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(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1391/2003
af 4. august 2003
om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og
grøntsager
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/
94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til
importordningen for frugt og grøntsager (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1947/2002 (2), særlig artikel 4, stk. 1, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af
gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale
handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne
for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved
import fra tredjelande for de produkter og perioder, der
er anført i nævnte forordnings bilag.

(2)

Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste
importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i
bilaget til nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. august 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66.
(2) EFT L 299 af 1.11.2002, s. 17.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 4. august 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af
indgangsprisen for visse frugter og grøntsager
(EUR/100 kg)
KN-kode

Tredjelandskode ( )

0702 00 00

060
999

52,8
52,8

0707 00 05

052
999

103,8
103,8

0709 90 70

052
999

65,0
65,0

0805 50 10

382
388
524
528
999

56,8
57,3
44,4
48,5
51,8

0806 10 10

052
204
220
400
600
624
999

102,6
147,8
113,4
243,9
131,4
151,9
148,5

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
528
720
800
804
999

69,6
88,0
53,5
71,7
64,6
81,5
61,6
90,7
72,7

0808 20 50

052
388
512
528
999

169,1
87,3
50,3
85,5
98,0

0809 20 95

052
400
404
999

293,2
237,0
252,4
260,9

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

158,0
158,0

0809 40 05

064
068
094
624
999

85,7
72,5
62,1
183,8
101,0

1

Fast importværdi

(1) Den statistiske landefortegnelse, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6).
Koden »999« repræsenterer »anden oprindelse«.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1392/2003
af 4. august 2003
om ændring af forordning (EF) nr. 174/1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets
forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

For at kunne træffe alle de foranstaltninger, der er
nødvendige for at sikre mærkning af produkter, der er
bestemt for udførsel med restitution, og for at muliggøre
udførsel fra eksisterende lagre og anvendelse af emballage, der ikke er forsynet med sundhedsmærket, bør
denne forordning anvendes fra den 1. januar 2004.

(4)

Forordning (EF) nr. 174/1999 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Mælk og Mejeriprodukter —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af
17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og
mejeriprodukter (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/
2003 (2), særlig artikel 31, stk. 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Ifølge artikel 21 i Kommissionens forordning (EF) nr.
800/1999 af 15. april 1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 500/
2003 (4), ydes der ingen restitution, hvis produkterne
ikke er af sund og sædvanlig handelskvalitet den dag,
udførselsangivelsen antages. Med henblik på at sikre en
ensartet anvendelse af de gældende bestemmelser bør det
i Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 (5), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 833/2003 (6), præciseres,
at for at nyde godt af en restitution bør de produkter,
der omhandles i artikel 1 i Rådets direktiv 92/46/EØF af
16. juni 1992 om sundhedsbestemmelser for produktion
og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og
mælkebaserede produkter (7), senest ændret ved direktiv
94/71/EF (8), og som findes i artikel 1 i forordning (EF)
nr. 1255/1999, tilvirkes efter bestemmelserne i nævnte
direktiv og være forsynet med det deri fastsatte sundhedsmærke.

For at forebygge at bestemmelserne omgås, bør det fastsættes, at de produkter, der omhandles i artikel 1 i
forordning (EF) nr. 1255/1999, og som er bestemt til
dyrefoder, ligeledes bør tilvirkes efter bestemmelserne i
direktiv 92/46/EØF og være forsynet med det deri fastsatte sundhedsmærke, hvis der ansøges om restitution
for disse produkter.
EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.
EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.
EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11.
EUT L 74 af 20.3.2003, s. 19.
EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8.
EUT L 120 af 15.5.2003, s. 18.
EFT L 268 af 14.9.1992, s. 1.
EFT L 368 af 31.12.1994, s. 33.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 1 i forordning (EF) nr. 174/1999 indsættes som stk. 4:
»4. For at kunne nyde godt af en restitution bør de i
artikel 1 i forordning (EF) nr. 1255/1999 omhandlede
produkter være i overensstemmelse med bestemmelserne i
direktiv 92/46/EØF og navnlig være tilvirket i en autoriseret virksomhed samt opfylde de betingelser for sundhedsmærkning, der er fastsat i nævnte direktivs bilag C, kapitel
IV, afsnit A.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2004.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1393/2003
af 4. august 2003
om levering af korn som fødevarehjælp
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 af 27.
juni 1996 om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for fødevaresikkerheden (1), ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1726/2001 (2), særlig artikel 24, stk. 1, litra b), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Den nævnte forordning indeholder en liste over de lande
og organer, der kan modtage fællesskabsbistand, og fastsætter de generelle kriterier for transport af fødevarehjælpen ud over fob-stadiet.

(2)

Som følge af flere afgørelser vedrørende tildeling af fødevarehjælp har Kommissionen tildelt visse modtagere
korn.

(3)

Disse leveringer bør foretages i overensstemmelse med
de regler, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF)
nr. 2519/97 af 16. december 1997 om almindelige
bestemmelser for tilvejebringelse i Fællesskabet af
produkter, der i henhold til Rådets forordning (EF) nr.

1292/96 skal leveres som led i Fællesskabets fødevarehjælp (3). Det er blandt andet nødvendigt at præcisere
frister og leveringsbetingelser for at kunne bestemme de
heraf følgende omkostninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Med henblik på levering som fødevarehjælp til de i bilaget
anførte modtagere skal der i Fællesskabet tilvejebringes korn
efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2519/97 og på de i
bilaget anførte betingelser.
Den bydende anses for at være bekendt med de generelle og
særlige betingelser og for at have accepteret dem. Enhver anden
betingelse eller ethvert forbehold i hans bud anses for ikke at
være skrevet.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 166 af 5.7.1996, s. 1.
(2) EFT L 234 af 1.9.2001, s. 10.

(3) EFT L 346 af 17.12.1997, s. 23.
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BILAG
PARTI A
1. Aktion nr.: 108/02
2. Modtager (2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; tlf. (39-06) 65 13 29 88;
fax 65 13 28 44/3; telex 626675 WFP I
3. Modtagerens repræsentant: udpeges af modtageren
4. Bestemmelsesland: Israel
5. Produkt, der skal tilvejebringes: mel af blød hvede
6. Samlet mængde (tons netto): 3 245
7. Antal partier: 1 i 3 delpartier (parti A1: 1 000 tons; parti A2: 1 000 tons; parti A3: 1 245 tons)
8. Produktets karakteristika og kvalitet (3) (5): se EFT C 312 af 31.10.2000, s. 1 (A 10)
9. Emballering (7): se EFT C 267 af 13.9.1996, s. 1 (2.2 A 1 d), 2 d) og B 4)
10. Etikettering eller mærkning (6): se EFT C 114 af 29.4.1991, s. 1 (II B 3)
— sprog, der skal benyttes ved mærkningen: engelsk
— yderligere angivelser: —
11. Den måde, produktet tilvejebringes på: Fællesskabets marked
12. Forudset leveringsstadium: frit afskibningshavn
13. Alternativt leveringsstadium: —
14. a) Afskibningshavn: —
b) Lasteadresse: —
15. Lossehavn: —
16. Bestemmelsessted:
— transithavn eller -lager: —
— transportvej over land: —
17. Periode eller sidste dato for levering på det forudsete stadium:
— første frist: parti A1: 8.-28.9.2003; parti A2: 22.9.-12.10.2003; parti A3: 6.-26.10.2003
— anden frist: parti A1: 22.9.-12.10.2003; parti A2: 6.-26.10.2003; parti A3: 20.10.-9.11.2003
18. Periode eller sidste dato for levering på det alternative stadium:
— første frist: —
— anden frist: —
19. Frist for indgivelse af bud (klokken 12, Bruxelles-tid):
— første frist: 19.8.2003
— anden frist: 2.9.2003
20. Budsikkerhedens størrelse: 5 EUR/t
21. Adresse for indsendelse af bud og budsikkerheder (1): Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard;
Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex 25670 AGREC B; fax
(32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Eksportrestitution (4): restitutionen anvendelig den 25.7.2003, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1138/2003 (EUT L 160 af 28.6.2003, s. 20).

5.8.2003
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PARTI B

1. Aktion nr.: 816/97
2. Modtager (2): Etiopien
3. Modtagerens repræsentant: Emergency Food Security Reserve, Addis Ababa, Contact: Ato Sirak Hailu, tlf. (2511) 51 71 62, fax (251-1) 51 83 63
4. Bestemmelsesland: Etiopien
5. Produkt, der skal tilvejebringes: blød hvede
6. Samlet mængde (tons netto): 10 000
7. Antal partier: 1
8. Produktets karakteristika og kvalitet (3) (5): se EFT C 312 af 31.10.2000, s. 1 (A.1)
9. Emballering (7): se EFT C 267 af 13.9.1996, s. 1 (1.0 A.1.c), 2.c) og B.3)
10. Etikettering eller mærkning (6): se EFT C 114 af 29.4.1991, s. 1 (II.A.3)
— sprog, der skal benyttes ved mærkningen: engelsk
— yderligere angivelser: —
11. Den måde, produktet tilvejebringes på: Fællesskabets marked
12. Forudset leveringsstadium (8): frit bestemmelsessted
13. Alternativt leveringsstadium: frit afskibningshavn, fob stuvet
14. a) Afskibningshavn: —
b) Lasteadresse: —
15. Lossehavn: —
16. Bestemmelsessted: EFSR warehouse in Dire Dawa
— transithavn eller -lager: Berbera
— transportvej over land: —
17. Periode eller sidste dato for levering på det forudsete stadium (8):
— første frist: 31.10.2003
— anden frist: 16.11.2003
18. Periode eller sidste dato for levering på det alternative stadium:
— første frist: 8.-21.9.2003
— anden frist: 22.9.-5.10.2003
19. Frist for indgivelse af bud (klokken 12, Bruxelles-tid):
— første frist: 19.8.2003
— anden frist: 2.9.2003
20. Budsikkerhedens størrelse: 5 EUR/t
21. Adresse for indsendelse af bud og budsikkerheder (1): M. Vestergaard, Commission européenne; Bureau: L 130
7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; telex: 25670 AGREC B; fax (32-2) 296 70 03/296 70 04
22. Eksportrestitution (4): restitutionen anvendelig den 25.7.2003, fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr.
1138/2003 (EUT L 160 af 28.6.2003, s. 20).
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Noter:
(1) Yderligere oplysninger: Torben Vestergaard (tlf. (32-2) 299 30 50; fax (32-2) 296 20 05).
(2) Leverandøren retter så hurtigt som muligt henvendelse til modtageren eller hans repræsentant for at aftale, hvilke
forsendelsesdokumenter der er nødvendige.
(3) Leverandøren overdrager modtageren en attest fra en officiel instans, hvori det for det leverede produkts vedkommende attesteres, at de gældende normer vedrørende nuklear stråling i den pågældende medlemsstat ikke er blevet
overtrådt. Radioaktivitetsattesten skal indeholde oplysning om indholdet af cæsium 134 og 137 og af jod 131.
(4) Kommissionens forordning (EF) nr. 2298/2001 (EFT L 308 af 27.11.2001, s. 16) er gældende for eksportrestitutionen. Den i artikel 2 i ovennævnte forordning anførte dato er den, der omhandles i punkt 22 i dette bilag.
(5) Leverandøren skal ved varens levering overbringe modtageren eller hans repræsentant følgende dokumenter:
— phytosanitært certifikat.
( ) Uanset EFT C 114 af 29.4.1991, punkt II A 3, litra c) eller II B 3 c), affattes påskriften således: »Det Europæiske
Fællesskab«.
6

(7) Med henblik på eventuel omladning i andre sække skal leverandøren levere 2 % tomme ekstra sække af samme
kvalitet som de sække, hvori varen er emballeret, med et stort »R« påført efter påskriften.
(8) Ud over bestemmelserne i artikel 14, nr. 3, i forordning (EF) nr. 2519/97 må chartrede fartøjer ikke vare opført på
nogen af de seneste fire kvartalslister over tilbageholdte fartøjer, der offentliggøres i henhold til Paris-memorandummet om havnestatskontrol (Rådets direktiv 95/21/EF (EFT L 157 af 7.7.1995, s. 1)).

For at Kommissionen kan tildele leveringskontrakten, må den råde over visse oplysninger vedrørende den berørte bydende (navnlig
om den konto, hvortil betalinger skal overføres). Disse oplysninger fremgår af en formular, der kan findes på internetadressen
http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_fr.htm
Hvis disse oplysninger ikke foreligger, kan den bydende, der er udpeget som leverandør, ikke påberåbe sig den meddelelsesfrist, der er
omhandlet i artikel 9, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2519/97.
Alle bydende opfordres derfor til sammen med deres bud at fremsende nævnte formular, udfyldt med de ønskede oplysninger.

5.8.2003

5.8.2003

Den Europæiske Unions Tidende
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1394/2003
af 4. august 2003
om indstilling af fiskeri efter rødspætte fra fartøjer, som fører belgisk flag
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 af
12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under
den fælles fiskeripolitik (1), senest ændret ved forordning (EF)
nr. 806/2003 (2), særlig artikel 21, stk. 3, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I Rådets forordning (EF) nr. 2341/2002 af 20. december
2002 om fastsættelse for 2003 af fiskerimuligheder og
dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for
EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (3), senest ændret ved forordning (EF) nr.
1091/2003 (4), fastsættes kvoterne for rødspætte for
2003.
For at overholde bestemmelserne om de kvantitative
begrænsninger af fangsterne af kvoterede bestande er det
nødvendigt, at Kommissionen fastsætter den dato, på
hvilken fiskeriet fra fiskerfartøjer, som fører en medlemsstats flag, har medført, at den tildelte kvote må anses for
at være opbrugt.

(3)

Ifølge de oplysninger, der er meddelt Kommissionen, har
fiskeriet efter rødspætte fra fartøjer, som fører belgisk
flag eller er registreret i Belgien, i farvandene i ICESområde VII f-g, nået den tildelte kvote for 2003. Belgien
har forbudt fiskeri efter denne bestand fra den 24. juli
2003. Denne dato bør derfor også fastsættes i denne
forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fiskeriet efter rødspætte fra fartøjer, der fører belgisk flag eller
er registreret i Belgien, i ICES-område VII f-g, har medført, at
Belgiens kvote for 2003 må anses for at være opbrugt.
Fiskeriet efter rødspætte i ICES-område VII f-g, fra fartøjer, der
fører belgisk flag eller er registreret i Belgien, er forbudt
ligesom opbevaring om bord, omladning og landing af den
ovenfor nævnte bestand fanget i disse farvande af de nævnte
fartøjer efter denne forordnings anvendelsesdato.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
Den anvendes fra den 24. juli 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2003.
På Kommissionens vegne
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektør for fiskeri

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

EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.
EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.
EFT L 356 af 31.12.2002, s. 12.
EUT L 157 af 26.6.2003, s. 1.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1395/2003
af 4. august 2003
om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

hensyntagen til de højeste af de udbud og noteringer på
verdensmarkedet, der anses for at være repræsentative
for markedets faktiske tendens. Ved denne fastsættelse
tages der hensyn til et gennemsnit af udbuddene og
noteringerne konstateret på en eller flere repræsentative
europæiske børser for et produkt leveret cif en havn i
Fællesskabet fra de forskellige leverandørlande, der anses
for at være mest repræsentative for den internationale
handel. Der er dog fastsat justeringer af disse kriterier
ved fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for egreneret
bomuld af hensyn til forskelle, der er begrundet i det
leverede produkts kvalitet eller udbuddenes og noteringernes art. Disse justeringer er fastsat i artikel 3, stk. 2, i
forordning (EF) nr. 1591/2001.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til protokol 4 om bomuld knyttet til akten
vedrørende Grækenlands tiltrædelse, senest ændret ved Rådets
forordning (EF) nr. 1050/2001 (1),
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af
22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktioner (2), særlig
artikel 4, og
ud fra følgende betragtninger:
Ifølge artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes der regelmæssigt en verdensmarkedspris for ikkeegreneret bomuld på grundlag af den konstaterede
verdensmarkedspris for egreneret bomuld under hensyntagen til det historiske forhold mellem den fastlagte
verdensmarkedspris for egreneret bomuld og den beregnede pris for ikke-egreneret bomuld. Dette historiske
forhold er fastlagt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens
forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 (3),
ændret ved forordning (EF) nr. 1486/2002 (4) om
gennemførelsesbestemmelser for støtteordningen for
bomuld. Hvis verdensmarkedsprisen ikke kan fastsættes
således, beregnes den på grundlag af den seneste fastsatte
pris.

