskriteriernes indvirkning på væksten i BNP pr. indbygger i et land.

8.2.4. Problemet kan afhjælpes ved at indføre måleindikatorer bestående af konkrete økonomiske parametre, herunder
især
—

en indikator for fald i efterspørgslen som følge af den
fortsatte anvendelse af stabilitets- og vækstpagten;

—

en indikator for konsekvenserne for økonomiens produktionskapacitet af faldet i efterspørgslen;

—

en indikator for konsekvenserne for investeringerne af
faldet i efterspørgslen;

—

en indikator for følgerne i form af færre arbejdspladser
og dermed stigende arbejdsløshed af den forringede
produktionskapacitet;

—

en indikator udtrykt som en talværdi for sammenhængen
mellem faldende efterspørgsel og tab af arbejdspladser og
stigende arbejdsløshed;

—

en indikator i form af en talværdi for sammenhængen
mellem arbejdsløshedens størrelse og en positiv eller
negativ udvikling i lønniveauet (indførelsen af en sådan
indikator forudsætter accept af princippet om, at en
hvilken som helst ændring i lønningerne skal relateres
til en tilsvarende målbar ændring af indikatorerne for
beskæftigelse og arbejdsløshed).

Økonomisk politik: stabilitets- og vækstpagten — indførelsen
af den fælles valuta

8.2.1. I den anden rapport om økonomisk og social
samhørighed fremsættes (i synopsen i Del II) det synspunkt, at
det er vigtigt for opretholdelsen af høje økonomiske væksttal i
regioner, der halter bagefter, at strukturpolitikkerne (dvs.
politikkerne i artikel 158) kædes sammen med makroøkonomiske politikker, som sikrer økonomisk stabilitet (dvs. politikkerne under artikel 159).

8.2.2. Samme sted i rapporten fremføres det som argument
for, at den nominelle konvergens er blevet fulgt af en reel
konvergens, at inflationen i 1990’erne faldt betydeligt, samtidig
med at man kunne konstatere en væsentlig vækst i BNP (i
anden halvdel af 1990’erne lå væksten over gennemsnittet i
alle fire samhørighedslande).

(1) (KOM(2003) 23 endelig — 2003/0006+0007 (CNS)).
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8.2.5. I samme kapitel i den anden rapport om økonomisk
og social samhørighed fremføres det generelle og abstrakte
argument, at indførelsen af en fælles europæisk valuta har
begrænset inflationen og gjort det lettere at opretholde stabiliteten, hvilket også vil have gunstige virkninger for samhørigheden, uden at disse påstande dog underbygges med statistiske
data. Kommissionen bør foretage en kvantitativ undersøgelse
af dette aspekt.

8.2.6. Den rigtige løsning må være at udvælge og udtænke
en række statistiske indikatorer, der f.eks. skal vise:
—

relationen mellem inflation og ændringer i BNP pr.
indbygger i de enkelte regioner,

—

relationen mellem inflationen (og/eller mellem BNP pr.
indbygger) og ændringer i beskæftigelsen, arbejdsløsheden og fattigdommen i de enkelte regioner.

C 10/100

DA

Den Europæiske Unions Tidende

8.2.7. De nylige drøftelser om behovet for et gradvis skifte
i den økonomiske prioritering fra budgetunderskud til offentlig
gæld som kriterium, må ikke begrænses til simple meningstilkendegivelser og ende som overfladiske politiske valg. Det er
jo i øvrigt altid en forudsætning for at træffe de rigtige politiske
valg, at man inden har vurderet de mulige konsekvenser.

8.2.7.1. Hvad angår følgerne af stabilitets- og vækstpagten
og i den forbindelse især af anvendelsen af bestemte kriterier
(underskud og gæld), kræves forudgående en vurdering ud fra
statistiske data af såvel hidtidige som fremtidige følger for den
økonomiske og sociale samhørighed af prioriteringen af det
første kriterium (budgetunderskud).

8.2.7.2. Skiftet i prioriteringen over til offentlig gæld som
kriterium bør vurderes i lyset af følgerne af denne ændring for
den sociale samhørighed.

8.2.8. Det synes værd at fremhæve, at genstanden for
ovennævnte vurderinger ikke kun kan være omfanget af
den samlede ændring, men en detaljeret sammenstilling af
udviklingstakten i de enkelte regioner med særlig vægt på
udviklingen i de fattigste regioner.

—

omkostningsfri kapitalstøtte eller

—

forskellige kombinationer af skatte-, låne- og kapitalforanstaltninger og -støtte.

8.3.5. Valget af konkrete udviklingsforanstaltninger og støtte bør ud over at bidrage til udviklingen i den pågældende
medlemsstats fattige regioner desuden sigte mod:
—

beskæftigelsesfremme og

—

styrkelse af regionale og nationale fortrin.

8.3.6. Her må det bemærkes, at sammensætningen af den
enkelte pakke af udviklingsstøtte altid skal checkes af EUmyndighederne, så mere eller mindre sandsynlige konflikter
med fællesskabspolitikker undgås. Denne bestræbelse i retning
af en tilpasning til fællesskabslovgivningen omfatter dog ikke
forhåndsvurderingen af dens konsekvenser for styrkelsen af
den økonomiske og sociale samhørighed.
8.3.7. Den hidtidige praksis bør ændres, og bestræbelserne
rettes mod:
—

forhåndsvurdering med statistisk materiale af de positive
eller negative konsekvenser i hvert enkelt tilfælde af
tilpasningen af de nationale udviklingsincitamentpakker
til kravene i de relevante fællesskabsbestemmelser om
fremme af samhørighed og

—

om nødvendigt, differentiering af de relevante tilpasninger
af nationale politikker, således at man undgår tiltag, der
fremmer større divergens og modarbejder samhørighed.

Konkurrencepolitik

8.3.

8.3.1. I den anden rapport om økonomisk og social
samhørighed siges det klart, at de nationale politikker kan
forværre skævheder, med det klare formål at vise behovet for,
at de nationale politikker samordnes med fællesskabspolitikkerne, så man undgår ubevidst støtte til divergens mellem
medlemsstaterne.

8.3.2. I andet afsnit på side 5 sondres mellem forskelle
mellem stater og forskelle mellem regioner, og det hedder om
sidstnævnte, at de ikke er mindsket i samme takt, bl.a. fordi
disse regionale forskelle tværtimod er blevet større internt i
visse medlemsstater.
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8.3.8. Samtidig er det nødvendigt at gøre opmærksom
på, at støtte til en konkret virksomhed eller branche ofte
grundlæggende er ensbetydende med støtte til en bestemt
region, hvilket betyder, at de negative konsekvenser breder sig
til hele regionen, hvis støtten til virksomheden afbrydes.

8.4.

Handelspolitik — det indre marked

8.3.3. De nationale udviklingspolitikker, der gennemføres
via særlige love på grundlag af nationale karakteristika og
behov i de enkelte lande, omfatter konkrete udviklingsbistandspakker med forskellige kombinationer af udviklingsincitamenter.

8.4.1. Den strategi for det indre marked, som blev vedtaget
på rådsmødet i Helsinki, er særlig vigtig, eftersom den åbner
mulighed for løbende evaluering og forbedring af det indre
markeds funktion.

8.3.4.

8.4.2. I forbindelse med denne evaluering ville EØSU kunne
undersøge om konkrete på forhånd udvalgte komparative
indikatorer for regionale skævheder virker efter hensigten.

Disse incitamenter kan bestå i:

—

skattefritagelse eller skatterabatter

—

lempelige lånevilkår (lavere eller ingen rente),

8.4.3. Disse undersøgelser skal føre til en beskrivelse af, i
hvilket omfang samhørighedsmålsætningerne er blevet indfriet.
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Transportpolitik

8.5.1. Transportpolitikken er en grundlæggende faktor for
udvikling af EU’s regioner. Manglende trafikforbindelser (veje,
sø- eller lufthavne) mellem regionerne er ofte en betydelig
hæmsko for deres udvikling. Liberaliseringen af transportmarkedet har ikke bragt bedre vilkår for transportunderforsynede
regioner — i visse tilfælde har den tværtimod skabt risiko for,
at disse regioner bliver økonomisk isoleret.

8.6.
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horisontal, så alle andre EU-politikker skal tage højde for
konsekvenser for regionerne og regionaludviklingen.