(1)

I henhold til artikel 5 i forordning (EF) nr. 1051/2001
fastsættes verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret
bomuld for et produkt med visse egenskaber under

(2)

(3)

Anvendelsen af ovennævnte kriterier fører til fastsættelsen af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret
bomuld på nedennævnte niveau —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld som
omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1051/2001 fastsættes
til 27,762 EUR/100 kg.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. august 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

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

EFT
EFT
EFT
EFT

L
L
L
L

148 af 1.6.2001, s. 1.
148 af 1.6.2001, s. 3.
210 af 3.8.2001, s. 10.
223 af 20.8.2002, s. 3.
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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1396/2003
af 4. august 2003
om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser for nelliker og roser ved anvendelse
af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med oprindelse i Cypern, Israel,
Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 4088/87 af
21. december 1987 om betingelserne for anvendelse af præferencetold ved indførsel af visse af blomsterdyrkningens
produkter med oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko
samt på Vestbredden og i Gazastriben (1), senest ændret ved
forordning (EF) nr. 1300/97 (2), særlig artikel 5, stk. 2, litra a),
og
ud fra følgende betragtning:
Efter artikel 2, stk. 2, og artikel 3 i forordning (EØF) nr. 4088/
87 fastsættes Fællesskabets produktions- og importpriser hver
anden uge for enkelt- (standard) og mangeblomstrede (spray)
nelliker og stor- og småblomstrede roser, og de anvendes i
perioder på to uger. Efter artikel 1b i Kommissionens
forordning (EØF) nr. 700/88 af 17. marts 1988 om visse
gennemførelsesbestemmelser for ordningen for indførsel til
Fællesskabet af visse af blomsterdyrkningens produkter med
oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på

Vestbredden og i Gazastriben (3), senest ændret ved forordning
(EF) nr. 2062/97 (4), fastsættes disse priser for perioder af to
uger på grundlag af vejede oplysninger, som medlemsstaterne
meddeler. Det er vigtigt, at disse straks fastsættes, så at den told,
der skal anvendes, kan beregnes. Denne forordning bør derfor
straks træde i kraft —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Fællesskabets produktions- og importpriser for enkelt- (standard) og mangeblomstrede (spray) nelliker og stor- og
småblomstrede roser, jf. artikel 1b i forordning (EØF) nr. 700/
88, fastsættes for en periode på to uger som angivet i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 5. august 2003.
Den anvendes fra den 6. til den 19. august 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2003.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 382 af 31.12.1987, s. 22.
(2) EFT L 177 af 5.7.1997, s. 1.

(3) EFT L 72 af 18.3.1988, s. 16.
(4) EFT L 289 af 22.10.1997, s. 1.
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BILAG
til Kommissionens forordning af 4. august 2003 om fastsættelse af Fællesskabets produktions- og importpriser
for nelliker og roser ved anvendelse af importordningen for visse af blomsterdyrkningens produkter med
oprindelse i Cypern, Israel, Jordan og Marokko samt på Vestbredden og i Gazastriben
(EUR pr. 100 stk.)
Periode: 6. til 19. august 2003
Enkeltblomstrede
nelliker
(standard)

Mangeblomstrede
nelliker
(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

14,06

12,03

17,82

9,03

Enkeltblomstrede
nelliker
(standard)

Mangeblomstrede
nelliker
(spray)

Storblomstrede roser

Småblomstrede roser

Israel

—

—

6,59

6,34

Marokko

—

—

—

—

Cypern

—

—

—

—

Jordan

—

—

—

—

Vestbredden og Gazastriben

—

—

—

—

Fællesskabets produktionspris

Fællesskabets importpris
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II
(Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS AFGØRELSE
af 22. juli 2003
om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik
(2003/578/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede
økonomi med kapacitet til at sikre en bæredygtig økonomisk vækst med flere og bedre job og større social
samhørighed. Med denne målsætning for øje vedtog
Rådet overordnede beskæftigelsesmål og særlige beskæftigelsesmål for kvinder med frist til 2010, som på Det
Europæiske Råd i Stockholm den 23.-24. marts 2001
blev suppleret med midtvejsmål med frist til januar
2005 og med et nyt mål med frist til 2010, der afspejler
den demografiske udfordring, og som vedrører ældre
kvinder og mænds beskæftigelsesfrekvens.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 128, stk. 2,
under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),
under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg (3),
under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (4),
under henvisning til udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 2 i traktaten om Den Europæiske
Union har Unionen som mål at fremme økonomiske og
sociale fremskridt og et højt beskæftigelsesniveau. Ifølge
artikel 125 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab skal medlemsstaterne og Fællesskabet arbejde
på at udvikle en samordnet strategi for beskæftigelsen og
især for fremme af en veluddannet, velkvalificeret og
smidig arbejdsstyrke og arbejdsmarkeder, som reagerer
på økonomiske forandringer.

(2)

Efter Det Europæiske Råds ekstraordinære møde om
beskæftigelse den 20.-21. november 1997 i Luxembourg
iværksattes med Rådets resolution af 15. december 1997
om retningslinjerne for beskæftigelsen i 1998 (5) en
meget synlig proces, der er præget af et stærkt politisk
engagement og bred enighed blandt de berørte parter.

(3)

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

På Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23.-24.
marts 2000 blev der fastlagt en ny strategisk målsætning
for Den Europæiske Union nemlig at blive verdens mest
Forslag af 8.4.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
Udtalelse af 3.6.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
Udtalelse af 14.5.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
Udtalelse af 3.6.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
EFT C 30 af 28.1.1998, s. 1.

(4)

Det Europæiske Råd i Nice den 7., 8. og 9. december
2000 vedtog den europæiske social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, hvori det hedder, at en tilbagevenden til fuld beskæftigelse kræver ambitiøse politiske
planer for at øge beskæftigelsesfrekvensen, nedbringe de
regionale og kønsbetingede skævheder samt forbedre
jobkvaliteten.

(5)

Det Europæiske Råd i Barcelona den 15.-16. marts 2002
opfordrede til at styrke den europæiske beskæftigelsesstrategi ved hjælp af en stærkere, enklere og bedre styret
proces, som skal have en tidsplan, der passer med
Lissabon-processens 2010-tidshorisont, og som integrerer de mål, der er fastsat i Lissabon-strategien. Det
Europæiske Råd i Barcelona krævede også en strømlining
af den politiske koordinering med synkroniserede tidsplaner for vedtagelsen af de overordnede retningslinjer
for den økonomiske politik og beskæftigelsesretningslinjerne.
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Det Europæiske Råd i Bruxelles den 20.-21. marts 2003
bekræftede, at beskæftigelsesstrategien bliver det vigtigste
redskab i gennemførelsen af beskæftigelses- og arbejdsmarkedsmålene i Lissabon-strategien, og at beskæftigelsesstrategien og de overordnede retningslinjer for den
økonomiske politik, som er Fællesskabets redskab til
koordinering af den overordnede økonomiske politik,
skal fungere i sammenhæng. Det samme Europæiske Råd
opfordrede til, at antallet af retningslinjer begrænses, og
at de bør være resultatorienterede, støttet af passende
mål, og at det bør overlades til medlemsstaterne selv at
udforme en relevant blanding af foranstaltninger. 2003
er en særlig lejlighed til at benytte strømlinede nøgleinstrumenter til koordinering af politikkerne — de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik,
retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken og strategien
for det indre marked — og give dem et nyt treårigt
perspektiv.

(7)

Beskæftigelsesstrategien er blevet grundigt evalueret. Bl.a.
blev der i 2000 foretaget en indgående midtvejsstatus,
og i 2002 blev erfaringerne fra de første fem år underkastet en omfattende evaluering. Evalueringen påviste et
behov for at tilføre strategien større kontinuitet for at
afhjælpe visse resterende svagheder og for at forberede
sig på de nye udfordringer, der venter den udvidede
Europæiske Union.

(8)

Hvis Lissabon-dagsordenen skal virkeliggøres, er det
nødvendigt, at medlemsstaterne i deres beskæftigelsesstrategiske indsats lægger lige stor vægt på tre komplementære og indbyrdes understøttende mål, nemlig fuld
beskæftigelse, fremme af kvalitet og produktivitet på
arbejdspladsen samt styrkelse af social samhørighed og
rummelighed. For at disse mål kan virkeliggøres, er der
behov for yderligere strukturelle reformer koncentreret
om ti centrale og indbyrdes forbundne prioriterede
foranstaltninger, og desuden bør der lægges særlig vægt
på en helhedsorienteret styring af processen. En reform
af politikkerne forudsætter, at gennemførelsen af alle
foranstaltninger sker under hensyntagen til ligestillingsaspektet.

(9)

(10)

Den 6. december 2001 vedtog Rådet en række indikatorer for vurdering af ti arbejdskvalitetskategorier som
grundlag for en beslutning om investering i kvalitet i
arbejdet og opfordrede til, at disse indikatorer inddrages
i overvågningen af de europæiske beskæftigelsesretningslinjer og -henstillinger.

Aktive og forebyggende politikker skal være effektive og
bidrage til at virkeliggøre målene om fuld beskæftigelse
og social rummelighed, således at det sikres, at arbejdsløse og andre erhvervsinaktive personer er i stand til at
klare sig og integrere sig på arbejdsmarkedet. Disse politikker bør støttes af moderne arbejdsmarkedsinstitutioner.
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(11)

Medlemsstaterne bør bidrage til at skabe flere og bedre
job ved at fremme iværksætterånd og innovation i et
gunstigt erhvervsklima. Medlemsstaterne har forpligtet
sig til at gennemføre det europæiske charter for små
virksomheder og deltager i benchmarking af erhvervspolitikken.

(12)

En god kombination af fleksibilitet og tryghed i ansættelsen vil gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige, øge kvaliteten og produktiviteten på arbejdspladsen
og sætte virksomheder og arbejdstagere i stand til lettere
at tilpasse sig økonomiske forandringer. I den forbindelse opfordrede Det Europæiske Råd i Barcelona og
Bruxelles især til en revision af beskæftigelsespolitikken
under hensyn til den rolle, arbejdsmarkedets parter
spiller. Sundheds- og sikkerhedsnormerne på arbejdspladsen bør øges i overensstemmelse med den nye
fællesskabsstrategi for 2002-2006. Der bør i særlig grad
fokuseres på sektorer, hvor der er særlig stor risiko for
at blive udsat for en arbejdsulykke. Arbejdstagernes
adgang til uddannelse er af stor betydning for, at der kan
skabes den rette balance mellem fleksibilitet og tryghed i
ansættelsen, og deltagelse af alle arbejdstagere bør understøttes under hensyn til udbyttet for arbejdstagerne,
arbejdsgiverne og samfundet som helhed. En økonomisk
omstrukturering er en beskæftigelsesmæssig udfordring i
såvel de nuværende som de kommende medlemsstater
og kræver en positiv håndtering fra alle relevante aktørers side, herunder arbejdsmarkedets parter.

(13)

Det Europæiske Råd i Barcelona så med tilfredshed på
Kommissionens handlingsplan om kvalifikationer og
mobilitet, og i Rådets resolution af 3. juni 2002 om
kvalifikationer og mobilitet opfordredes Kommissionen,
medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at træffe
de nødvendige foranstaltninger. Større faglig og geografisk mobilitet og mere effektiv jobmatching vil virke
fremmende for beskæftigelsen og den sociale samhørighed, idet der tages hensyn til indvandringens beskæftigelsesmæssige aspekter.

(14)

Helhedsstrategier for livslang læring er af stor betydning
for bestræbelserne på at opnå fuld beskæftigelse, øge
kvaliteten og produktiviteten på arbejdspladsen og
forbedre den sociale samhørighed. Det Europæiske Råd i
Barcelona så med tilfredshed på Kommissionens meddelelse om realiseringen af et europæisk område for livslang læring, som beskrev de væsentligste byggesten i
strategierne for livslang læring, nemlig en partnerskabsmodel, indblik i den lærendes behov, tilstrækkelige
midler, lettere adgang til læringsmulighederne, skabelse
af en læringskultur og stræben efter det optimale. Den
igangværende proces med opstilling af konkrete fremtidige mål for uddannelsessystemerne, som blev iværksat
af Det Europæiske Råd i Lissabon, spiller en vigtig rolle
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for udviklingen af menneskelig kapital, og synergierne
med beskæftigelsesstrategien bør udnyttes fuldt ud. Den
5.-6. maj 2003 vedtog Rådet en række benchmarks for
den europæiske gennemsnitspræstation med hensyn til
almen uddannelse og erhvervsuddannelse, hvoraf flere er
særlig relevante for beskæftigelsespolitikkerne. Det Europæiske Råd i Lissabon efterlyste en betragtelig per
capita-forøgelse af investeringerne i menneskelige
ressourcer. Der bør indføres passende incitamenter for at
få arbejdsgivere og private til at øge investeringerne, og
de offentlige midler bør omdirigeres til mere effektiv
investering i menneskelige ressourcer på tværs af hele
uddannelsesspektret.

(15)

(16)

Det kræver tilstrækkeligt stort udbud af arbejdskraft, hvis
man skal tage den demografiske udfordring op, støtte
økonomisk vækst, fremme fuld beskæftigelse og støtte
de sociale sikringsordningers bæredygtighed. Kommissionens og Rådets fælles rapport »Forøgelse af arbejdsmarkedsdeltagelsen og fremme af aktiv aldring«, vedtaget af
Rådet den 7. marts 2002, konkluderer, at dette forudsætter omfattende nationale strategier, som bygger på en
indfaldsvinkel, hvor man ser på hele en persons liv. Der
er brug for politikker, som bør udnytte beskæftigelsespotentialet i alle personkategorier. Der var på Det Europæiske Råd i Barcelona enighed om, at Den Europæiske
Union skulle bestræbe sig på gradvis at hæve den effektive gennemsnitsalder, hvor folk trækker sig tilbage fra
arbejdsmarkedet, med 5 år inden 2010. Denne alder blev
i 2001 anslået til at være 59,9.

Kønsbetingede forskelle på arbejdsmarkedet bør gradvist
fjernes, hvis det skal lykkes Den Europæiske Union at
skabe fuld beskæftigelse, øge kvaliteten på arbejdspladsen, forbedre den sociale rummelighed og skabe
større social samhørighed. Det kræver både en generel
kønspolitisk indsats og specifikke foranstaltninger at
skabe de rette forudsætninger for, at mænd og kvinder
kan komme ind, genindtræde og forblive på arbejdsmarkedet. På Det Europæiske Råd i Barcelona blev det
vedtaget, at medlemsstaterne senest i 2010 skal tilbyde
børnepasning for mindst 90 % af alle børn i aldersgruppen fra tre år og op til den skolepligtige alder og for
mindst 33 % af alle børn under tre. De forhold, der
ligger til grund for forskellene mellem mænds og kvinders arbejdsløshedssituation og lønforhold, skal ændres,
og forskellene derved reduceres, uden at der dog derved
sættes spørgsmålstegn ved princippet om løndifferentiering i forhold til produktivitet og arbejdsmarkedssituationen.
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(17)

Med en effektiv integration på arbejdsmarkedet af dårligt
stillede grupper vil den sociale inddragelse blive
forbedret, og beskæftigelsesfrekvensen og de sociale
sikringsordningers bæredygtighed vil blive øget. Fra politisk side skal man søge at løse problemet med forskelsbehandling, tilbyde personlige løsninger på individuelle
behov og skabe passende jobmuligheder ved at gøre det
attraktivt for arbejdsgiverne at ansætte mere personale.
Rådets afgørelse 2001/903/EF af 3. december 2001 (1)
gjorde 2003 til det europæiske handicapår. Det anslås, at
der er omkring 37 millioner mennesker med handicap i
Den Europæiske Union, hvoraf mange både kan og
gerne vil arbejde, og det er en vigtig opgave at skaffe
disse mennesker adgang til arbejdsmarkedet.

(18)

For at forbedre mulighederne for fuld beskæftigelse og
større social samhørighed bør der skabes en sådan
balance mellem erhvervsindkomster og overførselsindkomster, at det bliver attraktivt at komme ud på, genindtræde eller forblive på arbejdsmarkedet, ligesom der bør
skabes flere arbejdspladser.

(19)

Ved sort arbejde forstås enhver betalt aktivitet, som i sig
selv er lovlig, men som ikke opgives til myndighederne.
Ifølge undersøgelser anslås omfanget af sort arbejde til
mellem 7 % og 16 % af EU's BNP. Af det sorte arbejde
bør der skabes rigtige arbejdspladser for at forbedre
erhvervsklimaet generelt, skabe større kvalitet i arbejdet
for de pågældende og større social inddragelse samt for
at sikre de offentlige finansers og de sociale sikringsordningers bæredygtighed. Der bør tilskyndes til at forbedre
kendskabet til omfanget af sort arbejde i medlemsstaterne og i Den Europæiske Union som helhed.

(20)

Der er fortsat store regionale skævheder i Den Europæiske Union med hensyn til beskæftigelse og arbejdsløshed, og disse vil blive større efter udvidelsen. De bør
søges udlignet over en bred front, som inddrager aktører
på alle niveauer, idet man støtter den økonomiske og
sociale samhørighed gennem Fællesskabets strukturfonde.

(21)

Evalueringen af beskæftigelsesstrategiens første fem år
satte fokus på bedre styring som en væsentlig faktor for
strategiens fremtidige effektivitet. Hvis beskæftigelsesforanstaltningerne skal have den tilsigtede virkning, er der
behov for at indgå partnerskaber på alle niveauer, det er
nødvendigt at inddrage en række af de tjenester, der har
med den praktiske gennemførelse af foranstaltningerne
at gøre, og der skal være tilstrækkelige midler til
rådighed til, at beskæftigelsesretningslinjerne kan
gennemføres. Medlemsstaterne har ansvaret for, at
beskæftigelsesretningslinjerne føres ud i praksis, og i
denne sammenhæng at sørge for balance mellem det
regionale og det lokale plan.

(1) EFT L 335 af 19.12.2001, s. 15.
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En effektiv gennemførelse af beskæftigelsesretningslinjerne kræver aktiv deltagelse af arbejdsmarkedsparterne
på alle niveauer, lige fra den politiske planlægningsfase
til den praktiske gennemførelse. På det sociale topmøde
den 13. december 2001 gav arbejdsmarkedets parter
udtryk for, at der var behov for at udvikle og forbedre
koordineringen af trepartshøringerne. Det blev også
aftalt, at der skal holdes et socialt trepartstopmøde om
vækst og beskæftigelse før hvert forårsmøde i Det Europæiske Råd.
Ud over beskæftigelsesretningslinjerne bør medlemsstaterne gennemføre de overordnede retningslinjer for den
økonomiske politik fuldt ud og sikre, at deres foranstaltninger er forenelige med ønsket om at opretholde sunde
offentlige finanser og den makroøkonomiske stabilitet —
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Eneste artikel
Retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik
(»Retningslinjerne for beskæftigelsen«) vedtages, som de foreligger i bilaget. Medlemsstaterne tager hensyn til disse i deres
beskæftigelsespolitikker.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2003.
På Rådets vegne
G. ALEMANNO
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BILAG
RETNINGSLINJERNE FOR BESKÆFTIGELSEN

En europæisk strategi for fuld beskæftigelse og bedre job til alle
Medlemsstaterne forfølger med deres beskæftigelsespolitik de fastsatte mål med henblik på at gennemføre de prioriterede
foranstaltninger og virkeliggøre de mål, som opstilles nedenfor. Der vil blive lagt særlig vægt på effektiv styring af
beskæftigelsesforanstaltningerne.
Ud over beskæftigelsesretningslinjerne og de dertil knyttede beskæftigelseshenstillinger fører medlemsstaterne de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik ud i livet og sikrer, at de to instrumenter fungerer i sammenhæng.
Som det fremgår af Lissabon-dagsordenen, skal medlemsstaterne med deres beskæftigelsespolitik forfølge tre overordnede
og indbyrdes forbundne mål, nemlig fuld beskæftigelse, fremme af kvalitet og produktivitet på arbejdspladsen samt styrkelse af social samhørighed og rummelighed.
Medlemsstaterne lægger i deres indsats lige stor vægt på de tre mål, i erkendelse af at de tillægges samme betydning med
henblik på at opfylde Unionens ambitioner. De bør forfølges under inddragelse af alle relevante aktører. Alle synergieffekter skal udnyttes fuldt ud med udgangspunkt i det positive samspil mellem de tre mål. Lige muligheder og ligestilling
mellem kønnene er af afgørende betydning for, at der kan gøres fremskridt i retning af de tre mål.
En sådan strategi vil desuden bidrage til at nedbringe arbejdsløshed og erhvervsinaktivitet.

Fuld beskæftigelse
Medlemsstaterne bestræber sig på at opnå fuld beskæftigelse ved hjælp af en politisk helhedsstrategi, som omfatter foranstaltninger på både udbuds- og efterspørgselssiden, og bidrager dermed til at forhøje beskæftigelsesfrekvenserne, så de
nærmer sig de mål, der blev opstillet i Lissabon og Stockholm.
Politikkerne skal bidrage til, at der i gennemsnit for Den Europæiske Union opnås:
— en samlet beskæftigelsesfrekvens på 67 % i 2005 og 70 % i 2010
— en samlet beskæftigelsesfrekvens for kvinder på 57 % i 2005 og 60 % i 2010
— en beskæftigelsesfrekvens på 50 % for ældre arbejdstagere (55-64) i 2010.
Alle nationale mål bør stå i forhold til de forventede resultater på EU-plan og tage hensyn til særlige nationale forhold.

Øge kvalitet og produktivitet i arbejdet
Kvalitet i arbejdet er tæt og gensidigt forbundet med overgangen til et konkurrencedygtigt og videnbaseret samfund, og
alle aktører skal medvirke til at virkeliggøre dette mål, i særdeleshed arbejdsmarkedets parter via den sociale dialog.
Kvalitet er et multidimensionalt begreb, som tager afsæt i både det konkrete jobindhold og forholdene på arbejdsmarkedet som helhed. Det indbefatter arbejdets iboende kvaliteter, færdigheder, livslang læring og karrieremuligheder, ligestillingsspørgsmålet, arbejdsmiljø, fleksibilitet og tryghed i ansættelsen, social inddragelse og adgang til arbejdsmarkedet,
arbejdets tilrettelæggelse og balancen mellem arbejde og privatliv, den sociale dialog og medarbejderindflydelse, forskelligartethed og ikke-forskelsbehandling samt den generelle arbejdsindsats.
Den stigende beskæftigelsesfrekvens skal ledsages af en stigning i arbejdskraftens samlede produktivitetsforøgelse. Kvalitet
i arbejdet kan bidrage til at øge arbejdskraftens produktivitet, og det er nødvendigt at udnytte den synergieffekt, der
opstår i krydsfeltet mellem kvalitet i arbejdet og arbejdskraftens produktivitet. Her står arbejdsmarkedets parter over for
en stor udfordring.

Styrkelse af social samhørighed og rummelighed
Beskæftigelse er et vigtigt middel til social rummelighed. Beskæftigelsespolitikkerne bør i synergi med den åbne koordinations metode vedrørende social rummelighed gøre det lettere at finde beskæftigelse ved at fremme mulighederne for,
at alle kvinder og mænd, som er i stand til at arbejde, kan få adgang til beskæftigelse af høj kvalitet, ved at bidrage til
bekæmpelse af forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og ved at forebygge, at nogen bliver udelukket fra arbejdslivet.
Der skal gøres en indsats for at skabe større økonomisk og social samhørighed ved at nedbringe ulighederne i beskæftigelsessituationen på regionalt plan, løse arbejdsløshedsproblemerne i ugunstigt stillede områder i Den Europæiske Union
og yde aktiv støtte til økonomisk og social omstrukturering.
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SPECIFIKKE RETNINGSLINJER

Medlemsstaterne skal som led i de tre overordnede mål gennemføre politikker, der tager hensyn til følgende specifikke
retningslinjer, som angiver, hvor der fortrinsvis skal sættes ind. Der skal i alle foranstaltningerne tages hensyn til ligestillingsprincippet.

1. AKTIVE OG FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR ARBEJDSLØSE OG ANDRE ERHVERVSINAKTIVE
Medlemsstaterne udarbejder og gennemfører aktive og forebyggende foranstaltninger for arbejdsløse og andre
erhvervsinaktive med sigte på at forebygge langtidsledighed og på at fremme varig reintegration på arbejdsmarkedet
af arbejdsløse og andre erhvervsinaktive. Medlemsstaterne skal derfor:
a) sikre, at alle jobsøgende, så hurtigt som muligt efter at de er blevet arbejdsløse, får kortlagt deres behov, får råd
og vejledning, får hjælp til at søge job og får udarbejdet en individuel handlingsplan
b) med udgangspunkt i ovenstående tilbyde jobsøgende adgang til effektive foranstaltninger, som forbedrer deres
muligheder for at finde beskæftigelse og blive integreret, idet der tages særligt hensyn til personer, som er
konfronteret med flest problemer på arbejdsmarkedet.
Medlemsstaterne sikrer:
— at alle arbejdsløse tilbydes en ny start, inden de har været arbejdsløse i seks måneder, når det drejer sig om
unge mennesker, eller i tolv måneder, når der er tale om voksne. Tilbuddet kan være i form af uddannelse,
omskoling, praktik, et job eller en anden beskæftigelsesforanstaltning, i givet fald kombineret med fortsat
hjælp til jobsøgning
— at 25 % af alle langtidsledige senest i 2010 deltager i en aktiv foranstaltning i form af uddannelse, omskoling,
praktik eller en anden beskæftigelsesforanstaltning med henblik på at nå op på gennemsnittet i de tre
medlemsstater, der er nået længst.
c) modernisere og styrke arbejdsmarkedsinstitutionerne, navnlig arbejdsformidlingerne
d) sørge for regelmæssig evaluering af arbejdsmarkedsprogrammernes effektivitet og føre regelmæssigt tilsyn med
dem i overensstemmelse hermed.

2. JOBSKABELSE OG IVÆRKSÆTTERKULTUR
Medlemsstaterne tilskynder til, at der skabes flere og bedre job ved at fremme iværksætterkultur, innovation og investeringskapacitet og et gunstigt erhvervsklima for alle virksomheder. Man skal være særlig opmærksom på at udnytte
jobskabelsespotentialet i nye virksomheder, i servicesektoren eller inden for forskning og udvikling. Politiske initiativer skal ved hjælp af benchmarking af erhvervspolitikken og gennemførelse af det europæiske charter for små virksomheder fokusere på:
— forenkling og reduktion af de administrative og lovgivningsmæssige byrder i forbindelse med virksomhedsstart,
for SMV'er og i forbindelse med personaleansættelse og lettere adgang til kapital for personer, som ønsker at
starte egen virksomhed, nye og eksisterende SMV'er og virksomheder med et stort vækst- og jobskabelsespotentiale (se endvidere de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik, retningslinje 11)
— fremme af iværksætter- og lederuddannelse, bl.a. i form af erhvervsuddannelse og støtteforanstaltninger,
herunder uddannelse, for at åbne iværksættervejen for alle.

3. FREMME AF ARBEJDSTAGERES OG VIRKSOMHEDERS EVNE TIL AT TILPASSE SIG ÆNDREDE VILKÅR PÅ
ARBEJDSMARKEDET
Medlemsstaterne fremmer arbejdstagernes og virksomhedernes evne til at tilpasse sig forandringer og tager i den
forbindelse hensyn til behovet for såvel fleksibilitet som tryghed i ansættelsen og understreger den nøglerolle, som
arbejdsmarkedets parter spiller i den forbindelse.
Medlemsstaterne reviderer og gennemfører om fornødent reformer ved at slække på overdrevent restriktive bestemmelser i lovgivningen på beskæftigelsesområdet, som hæmmer arbejdsmarkedets dynamik og beskæftigelsen af de
personer, som har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet, udvikler den sociale dialog, ansporer virksomhederne til at påtage sig et socialt ansvar og træffer andre formålstjenlige foranstaltninger med henblik på at
fremme:
— større mangfoldighed af aftaler om ansættelses- og arbejdsvilkår, herunder vilkår om arbejdstid, som tilgodeser
karrieremuligheder og en bedre balance mellem arbejde og privatliv og mellem fleksibilitet og tryghed i ansættelsen
— adgang til erhvervsuddannelse for arbejdstagere, navnlig lavtuddannede
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— bedre arbejdsvilkår, herunder arbejdsmiljø; politikkerne skal især sigte på at opnå en væsentlig reduktion af
antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme
— udvikling og udbredelse af innovative og bæredygtige former for arbejdstilrettelæggelse, som fremmer arbejdskraftens produktivitet og kvalitet i arbejdet
— foregribelse og positiv håndtering af ændringer i den økonomiske situation og omstruktureringer.
Medlemsstaterne afhjælper mangelen på arbejdskraft og løser flaskehalsproblemer gennem en række foranstaltninger, f.eks. ved at fremme faglig mobilitet og fjerne hindringer for geografisk mobilitet, navnlig ved at gennemføre
handlingsplanen for kvalifikationer og mobilitet, forbedre anerkendelsen og sammenligneligheden af kvalifikationer
og kompetencer og muligheden for at overføre sociale sikringsrettigheder og pensionsrettigheder, ved at indføre
passende incitamenter i skatte- og socialsikringssystemerne og ved at tage hensyn til indvandringens arbejdsmarkedsmæssige perspektiver.
Beskæftigelses- og uddannelsestilbuddene på nationalt plan og på EU-plan bør gøres mere overskuelige, så der sikres
en bedre jobmatching. Først og fremmest skal alle ledige job, der tilbydes via medlemsstaternes arbejdsformidlinger,
inden udgangen af 2005 tilbydes og kunne søges af ansøgere fra hele Den Europæiske Union.

4. FREMME AF UDVIKLINGEN AF MENNESKELIG KAPITAL OG LIVSLANG LÆRING
Medlemsstaterne indfører strategier for livslang læring, bl.a. ved at forbedre kvaliteten og effektiviteten af de almene
og erhvervsfaglige uddannelsessystemer for at give alle mulighed for dels at erhverve sig de kvalifikationer, der er
brug for i en moderne arbejdsstyrke i et videnbaseret samfund, dels at styrke deres karrieremuligheder og for at
reducere flaskehalsene og misforholdet mellem de kvalifikationer, der udbydes og efterspørges på arbejdsmarkedet.
I overensstemmelse med nationale prioriteter skal politikkerne især tage sigte på at opnå følgende resultater senest i
2010:
— mindst 85 % af de 22-årige i Den Europæiske Union skal have en uddannelse på gymnasialt niveau eller derover
— gennemsnitligt mindst 12,5 % af den voksne befolkning i den arbejdsdygtige alder (25-64-årige) i Den Europæiske Union skal deltage i livslang læring.
Politikkerne skal navnlig tage sigte på at øge investering i menneskelige ressourcer. Det er i den forbindelse væsentligt, at virksomhederne forhøjer deres investeringer i efteruddannelse mærkbart, således at de fremmer produktivitet,
konkurrenceevne og aktiv aldring. Effektiv investering i menneskelig kapital for arbejdsgivere og privatpersoner
gøres lettere.