9.3.
Uden at undervurdere de andre fællesskabspolitikers
betydning bør transportpolitikkens og konkurrencepolitikkens
bestemmelser om statslige tilskud til regionaludvikling tages
op til fornyet behandling. Eftersom der endnu ikke findes en
fælles skattepolitik, bør de nationale skattepolitikker under
behørig hensyntagen til konkurrencepolitikken tage højde for
de regionale aspekter med en styrkelse af samhørigheden for
øje.

Uddannelsespolitik og faglig efteruddannelse

8.6.1. Arbejdsstyrkens kvalifikationer og faglige kundskaber set i sammenhæng med de tilstedeværende beskæftigelsestyper regnes for nøglevariablen, når konkurrenceevnen skal
forbedres i en region — ikke mindst i lyset af Lissabonstrategien (1)
8.6.2. Det Europæiske Råd understregede på sin samling i
Nice, at målet om fuld beskæftigelse forudsætter en politik, der
ikke kun fremmer højere beskæftigelse, men også udvisker
regionale skævheder.
8.6.3. Det Europæiske Råd i Nice pegede navnlig på de
lokale og regionale aspekter af beskæftigelsesstrategien, som
kræver en indsats på alle niveauer (herunder EU-niveau) via
politikker, der er differentierede og tilpassede de enkelte
regioner i indhold og formål, hvilket er en forudsætning
for opfyldelsen af Lissabonstrategiens målsætninger og en
styrkelse af samhørigheden mellem de europæiske regioner.
8.6.4. Rigtig gavn af Det Europæiske Råds iagttagelser får
man først efter en analyse og evaluering af de eksisterende
kvalifikationer og faglige kundskaber i de enkelte regioner
samt af udviklingen af de nødvendige støttemekanismer i
regioner, der halter bagefter, således at de manglende faglige
kvalifikationer kan blive dækket ind i et tempo, der sættes af
regionernes produktionsapparat.

9.4.
Forskelle i indkomst ledsages altid af andre ikke rent
indkomstmæssige divergenser og uligheder, hvilket gør de
fattigste regioners situation endnu tungere. Det er værd at gøre
opmærksom på, at der på side XI i den anden rapport om
økonomisk og social samhørighed udtrykkeligt står, at et lavt
BNP pr. indbygger følges af:
—

lav produktion pr. ansat,

—

lavt uddannelses- og efteruddannelsesniveau,

—

få forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter,

—

langsomt tempo for indførelse af nye informations- og
kommunikationsteknologier.

9.5.
Det er desuden nødvendigt, at svaghederne i fællesskabspolitikkerne under artikel 159 (dvs. andre politikker end
strukturpolitikkerne) lokaliseres og påvises på grundlag af en
statistisk evaluering af deres konsekvenser for den økonomiske
og sociale samhørighed.

9.6.
Det foreslås at indføre en sådan evaluering af resultaterne for den økonomiske og sociale samhørighed af politikkerne
under artikel 159 på regionalt plan, med særlig vægt på BNP
pr. indbygger, beskæftigelse, arbejdsløshed og fattigdom (efter
den samme procedure, som anvendes for strukturpolitikkerne
under artikel 158).

9. Konklusioner

9.1.
Selv om borgerne i EU’s regioner har fået forbedret
deres økonomiske situation og deres levestandard i løbet af de
sidste to årtier, er ulighederne i mange tilfælde forblevet de
samme eller er blevet forværret.

9.7.
Der er desuden brug for en særlig undersøgelse med
henblik på opstillingen af et sæt indikatorer til måling (ex ante
og ex post) af de øvrige politikkers effektivitet svarende til det
sæt, som anvendes til måling af strukturpolitikkens effektivitet (2) — med den præcisering, at valget af egnede indikatorer
ikke kan være det samme for alle politikker, men skal
skræddersyes til den enkelte politik.

9.2.
Er målet en virkningsfuld politik til fordel for økonomisk og social samhørighed, skal EU’s regionalpolitik være

(1) »Employment in Europe 2002«, kapitel 4.

(2) E.C. — DG XVI: The New Programming period 2000-2006,
Methodological working papers, no 3, »Indicators for monitoring
and Evaluation: an indicative methodology«.
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9.8.
Indførelsen af en procedure for måling af resultaterne
af politikkerne under artikel 159 og gennemførelsen af en
særundersøgelse med henblik på opstillingen af et sæt indikatorer til måling af disse politikkers effektivitet bør underlægges
rammerne i den anden situationsrapport om den økonomiske
og sociale samhørighed, og i den forbindelse især

i EU og i de enkelte medlemsstater at tage prognoser og
forpligtelser, som stabilitetspagten pålægger de nationale økonomier, op til fornyet overvejelse, således at eventuelle tilbageslag undgås, lavkonjunkturer ikke får lov til at vokse i styrke i
EU og risikoen for en negativ udvikling i samhørigheden på
regionalt plan mindskes.

—

Kommissionens forpligtelse til en nærmere uddybelse af
konsekvenserne af og sammenhængen mellem fællesskabspolitikkerne for at sikre den nødvendige kompatibilitet mellem samtlige politikker i den nye programmeringsperiode (2007-2013) med sigte på økonomisk og
social samhørighed, og

9.10. Koblingen mellem de andre, ikke-strukturelle fællesskabspolitikker og navnlig den økonomiske politik på den ene
side og samhørighedens målsætninger på den anden er en
temmelig kompliceret affære, som forudsætter en grundig
undersøgelse — og man skal under alle omstændigheder
undgå at overforenkle.

—

bestræbelserne på at overholde fristerne for vedtagelse af
nye lovgivningsinstrumenter inden udgangen af 2005,
således at 2006 bliver et år for forhandlinger med
medlemsstaterne og regionerne om programmeringsperioden 2007-2013 (1).

9.9.
EØSU konstaterer, at der er behov for at indføre en
procedure med behandling og vurdering af resultaterne af
stabilitetspagten hvert tredje år såvel for EU som helhed som
for økonomien i de enkelte EU-regioner. Sigtet med en sådan
evaluering skal være til enhver tid, rettidigt, effektivt og under
hensyntagen til udviklingen i den reelle økonomiske situation
(1) »Anden situationsrapport om økonomisk og social samhørighed«,
KOM(2003) 4 endelig af 30.01.2003: III. De vigtigste emner i
debatten om den fremtidige samhørighedspolitik — Andre aspekter — Bidrag fra andre politikker, og IV Fremtidige frister.

9.11. I 1999 udgjorde fællesskabsbevillinger til rådighed
for styrkelse af samhørigheden 0,45 % af EU’s BNP. Der er
uden tvivl skabt større samhørighed mellem det nuværende
EU’s regioner. Men i lyset af 10 nye landes tiltrædelse mener
EØSU, at det bør undersøges nøje, ikke kun hvor store
bevillinger, der er behov for med henblik på den videre fremme
af samhørigheden, men også hvordan disse bevillinger bruges
rationelt.
9.12. EØSU vil inden for rammerne af sine beføjelser gerne
uddybe emnet nærmere og forsøge at give svar på spørgsmål
som:
—

hvilke fællesskabspolitikker bidrager til samhørigheden?

—

hvordan sikres størst mulig økonomisk og social samhørighed i EU?

Bruxelles, den 25. september 2003.
Roger BRIESCH

Formand for
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
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BILAG

til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse

Nedenstående ændringsforslag blev sat til afstemning og forkastet under debatten (art. 54, stk. 3, i forretningsordenen):

Punkt 6.21
Punkt 6.21 affattes som følger:
»Generelle og temmelig upræcise påstande som, at konkurrencepolitikken fremmer skabelsen af nye arbejdspladser i
alle regioner (jf. den anden samhørighedsrapport), er ikke fyldestgørende. En sådan påstand må underbygges af
optællinger af evt. nye arbejdspladser i regionerne, der kan vise, om arbejdspladserne faktisk skabes, og i så fald i
hvilke regioner regelmæssige evalueringer af konkurrencepolitikkens påvirkning af beskæftigelsen.«.

Begrundelse
For at undgå urealistiske forventninger om, at virkningerne af konkurrencepolitikken umiddelbart kan aflæses i
beskæftigelseseffekten.

Afstemningsresultat
For: 28, imod: 53, hverken for eller imod: 6.

Punkt 6.24, 6.24.1 6.24.2
Punkterne slettes.