5. STØRRE ARBEJDSKRAFTUDBUD OG FREMME AF AKTIV ALDRING
Medlemsstaterne fremmer af hensyn til den økonomiske vækst og beskæftigelsessituationen et passende udbud af
arbejdskraft og beskæftigelsesmuligheder, idet der tages hensyn til arbejdskraftens mobilitet som anført i den specifikke retningslinje 3. De skal navnlig:
— øge beskæftigelsesfrekvensen ved gennem en helhedsorienteret strategi, som især tager sigte på at skaffe tilstrækkeligt mange og tilstrækkeligt attraktive job, at udnytte potentialet i alle befolkningsgrupper, sikre, at det kan
betale sig at arbejde, øge arbejdsstyrkens kvalifikationsniveau og sørge for passende støtteforanstaltninger
— fremme aktiv aldring, især ved at skabe arbejdsbetingelser, som bidrager til, at arbejdstagerne bliver længere i
jobbet — f.eks. adgang til efteruddannelse, erkendelse af at arbejdsvilkårene er af særlig betydning, innovative og
fleksible former for arbejdstilrettelæggelse — og ved at fjerne faktorer, som tilskynder arbejdstagerne til at
forlade arbejdsmarkedet tidligt, især gennem reform af førtidspensioneringsordninger og ved at sikre, at det kan
betale sig at forblive erhvervsaktiv, samt ved at tilskynde arbejdsgiverne til at ansætte ældre arbejdstagere.
Hovedsigtet med disse foranstaltninger er at opnå, at den effektive gennemsnitlige pensioneringsalder (som i
2001 blev anslået til 59,9) senest i 2010 er forhøjet med fem år i Den Europæiske Union som helhed. Arbejdsmarkedets parter spiller en vigtig rolle i den forbindelse. Alle nationale mål bør stemme overens med de forventede mål på EU-plan og tage hensyn til særlige nationale vilkår
— og i givet fald fuldt ud udnytte det ekstra arbejdskraftudbud, der opstår som følge af indvandring.
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6. LIGESTILLING
Gennem en integreret strategi, der kombinerer en generel ligestillingspolitik med særlige foranstaltninger, skal
medlemsstaterne tilskynde kvinder til at gå ud på arbejdsmarkedet og opnå en væsentlig mindskelse af de kønsbetingede forskelle med hensyn til beskæftigelse, arbejdsløshed og løn senest i 2010. Arbejdsmarkedets parter spiller her
en afgørende rolle. Målet med disse foranstaltninger er senest i 2010 at opnå en væsentlig mindskelse af lønforskellen mellem mænd og kvinder i hver medlemsstat gennem en flerstrenget tilgang, som bekæmper de underliggende faktorer, som skaber kønsbetingede lønforskelle, bl.a. sektor- og fagspecifikke forskelle i mænds og kvinders
beskæftigelse, almene uddannelse og erhvervsuddannelse, stillingskategorier og lønsystemer, samt information og
åbenhed.
Det tilstræbes specielt at skabe bedre betingelser for, at arbejde og privatliv kan forenes, især ved at sørge for
pasningsordninger for børn og andre med pasningsbehov, at tilskynde til deling af familie- og jobmæssige ansvar
samt ved at gøre det lettere at vende tilbage til arbejdet efter fravær. Medlemsstaterne bør rette op på forhold, som
hæmmer kvinders deltagelse i arbejdsstyrken, samt under hensyn til efterspørgslen efter børnepasningsmuligheder
og i tråd med nationale mønstre på børnepasningsområdet sikre, at de senest i 2010 kan tilbyde børnepasning for
mindst 90 % af alle børn i aldersgruppen fra tre år og op til den skolepligtige alder og for mindst 33 % af alle børn
mellem 0 og 3 år.

7. FREMME AF INTEGRATIONEN AF UGUNSTIGT STILLEDE GRUPPER PÅ ARBEJDSMARKEDET OG BEKÆMPELSE
AF FORSKELSBEHANDLING AF DISSE GRUPPER
Medlemsstaterne fremmer integrationen på arbejdsmarkedet af mennesker med særlige vanskeligheder såsom
personer med kort skolegang, lavtuddannede, handicappede, indvandrere og etniske minoriteter gennem foranstaltninger, som tager sigte på at forbedre de pågældendes muligheder for at finde beskæftigelse, øge jobmulighederne
og forebygge alle former for forskelsbehandling af dem..
Det overordnede mål med disse foranstaltninger er senest i 2010 at opnå navnlig:
— en gennemsnitlig frafaldsprocent i skolerne i EU på højst 10 %
— en mærkbar reduktion i hver medlemsstat af forskellen mellem dårligt stillede grupper og andre arbejdstagere
med hensyn til arbejdsløshed i henhold til alle nationale mål og definitioner
— en mærkbar reduktion i hver medlemsstat af forskellen mellem EU-borgere og borgere fra tredjelande med
hensyn til arbejdsløshed i henhold til alle nationale mål.

8. INCITAMENTER, DER SKAL GØRE DET ØKONOMISK ATTRAKTIVT AT ARBEJDE
Medlemsstaterne tilpasser de økonomiske incitamenter, således at det bliver attraktivt at arbejde, og tilskynder mænd
og kvinder til at søge arbejde, komme i arbejde og forblive på arbejdsmarkedet. I den forbindelse udarbejder
medlemsstaterne passende politikker med henblik på at nedbringe antallet af arbejdende fattige. Medlemsstaterne
reviderer og gennemfører om fornødent reformer af skatte- og socialsikringsordninger og samspillet herimellem for
at udrydde arbejdsløsheds- og fattigdomsfælder samt andre fælder, der kan føre til erhvervsinaktivitet, og arbejder på
at fremme beskæftigelsesfrekvensen blandt kvinder, lavtuddannede, ældre arbejdstagere, mennesker med handicap
og de personer, som er længst væk fra arbejdsmarkedet.
Hele tiden med tanke på at opretholde et rimeligt socialsikringsniveau skal medlemsstaterne især overveje at ændre
kompensationssatserne og længden af den periode, ydelsen kan oppebæres, sikre god administration af sociale
ydelser, navnlig hvad angår sammenhængen med effektiv jobsøgning, herunder adgang til aktiveringsforanstaltninger til støtte for beskæftigelsesegnethed, idet der tages hensyn til individuelle forhold, overveje at indføre en
ordning med udbetaling af ydelser til erhvervsaktive, når forholdene taler for det, samt sætte ind på at udrydde
arbejdsløshedsfælder.
Det overordnede mål med disse foranstaltninger er senest i 2010 navnlig at opnå en mærkbar nedsættelse af høje
effektive marginale skatteprocenter og, når forholdene taler for det, en betragtelig skattelettelse for lavtlønnede, som
afspejler de nationale forhold.

9. OMDANNELSE AF SORT ARBEJDE TIL RIGTIGE JOB
Medlemsstaterne bør udarbejde og gennemføre brede aktioner og foranstaltninger for at komme sort arbejde til livs
bl.a. ved at forenkle strukturerne på arbejdsmarkedet, fjerne demotiverende faktorer og indføre passende incitamenter i skatte- og socialsikringsordningerne samt skærpe håndhævelsen af loven og iværksættelsen af sanktioner.
De bør gøre den nødvendige indsats på nationalt plan og EU-plan med henblik på at måle problemets omfang og
de opnåede resultater på nationalt plan.
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10. MINDSKELSE AF REGIONALE BESKÆFTIGELSESMÆSSIGE SKÆVHEDER
Medlemsstaterne bør gennemføre en bred strategi for mindskelse af de regionale skævheder i beskæftigelsessituationen. De bør støtte potentialet for lokal jobskabelse, herunder i den sociale økonomi, samt tilskynde til partnerskaber mellem alle relevante aktører. Medlemsstaterne skal:
— fremme gunstige vilkår for aktiviteten i den private sektor og investering i tilbagestående regioner
— sikre, at offentlig støtte i tilbagestående regioner fokuserer på investering i menneskelig kapital og videnskapital
samt i passende infrastruktur (se også de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik, retningslinje 18
og 19).
Potentialet i samhørigheds- og strukturfondene og i Den Europæiske Investeringsbank bør udnyttes fuldt ud.
BEDRE STYRING OG PARTNERSKAB I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF RETNINGSLINJERNE
FOR BESKÆFTIGELSEN
Medlemsstaterne sikrer, at beskæftigelsesretningslinjerne føres ud i praksis, også på regionalt og lokalt plan.
Inddragelse af parlamentsorganer, arbejdsmarkedets parter og andre relevante aktører
Bedre styring og partnerskab er vigtige spørgsmål med henblik på gennemførelse af den europæiske beskæftigelsesstrategi med behørig respekt for nationale traditioner og praksis. Europa-Parlamentet kommer her til at spille en vigtig rolle.
Det er medlemsstaternes ansvar at gennemføre den europæiske beskæftigelsesstrategi. I overensstemmelse med nationale
traditioner skal de relevante parlamentsorganer såvel som de relevante aktører inden for national, regional og lokal
beskæftigelse yde omfattende bidrag.
Arbejdsmarkedets parter på nationalt plan opfordres til i overensstemmelse med deres nationale traditioner og praksis at
sikre en effektiv gennemførelse af beskæftigelsesretningslinjerne og aflægge rapport om deres væsentligste bidrag på alle
områder under deres ansvar, navnlig vedrørende håndtering af forandringer og tilpasning, synergien mellem fleksibilitet
og tryghed i ansættelsen, udvikling af menneskelig kapital, ligestilling, indførelse af ordninger, som sikrer, at det kan
betale sig at arbejde, samt aktiv aldring og arbejdsmiljø.
Arbejdsmarkedsparternes branche- og sektororganisationer på europæisk plan opfordres til at bidrage til gennemførelsen
af beskæftigelsesretningslinjerne og til at støtte de nationale arbejdsmarkedsparters bestræbelser på alle niveauer, f.eks. på
branche- og sektorniveau og på lokalt plan. Som meddelt i deres fælles arbejdsprogram vil de europæiske arbejdsmarkedsparter på brancheniveau en gang om året aflægge rapport om deres bidrag til gennemførelsen af beskæftigelsesretningslinjerne. De europæiske arbejdsmarkedsparter på sektorniveau opfordres til at aflægge rapport om deres respektive
foranstaltninger.
Endvidere skal de relevante tjenester virkeliggøre de politikker, der er formuleret i beskæftigelsespolitikken, på effektiv
vis.
Passende bevillinger af midler
Medlemsstaterne sikrer åbenhed og omkostningseffektivitet, når der bevilges midler til gennemførelsen af beskæftigelsesretningslinjerne, under hensyn til behovet for sunde offentlige finanser i henhold til de overordnede retningslinjer for
den økonomiske politik.
De udnytter alle muligheder for at modtage støtte fra Fællesskabets strukturfonde, især Den Europæiske Socialfond, til at
gennemføre foranstaltningerne og styrke den institutionelle kapacitet på beskæftigelsesområdet.
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RÅDETS HENSTILLING
af 22. juli 2003
om gennemførelsen af medlemsstaternes beskæftigelsespolitik
(2003/579/EF)
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION —

(4)

Det Europæiske Råd bekræftede på forårstopmødet i
Bruxelles den 20.-21. marts 2003, at beskæftigelsesstrategien bliver det vigtigste redskab i gennemførelsen af
beskæftigelses- og arbejdsmarkedsmålene i Lissabon-strategien, og opfordrede indtrængende medlemsstaterne til
at fremskynde reformen af de nationale arbejdsmarkeder.

(5)

Rådet vedtog retningslinjerne for medlemsstaternes
beskæftigelsespolitik ved afgørelse 2003/578/EF (1).

(6)

Den fælles rapport om beskæftigelsen, som Kommissionen og Rådet vedtog den 6. marts 2003, beskriver de
vigtigste udfordringer, som medlemsstaterne hver især
står over for på beskæftigelsesområdet, og angiver en
række prioriterede områder, hvor medlemsstaterne bør
gøre en særlig indsats og derigennem styrke deres bidrag
til virkeliggørelsen af de overordnede mål i beskæftigelsesretningslinjerne.

(7)

Sunde makroøkonomiske politikker og omfattende
økonomiske reformer er af afgørende betydning for
jobskabelsen. Medlemsstaterne bør derfor gennemføre
denne henstilling under hensyn til de overordnede
retningslinjer for den økonomiske politik —

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab, særlig artikel 128, stk. 4,
som henviser til Kommissionens henstilling,
som henviser til udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget, og
som tager følgende i betragtning:
(1)

På Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23.-24.
marts 2000 blev der fastlagt en ny strategisk målsætning
for Den Europæiske Union, nemlig at blive verdens mest
konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede
økonomi med kapacitet til at sikre en bæredygtig økonomisk vækst med flere og bedre job og større social
samhørighed. Med denne målsætning for øje vedtog
Rådet overordnede beskæftigelsesmål og særlige beskæftigelsesmål for kvinder med frist til 2010.

(2)

Det Europæiske Råd i Barcelona den 15.-16. marts 2002
opfordrede til at styrke den europæiske beskæftigelsesstrategi ved hjælp af en stærkere, enklere og bedre styret
proces, som skal være helt integreret i Lissabon-strategien. Det Europæiske Råd i Barcelona krævede også en
strømlining af den politiske koordinering med synkroniserede tidsplaner for vedtagelsen af de overordnede
retningslinjer for den økonomiske politik og beskæftigelsesretningslinjerne.

(3)

I sin rapport om strømlining af 3. december 2002 mente
Rådet, at strømliningstiltaget skal være styret af målet
om øget gennemsigtighed og effektivitet, undgå overlapninger og gentagelser i affattelsen af retningslinjerne og
sikre overensstemmelse, komplementaritet og sammenhæng.

HENSTILLER at medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, som

fremgår af bilaget.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2003.
På Rådets vegne
G. ALEMANNO

Formand

(1) Se side 13 i denne EUT.
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BILAG
BELGIEN
For at tackle de udfordringer, der opstår som følge af befolkningsaldringen, er der behov for foranstaltninger, hvorigennem den potentielle ikke-beskæftigede arbejdsstyrke kan mobiliseres, og beskæftigelsesfrekvensen og arbejdsmarkedsdeltagelsen øges. På trods af de senere års positive udvikling ligger beskæftigelsesfrekvenserne i Belgien markant under
EU-gennemsnittet og er langt fra EU-målene, især for ældre arbejdstagere, som har den laveste beskæftigelsesfrekvens i
EU. Det er usandsynligt, at de foranstaltninger, der hidtil er indført for at fremme aktiv aldring, vil være tilstrækkelige til
at nå EU-målene i 2010. Selv om langtidsledigheden er faldet i løbet af de senere år og nu ligger under EU-gennemsnittet, er den fortsat udtryk for et strukturelt problem. Der er fortsat et stort antal personer, som overgår til langtidsledighed, og en hensigtsmæssig forebyggende foranstaltning for alle voksne jobsøgere savnes stadig. Selv om der for
nylig blev gennemført foranstaltninger med henblik på at fjerne arbejdsløshedsfælderne, betyder risikoen for, at de ledige
kommer på langvarig understøttelse, at der er behov for yderligere revision af de sociale ordninger samtidig med at
fordelene ved at arbejde bør styrkes. Desuden har løntilbageholdenhed ledsaget af nedsættelse af skatter og sociale bidrag
fortsat høj prioritet med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og skabe beskæftigelse. Ydermere afspejler de vedvarende regionale og subregionale skævheder i arbejdsmarkedsresultaterne ikke blot forskelle i de økonomiske resultater,
men også en utilstrækkelig geografisk mobilitet på arbejdsmarkedet, og der er stadig kun begrænsede initiativer på dette
område.
Belgien bør derfor:
Forebyggelse og aktivering
1. Styrke foranstaltningerne for at mindske antallet af personer, som overgår til langtidsledighed, ved at forbedre den
forebyggende indsats over for ledige voksne.
Arbejdskraftudbud og aktiv aldring
2. Udvikle og gennemføre en helhedsstrategi, der er baseret på hensigtsmæssige mål, og som sikrer en øget beskæftigelsesfrekvens, især for ældre arbejdstagere og kvinder. Træffe yderligere forebyggende foranstaltninger og fjerne arbejdstagernes incitamenter for førtidspensionering.
Gøre det økonomisk attraktivt at arbejde
3. Gennemføre den planlagte flerårige nedsættelse af skatten på arbejde og af de ikke-lønrelaterede arbejdsomkostninger
for at tilskynde ledige til at finde beskæftigelse og arbejdsgivere til at skabe nye job, samtidig med at der gennemføres
en yderligere revision af understøttelsessystemet for at fjerne arbejdsløshedsfælderne.
Regionale skævheder
4. Iværksætte en koordineret indsats for at øge arbejdskraftens mobilitet mellem regionerne og yderligere forbedre koordineringen og integreringen af arbejdsmarkedspolitikkerne.

DANMARK
Beskæftigelsesfrekvenserne i Danmark, herunder frekvenserne for kvinder og ældre arbejdstagere, ligger allerede et godt
stykke over EU-målene. Set i lyset af arbejdsstyrkens aldring skal Danmark imidlertid sikre, at der er et tilstrækkeligt
udbud af arbejdskraft for at opretholde sit vækstpotentiale og sikre bæredygtigheden i landets sociale sikringsordninger. I
forbindelse med den seneste tids reformer er den gennemsnitlige effektive pensionsalder blevet hævet, men der bør
fortsat være fokus på visse sektorer, især social- og sundhedssektorerne samt uddannelsessektoren, hvor ansatte over 50
år er overrepræsenterede. En anden potentiel arbejdskraftressource er indvandrere, der allerede bor i Danmark, og som
bør tilskyndes til at finde beskæftigelse. Der er gennemført reformer for at mindske det samlede skattetryk på arbejde,
men der er behov for yderligere reformer for at sikre arbejdsmarkedsdeltagelsen på lang sigt, især ved at nedsætte de
stadig relativt høje marginalskatter og ved at skabe incitamenter til at udskyde førtidspensioneringen.
Danmark bør derfor:
Arbejdskraftudbud og aktiv aldring
1. Styrke bestræbelserne på at sikre, at der er arbejdskraft til rådighed på lang sigt, især ved at fremme deltagelsen for
ældre arbejdstagere og ved at forebygge flaskehalse i de sektorer, hvor der er en aldrende arbejdsstyrke.
Dårligt stillede
2. Yderligere styrke integreringen af indvandrere på arbejdsmarkedet ved at sikre den rette balance mellem øgede
økonomiske incitamenter på den ene side og forebyggelse af social udstødelse på den anden.
Gøre det økonomisk attraktivt at arbejde
3. Videreføre reformerne med henblik på at nedbringe de høje marginalskatter og det samlede skattetryk på arbejde, især
på små og mellemstore indkomster, og vurdere betydningen af disse reformer.
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TYSKLAND
Den samlede beskæftigelsesfrekvens i Tyskland ligger tæt på EU's mål, som er 67 % for 2005. Kvindernes beskæftigelsesfrekvens overstiger allerede EU's mål på mellemlang sigt på 57 % for 2005, mens den for ældre arbejdstageres vedkommende ligger under det lave niveau fra udgangspunktet i 1997 på grund af den lave deltagelse i aldersklassen 60-64.
Imidlertid påvirkes kvindernes arbejdsmarkedsdeltagelse stadig negativt af manglen på pasningsfaciliteter og kønsbetingede lønforskelle, især i den private sektor. Den forventede forværring af arbejdsløshedssituationen i 2003 stiller krav
om effektive forebyggende og aktive arbejdsmarkedspolitikker. Den kombinerede effekt af beskatning, bidrag til socialsikring og tab af understøttelse kan virke hæmmende for beskæftigelsen, især for lavtlønnede. Denne gruppe har derfor
været målgruppe for nylige reformer. Uddannelsessystemet er også et vigtigt aspekt, når det drejer sig om at tackle ledigheden, idet de lavtuddannede tegner sig for en stor del af arbejdsløsheden. Der er stadig mangel på arbejdspladser, især i
de nye delstater, og der er risiko for, at de regionale skævheder på arbejdsmarkedet forværres yderligere. De mange
bestemmelser kan virke hindrende for jobskabelsen og må gøres til genstand for en omfattende revision. Dette gælder
f.eks. de arbejdsmarkedsinstitutioner, som styrer lønudviklingen.
Tyskland bør derfor:
Forebyggelse og aktivering
1. Forbedre effektiviteten af jobsøgningsassistancen og de aktive arbejdsmarkedsprogrammer ved at målrette og skræddersy dem. Arbejdsmarkedspolitikker bør fortsat fokusere på de nye delstater.
Fremme af arbejdstageres og virksomheders tilpasningsevne
2. Støtte jobskabelsen gennem en systematisk gennemgang og fjernelse af lovgivningsmæssige hindringer, som kan
hæmme beskæftigelsens udvikling i service- og industrisektoren. Fremme en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet
og skabe en lovgivningsmæssig ramme, som gavner både jobskabelsen og produktiviteten, bl.a. gennem konsekvent
og hurtig gennemførelse af den reform af arbejdsmarkedsloven, der i marts 2003 blev bebudet af forbundsregeringen.
Livslang læring
3. Videreudvikle og gennemføre strategien om livslang læring, idet der fokuseres på alle niveauer i uddannelsessystemet
og i særdeleshed på at øge efteruddannelsesdeltagelsen, især blandt ældre arbejdstagere, lavtuddannede og ansatte i
SMV'er.
Ligestilling
4. Styrke indsatsen over for kønsspecifikke uligheder på arbejdsmarkedet og især vurdere virkningerne af lønindkomstbeskatningen på kvindernes beskæftigelsessituation og opmuntre arbejdsmarkedets parter til at leve op til deres ansvar
med hensyn til at reducere forskellen mellem mænds og kvinders løn væsentligt. Skaffe flere børnepasningsfaciliteter,
som i højere grad er indpasset efter arbejdstider og skoletider.
Gøre det økonomisk attraktivt at arbejde
5. Fortsætte reformen af skatte- og understøttelsessystemet og dermed sikre tilstrækkelige incitamenter til at tage arbejde.
Samtidig sikre, at aktiv jobsøgning er lovpligtig og en forudsætning for modtagelse af understøttelse.

GRÆKENLAND
Grækenlands samlede beskæftigelsesfrekvens ligger især for kvindernes vedkommende betydeligt under de mål, som Det
Europæiske Råd har opstillet. De relativt lave beskæftigelsesfrekvenser skyldes delvis den ringe forekomst af deltidsbeskæftigelse i Grækenland. Selv om arbejdsløsheden i 2002 faldt for tredje år i træk, ligger den stadig over EU-gennemsnittet, og kvinderne har en dobbelt så høj ledighedsprocent som mændene. Reformen af den offentlige arbejdsformidling, som er afgørende for at tackle den høje langtidsledighed, er stadig forsinket. For at øge arbejdskraftens produktivitet, som bl.a. påvirkes negativt af det lave kvalifikationsniveau, skal systemerne for grund- og efteruddannelse integreres
bedre. På trods af de seneste reformer er skattesystemets kompleksitet og de høje bidrag til social sikring fortsat vigtige
forhindringer for ansættelse og for at nedbringe omfanget af sort arbejde. Derudover har reformer, som var rettet mod
at fremme fleksible ansættelsesformer, kun haft en begrænset effekt.
Grækenland bør derfor:
Fremme af arbejdstageres og virksomheders tilpasningsevne
1. I tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter sikre fuld gennemførelse af arbejdsmarkedsreformpakken med henblik
på at forbedre adgangen til deltidsbeskæftigelse og støtte arbejdstagernes og virksomhedernes tilpasningsevne,
samtidig med at der sikres en balance mellem fleksibilitet og tryghed på arbejdsmarkedet.
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Livslang læring
2. Fuldende og gennemføre den omfattende strategi for livslang læring ved at bygge videre på den koordination, som er
iværksat mellem systemerne for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og beskæftigelse. Tage skridt til at øge uddannelsesniveauet og voksnes deltagelse i uddannelse og erhvervsuddannelse.
Ligestilling
3. Gøre en effektiv indsats for at mindske de store kønsskævheder i forbindelse med beskæftigelses- og arbejdsløshedsfrekvensen og fortsætte bestræbelserne på at øge pasningsfaciliteterne for børn og andre pasningskrævende personer.
Gøre det økonomisk attraktivt at arbejde
4. Forenkle skattesystemet og nedbringe bidragene til social sikring, især for de lavtlønnede, samtidig med at der tilbydes
større incitamenter for deltidsansættelse. Gennemføre et passende policy-mix, som sikrer en betydelig nedbringelse af
sort arbejde, herunder en nedsættelse af skatten på lavtlønnet arbejde, og øge incitamenterne til at omdanne sort
arbejde til normalt arbejde.
Arbejdsformidlinger
5. Fuldende reformen af de offentlige arbejdsformidlinger og gennemførelsen af den forebyggende og individualiserede
tilgang, især for kvinder og unge. Opgradere de statistiske overvågningssystemer yderligere.

SPANIEN
På trods de seneste års store bestræbelser og fremskridt ligger arbejdsløsheden stadig betydeligt over EU-gennemsnittet,
mens beskæftigelsesfrekvensen fortsat ligger under EU-gennemsnittet. Faldet i arbejdsløsheden har været større for
kvinder end for mænd, men arbejdsløshedsprocenten for kvinder er stadig mere end dobbelt så høj som for mænd.
Andre forhold på det spanske arbejdsmarked er stort set uændrede: den langsomme produktivitetsforbedring, det store
antal tidsbegrænsede kontrakter og den ringe anvendelse af deltidskontrakter, som stadig er meget mindre udbredt end i
andre medlemsstater. Desuden har jobskabelsen i de forskellige selvstyrende regioner ikke kunnet rette op på de store
regionale skævheder i arbejdsløsheden. Arbejdskraftens geografiske mobilitet er begrænset, bl.a. på grund af strukturelle
forhindringer, herunder især et boligmarked, som ikke fungerer tilfredsstillende. I den forbindelse er det vigtigt at fuldende moderniseringen af den offentlige arbejdsformidling og øge koordineringen mellem de regionale arbejdsformidlinger.
Spanien bør derfor:
Fremme af arbejdstageres og virksomheders tilpasningsevne
1. I samråd med arbejdsmarkedets parter forbedre arbejdets tilrettelæggelse og deltagelsen i livslang læring med henblik
på at styrke produktiviteten og kvaliteten i arbejdet. Revidere de lovgivningsmæssige rammer, idet der fokuseres på at
nedbringe den høje andel af tidsbegrænsede kontrakter og øge anvendelsen af deltidskontrakter.
Ligestilling
2. Træffe effektive foranstaltninger for at øge den samlede beskæftigelsesfrekvens og nedbringe forskellene mellem
mænds og kvinders beskæftigelses- og arbejdsløshedssituation. Forbedre pasningsfaciliteterne for børn og andre
pasningskrævende personer.
Regionale skævheder
3. Forbedre forholdene for jobskabelse i tilbagestående regioner og fjerne forhindringerne for arbejdskraftens geografiske
mobilitet. I den forbindelse bør koordineringen mellem de forskellige regionale arbejdsformidlinger styrkes for at
nedbringe de regionale skævheder i beskæftigelses- og arbejdsløshedssituationen.
Arbejdsformidlinger
4. Færdiggøre moderniseringen af den offentlige arbejdsformidling for at forbedre dens effektivitet og øge dens evne
som formidler på arbejdsmarkedet. Denne indsats bør omfatte færdiggørelsen af det statistiske overvågningssystem.

FRANKRIG
Frankrig har stadig en forholdsvis lav samlet beskæftigelsesfrekvens og en meget lav beskæftigelsesfrekvens for ældre
arbejdstagere (blandt de laveste i EU). Set i lyset af befolkningens aldring består udfordringen derfor i at stimulere
arbejdsmarkedsdeltagelsen, især for ældre arbejdstagere. På trods af gennemførslen af aktive og forebyggende politikker
er omfanget af strukturel arbejdsløshed stadig højt i visse dele af landet, og der er et konstant misforhold mellem udbud
af og efterspørgsel efter arbejdskraft, hvilket skaber rekrutteringsvanskeligheder inden for visse sektorer. I den sammenhæng er antallet af unge, som forlader skolen uden eksamen, særlig problematisk. Endelig har den sociale dialog i
Frankrig visse svagheder, selv om den potentielt spiller en vigtig rolle på flere områder.
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Frankrig bør derfor:
Forebyggelse og aktivering
1. Gennemføre og udvikle foranstaltninger til forebyggelse af arbejdsløshed ved at styrke en tilgang, som bygger på
personlige løsninger for de ledige, og ved at sikre effektive incitamenter til jobsøgning og koordinere de forskellige
arbejdsformidlinger. I forbindelse hermed skal det sikres, at det nye system for arbejdsløshedshedsforsikring ledsages
af passende krav om og effektive incitamenter til jobsøgning.
Livslang læring
2. Føre en omfattende strategi for livslang læring, som tager højde for grunduddannelsesbehovet, og som skaber adgang
til efteruddannelse for lavtuddannede især fra SMV'er.
Arbejdskraftudbud og aktiv aldring
3. Gennemføre en sammenhængende politik for at opnå en markant stigning i ældre arbejdstageres arbejdsmarkedsdeltagelse, især ved at skabe incitamenter til fortsat erhvervsaktivitet, forbedre adgangen til efteruddannelse og gennemføre
en reform af ordningerne for førtidspensionering.
Arbejdsmarkedets parter
4. Stimulere og styrke den sociale dialog, især om emner i tilknytning til aktiv aldring og livslang læring.

IRLAND
Irland gør stabile fremskridt med hensyn til realisering af beskæftigelsesmålene fra Stockholm og Lissabon. Imidlertid
udgør den markante nedgang i den økonomiske vækst og den seneste stigning i arbejdsløsheden en vigtig udfordring.
Kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet udviser en klar forbedring, men der er stadig en betydelig skævhed mellem
mænds og kvinders beskæftigelsesfrekvens samt en stor kønsbetinget lønforskel. Dette forværres af et utilstrækkeligt
udbud af børnepasningsmuligheder til rimelige priser. Selv om der er gjort fremskridt, er der fortsat skævheder mellem
de to regioner, for så vidt angår lige adgang til arbejdsmarkedet og økonomisk aktivitet. En overordnet strategi for livslang læring er endnu ikke blevet gennemført, ligesom der stadig mangler at blive udviklet efteruddannelse i virksomhederne, især for de ældre arbejdstagere.
Irland bør derfor:
Jobskabelse
1. Gøre endnu en omfattende indsats for at rette op på de regionale skævheder i beskæftigelsen, ledigheden og jobskabelsen, bl.a. gennem støtte fra Fællesskabets strukturfonde.
Livslang læring
2. Øge efteruddannelsaktiviteterne ude i virksomhederne og fremskynde gennemførelsen af en sammenhængende strategi for livslang læring med overordnede mål. Fremme aktiv inddragelse af arbejdsmarkedets parter i disse foranstaltninger.
Ligestilling
3. Styrke bestræbelserne på at få flere erhvervsinaktive personer, navnlig kvinder, ud på arbejdsmarkedet ved fortsat at
fjerne hindringerne i skattesystemet, skabe flere børnepasningsfaciliteter til rimelige priser og modvirke de faktorer,
som skaber kønsbetingede lønforskelle.