Begrundelse
For at undgå urealistiske forventninger til disse som praktiske forslag. Princippet står at læse i punkt 6.23.4.

Afstemningsresultat
For: 31, imod: 49, hverken for eller imod: 9.

Punkt 8.2.3
Punkt 8.2.3 erstattes af følgende:
»Derfor må det anses for hensigtsmæssigt at se nærmere på, hvilken virkning indførelsen af den fælles valuta og
stabilitets- og vækstpagtens ikrafttræden har for den økonomiske udvikling i Europas regioner.«

Afstemningsresultat
For: 38, imod: 52, hverken for eller imod: 3.
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Punkt 8.2.4
Punkt 8.2.4 slettes.

Begrundelse
Sammenhængen med stabilitets- og vækstpagten er overforenklet, og det er urealistisk at søge økonomiske indikatorer
for den forudsete sekvens.
I punkt 8.2.4 anføres der en række særdeles diskutable årsagssammenhænge. Endvidere foreslås der konkrete metoder
— indførelse af visse talmæssige »indikatorer« — som måske ikke er lige så gode som andre metoder, såsom
undersøgelser, »check lists« eller en lang række økonometriske modeller. Det vil næppe være rimeligt at anmode
Kommissionens tekniske afdelinger om at gennemføre en undersøgelse og oven i købet fortælle dem, hvilken metode
de skal benytte.

Afstemningsresultat
For: 39, imod: 48, hverken for eller imod: 2.

Punkt 8.2.6
Punkt 8.2.6 slettes.

Begrundelse
Hvis der er en signifikant sammenhæng, kunne det være mellem stabiliteten i den fælles valuta og samhørigheden.
De angivne relationer mellem inflation og ændringer i forskellige størrelser synes ikke relevante.
Det tilkommer Kommissionens tekniske afdelinger at afgøre, hvilke metoder der skal benyttes.

Afstemningsresultat
For: 37, imod: 52, hverken for eller imod: 4.

Punkt 8.3.7
Første led i punkt 8.3.7 slettes.

Begrundelse
Denne vurdering vil det være vanskeligt, om ikke umuligt at gennemføre. De mulige gevinster ville blive mere end
opvejet af omkostningerne og begrebsmæssige vanskeligheder, hvad enten der er tale om en historisk eller en
fremadrettet vurdering.

Afstemningsresultat
For: 31, imod: 53, hverken for eller imod: 2.

Punkt 8.3.8
Punkt 8.3.8 udgår.
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Begrundelse
Strider mod lige muligheder i det indre marked.
Afstemningsresultat
For: 23, imod: 58, hverken for eller imod: 4.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Industrielle ændringer: den
aktuelle situation og fremtidsudsigter — en generel strategi«
(2004/C 10/21)
Den 22. og 23. januar 2003 besluttede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg under henvisning
til forretningsordenens artikel 23 at afgive udtalelse om »Industrielle ændringer: den aktuelle situation og
fremtidsudsigter — en generel strategi.«
Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI), som var ansvarlig for forberedelsen af
udvalgets arbejde om emnet, vedtog sin udtalelse den 1. september 2003 Ordfører var Joost Van Iersel,
og medordfører var Rafael Varea Nieto.
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 402. plenarforsamling (mødet den
25. september 2003) følgende udtalelse med 53 stemmer for og 1 imod.

1. Indledning og formål

1.1.
Da EKSF-traktaten var ved at udløbe, bad medlemsstaterne Kommissionen om at fremlægge sine tanker om den
strukturerede dialogs fremtid (1). Der blev foreslået et organ
inden for EØSU (2) med et kompetenceområde, som ikke skulle
begrænses til kul- og stålsektoren, men udvides til at omfatte
samtlige aspekter vedrørende industrielle ændringer, især i
lyset af udvidelsen (3).

Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer blev
oprettet ved beslutning truffet af EØSU’s plenarforsamling den
24. oktober 2002. I denne beslutning anerkendes den berigelse
og den merværdi, som Den Rådgivende Kommission kan
tilføre EØSU. Den Rådgivende Kommission har 24 medlemmer
fra EØSU og 30 eksterne delegerede, som i første omgang er
udvalgt blandt medlemmer fra det tidligere Rådgivende Udvalg
for EKSF. Medlemsskaren vil eventuelt senere hen blive udvidet
til andre sektorer.

(1) Industriministrenes rådsmøde den 18. maj 2000.
(2) Meddelelse af 27. september 2000 (KOM(2000) 588 endelig).
(3) Samtidig med denne udtalelse udarbejder Den Rådgivende Kommission en udtalelse om: Omstrukturering af sværindustrien i
tiltrædelseslandene.

1.2.
Oprettelsen af Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer åbner nye muligheder. De problemer, der
opstår i forbindelse med industrielle ændringer, vil nu kunne
analyseres i deres fulde kompleksitet, set ud fra såvel erhvervsog interesseorganisationers synspunkt som ud fra hensynet til
miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling. Der lægges særlig
vægt på de problemer, som de kommende medlemsstater
støder på.
1.3.
Det tidligere Rådgivende Udvalg for EKSF har udført
meget positivt arbejde for de pågældende sektorer. Der er for
første gang siden begyndelsen af den europæiske integration
tale om en sand model for samråd mellem arbejdsmarkedets
parter og de offentlige myndigheder såvel som for fordeling af
det fælles ansvar for udviklingen i disse sektorer, dvs. at vi
egentlig har at gøre med en særlig form for industripolitik.
Nedenfor følger nogle af de vigtigste resultater af den igangværende høring:
—

fællesskabsanalyse af markeder og markedsvilkår gennem
årene, hvilket har resulteret i omstruktureringsprocesser,

—

programmer for regioner, som i særlig grad er ramt af en
uundgåelig omstrukturering,

—

fælles programmer inden for F&U (en del af finansieringen
stammer nu fra tilbagebetalingen af lån til virksomheder
og til boliger til arbejdstagerne),
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—

fælles uddannelsesprogrammer,

—

(finansielle) programmer for omstrukturering i kul- og
stålsektoren,

—

et stort antal udtalelser om diverse temaer, hvor der blandt
andet henvises til handelspolitikken og de offentlige
myndigheders disciplin med hensyn til statsstøtte i disse
sektorer,

—

andre gunstige tiltag (fælles udvalg for harmonisering af
arbejdsvilkår, som senere førte til nedsættelse af et udvalg
for den sociale dialog inden for kulsektoren og i fremtiden
muligvis også vil omfatte stålsektoren),

—

lancering af sociale programmer (arbejdsløshedssikring
og førtidspension)

sigt synspunkt samt vurdere industrielle ændringers indvirkning på sektorerne, virksomhederne, arbejdskraften,
regionerne og miljøet.
—

Indkredse positive fælles faktorer, som gør det muligt at
foregribe og forvalte industrielle ændringer, og finde
frem til, hvordan EU og medlemsstaterne kan forbedre
virksomhedernes konkurrenceevne og velfærd ved at
fremme den sociale dialog og samarbejdet mellem alle de
berørte aktører.

—

Indkredse fælles faktorer, som kan fremme en bæredygtig
udvikling og forbedre den sociale og territoriale samhørighed for at sætte skub i Lissabon-strategien samt fremme
en ramme og nogle vilkår, der gør det muligt at igangsætte
industrielle ændringer, som er forenelige med de krav,
der stilles dels til virksomhedernes konkurrenceevne, dels
til økonomisk, social og territorial samhørighed.

—

Fremme koordinering og sammenhæng i EU-aktionerne
vedrørende større industrielle ændringer i forbindelse
med udvidelsen: forskning, økonomi, konkurrence, sociale og regionale spørgsmål, miljø, transport osv.