ITALIEN
På trods af de seneste års forbedringer er der stadig et stort spænd mellem Italiens beskæftigelsesfrekvenser og Fællesskabets gennemsnit, især for kvinder og ældre arbejdstagere, og de nationale mål er fastsat i overensstemmelse hermed. Der
er fortsat en regional skævhed, idet den nordlige del oplever høj arbejdsmarkedsdeltagelse og næsten fuld beskæftigelse,
mens den sydlige del er karakteriseret ved lav deltagelse og høj arbejdsløshed. Selv om tidligere reformer har bidraget til
at øge beskæftigelsen og nedbringe arbejdsløsheden i begge dele af landet, er den relative forskel stort set forblevet
uændret. Gennemførelsen af en passende politiksammensætning med henblik på betydelig nedbringelse af sort arbejde
har ikke været entydigt effektiv og har ligget under det forventede niveau. Selv om der i de sidste fem år er indført fleksible kontrakter, lider det italienske arbejdsmarked fortsat af uligheder i jobbeskyttelsen. På den anden side er understøttelses- og socialhjælpssystemet stadig meget begrænset i Italien. I begyndelsen af 2003 iværksatte regeringen initiativer
med henblik på fleksibilitet på arbejdsmarkedet og tryghed i ansættelsen, bl.a. blev der indført nye ansættelseskontrakter,
og arbejdsformidlingen blev liberaliseret. Imidlertid halter langvarige planer som reformen af den offentlige arbejdsformidling og strategien for livslang læring bagefter.
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Italien bør derfor:
Jobskabelse
1. Gøre endnu en omfattende indsats for at rette op på de regionale skævheder i beskæftigelsen, ledigheden og jobskabelsen gennem effektiv anvendelse af alle relevante midler, herunder støtte fra Fællesskabets strukturfonde. Yderligere
styrke politiksammensætningen med henblik på betydelig nedbringelse af sort arbejde, især ved at opfordre arbejdsmarkedets parter til at øge deres engagement og ved at styrke incitamenterne til at omdanne sort arbejde til normalt
arbejde.
Fremme af arbejdstageres og virksomheders tilpasningsevne
2. Eventuelt i samråd med arbejdsmarkedets parter gennemføre foranstaltninger for at øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og modernisere arbejdets tilrettelæggelse, fremme synergiforholdet mellem fleksibilitet og tryghed i ansættelsen
og undgå, at dårligt stillede marginaliseres.
Livslang læring
3. Tage skridt til at gennemføre strategien for livslang læring, især ved at øge udbuddet af efteruddannelse efter aftale
med arbejdsmarkedets parter.
Arbejdskraftudbud og aktiv aldring
4. Tage skridt til at øge beskæftigelsesfrekvensen for ældre arbejdstagere i overensstemmelse med det nationale mål, især
ved i samråd med arbejdsmarkedets parter at øge den faktiske pensionsalder og øge udbuddet af efteruddannelse.
Tage skridt til at øge beskæftigelsesfrekvensen for kvinder, især ved at øge udbuddet af fleksible arbejdsformer og af
pasningsfaciliteter for børn og andre pasningskrævende personer.
Arbejdsformidlinger
5. Skabe et velfungerende marked for arbejdsformidlinger ved at indføre et nationalt elektronisk system for arbejdsmarkedsoplysninger, som er tilgængeligt for alle operatører, samtidig med at der sker en forbedring af arbejdsformidlingernes evne til yde en aktiv og forebyggende indsats for ledige.

LUXEMBOURG
Arbejdsmarkedsdeltagelsen i Luxembourg ligger under EU-gennemsnittet, navnlig for ældre arbejdstagere. Der er opnået
vækst i beskæftigelsen takket være grænsearbejdstagere og stigende erhvervsdeltagelse af kvinder, mens der stort set ikke
er registreret fremskridt i beskæftigelsesfrekvensen for ældre arbejdstagere på trods af foranstaltninger, som skal øge incitamenterne til at blive længere på arbejdsmarkedet. En mobilisering af det uudnyttede nationale beskæftigelsespotentiale
er af stor betydning for at forbedre arbejdskraftudbuddet og således sætte skub i væksten. Incitamenterne til at blive
længere på arbejdsmarkedet kan forbedres ved hjælp af yderligere reformer af førtidspensionsordningerne. Desuden skal
der holdes et vågent øje med følgerne af de seneste revideringer af invalidepensionsordningen. Der er risiko for, at de
fremskridt, der er gjort med at øge kvindernes beskæftigelsesfrekvens, kan bremses, idet arbejdsmarkedet ikke er særlig
dynamisk. Ufaglærte unges overgang til arbejdsmarkedet er også fortsat forbundet med vanskeligheder. For så vidt angår
disse aspekter (unge, kvinder og ældre arbejdstagere) og vigtige aspekter vedrørende arbejdets kvalitet (livslang læring,
kønsbetingede lønforskelle), har Luxembourg endnu ikke vedtaget en passende opfølgning for at kontrollere virkningerne
af de foranstaltninger og reformer, som blev indført efter de sidste nationale handlingsplaner for beskæftigelsen.
Luxembourg bør derfor:
Livslang læring
1. Sikre effektiv gennemførelse af rammeloven om efteruddannelse ved i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter at
udvikle en strategi for livslang læring. Forebygge, at elever forlader skolen før tiden, og iværksætte en revision af hele
uddannelsessystemet med henblik på at opnå bedre sammenhæng mellem almen uddannelse og erhvervsuddannelse.
Arbejdskraftudbud og aktiv aldring
2. Styrke indsatsen for at øge beskæftigelsesfrekvensen væsentligt blandt ældre arbejdstagere ved at revidere førtidspensioneringsordningerne og ved nøje at overvåge virkningerne af de seneste justeringer af ordningerne for invalidepensionering.
Ligestilling
3. Fortsætte bestræbelserne på at få flere kvinder ud på arbejdsmarkedet ved at skabe bedre muligheder for at forene
arbejds- og privatliv, ved at anspore kvinderne til at genoptage arbejdet efter længere perioder uden for arbejdsmarkedet og ved at vedtage foranstaltninger til fremme af ligestillingen, hvilket især skal ske ved at modvirke de faktorer,
som skaber kønsbetingede lønforskelle.
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NEDERLANDENE
På trods af den seneste tids stigning i arbejdsløsheden fortsætter Nederlandene med at præstere resultater, som ligger et
pænt stykke over de mål for beskæftigelsesfrekvensen, som Det Europæiske Råd har opstillet. Selv om kvindernes beskæftigelsesfrekvens overstiger EU's mål, er de kønsbetingede lønforskelle stadig store. En yderligere forbedring af beskæftigelsesfrekvensen vil afhænge af fortsat vækst i kvindernes beskæftigelse og af en øget aktivering af ældre og minoritetsgrupper samt af en mobilisering af den uudnyttede arbejdskraftressource. I den forbindelse giver antallet af personer på
invalidepension anledning til bekymring, og arbejdsløshedsfælder i de sociale understøttelsesordninger virker fortsat
hæmmende for lediges motivation til at søge job. Stillinger, som er ubesatte på grund af udækkede kvalifikationsbehov,
vidner om en politik for livslang læring, som ikke i tilstrækkeligt omfang har været i stand til at udligne misforholdet
mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft. I lyset af den stigende ledighed kan dette øge risikoen for, at lavtuddannede mister deres job.
Nederlandene bør derfor:
Livslang læring
1. I tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter tilpasse politikkerne for livslang læring til arbejdsmarkedets behov med
henblik på at tackle inaktivitet og forhindre, at lavtuddannede arbejdstagere glider ud af arbejdsmarkedet.
Ligestilling
2. Sammen med arbejdsmarkedets parter fortsætte udviklingen af en strategi for at modvirke de faktorer, som skaber
kønsbetingede lønforskelle.
Gøre det økonomisk attraktivt at arbejde
3. Forbedre åbenheden i understøttelsessystemet gennem øget brug af skattebaserede foranstaltninger frem for tilskud
og gennem en bedre koordinering af de nationale og lokale støtteordninger. Sikre, at invalidepensionsordningen både
tager højde for behovet for at begrænse tilgangen til ordningen og for at aktivere de personer, som allerede modtager
understøttelse.

ØSTRIG
Østrig har stort set nået de mål for beskæftigelsesfrekvensen, som blev fastlagt på Det Europæiske Råd i Lissabon og
Stockholm, med undtagelse af beskæftigelsesfrekvensen for ældre arbejdstagere. Dette afspejles også af, at den gennemsnitlige pensionsalder er meget lav. Arbejdsløsheden begyndte at stige fra midten af 2001, specielt blandt unge, men er
fortsat blandt de laveste i EU. Strukturelle ændringer på arbejdsmarkedet, arbejdsstyrkens tilpasningsevne og eliminering
af uoverensstemmelser mellem efterspurgte og udbudte kvalifikationer er en konstant udfordring. Selv om beskæftigelsesfrekvensen for kvinder allerede er meget høj, udgør kønsbetingede lønforskelle og manglen på børnepasningsfaciliteter
et vigtigt svagt punkt.
Østrig bør derfor:
Livslang læring
1. Fortsætte gennemførelsen af en omfattende strategi for udviklingen af livslang læring, som underbygges gennem
mobilisering af alle involverede aktører og gennem relevante mål for de finansielle ressourcer og deltagelsens omfang.
Arbejdskraftudbud og aktiv aldring
2. Sammen med arbejdsmarkedets parter udvikle en handlingsplan med relevante mål for, hvordan beskæftigelsesfrekvensen for ældre (især kvindelige) arbejdstagere og den effektive pensionsalder kan øges.
Ligestilling
3. Sammen med arbejdsmarkedets parter udvikle en strategi baseret på relevante mål for, hvordan de faktorer, som
skaber kønsbetingede lønforskelle, skal tackles, og forbedre indsatsen for at sikre flere børnepasningsfaciliteter.
Vurdere den nuværende børnepasningsordnings indvirkning på kvaliteten i og omfanget af kvindernes beskæftigelse.

PORTUGAL
De generelle økonomiske nøgletal er siden 2001 blevet forringet, og arbejdsløsheden er steget betydeligt i 2002. Imidlertid har fremskridtene mod EU's mål været positive siden 1997, og beskæftigelsesfrekvensen har allerede overgået målet
på 67 % for 2005. Dog er arbejdsproduktiviteten i Portugal den laveste i EU og kun langsomt stigende. Det gennemsnitlige niveau for deltagelse i uddannelse er fortsat lavt både for den voksne befolkning og de yngre grupper. Selv om
Portugal i løbet af de seneste år har øget uddannelsesudgifterne betragteligt, er andelen af personer, som forlader skolen
uden en gymnasieuddannelse, og som heller ikke deltager i erhvervsuddannelse, langt den højeste i EU. På trods af nylige
fremskridt ligger omfanget af erhvervsuddannelse betydeligt under EU-gennemsnittet. Det har været særligt vanskeligt at
involvere det store antal små virksomheder og mikrovirksomheder i de nationale programmer, som har til formål at
forbedre deres medarbejderes færdigheder og kvalifikationsniveau. Selv om kvindernes beskæftigelsesfrekvens ligger over
Fællesskabets gennemsnit, er der stadig kønsbetingede skævheder i forbindelse med fordelingen på sektorer og lønforskelle i den private sektor. Der blev for nylig indgået vigtige aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og regeringen,
men gennemførelsen heraf vil stille krav om et stærkt engagement fra de underskrivende parters side.
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Portugal bør derfor:
Livslang læring
1. Fortsætte gennemførslen af den nationale strategi for livslang læring. Forbedre uddannelsessystemet for at nedbringe
den høje andel af personer, som forlader skolen uden en gymnasieuddannelse og sikre udbuddet af kvalificeret
arbejdskraft og gennemførsel af målene for uddannelse af arbejdstagere i virksomhederne.
Ligestilling
2. Fortsætte bestræbelserne på at forene arbejds- og privatliv, især gennem udvidelse af pasningsfaciliteterne for børn og
andre pasningskrævende personer. Tage skridt til at fremme ligestillingen på sektorniveau og modvirke de faktorer,
som skaber kønsbetingede lønforskelle i den private sektor.
Arbejdsmarkedets parter
3. Bygge videre på de eksisterende aftaler mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, styrke samarbejdet med
arbejdsmarkedets parter i forbindelse med lønpolitik og produktivitet, tilpasningsevne, arbejdets tilrettelæggelse og
kvalitet i arbejdet.

FINLAND
Finland har oversteget det mål, som Det Europæiske Råd har fastsat for 2005 for den samlede beskæftigelse og for kvinders beskæftigelse i EU, samt Lissabon-målet for kvinders beskæftigelsesfrekvens for 2010. Finland er en af de medlemsstater, som er mest udsat for følgerne af befolkningsaldring. Derfor vil kravet om en øget beskæftigelsesfrekvens og et
større udbud af arbejdskraft betyde, at ældre arbejdstagere må blive længere på arbejdsmarkedet. Den samlede arbejdsløshed ligger over EU-gennemsnittet, og der er høj strukturel arbejdsløshed. Den samtidige forekomst af høj ledighed og
rekrutteringsvanskeligheder i nogle regioner indikerer, at der stadig er mulighed for at forbedre de aktive arbejdsmarkedsprogrammers effektivitet, når det drejer sig om at rette op på misforholdet mellem udbud af og efterspørgsel efter
arbejdskraft. Selv om der er taget skridt til at mindske den høje skat på arbejde, bør der fortsat være fokus på reformen
af skatte- og overførselsindkomstsystemerne, især for så vidt angår lavt lønnet arbejdskraft. De nationale kilder peger
også på store kønsbetingede lønforskelle, som kun delvist kan forklares med den skæve kønsfordeling i bestemte
sektorer.
Finland bør derfor:
Forebyggelse og aktivering
1. Yderligere forbedre effektiviteten i de aktive arbejdsmarkedsprogrammer med det formål at bekæmpe strukturel
arbejdsløshed og reducere de regionale uligevægte.
Arbejdskraftudbud og aktiv aldring
2. Styrke bestræbelserne på at fastholde arbejdskraftudbuddet på lang sigt. Mere specifikt: Fortsætte indsatsen for at øge
den effektive pensionsalder i overensstemmelse med den nationale strategi for aktiv aldring og fremme arbejdsmarkedsdeltagelsen gennem en reform af skatte- og overførselsindkomstsystemerne, bl.a. ved målrettede skatteforanstaltninger for lavtlønnet arbejdskraft.
Ligestilling
3. Gennem integrering af ligestillingsaspektet: Styrke indsatsen over for de faktorer, som skaber kønsbetingede lønforskelle og kønsopdeling på arbejdsmarkedet.