Tilsammen har alle disse foranstaltninger udmøntet sig i en
stærkt konkurrencedygtig stålindustri og en rentabel eksport
af europæisk mineteknologi og knowhow.
1.4.
De værst ramte regioner skønnes ligeledes at have brug
for ekstra støtte til at omstille og udvikle sig. Finansieringsprogrammerne vedrørende omstrukturering er blevet finansieret
af strukturfondene og omfatter særprogrammer for ramte
regioner: RECHAR I (1990-1993), RECHAR II (1994-1999),
RESIDER I (1988-1993) og RESIDER II (1994-1999). Disse
programmer indeholdt sociale ledsageforanstaltninger og satte
særlig fokus på forbedring af den lokale og regionale infrastruktur, hvilket lettede adgangen for nye virksomheder og rensede
områder, der var forurenede af kul- og stålindustrien.
1.5.
Da EKSF-traktaten udløb, blev denne specifikke form
for høring af det rådgivende EKSF-udvalg ophævet, og i stedet
blev Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer
nedsat. Erfaringerne fra fortiden kan stadig bruges. Men
omstændighederne omkring industrielle ændringer har ændret
sig. Samrådsinstrumenterne bør finpudses i lyset af Lissabonstrategien for at kombinere konkurrenceevne med bæredygtig
udvikling, social og territorial samhørighed. Udover generelle
industripolitiske målsætninger vil disse aspekter også kræve
sektorbestemte tilgange.
1.6.
Målet med denne udtalelse er at fremhæve den rådgivende kommissions rolle med sigte på at fremme en direkte
dialog med alle berørte interessenter, som påvirkes af industrielle ændringer, og at lære af erfaringerne fra både kul- og
stålsektoren samt andre sektorer. Denne udtalelse er den første
i en række.
1.7.
Det fremtidige arbejde i Den Rådgivende Kommission
for Industrielle Ændringer bør omfatte følgende:
—

Analysere situationen og årsagerne til industrielle ændringer ud fra et økonomisk, socialt, territorialt og miljømæs-
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2. Drivkræfterne bag industrielle ændringer

2.1.

Arbejdsbegreb

2.1.1. Ændringerne i den europæiske industrisektor er ofte
blevet anskuet på baggrund af omstrukturering. Der er i
realiteten tale om et langt mere dynamisk begreb. Det omfatter
dels en proces, hvor virksomheden gennemlever en løbende
udvikling (etablering, udvikling, diversificering, ændring); på
den anden side hænger erhvervsklimaet snævert sammen med
de europæiske politiske og arbejdsmarkedsmæssige rammevilkår, som virksomheden arbejder under, idet disse også øver
indflydelse på de industrielle ændringsprocesser.
Industrielle ændringer finder som regel sted under to former,
nemlig gennem en dynamisk tilpasning og radikale ændringer.
En anden skelnen er mulig, nemlig mellem reaktive ændringer,
hvor omstændighederne kræver det, og proaktive ændringer,
hvor der træffes beslutning om at gennemføre ændringer til
trods for, at der ikke er et klart eller presserende behov for
det (1).
I dag er det vigtigt at se nærmere på det proaktive begreb
ændringer, som skal anskues ud fra ønsket om bedre at
foregribe og forvalte de industrielle ændringers økonomiske,
arbejdsmarkedsmæssige, organisatoriske og miljømæssige
konsekvenser.
(1) Det er muligt at læse mere om de mange forskellige årsager til
industrielle ændringer i følgende værker:
— Prahalad, C.K. og Hamel, G. (1994): »Strategy as a field of
study: Why search for a new paradigm?«, Strategic Management
Journal, bind 15.
— López, J. og Leal, I. (2002): »Cómo aprender en la sociedad del
conocimiento«, Gestión 2000, Barcelona.
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2.1.2. Den industrielle tidsalder har været kendetegnet ved
en lang række omstruktureringer, navnlig siden 1970’erne i
blandt andet jern-, mine-, tekstil- og skibsbygningsindustrien.
Indtil for nylig blev der taget særligt hensyn til de økonomiske
og sociale konsekvenser.
2.1.3. I dag indgår virksomhederne i et hastigt ændrende
samfund som følge af, at markederne åbnes mere og mere,
eller nye skabes, baseret på moderne kommunikations- og
transportmidler, avancerede teknologier og deres anvendelse.
Dertil kommer en mere og mere skærpet og fornyet konkurrence samt krævende aktionærer, og alle søger at positionere sig
bedst muligt. Det er grunden til, at virksomhederne ud over
metoder til udvikling og forvaltning af de menneskelige,
finansielle og teknologiske ressourcer i dag griber til nye og
hurtigere former for tilpasning. Omstruktureringer er blevet
mere radikale og komplekse og kan afvikles over en længere
periode og involvere flere led, blandt andet gennem outsourcing. De berører alle industri- og servicesektorer, flere forskellige lønmodtagergrupper samt regionerne.
2.1.4. At man for nylig har indført begrebet industrielle
ændringer siger noget om, hvordan virksomhedernes tilpasningsstrategi har forandret sig (1). Begrebet dækker over »alle
de ændringer, der berører virksomhederne, deres organisation,
arbejdspladser og kompetence såvel som deres lokalt etablerede
virksomheder«. Ændringerne vedrører ligeledes erhvervsklimaet.

2.2.
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teknologiske konkurrence fra USA, den hurtige udvikling i
Asien, navnlig i højteknologisektoren, og selv fra Sydamerika.
Derudover står de over for at skulle bekæmpe illoyal konkurrence, der ikke altid respekterer WTO-reglerne.
2.2.1.3. Samtidig flyttes investeringer og aktiviteter til lande
med lave omkostninger (arbejdskraft, energi osv.), direkte
markedsadgang og et højt niveau af uddannelsesmæssige og
teknologiske færdigheder. Ofte byder disse lande på lempeligere miljøkrav, skattelove osv. Det kan naturligvis have en
negativ indflydelse på beskæftigelsen i EU og få betydelige
konsekvenser for visse europæiske regioner, når produktionen
flyttes ud af unionen.
Parallelt med denne tendens skabes der i de fleste tilfælde nogle
teknologisk set mere avancerede processer i højomkostningslande, hvilket ofte kan bidrage til udviklingen af nye aktivitetsområder og forbedring af personalets kvalifikationer.
2.2.1.4. Den tiltagende viden- og teknologiinnovation samt
liberaliseringen af kapitalmarkederne bevirker, at de verdensomfattende investeringer ikke længere er begrænset til store
eller multinationale virksomheder. Også mange mellemstore
og selv små virksomheder, især virksomheder med en høj
teknologisk merværdi, er stadig mindre bundne til et bestemt
sted eller land. Outsourcing og networking er medvirkende
til en stadig mere verdensomspændende diversificering af
investeringer og til et internationalt samspil og indbyrdes
internationale forbindelser.

De industrielle ændringer og deres kontekst

Industrielle ændringer drives af en række faktorer. Nogle af de
mest relevante behandles nærmere i det følgende.

2.2.1. G l o b a l i s e r i n g
2.2.1.1. Trods den nuværende økonomiske afmatning optræder der fortsat ændringer i hele verden, hvor markederne
bliver stadig mere internationaliserede (WTO). International
handel og industrielle ændringer hænger uløseligt sammen.
2.2.1.2. Verdens største regioner oplever den samme udvikling, men der er forskelle med hensyn til, i hvor høj grad deres
økonomiske og sociale strukturer er egnede til denne proces.
Europas virksomheder stilles over for den globale konkurrence
i henseende til produktivitet. De er nødt til at tage udfordringer
op så som den (til tider uretfærdige) (2) økonomiske og

(1) Se bl.a. F. Aggeri & F. Pallez: »Les nouvelles figures de l’Etat dans
les mutations industrielles«, Cahiers de recherche du Centre de Gestion
Scientifique n° 20, École des Mines de Paris, 2002, eller Bernard
Brunhes Consultants: »La gestion des crises industrielles locales en
Europe«, Cahiers n° 6, 2002.
(2) F.eks. anvendelse af sektion 201, som i marts 2002 hævede tolden
på visse typer af fladstål, eller den amerikanske skattelov (Foreign
Sales Corporation), som er fordømt af WTO, og som giver
bestemte virksomheder mulighed for at modtage eksportstøtte.

2.2.2. E U ’ s i n d r e m a r k e d — l o v g i v n i n g o g
gennemførelse
2.2.2.1. Gennemførelsen af et indre marked er af central
betydning for EU’s integrationsproces og vil som en fast del af
globaliseringsprocessen føre til en stærk integration af de
europæiske økonomier og virksomheder.
Den økonomiske integration gælder ikke blot samhandel, men
giver sig også udtryk i fusioner og virksomhedsovertagelser
med delvis fællesskabsdimension (3). Tendensen på lang sigt
går i retning af et klart stigende antal.
2.2.2.2. Slutningen af 1990’erne udmærkede sig ved en
usædvanlig økonomisk vækst. Kombinationen af økonomisk
vækst og ØMU’en styrkede det europæiske erhvervsliv. Men
der var dog stadig store mangler i den økonomiske og sociale
dynamik samt i videnudviklingen i Europa. Derfor satte Det
Europæiske Råd i Lissabon i marts 2000 et nyt strategisk mål
for at gøre EU til »den mest konkurrencedygtige [og dynamiske] videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan

(3) Der blev i 1991 registreret 8 239 fusioner og overtagelser i EU. I
1999 var tallet steget til 12.796. Kilde: »Mergers and acquisitions«
(European Economy. Supplement A. Economic trends. Nr. 5/
6, 2000. Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle
Publikationer).
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skabe en holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og
større social samhørighed« inden 2010. For at nå dette mål, er
der fastlagt en overordnet strategi, der sigter mod at foregribe
og tackle de ændringer, der berører de europæiske økonomier.
Målet er at skabe den mest konkurrencedygtige økonomi inden
for en mere stabil økonomisk ramme.
2.2.2.3. Delvis som følge af krisen i IKT- og telekommunikationssektoren samt kraftige fald på de internationale børsmarkeder er Europa nu præget af lav vækst, omfattende
økonomisk usikkerhed samt mangel på tillid i erhvervslivet og
hos forbrugerne, afdæmpede investeringer og tab af arbejdspladser i de forskellige erhvervssektorer.
2.2.2.4. Kommissionen og Det Europæiske Råd har besluttet at videreføre bestræbelserne på at tilvejebringe et klima til
gavn for industrielle ændringer i alle dens afskygninger.
Mere specifikt er hensigterne i Lissabon-strategien blevet
viderebearbejdet på topmøderne i Göteborg og Barcelona. I
2003 resulterede forårstopmødet i Bruxelles i, at der sættes
fokus på følgende fire prioriterede områder, som alle hænger
snævert sammen med industrielle ændringer:
—

innovation og iværksætterkultur,

—

nedsættelse af en taskforce for beskæftigelse,

—

styrkelse af det indre marked: Rådet (konkurrenceevne)
blev stadfæstet,

—

miljøbeskyttelse med henblik på vækst og jobskabelse.

2.2.2.5. I sine omfattende konklusioner understregede
Rådet endnu engang det nødvendige i at konkretisere EU’s
vision om et videnbaseret samfund og om at bringe konkurrenceevnen tilbage i centrum. Rådet fremlagde målsætninger så
som hurtig iværksættelse af handlingsplanen om bedre og
enklere lovgivning og en omfattende konsekvensvurdering af
samtlige større forslag til EU-lovgivning på det økonomiske og
sociale område, bl.a. via systematisk samråd med arbejdsmarkedets parter.
2.2.2.6. I sine konklusioner nævner Det Europæiske Råd
tillige specifikke sektorer så som el- og gasdirektiverne, transportsektoren, handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser,
F&U og forsvarsindkøb, den europæiske rumpolitik, informationssamfundet og bioteknologi. Der skal lægges særlig vægt
på forsyningspligtydelser, deres kvalitet og tilgængelighed,
under hensyntagen til EU’s regler om statsstøtte og konkurrence (1).

(1) Kommissionen har lige udgivet en grønbog om forsyningspligtydelser (KOM(2003) 270 endelig af 21.5.2003).
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2.2.2.7. I overensstemmelse med konklusionerne fra topmødet forelagde Kommissionen den 7. maj 2003 en 10punktsplan, der går ud på at stille EU bedre, og hvor fokus
blandt andet er rettet mod selve gennemførelsesaspektet. EØSU
beklager, at Det Europæiske Råd nok udvikler stadig flere EUpolitikker, men at der indtil for ganske nylig blev lagt for lidt
vægt på deres praktiske gennemførelse. Gennemførelsen har
betydning for industrielle ændringer, for ikke at tale om dens
afgørende betydning for den europæiske retsstat.

2.2.2.8. I denne 10-punktsplan efterlyser Kommissionen
med rette ny konsensus og beslutsomhed, da det ser ud til, at
en stor del af de muligheder, som ligger i det indre marked,
forspildes, idet antallet af overtrædelser er stigende. Målet er at
nedbringe antallet af interne overtrædelser med mindst 50 % i
2006 (2).

2.2.2.9. Sektorspecifikke tilgange blev også anført af kommissær Liikanen den 29. januar, hvor han udtalte, at den
horisontale dimension fortsat er af grundlæggende betydning,
medens virkningerne for industrisektorer, herunder ikke
mindst dem, der står over for særlige udfordringer, må
overvåges nøje; hvor det er muligt, må der foretages de
nødvendige tilpasninger for at tage højde for særlige forhold.

2.2.2.10.
EØSU støtter de retningslinjer, som Kommissionen har udstukket i sin meddelelse om »Industripolitik i et
udvidet Europa«, men mener tillige, at der også bør lægges
vægt på behovet for sektorpolitikker, som kan være til særlig
gavn under de økonomiske omstillinger i kandidatlandene.
Der bør tages hensyn til, at en sådan dialog stort set ikke
eksisterer i disse lande på nuværende tidspunkt.

2.2.2.11.
Den direkte statslige indgriben inden for industrisektoren er reduceret, men bør reduceres yderligere. Mindre
statsstøtte fremmer ensartede spilleregler på EU-plan for de
pågældende sektorer.

(2) Antallet af verserende overtrædelsessager er steget fra knap 700 i
1992 til næsten 16 000 i dag. I 10-punktsplanen lægges der
særlig vægt på at integrere tjenesteydelsesmarkederne og netværksindustrierne, så som energi, transport, telekommunikation og
postvæsen, som er afgørende for alle EU-borgere, samt en
betydelig del af erhvervslivets omkostninger. Andre vigtige elementer i 10-punktsplanen er iværksættelse af en handlingsplan
for bedre regulering og flere åbne offentlige købsaftaler.
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2.2.2.12.
EU’s og medlemsstaternes erhvervsklima påvirkes
direkte af den makroøkonomiske og monetære politik og
skattepolitikken. Den vellykkede indførelse af euroen har
dog ikke ført til tilstrækkelig ensartethed i medlemsstaternes
økonomiske politikker. Der består stadig væsentlige forskelle
mellem skattesystemerne. I en vis udstrækning påvirker disse
makroøkonomiske forskelle medlemsstaterne imellem også
industrielle ændringer i Europa i negativ retning.

2.2.2.13.
Det indre markeds udvikling lider også under, at
der på vitale områder indtil nu ikke er opnået nogen eller kun
langsomme fremskridt. Eksempler af forskellig art er det dårligt
fungerende kapitalmarked, mangler i konkurrencesystemet,
manglende vedtagelse af et direktiv om overtagelser, den
særdeles langtrukne forhandlingsproces om det europæiske
patent, som i sidste instans kun er blevet en delvis succes
og undertiden manglen på effektiv gennemførelse af EU’s
lovgivning.

2.2.2.14.
For at tilvejebringe yderligere forudsætninger for
industrielle ændringer baseret på social samhørighed og konkurrenceevne gentager EØSU tillige sine anmodninger om
effektive foranstaltninger med følgende sigte:

—

udvikling af menneskelige ressourcer,

—

flere og bedre arbejdspladser på et rummeligt arbejdsmarked,

—

særlig opmærksomhed rettet mod den erhvervsaktive
befolknings aldring og mod tiltag til fremme af kvinders
adgang til arbejdsmarkedet,

hvilket alt sammen kræver livslang læring på alle niveauer og
bedre uddannelse og undervisning. Analyse af bedste praksis
på hvert af disse felter er særdeles ønskelig.

2.2.2.15.
Innovationspolitik er et centralt element i Lissabon-strategien, men den finansielle opbakning er forskellig fra
land til land. Desuden lader samarbejdet mellem universiteter/
videncentre og erhvervslivet i en række medlemsstater klart
meget tilbage at ønske, som det blev påpeget i konklusionerne
fra topmødet i marts i 2003. På dette område falder sammenligningen mellem Europa og USA eksempelvis ugunstigt ud.
Man behøver blot at kaste et blik på den sektorbestemte
handelsbalance mellem EU og USA, som er sidstnævntes
fordel.