SVERIGE
Det svenske arbejdsmarked er karakteriseret ved meget høje beskæftigelsesfrekvenser også for ældre arbejdstagere og
kvinder, og de overordnede EU-mål er allerede blevet overgået. Set i lyset af befolkningsaldringen vil der imidlertid være
behov for at fastholde udbuddet af arbejdskraft ved at udnytte potentielle arbejdskraftressourcer i form af indvandrere,
unge og langtidssyge. Opmærksomheden bør især rettes mod førtidspensionering og den hurtige stigning i antallet af
langtidssyge for at fastholde et tilstrækkeligt udbud af arbejdskraft. På trods af den igangværende skattereform er skattetrykket på arbejde stadig det højeste i EU. Ordningerne for sociale ydelser er forholdsvis generøse set i et internationalt
perspektiv og omfatter strenge kriterier. Der synes imidlertid at være behov for en skærpet indsats for at forbedre incitamenterne til at finde beskæftigelse.
Sverige bør derfor:
Arbejdskraftudbud og aktiv aldring
1. Styrke bestræbelserne på at fastholde udbuddet af arbejdskraft på lang sigt ved at udnytte de potentielle arbejdskraftressourcer, især ved at øge indvandrernes arbejdsmarkedsdeltagelse.
2. Nedbringe antallet af personer på langtidssygeorlov ved at forbedre arbejdsforholdene og tilpasse de retlige rammer,
således at de fremmer en effektiv reintegration på arbejdsmarkedet.
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Gøre det økonomisk attraktivt at arbejde
3. Fortsætte reformerne af skatte- og overførselsindkomstsystemerne for at forbedre incitamenterne til at finde beskæftigelse, især for de grupper, hvor samspillet mellem skatter og ydelser har den mest negative indvirkning på udbuddet
af arbejdskraft, og fuldende reformen af lønindkomstbeskatningen.
DET FORENEDE KONGERIGE
Det Forenede Kongerige har passeret det mål, som Det Europæiske Råd har fastsat for den samlede beskæftigelsesfrekvens i hele EU, også målene for kvinder og ældre arbejdstagere. Imidlertid er de høje beskæftigelsesfrekvenser
forbundet med et relativt lavt produktivitetsniveau, som bl.a. skyldes utilstrækkelige grundlæggende færdigheder og
problemer vedrørende jobkvalitet som f.eks. kønsbetingede lønforskelle og manglende adgang til uddannelse for visse
kategorier af arbejdstagere. Disse udfordringer udgør en konkret dagsorden for den videre udvikling af samarbejdet med
arbejdsmarkedets parter på alle niveauer. Desuden kan den fortsatte stigning i antallet af personer i den erhvervsaktive
alder, som søger syge- og invalideunderstøttelse, forhindre en yderligere stigning i arbejdskraftudbuddet. Selv om den
samlede arbejdsløshed ligger et godt stykke under EU-gennemsnittet, er der betydelige skævheder i arbejdsmarkedsadgangen, idet den manglende økonomiske aktivitet og langtidsledigheden er koncentreret i visse samfund og på særligt
dårligt stillede personer (enlige forældre, husstande, hvor ingen er i beskæftigelse, visse etniske minoriteter, ældre mandlige arbejdstagere, handicappede og de lavt uddannede). Dette stiller krav om styrkede og målrettede aktive arbejdsmarkedspolitikker.
Det Forenede Kongerige bør derfor:
Forebyggelse og aktivering
1. Gennemføre aktive arbejdsmarkedspolitikker, som sikrer en bæredygtig integration på arbejdsmarkedet, for at
afhjælpe den høje koncentration af arbejdsløshed og erhvervsinaktivitet i visse samfund. Der bør specielt være
opmærksomhed på personer, som møder særlige problemer på arbejdsmarkedet, og som risikerer at glide over i langtidsledighed, samt på arbejdende fattige eller erhvervsinaktive.
Arbejdskraftudbud og aktiv aldring
2. Sikre, at alle arbejdsdygtige har mulighed for og incitamenter til at arbejde, især ved at modernisere ordningerne for
ydelser ved sygdom og invaliditet.
Ligestilling
3. Styrke indsatsen over for de faktorer, som skaber kønsbetingede lønforskelle, især ved at afhjælpe den ulige repræsentation af mænd og kvinder i forskellige erhverv og sektorer og øge adgangen til uddannelse af lavtlønnede deltidsbeskæftigede kvinder. Yderligere forbedre udbuddet af økonomisk overkommelige pasningsfaciliteter for børn og andre
pasningskrævende personer.
Arbejdsmarkedets parter
4. Videreudvikle samarbejdet med arbejdsmarkedets parter på alle niveauer for at bidrage til at forbedre produktiviteten
og kvaliteten i arbejdet, især ved at tage hånd om utilstrækkelige grundlæggende færdigheder og udækkede kvalifikationsbehov.
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KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUTNING
af 4. august 2003
om ændring af beslutning 2000/49/EF om ophævelse af beslutning 1999/356/EF om midlertidig
suspension af indførsel af jordnødder og bestemte jordnøddeprodukter, som stammer fra jordnødder, der har oprindelse i eller er afsendt fra Egypten
(meddelt under nummer K(2003) 2800)
(EØS-relevant tekst)

(2003/580/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

De egyptiske myndigheder har forelagt skriftlige garantier om den anvendte metode til udtagning af prøver og
om strammere kontrol af vilkårene for opbevaring af
jordnødder.

(4)

Resultaterne af kontrolbesøget, de skriftlige garantier fra
de egyptiske myndigheder og de gode resultater indtil
oktober 2002 af importmedlemsstaternes prøver og
analyser af sendinger af jordnødder viser, at det ikke
længere er nødvendigt med systematisk udtagning af
prøver og analyser af sendinger af jordnødder med
oprindelse i eller afsendt fra Egypten. Der har dog fra
november 2002 til februar 2003 været en betydelig stigning i antallet af indberetninger om sendinger, der ikke
overholder bestemmelserne. Dette skyldes tilsyneladende,
at 2002 var et dårligt høstår, samtidig med utilstrækkelig
kontrol fra de egyptiske myndigheders side. De egyptiske
myndigheder har truffet supplerende foranstaltninger for
at forbedre situationen.

(5)

Derfor bør den kompetente myndighed i den importerende medlemsstat fortsat udtage prøver og gennemføre
analyser på et særdeles højt niveau for at beskytte folkesundheden.

(6)

For at sikre, at stikprøveudtagning og -analyse af
sendinger af jordnødder og produkter heraf med oprindelse i eller afsendt fra Egypten foregår på en ensartet
måde i hele Fællesskabet, bør der fastsættes en
omtrentlig hyppighed for stikprøveudtagning og
-analyse.

(7)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper
og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (3) er der indført et
system for hurtig varsling om fødevarer og foder
(RASFF).

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 93/43/EØF af 14. juni
1993 om levnedsmiddelhygiejne (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

I henhold til Kommissionens beslutning 2000/49/EF af
6. december 1999 om ophævelse af beslutning 1999/
356/EF om midlertidig suspension af indførsel af jordnødder og bestemte jordnøddeprodukter, som stammer
fra jordnødder, der har oprindelse i eller er afsendt fra
Egypten (2), skal beslutningen genbehandles.

Europa-Kommissionens Levnedsmiddel- og Veterinærkontor (FVO) gennemførte et kontrolbesøg i Egypten fra
den 2. til den 6. september 2001 med henblik på at
vurdere de eksisterende faciliteter og foranstaltninger til
bestemmelse af aflatoksinniveauet i jordnødder, der er
bestemt til eksport til Den Europæiske Union. Kontrolbesøget viste, at de egyptiske myndigheder i betragteligt
omfang havde forbedret kontrollen af jordnødder, der
eksporteres til EU. Især var forbedringerne tydelige med
hensyn til dyrkning af jordnødder, idet der var et omfattende uddannelsesprogram. Endvidere blev proceduren
ved eksport og dertil knyttet analyse og attestering
vedrørende aflatoksin fundet tilfredsstillende, bortset fra
den anvendte metode til udtagning af prøver. Laboratoriepræstationerne blev fundet acceptable med hensyn til
eksportprocedurer. Det konstateredes, at ikke alle lovkravene til opbevaring af jordnødder blev opfyldt.

(1) EFT L 175 af 19.7.1993, s. 1.
(2) EFT L 19 af 25.1.2000, s. 46.

(3) EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
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Af hensyn til folkesundheden bør medlemsstaterne sende
Kommissionen periodiske rapporter om alle analyseresultater fra den offentlige kontrol, der er gennemført
over for sendinger af jordnødder og visse produkter
heraf med oprindelse i eller afsendt fra Egypten. Sådanne
rapporter bør være et supplement til indberetningspligten under systemet for hurtig varsling om fødevarer
og foder.
Efter anmodning fra visse medlemsstater er det nødvendigt at foretage en ajourføring af listen over indgangssteder, hvorigennem de produkter, beslutning 2000/49/
EF omhandler, kan importeres. Af klarhedshensyn bør
listen erstattes.

(10)

Beslutning 2000/49/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed
er blevet hørt —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1
I beslutning 2000/49/EF foretages følgende ændringer:
1) Artikel 1 ændres således:
a) Stk. 5 affattes således:
»5. De enkelte medlemsstaters kompetente myndigheder udtager stikprøver og udfører analyser af sendinger
af jordnødder og visse produkter heraf med oprindelse i
eller afsendt fra Egypten for at påvise aflatoksin B1 og
det samlede aflatoksinindhold.
Medlemsstaterne sender hver tredje måned Kommissionen en rapport om alle analyseresultater fra den offentlige kontrol af sendinger af jordnødder og visse
produkter heraf med oprindelse i eller afsendt fra
Egypten. Rapporten indsendes i den måned, der følger
efter hvert kvartal (*).
(*) April, juli, oktober, januar.«
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b) Følgende indsættes som stk. 6 og 7:
»6. Der udtages stikprøver og udføres analyser, jf. stk.
5, af ca. 20 % af varesendingerne for hver varekategori,
der er omhandlet i stk. 1.
Sendinger, der underkastes prøveudtagning og analyser,
bør tilbageholdes i højst 15 arbejdsdage, inden de
frigives til afsætning fra Fællesskabets indgangssted. I så
fald udsteder medlemsstatens kompetente myndighed et
officielt ledsagedokument, hvori det angives, at
sendingen har været underkastet officiel prøveudtagning
og analyse, og hvilket resultat analysen har givet.
7.
Hvis en sending opdeles, ledsages alle dele af den
opdelte sending af kopier af det sundhedscertifikat og de
ledsagedokumenter, der er omhandlet i stk. 1 og 6, og
som er attesteret af den kompetente myndighed i den
medlemsstat, hvor opdelingen har fundet sted.«
2) Artikel 2 affattes således:
»Artikel 2
Denne beslutning følges op på grundlag af oplysninger og
garantier fra Egyptens kompetente myndigheder og på
grundlag af resultaterne af de analyser, medlemsstaterne
foretager. Ved opfølgningen vurderes det, om de særlige
betingelser i artikel 1 giver Fællesskabet et tilstrækkeligt
folkesundhedsbeskyttelsesniveau. Det vurderes samtidig, om
der fortsat er behov for særlige betingelser.«
3) Bilag II affattes som angivet i bilaget til nærværende beslutning.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. august 2003.
På Kommissionens vegne
David BYRNE

Medlem af Kommissionen
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BILAG
»BILAG II
Liste over indgangssteder, hvorigennem jordnødder eller produkter heraf med oprindelse i eller afsendt fra
Egypten kan importeres til Det Europæiske Fællesskab

Medlemsstat

Indgangssted

Belgique/België

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Danmark

Alle danske havne og lufthavne

Deutschland

HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA
München — ZA München — Flughafen, HZA Hof- Schirnding-Landstraße, HZA Weiden —
ZA Furth im Wald-Schafberg, HZA Weiden — ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Autobahn, HZA Cottbus —
ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe — ZA
Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-Abfertigungsstelle, HZA Oldenburg — ZA Stade, HZA Dresden — ZA
Dresden-Friedrichstadt, HZA Pirna — ZA Altenberg, HZA Löbau — Zollamt LudwigsdorfAutobahn, HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven,
HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA
Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA
Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Schusterinsel,
HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt,
HZA Potsdam — ZA Berlin — Flughafen Schönefeld, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf
Nord

Ελλάς

Athina, Pireas, Elefsis, Aerodromio ton Athinon, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion tis Kritis,
Aerodromio tis Kritis, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio,
Igoumenitsa, Kristalopigi

España

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias
(Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz
(Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva
(Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera), Las Palmas de Gran
Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto),
Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto),
Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander
(Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto),
Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

France

Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon
Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire-Montoir
CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), port de la Pointe des Galets à la Réunion

Ireland

Dublin — Port and Airport, Cork — Port and Airport, Shannon — Airport

Italia

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova
Ufficio Sanità Marittima di Livorno
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli
Ufficio Sanità Marittima di Ravenna
Ufficio Sanità Marittima di Salerno
Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Trieste
Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino (Trieste)
Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia
Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria
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Medlemsstat

Indgangssted

Luxembourg

Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Nederland

Alle havne, lufthavne og grænsestationer

Österreich

HZA Feldkirch, HZA Graz, Nickelsdorf, Spielfeld, HZA Wien, ZA Wels, ZA Kledering, ZA
Flughafen Wien, HZA Salzburg, ZA Klingenbach/Zweigstelle Sopron, ZA Karawankentunnel,
ZA Villach

Portugal

Lisboa, Leixões

Suomi/Finland

Alle finske toldsteder

Sverige

Göteborg, Ystad, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona, Karlshamn, Landvetter, Arlanda

United Kingdom

Belfast, Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole Grangemouth,
Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith, Liverpool, London (including Tilbury, Thamesport and Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Port, Manchester (including Ellesmere Port), Medway, Middlesborough,
Newhaven, Poole, Shoreham, Southampton, Stansted Airport«
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KOMMISSIONENS AFGØRELSE
af 1. august 2003
om overdragelse til gennemførelseskontorer af forvaltningen af støtten til en førtiltrædelsesforanstaltning inden for landbrug og udvikling af landdistrikterne i Den Tjekkiske Republik i
førtiltrædelsesperioden
(2003/581/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

forordning (EF) nr. 1266/1999 i de enkelte tilfælde
vedtog Kommissionen beslutning 2002/298/EF af 15.
april 2002 og beslutning 2003/123/EF af 19. februar
2003 om overdragelse til gennemførelseskontorer af
forvaltningen af førtiltrædelsesforanstaltninger inden for
landbrug og udvikling af landdistrikter i Den Tjekkiske
Republik i førtiltrædelsesperioden (5) med hensyn til visse
foranstaltninger under Sapard.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1266/1999 af
21. juni 1999 om samordning af støtten til ansøgerlandene
som led i førtiltrædelsesstrategien og om ændring af forordning
(EØF) nr. 3906/89 (1), særlig artikel 12, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det særlige tiltrædelsesprogram for landbrug og udvikling af landdistrikter i Den Tjekkiske Republik (i det
følgende benævnt Sapard) blev godkendt ved Kommissionens afgørelse af 26. oktober 2002 (2) og ændret ved
Kommissionens afgørelse af 23. december 2002 i overensstemmelse med artikel 4, stk. 5, i Rådets forordning
(EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i
Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (3), senest
ændret ved forordning (EF) nr. 696/2003 (4).

(2)

Den tjekkiske regering og Kommissionen, der handler på
Fællesskabets vegne, undertegnede den 5. februar 2001
den flerårige finansieringsaftale om de tekniske, juridiske
og administrative regler for gennemførelsen af Sapard,
ændret ved den årlige finansieringsaftale for 2001, der
blev undertegnet den 13. oktober 2002.

(3)

(4)

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

(5)

Kommissionen har siden foretaget en yderligere analyse
efter artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1266/1999
med hensyn til foranstaltning 3.1 »Forbedring af
erhvervsuddannelse« som fastsat i Sapard. Kommissionen
mener, at Den Tjekkiske Republik også med hensyn til
denne foranstaltning opfylder artikel 4, 5 og 6 i og
bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2222/
2000 af 7. juni 2000 om finansielle gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om
fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden
for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (6),
senest ændret ved forordning (EF) nr. 188/2003 (7), og
minimumsbetingelserne i bilaget til forordning (EF) nr.
1266/1999.