2.2.2.16.
Bæredygtig udvikling er et princip, som EØSU
kan godkende. Det har udarbejdet adskillige udtalelser, som der
bør tages hensyn til i forbindelse med industrielle ændringer.

C 10/109

3. Industrielle og sociale ændringer

3.1.
I de seneste år er der i EU udkommet forskellige
velkendte rapporter om fundamentale forandringer i erhvervslivet og erhvervsklimaet (1).

Europa-Parlamentet, Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation og Unice har ligeledes vedtaget beslutninger og
resolutioner vedrørende industrielle ændringer (2).

3.2.
Ændringer har altid været et led i de økonomiske
kredsløb. De har i de seneste årtier fået væsentlige socioøkonomiske konsekvenser. I øjeblikket viser tallene en betydelig
stigning i den andel af den erhvervsaktive befolkning, som er
beskæftiget i servicesektoren, hvilket dels skyldes outsourcing
og underentreprise, dels fremkomsten af dynamiske sektorer
som underholdnings- og mediebranchen.

3.3.
Teknologiske fremskridt fører til, at omsætningshastigheden for varer og tjenesteydelser hele tiden bliver kortere.
Åbne markeder er dominerende. Som følge heraf er det
nødvendigt med tilpasning. Mange virksomheder, herunder
dem, som har været ramt af en krise eller set sig nødsaget til at
foretage en omstrukturering, gennemlever en delvis eller total
omdannelse. Det nødvendigt at finde frem til en passende
balance mellem fleksibilitet (tilpasningsevne og nye kompetencer) og jobstabilitet gennem en social dialog. Analyser af
konkrete tilfælde viser, at der er flere årsager til omstrukturering: Kapacitetstilpasninger, økonomisk overgang, konkurrenceevne, produktivitetsjusteringer, omdefinering af virksomhedens positionering, rationalisering, organisatoriske ændringer

(1) Her skal især nævnes »Håndtering af ændringer« fra november 1998, udarbejdet af gruppen med Pehr Gyllenhammar som
formand (EØSU har udsendt en positiv, om end kritisk udtalelse
om rapporten: EFT C 258 af 10.9.1999, ordførere: John Little,
Mario Sepi), og rapporten fra den højtstående gruppe om Industrielle forbindelser og ændringer i Den Europæiske Union fra
januar 2002 med Maria João Rodrigues som formand.
(2) EP’s beslutning om de sociale følger af industriel omstrukturering
(B5-0089/2001), hvori Europa-Parlamentet opfordrer til at vedtage en mere proaktiv tilgang til industriel omstrukturering og de
sociale følger heraf, insisterer på, at det er nødvendigt at udvikle
den sociale dialog, og anfører de af EF-traktatens bestemmelser,
hvorefter målsætningen om et højt beskæftigelsesniveau skal tages
med i overvejelserne ved udformningen og gennemførelsen af
Fællesskabets politikker; EFS’s resolution af 11.-12. marts 2002,
hvori det understreges, at det er nødvendigt konstant at inddrage
medarbejderne i forandringsprocessen og sikre, at omstruktureringer sker i overensstemmelse med princippet om færrest mulige
sociale omkostninger, og hvori der slås til lyd for, at der jævnligt
foretages forskning og analyser af virksomhedsomstruktureringers
omfang og effekt i de forskellige sektorer, lande og regioner;
Unice’s resolution af 8. marts 2002 om udveksling af erfaringer
med forberedelse på og forvaltning af ændringer.
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og konkurs (1). I en række af de analyserede tilfælde har
virksomhedens omdannelse ført til hele nye produkter og/eller
tjenesteydelser eller til omrokering eller forøgelse af antallet af
medarbejdere. Disse ændringer af og i virksomhederne skyldes
oftest sektorbestemte udviklinger. Den måde, hvorpå omstruktureringen gennemføres på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige plan, er resultatet af en udbytterig social dialog mellem
arbejdsgivere og arbejdstagere.

3.4.
Disse ændringsprocesser fortsætter trods den nuværende økonomiske lavkonjunktur. Denne situation skærper rent
faktisk konkurrencen, fordi de enkelte firmaer søger at sikre
deres stilling for fortsat at kunne bestå. Selv om der nu måske
holdes mere øje med omkostningerne, fornyer virksomheder
stadig deres interne organisation, ligesom de positionerer sig
med sigte på fremtiden uden at forglemme koncentrationsfænomener som følge af fusioner og overtagelser.

Denne intense omstruktureringsaktivitet har resulteret i en
kraftig stigning i jobtab. I de første ni måneder af 2001 gik
230 000 arbejdspladser tabt i euroområdet, og 350 000 gik
tabt i hele EU. Dette fald i beskæftigelsen har ikke blot en
negativ indflydelse på den enkelte lønmodtager, men også på
hele områder og regioner, og kræver derfor, at der vedtages en
række ledsageforanstaltninger og planer for oprettelse af
alternative arbejdspladser.

I denne forbindelse henleder EØSU opmærksomheden på IKTparadokset. Ganske vist blev de seneste års økonomiske
stagnation varslet af et skarpt fald i investeringerne i den
overophedede IKT-sektor. Men dette ændrer ikke ved det
faktum, at netop denne sektor (kommunikation, information,
internet) gennemfører radikale ændringer i produktions- og
servicesektorerne, giver traditionelle sektorer et helt nyt udseende og er arnested for nye virksomheder, nye alliancer
mellem markedsdeltagere og nye produktions- og tjenesteydelser. Ikke én sektor har undsluppet denne fornyelsesproces.
Den er så at sige et nyt råstof. Den næste radikale fornyelse,
denne gang inden for bioteknologi, er lige på trapperne.

3.5.
Ikke desto mindre optræder omstrukturering som et
selvstændigt fænomen i medlemsstaterne. EØSU peger på en
række eksempler på regional omstrukturering, som fører til
omrokering af arbejdspladser, nyorientering af virksomheder
og oprettelse af nye. Komplicerede procedurer dannede ofte
grundlag for disse omstruktureringer. Mange regioner i Europa
har specifikke kendetegn, som er en følge af deres økonomiske
historie, geografiske beliggenhed og regionale traditioner.
Sommetider var man ikke gode nok til at foregribe den

(1) Jf. case studies vedrørende håndtering af de sociale og arbejdsmarkedsmæssige virkninger af større industrielle omstruktureringer.
Case studies, Bernard Brunhes, konsulent, for Europa-Kommissionen,
GD5
(http://www.brunhes.com/Etudligne/Cahiers/6/
Cahier6.htm).
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nødvendige tilpasning af de industrielle strukturer. Men samtidig kan det bemærkes, at de regionale interessenter —
arbejdsgivere, fagforeninger, regionale og lokale myndigheder
— ofte har lagt sig i selen, i nogle tilfælde i et snævert
samarbejde med nationale myndigheder og Den Europæiske
Union (f.eks. Rechar, Resider og Retext) med det sigte at skabe
et grundlag for nye fremtidsudsigter. Omstrukturerings- og
moderniseringsprocesser med henblik på at gennemføre industrielle ændringer er blevet sat i gang og fører undertiden til
overraskende positive resultater.

Blandt de regioner, der har oprettet flere nye virksomheder og
omstruktureret de eksisterende, kan nævnes Ruhr-området
(Tyskland) og Birmingham (Det Forenede Kongerige) med
overgangen fra sværindustri til serviceorienterede erhverv,
Oulu (Finland) med dens stærke telekommunikationssektor og
Barcelona (Spanien), som har gennemgået en række gennemgribende ændringer i anledning af de olympiske lege i 1992.

3.6.
Trods succesfulde eksempler i nogle egne af Europa
befinder andre områder sig stadig midtvejs; det gælder bl.a.
Asturien i Spanien, som i 1990’erne var udsat for omfattende
tilpasninger i stål- og mineindustrien. Beskæftigelsen i stålsektoren faldt fra 23 000 arbejdstagere til 8 000 i dag, et nettotab
på 15 000. Regionen mistede også over 17 000 arbejdspladser
i mineindustrien. Den spanske centralregering og regionalregeringen har udfoldet ihærdige bestræbelser, og der er opnået
støtte fra Kommissionen (EKSF-traktaten, RECHAR- og RESIDER-programmerne). Alligevel er det ikke lykkedes at få løst
problemet, og selv om der er kommet gang i økonomien, er
end ikke halvdelen af de arbejdspladser, som gik tabt i de
pågældende sektorer eller i beslægtede sektorer, blevet erstattet.
Dette vidner i høj grad om, at der fortsat er behov for
økonomiske ledsageforanstaltninger, hvis det tabte skal vindes
tilbage, og hvis erhvervsgrundlaget i denne region skal udvikles
til fulde.