(6)

Derfor bør det krav om forhåndsgodkendelse, der er
fastsat i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1266/
1999, fraviges, og det bør med hensyn til foranstaltning
3.1 overlades til Sapard-kontoret og Finansministeriet,
Den nationale fond, i Den Tjekkiske Republik at forvalte
støtten decentralt.

(7)

Da Kommissionens kontrol af foranstaltning 3.1 er
baseret på et system, der endnu ikke er fuldt operationelt
med hensyn til alle relevante elementer, er det hensigtsmæssigt foreløbigt at overlade forvaltningen af Sapard til
Sapard-kontoret og Finansministeriet, Den nationale
fond, i henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr.
2222/2000.

Den Tjekkiske Republiks myndigheder har udpeget et
Sapard-kontor til at gennemføre nogle af de foranstaltninger, der er fastsat i Sapard. Finansministeriet, Den
nationale fond, er blevet udpeget til varetage de finansielle funktioner, der skal udføres i forbindelse med
gennemførelsen af Sapard.

På grundlag af en analyse af forvaltningskapaciteten for
de nationale og sektorspecifikke programmer/projekter
samt finanskontrolprocedurerne og -strukturerne vedrørende offentlige finanser som fastsat i artikel 12, stk. 2, i
EFT L 161 af 26.6.1999, s. 68.
K(2000) 3105 endelig.
EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87.
EUT L 99 af 17.4.2003, s. 24.

(5) EFT L 102 af 18.4.2002, s. 32, og EUT L 49 af 22.2.2003, s. 21.
(6) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 5.
(7) EUT L 27 af 1.2.2003, s. 14.
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Fuld overdragelse af forvaltningen af Sapard kan kun
overvejes, efter at yderligere kontrol for at sikre, at
systemet fungerer tilfredsstillende, er foretaget, og efter
at eventuelle henstillinger, som Kommissionen måtte
afgive om overdragelse af forvaltningen af støtte til
Sapard-kontoret og Finansministeriet, Den nationale
fond, er fulgt —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Kravet om, at Kommissionen på forhånd skal godkende Den
Tjekkiske Republiks udvælgelse af projekter og indgåelse af
kontrakter som fastsat i artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr.
1266/1999 for foranstaltning 3.1, fraviges hermed.

5.8.2003
Artikel 2

Forvaltningen af Sapard overdrages foreløbigt til:
1) Den Tjekkiske Republiks Sapard-kontor, Tesnov 17, 117 05
Praha 1, for gennemførelse af Sapard-foranstaltning 3.1:
»Forbedring af erhvervsuddannelse« som fastsat i det
program for landbrug og udvikling af landdistrikterne, der
blev godkendt ved Kommissionens afgørelse af 26. oktober
2000, og
2) Finansministeriet, Den nationale fond, Letenská 15, 118 10
Praha 1, Den Tjekkiske Republik, der skal varetage de finansielle funktioner, der skal udføres i forbindelse med gennemførelsen af Sapard-foranstaltning 3.1 for Den Tjekkiske
Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

5.8.2003

Den Europæiske Unions Tidende

DA

L 197/37

(Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union)

RÅDETS AFGØRELSE 2003/582/FUSP
af 21. juli 2003
om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om den stats
deltagelse i Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,
særlig artikel 24,
under henvisning til formandskabets henstilling, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådet vedtog fælles aktion 2002/210/FUSP af 11. marts
2002 om Den Europæiske Unions politimission (1) og
fælles aktion 2003/141/FUSP af 27. februar 2003 (2) og
2003/188/FUSP af 17. marts 2003 (3) om ændring af
fælles aktion 2002/210/FUSP om Den Europæiske
Unions politimission.

(2)

I henhold til artikel 8, stk. 3, i fælles aktion 2002/210/
FUSP skal detaljerede ordninger vedrørende tredjelandes
deltagelse i EUPM aftales i henhold til artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Union.

(3)

I henhold til Rådets afgørelse af 14. oktober 2002, som
bemyndigede formandskabet til at indlede forhandlinger,
har formandskabet ført forhandlinger om en aftale med
Den Russiske Føderation om dennes deltagelse i EUPM's
aktiviteter.

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Brevvekslingen og den aftale mellem Den Europæiske Union og
Den Russiske Føderation om den stats deltagelse i Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina, der er
knyttet som bilag hertil, godkendes hermed på Den Europæiske
Unions vegne.
Teksten til brevvekslingen og aftalen er knyttet som bilag til
denne afgørelse.
Artikel 2
1. Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege
den eller de personer, der er beføjet til at undertegne brevvekslingen med bindende virkning for Den Europæiske Union.
2. Formanden for Rådet bemyndiges herved til at foretage
den i brevvekslingen anførte notifikation.
Artikel 3

(4)

(5)

Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation er
enige om, at teksten til aftalen bør knyttes som bilag til
en brevveksling, og at aftalen bør gælde midlertidigt fra
undertegnelsen, indtil den træder i kraft.
Brevvekslingen bør undertegnes og aftalen godkendes på
Den Europæiske Unions vegne —

(1) EFT L 70 af 13.3.2002, s. 1.
(2) EUT L 53 af 28.2.2003, s. 63.
(3) EUT L 73 af 19.3.2003, s. 9.

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 4
Denne afgørelse har virkning fra dagen for offentliggørelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juli 2003.
På Rådets vegne
F. FRATTINI

Formand
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AFTALE
mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om Den Russiske Føderations
deltagelse i Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina
DEN EUROPÆISKE UNION,
på den ene side, og
DEN RUSSISKE FØDERATION,
på den anden side,
i det følgende tilsammen benævnt »deltagerparter«,
ER UNDER HENSYN TIL,
— at De Forenede Nationers internationale politistyrke (IPTF) har været til stede i Bosnien-Hercegovina siden 1996, og
at Den Europæiske Union har tilbudt at varetage opfølgningen af IPTF i Bosnien-Hercegovina fra den 1. januar 2003,
— at Bosnien-Hercegovina har accepteret dette tilbud ved brevveksling af 2. og 4. marts 2002, hvoraf det bl.a. fremgår,
at EUPM's planlægningsgruppe skal have samme status som medlemmerne af Den Europæiske Unions Observatørmission (EUMM) for øjeblikket har i Bosnien-Hercegovina,
— at Rådet for Den Europæiske Union har vedtaget fælles aktion 2002/210/FUSP af 11. marts 2002 om Den Europæiske Unions politimission (1) og fælles aktion 2003/141/FUSP af 27. februar 2003 (2) og 2003/188/FUSP af 17. marts
2003 (3) om ændring af fælles aktion 2002/210/FUSP om Den Europæiske Unions politimission og erklæret, at de
europæiske NATO-medlemmer uden for Den Europæiske Union og andre lande, der ansøger om EU-medlemskab,
samt andre OSCE-medlemsstater uden for Den Europæiske Union, der i øjeblikket stiller personale til rådighed for
IPTF, opfordres til at bidrage til EUPM, og
— at aftalen af 4. oktober 2002 mellem EU og Bosnien-Hercegovina om Den Europæiske Unions politimissions
(EUPM's) aktiviteter i Bosnien-Hercegovina (4) indeholder bestemmelser om EUPM-personalets status,

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1
Rammer
Den Russiske Føderation tilslutter sig fælles aktion 2002/210/
FUSP om Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i
Bosnien-Hercegovina, herunder bilaget hertil med opgavebeskrivelsen for EUPM, vedtaget af Rådet for Den Europæiske
Union den 11. marts 2002, som ændret ved fælles aktion
2003/141/FUSP af 27. februar 2003 og fælles aktion 2003/
188/FUSP af 17. marts 2003, i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende artikler.

4. Personale, der udstationeres ved EUPM, skal gennemgå en
omfattende lægeundersøgelse, vaccineres og erklæres lægeligt
arbejdsdygtige af en kompetent myndighed i Den Russiske
Føderation. Personale, der udstationeres ved EUPM, forsynes
med en kopi af denne erklæring.

5. Den Russiske Føderation dækker udgifterne til udsendelse
af de politifolk, det udstationerer, inklusive lønninger, tillæg,
lægeudgifter, forsikring og rejseudgifter til og fra BosnienHercegovina.

Artikel 2
Personale, der udstationeres til EUPM
1.
Den Russiske Føderation deltager i EUPM med fem udstationerede polititjenestemænd. Personalet udstationeres i mindst
et år, idet der sikres en passende turnus blandt det udstationerede personale.
2.
Den Russiske Føderation sikrer, at personale, der udstationeres ved EUPM, varetager sine opgaver i overensstemmelse
med bestemmelserne i fælles aktion 2002/210/FUSP, som
ændret ved fælles aktion 2003/141/FUSP og 2003/188/FUSP.
3.
Den Russiske Føderation underretter rettidigt EUPM og
Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union om
enhver ændring af bidraget til EUPM.
(1)
(2)
(3)
(4)

EFT L 70 af 13.3.2002, s. 1.
EUT L 53 af 28.2.2003, s. 63.
EUT L 73 af 19.3.2003, s. 9.
EFT L 293 af 29.10.2002, s. 2.

Artikel 3

Det udstationerede EUPM-personales status

1. Personale, der udstationeres ved EUPM af Den Russiske
Føderation, er omfattet af aftalen af 4. oktober 2002 mellem
Den Europæiske Union og Bosnien-Hercegovina om Den Europæiske Unions politimissions aktiviteter i Bosnien-Hercegovina.

2. Den Russiske Føderation har ansvaret for behandlingen af
klager fra eller vedrørende EUPM-medarbejderen i forbindelse
med udstationeringen. Den Russiske Føderation har ansvaret
for, at der om nødvendigt anlægges sag mod den udstationerede.
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3.
EUPM er en ubevæbnet mission og har derfor ingen regler
for operationer.
4.
Udstationerede politifolk bærer deres nationale politiuniform. Baretter og emblemer udleveres af EUPM.
Artikel 4
Kommandovej
1.
Bidraget fra Den Russiske Føderation til EUPM anfægter
ikke Unionens selvstændige beslutningstagning. Personale
udstationeret af Den Russiske Føderation udfører sine opgaver i
overensstemmelse med EUPM's interesser og varetager udelukkende disse.
2.
Alt EUPM-personale er fuldt underlagt deres nationale
myndigheders kommando.
3.
De nationale myndigheder overdrager den operative
kommando (OPCOM) til EUPM's missionschef/politichef, der
udøver kommandoen gennem en hierarkisk kommando- og
kontrolstruktur.
4.
Missionschefen/politichefen leder EUPM og varetager den
daglige styring.
5.
Den Russiske Føderation har samme rettigheder og
forpligtelser i den daglige styring af operationen som de af Den
Europæiske Unions medlemsstater, der deltager i operationen,
jf. artikel 8, stk. 2, i fælles aktion 2002/210/FUSP. Styringen
foregår på stedet under operationens normale forløb, herunder
i politimissionens hovedkvarter.
6.
EUPM's missionschef/politichef har ansvaret for den disciplinære kontrol med missionspersonalet. Eventuelle disciplinære
sanktioner træffes af den berørte nationale myndighed.

L 197/39
Artikel 5
Klassificerede oplysninger

Den Russiske Føderation træffer passende foranstaltninger til at
sikre, at personale, der er udstationeret ved EUPM, ved behandlingen af EU-klassificerede oplysninger overholder EU-Rådets
sikkerhedsforskrifter, jf. Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19.
marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter (1).
Artikel 6
Bidrag til driftsudgifterne
1. Den Russiske Føderation bidrager til EUPM's driftsudgifter
med et årligt beløb på 25 000 EUR. Den Russiske Føderation
skal overveje at yde frivillige supplerende bidrag til disse driftsudgifter under hensyntagen til landets midler og omfanget af
deltagelse.
2. Der undertegnes en aftale mellem EUPM's missionschef/
politichef og de relevante administrative myndigheder i Den
Russiske Føderation om Den Russiske Føderations bidrag til
EUPM's driftsudgifter. Denne aftale skal indeholde bestemmelser
om følgende:
a) det pågældende beløb, herunder eventuelle frivillige supplerende bidrag
b) ordning for betaling og forvaltning af det pågældende beløb
c) verifikationsordning, der omfatter eventuel kontrol med og
revision af det pågældende beløb.

7.
Den Russiske Føderation udpeger et nationalt kontaktpunkt til at repræsentere sit nationale kontingent i missionen.
Det nationale kontaktpunkt refererer til EUPM's missionschef/
politichef for så vidt angår nationale spørgsmål og er ansvarligt
for den daglige disciplin i kontingentet.

3. Den Russiske Føderation underretter skriftligt EUPM og
Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union om
det samlede bidrag til driftsudgifterne i 2003 senest den 31. juli
2003 og derefter den 1. november hvert år og indgår finansieringsaftalen for 2003 senest den 15. august 2003 og derefter
senest den 15. december hvert år for dens bidrag til driftsudgifterne for det følgende år.

8.
Den Europæiske Unions beslutning om at afslutte operationen træffes efter høring af Den Russiske Føderation, forudsat
at denne stat stadig bidrager til EUPM på datoen for missionens
afslutning.

4. Bidragene fra Den Russiske Føderation til EUPM's driftsudgifter deponeres senest den 15. september 2003 og derefter
senest den 31. marts hvert år på en bankkonto, som denne stat
vil få anvist.

(1) EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.
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BREVVEKSLING
mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om en aftale om Den Russiske
Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina
Brev fra Den Europæiske Union
Bruxelles, den 24. juli 2003
Hr. ambassadør
Jeg har den ære hermed at fremsende teksten til aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske
Føderation om Den Russiske Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i
Bosnien-Hercegovina på engelsk samt en oversættelse til russisk.
Jeg har den ære på Den Europæiske Unions vegne at foreslå, at hvis dette kan accepteres af Den Russiske
Føderation, skal dette brev og Deres bekræftelse heraf, inklusive bilagene, tilsammen udgøre ovennævnte
aftale, der vil finde anvendelse midlertidigt fra datoen for modtagelsen af Deres bekræftelse, træde i kraft
den første dag i den første måned efter, at deltagerparterne har givet hinanden notifikation om afslutningen
af de procedurer, der er nødvendige i så henseende, og forblive i kraft, så længe Den Russiske Føderation
bidrager til EUPM, medmindre en af parterne over for den anden part opsiger aftalen med en frist på to
måneder.
Jeg vil også gerne påpege, at Den Europæiske Unions accept af proceduren i dette brev ikke danner præcedens for eventuelle fremtidige aftaler mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation.
Jeg ville være Dem taknemmelig for over for mig at bekræfte, at Den Russiske Føderation er indforstået
med det ovenfor anførte. En oversættelse af dette brev til russisk er vedlagt.
Modtag, hr. ambassadør, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
På vegne af Rådet for Den Europæiske Union

M. MELANI
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Brev fra Den Russiske Føderation
Bruxelles, den 24. juli 2003
Hr. ambassadør
Under henvisning til Deres brev af 24. juli 2003 skal jeg hermed bekræfte, at Den Russiske Føderation er
indforstået med betingelserne i aftalen mellem Den Russiske Føderation og Den Europæiske Union om Den
russiske Føderations deltagelse i Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina,
hvortil teksten på russisk sammen med en oversættelse til engelsk er vedlagt dette brev.
Jeg skal også bekræfte, at Deres brev og dette brev med tilhørende bilag tilsammen vil udgøre ovennævnte
aftale mellem Den Russiske Føderation og Den Europæiske Union, der vil finde midlertidig anvendelse fra
datoen for modtagelse af dette brev. Aftalen vil træde i kraft den første dag i den første måned efter, at
parterne har givet hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige i så henseende, og vil forblive i kraft, så længe Den Russiske Føderation bidrager til EUPM, medmindre en af parterne
over for den anden part opsiger aftalen med en frist på to måneder.
Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De kunne give meddelelse om, hvornår dette brev er modtaget.
Modtag, hr. ambassadør, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.
På vegne af Den Russiske Føderation

M. FRADKOV