Andre aktuelle eksempler er Liège (Belgien) og Bremen (Tyskland), hvor Arcelor, som er resultatet af fusionen af Arbed,
Aceralia og Usinor — som følge af en strukturel overkapacitet
i produktionen af fladstål og for at forbedre synergierne — har
besluttet gradvist at lukke højovnene i Liège og at mindske
produktionen i Bremen. På baggrund af det tab af arbejdspladser, som disse tiltag vil medføre, har Arcelor forpligtet sig til
ikke at lade nogen stå alene med et beskæftigelsesproblem, at
sanere de berørte produktionsarealer og med bistand fra
samtlige berørte parter at medvirke til at genindustrialisere det
lokale erhvervsområde. Støtteforanstaltninger i stil med dem,
der blev indført for nogle år siden som led i RECHARog RESIDER-programmerne, skal forebygge, at regionerne
rammes for hårdt. Man bør ligeledes tilvejebringe forudsætningerne for en bæredygtig udvikling i disse regioner.
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3.7.
Et vigtigt aspekt af den nuværende udvikling er ikke
alene at ændre de enkelte virksomheders karakter. Sektorerne
bliver også stadig vanskeligere at skelne fra hinanden, end det
tidligere var tilfældet. Det er af afgørende betydning, at den
tidligere skarpe afgrænsning mellem sektorerne nu er blevet
afløst af nye spilleregler, som er kendetegnet ved samhørighed,
samspil, networking og outsourcing. Da de fleste virksomheder
i overensstemmelse med netop deres egne mål og markedsposition går deres egne veje, er der en tendens til, at de enkelte
virksomheder skræddersyer deres egne løsninger. Der er
derfor behov for en passende kombination af fleksibilitet,
medindflydelse, løbende forbedring og stabilitet.

3.8.
Under alle omstændigheder viser denne råskitse over
fornyelses-, internationaliserings- og nyorienteringsprocesser i
produktions- og servicesektorerne, at hele økonomien berøres
af disse ændringer, som jo påvirker alle niveauer i virksomhederne. Dette er baggrunden for den stærke vægt, som arbejdsmarkedets parter i de fleste lande lægger på nye uddannelsesformer og udvikling af kompetencer. Faglig mobilitet er et
typisk træk ved det aktuelle produktions- og tjenesteydelsessystem. Etablerede arbejdsstrukturer (eksempelvis skotøjsindustrien i Choletais, Frankrig (1)) består, samtidig med at der
opstår nye. Naturligvis befinder mange virksomheder sig i en
overgangsfase fra at være »traditionel« på vej til et nyt stadium.
Men det kan også bemærkes, at traditionelle sektorer så som
detailhandel og distributionscentre undertiden omstruktureres
gennemgribende til det bedre. Under alle omstændigheder
spiller uddannelse og dialog en afgørende rolle i disse overgangsfaser. Den moderne indretning af erhvervsuddannelsen
og de brede muligheder, som tilbydes, og som under alle
omstændigheder må tilbydes, for at byde de nuværende
arbejdstagere en så sikker fremtid som muligt, er afgørende for
disse ændringer, hvoraf nogle er beskrevet ovenfor.

3.9.
Udvikling af de menneskelige ressourcer er selvsagt
noget afgørende. At sikre ændringer i virksomhederne, oprette
nye arbejdspladser og styrke konkurrenceevnen i Europa
forudsætter som fastlagt af Det Europæiske Råd i Lissabon
forskning og innovation såvel som evnen til at skabe job
og indpasse medarbejderne. Anerkendelse af den strategiske
betydning af de menneskelige ressourcer indebærer:

—

investering i medarbejdernes uddannelse og færdigheder
i hele deres erhvervsaktive karriere,

—

forbedring af virksomhedernes evne til at tilpasse sig,

—

inddragelse af medarbejderne i forvaltningen af ændringer
og tilvejebringelsen af en ny form for tryghed,

(1) Skotøjsindustrien i Choletais, Aggeri Frank og Pallez Frédérique
— Centre de Gestion Scientifique, École des Mines de Paris,
september 2001.
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—

lettelse af adgangen til beskæftigelse for mindre faglærte
arbejdstagere,

—

udvikling af mekanismerne vedrørende den sociale dialog
i virksomhederne (2).

Nutidens ansatte er også selv en kilde til ændringer i ledelsen
af virksomheden og dermed til industrielle ændringer. Tidligere
tiders hierarkiske strukturer erstattes tit og ofte af organisatoriske rammer, hvor der tages fuld højde for moderne medarbejderes høje kompetenceniveau.

3.10. I den seneste tid er der lagt mere vægt på virksomhedsledelse (»corporate governance«). Dette er summen af virksomhedernes regler, kodekser og handlemåder, som har til formål
at varetage samtlige interessenters interesser. Virksomheder,
navnlig virksomheder med en stor arbejdsstyrke, har også et
samfundsmæssigt ansvar, men naturligvis skal der tages højde
for den internationale konkurrenceevne. Virksomhedsledelse
består i at kanalisere en række problemer, som vedrører den
holdning, som virksomheden bør indtage, over i en bredere
sammenhæng. Hvad specielt industrielle ændringer angår, er
virksomhedsledelse i virksomhedernes egen interesse. Begrebet
er relevant for spørgsmål som bæredygtighed, transparens,
effektivt tilsyn osv. og har til formål at sikre et godt forhold
mellem arbejdsgiver og arbejdstagere såvel som et ansvar over
for samfundet. Det er netop på dette område, at de specifikke
europæiske karakteristika og værdigrundlaget for den europæiske sociale model bør tage form. Derfor ses Kommissionens
nylige forslag om »virksomhedsledelse« som et skridt i den
rette retning med det sigte at anvende vore ressourcer mere
effektivt og fremstille kvalitetsvarer.

4. Konklusioner og anbefalinger

4.1.
Det er vigtigt at genskabe tilliden til den økonomiske
situation. På dette punkt henviser EØSU til de seneste skitser
og mål fra Kommissionen og Det Europæiske Råd på forårstopmødet i 2003 og i Kommissionens 10-punktsplan, der skal
føre til et økonomisk opsving og jobskabelse og mere generelt
bidrage til gennemførelsen af Lissabon-strategien. EU har brug
for et gunstigt klima med henblik på et nyt paradigme med
hovedvægten på »industrielle ændringer med et menneskeligt
ansigt«, som er baseret på bæredygtig udvikling, social samhørighed og konkurrenceevne.

(2) Kommissionens dokument: »Foregribelse og håndtering af ændringer: en dynamisk tilgang til de sociale aspekter af virksomhedsomstruktureringer« — første fase i samråd med arbejdsmarkedsparterne i forskellige erhverv og sektorer i EU (punkt 1.3).
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4.2.
EØSU går ind for benchmarking, peer pressure og
formidling af bedste praksis på områder, som påvirkes af
industrielle ændringer, og henstiller, at der i de sammenlignende analyser sættes fokus på teknologiske ændringer, innovation
og sociale aspekter. Det udtrykker tilfredshed med Kommissionens initiativ gående ud på at udsende konkrete sammenlignende analyser mellem landene.

4.8.
EØSU finder det vigtigt, at innovation og forskning
bringer Europa i spidsen både i henseende til konkurrenceevne
og social velfærd. Der er samtidig tale om initiativer, som kan
sidestilles med tilsvarende politikker i andre områder i verden,
såsom USA som fremmer en del af den industrielle udvikling i
kraft af statsstøttede tiltag i forsvarssektoren (1).

4.3.
EØSU går ind for en horisontal industripolitik, som
samtidig bidrager til udviklingen af sektorbestemte indfaldsvinkler, som direkte vedrører industrielle ændringer.

4.9.
EØSU anser initiativer til fremme af samarbejdet
mellem universiteter/videncentre og erhvervslivet for ønskelige (2).

Den sektorspecifikke tilgang bør ledsages af procedurer for
høring og inddragelse af alle aktører og for arbejdsmarkedsforhandlinger i forbindelse med industrielle omstruktureringer,
især i ansøgerlandene.

4.10. EØSU mener, at opmærksomheden i højere grad bør
rettes mod de konsekvenser, som visse bestemmelser og
forordninger kan have for SMV’er.

4.4.
EØSU mener, at det systematisk bør undersøges, om
reglerne og de afgørelser, som træffes og vedtages på EU-plan,
håndhæves nøje. Undtagelser ville føre til et »Europa à la carte«.

4.5.
Det er særdeles vigtigt at sikre, at repræsentanter for
sektoren inddrages på samtlige stadier af lovgivningsprocessen
i EU (bottom-up), således at regler og beslutninger på forskellige politikområder vurderes i forbindelse med industrielle
ændringer. EØSU understreger det nødvendige i at sikre,
at strategierne vedrørende konkurrenceevne og industrielle
ændringer gennemføres effektivt og konsekvent. Den rådgivende kommission vil nøje overvåge denne proces.

EØSU finder det vigtigt at sikre, at flytningen af industrier ikke
begrundes ene og alene i de stigende forskelle i lovgivning
medlemsstaterne imellem, f.eks. på miljø- og skatte- og
afgiftsområdet.

4.6.
For kort tid siden blev Rådet (konkurrenceevne) oprettet. EØSU bifalder dette nye initiativ. Det er ønskeligt, at sager
og lovgivningsløsninger bliver vurderet i deres sammenhæng,
ligesom man bør være opmærksom på jobkvaliteten.

EØSU finder det nødvendigt med en sammenhæng mellem de
forskellige EU-politikker, navnlig på det sociale, industrielle,
skattemæssige og regionale område samt inden for energi,
transport, konkurrence og forskning, hvis effektiviteten af de
enkelte politikker for industrielle ændringer skal sikres.

4.7.
Der er brug for en effektiv konsekvensanalyse af EUlovgivningen. EØSU støtter i den henseende forslaget om at
nedsætte en uvildig rådgivende gruppe for erhvervskonsekvensanalyser af EU-forordninger for at forbedre EU-lovgivningens kvalitet.

4.11. Der bør fortsat gælde konsekvente regler for den
tilbageværende statsstøtte i EU. Samtidig bør Den Europæiske
Union fortsat skride ind, hovedsagelig via WTO, over for
misbrug af afgifter, såsom de amerikanske afgifter på stålvarer.
Dette er vigtigt for at kunne nå frem til ensartede vilkår for
den internationale samhandel.

4.12. For at skabe et afbalanceret miljø for de industrier,
der oplever strukturomlægninger, opfordrer EØSU Kommissionen til at sikre håndhævelsen af WTO-reglerne, hvor der
forekommer mangler (3).

4.13. EØSU mener, at der bør sættes fokus på de forskellige
former for industrielle ændringer. Den tydeligste sondring er
mellem på den ene side omstruktureringen af monoindustrielle
regioner og på den anden side industrielle ændringer som en
løbende tilpasningsproces inden for fremstillingsindustrier og
tjenesteydelser. I det første tilfælde kan der forudses midlertidige specifikke foranstaltninger i de berørte regioner.

(1) EØSU’s udtalelse om »Grønbog — Europæisk rumpolitik« — EUT
C 220 af 16.9.2003, s. 19; jf. tillige EØSU’s udtalelse om
Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
om »Europæisk forsvar — Industri- og markedsspørgsmål — På
vej mod en EU-politik med hensyn til forsvarsmateriel« — (hvortil
Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer har
udarbejdet en supplerende udtalelse).
(2) Det er i den forbindelse interessant at konstatere, at den nye
hollandske regering analogt med Finland har etableret et forum
for samspil mellem videncentre og erhvervslivet under ledelse af
premierministeren.
(3) F.eks. i Kina ifm. kvoter inden for mikroteknolgi, i Sydkorea inden
for støtte til skibsværfter og i USA inden for støtte til stålindustrien.
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EØSU henstiller, at de positive erfaringer med sektorprogrammer som Rechar, Resider og Retext tages i betragtning ved
moderniseringen af monoindustrielle regioner i de fremtidige
medlemsstater såvel som i de nuværende medlemsstater, og at
der etableres nye former for social dialog i disse lande.
I regioner, der er særligt hårdt ramt af denne form for
flytninger, kan det være nødvendigt for en begrænset periode
at indføre en række særlige ledsageforanstaltninger.
4.14. I en række tilfælde drager regioner, som er udsat for
industrielle ændringer, fordel af et snævert samarbejde mellem
virksomheder, offentlige myndigheder, arbejdsmarkedsparter
og i visse tilfælde andre socioøkonomiske sektorer. EØSU
opfordrer Kommissionen til at redegøre for den hidtidige
indsats — hvor har den båret frugt, og hvor har den ikke rakt
til — hvis disse erfaringer kan være til hjælp for regioner i en
overgangsfase, specielt i de fremtidige medlemsstater.
4.15. EØSU understreger vigtigheden af uddannelsesprogrammer for arbejdstagerne og opfordrer Kommissionen til at
tage hensyn til alle tendenser og resultater af disse særprogrammer for erhvervsuddannelse og lærlingeforhold, herunder i den
private sektor. Rundbordsdrøftelser om dette spørgsmål med
arbejdsmarkedets parter i de forskellige sektorer er på sin
plads.
4.16. Det Europæiske Center for Overvågning af Ændringer
(EMCC), som blev oprettet i 2001 inden for Instituttet til
Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene i Dublin som en
direkte reaktion på opfordringen fra Gyllenhammar-gruppen,
kan spille en værdifuld rolle. I samarbejde med de forskellige
repræsentanter for det økonomiske liv (virksomheder, arbejdsmarkedets parter osv.) og nationale forskningsinstitutioner
leverer det specifikt målrettet information om ændringer i
bestemte sektorer og erhvervslivet i almindelighed og om
foregribelse og ledsagelse af ændringerne. EØSU er indstillet
på at udbygge samarbejdet mellem CCMI og EMCC.
4.17. EØSU mener, at etablering af sektorspecifikke observationscentre vil gøre det lettere at foregribe og gennemføre
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industrielle ændringer, identificere gennemførlige alternativer
og mindske deres negative virkninger. EØSU har allerede
tidligere pointeret (1), at det vil være nemmere at foregribe og
forvalte industrielle ændringer, hvis alle større europæiske
virksomheder (dvs. med over 1 000 ansatte) udarbejder en
»rapport om ændringshåndtering«, hvori der oplyses om
planlagte strukturelle ændringer og skitseres en strategi for
ændringshåndtering (2).
4.18. For at kunne udnytte bedste praksis henstiller EØSU,
at der foretages en evaluering virksomheder, der har opnået de
bedste resultater i omstruktureringsprocesser med udgangspunkt i viden, bæredygtighed og sociale programmer (Lissabon-strategien).
4.19. EØSU mener, at den sociale dialog inden for erhvervslivet og i givet fald med de lokale aktører og offentlige
myndigheder er et vigtigt og afgørende redskab, hvis formål er
at udvikle konkurrenceevne, sociale vilkår og beskæftigelse
samt beskytte miljøet i en produktiv balance. Det fremgår af
erfaringerne med EØSU og det tidligere Rådgivende Udvalg for
EKSF, at en løbende sektorbaseret dialog på europæisk plan,
hvor repræsentanter for producenter, arbejdstagere og andre
af civilsamfundets repræsentative grupper (forbrugere, erhvervsdrivende osv.) var direkte involveret, vil danne et nyttigt
grundlag for en forbedret industripolitik.
4.20. Den Rådgivende Kommission, som er underlagt
EØSU, vil i sit fremtidige arbejde koncentrere sig om sektorer
og/eller regioner, som er særligt udsatte for industrielle ændringer, og nøje følge retningslinjerne i punkt 1.7 og nærværende
konklusioner.
(1) EØSU’s udtalelse om »Håndtering af ændringer — Gruppen af
eksperter på højt plan om økonomiske og arbejdsmæssige følger
af de industrielle ændringer — endelig rapport«, punkt 3.2.3 —
EFT C 258 af 10.9.1999.
(2) Resumé: Håndteringer af ændringer — Gruppen af eksperter på
højt plan om økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige følger af de
industrielle ændringer (Gyllenhammar-rapporten).

Bruxelles, den 25. september 2003.
Roger BRIESCH
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