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Vid plenarsessionen deltog kommissionsledamot Louis Michel, som talade om framtiden för EU:s 
utvecklingspolitik, i samband med antagandet av yttrandet om samförståndet inom EU. 
 
 

1. EU-LAGSTIFTNING 
• Bättre tillämpning av lagstiftningen 
– Föredragande: Joost van Iersel (Arbetsgivargruppen – NL) 
 
– Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1069/2005 
 
– Huvudpunkter: 
 

I detta yttrande vill EESK hävda att bättre lagstiftning, genomförande och kontroll av efterlevnad 
hänger nära samman: Bra lagstiftning är lagstiftning som kan tillämpas och också tillämpas. Det finns 
inom EU kulturskillnader, skillnader i ansvarsbefogenheter och varierande grad av faktisk tillämpning 
i medlemsstaterna.  
 
EESK urskiljer olika former av åtgärder som medlemsstaterna och kommissionen kan vidta. För 
medlemsstaterna är det i första hand en fråga om politisk vilja. De nationella myndigheternas 
inställning måste återspegla att det är de själva som är EU och att de i enlighet därmed har del i EU:s 
beslut. De måste undvika överreglering och selektivt urval, s.k. cherry-picking. Dessutom krävs 
bättre information.  EESK förordar att kommissionen spelar en aktiv roll när det gäller att öka 
förtroendet mellan tillsynsmyndigheter genom att stödja ett nätverk mellan myndigheter, företa 
systematiska bedömningar av deras prestationer och fastställa och sprida exempel på bra 
arbetsmetoder.  
 
EESK menar att det behövs en kulturförändring. I stället för att ständigt utöka EU-lagstiftningen bör 
betoningen ligga på en faktisk tillämpning. På så sätt säkerställer man att den EU-lagstiftning och  
EU-politik som man kommit överens om får full effekt.  
 

–   Kontaktperson: Jean-Pierre Faure 
                      (Tfn (32-2) 546 96 15 – e-post: jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 

 

• Bättre lagstiftning (OIM) 
– Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargrupppen – FR) 
 
– Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1068/2005 
 
– Huvudpunkter: 
 

Bättre lagstiftning innebär att man intar samma perspektiv som de som berörs av lagstiftningen, vilket 
kräver en strategi som bygger på medinflytande. Bättre lagstiftning innebär också att stifta färre lagar, 
eftersom en alltför omfattande lagstiftning skapar en juridisk snårskog, vilket bland annat kan leda till 
handelshinder. Bättre lagstiftning innebär också en reell och enkel tillämpning av lagen (se yttrande 
CESE 606/2005 fin, föredragande: van Iersel). Man måste dock ta hänsyn till det civila samhällets 
förväntningar och företagens behov av juridisk klarhet och stabilitet.  
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Varje generaldirektorat (GD) inom kommissionen skall föreslå ett eget förenklingsprogram som sedan 
inkluderas i kommissionens helhetsprogram. I programmet skall man redogöra för varför förslagen är 
nödvändiga och vilka effekterna kan bli för dem som den förenklade lagstiftningen riktar sig till. Man 
skall vidare föreslå åtgärder för varje textgrupp som valts ut och uppskatta vilka resurser som krävs 
för att genomföra programmet. 
 
Att i grunden ändra eller mjuka upp en lagstiftning som i praktiken får icke avsedda konsekvenser 
innebär dock inte att lagstiftarens auktoritet försvagas utan är tvärtom ett bevis på politiskt förnuft 
som kan stärka förtroendet hos dem som lagstiftningen riktar sig till liksom respekten för lagen. 
Utvärderingarna av lagstiftningsarbetet är f.ö. bara tänkbara som pluralistiska och kollektiva åtgärder 
i syfte att ge utvärderingen en obestridd politisk och praktisk legitimitet.  
 
EESK anser att uppgiften att förenkla gemenskapsrätten och göra den mer enhetlig och relevant är en 
djupt politisk fråga som kräver stort mellaninstitutionellt engagemang som backas upp av ett lika 
omfattande deltagande från det organiserade samhällets sida.  

 
– Kontaktperson: Jean-Pierre Faure 
              (Tfn (32-2) 546 96 15 – e-post: jeanpierrre.faure@esc.eu.int)  

 

• Tillämplig lag vid äktenskapsskillnad (grönbok) 
 Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargrupppen – FR) 

− Referens: KOM(2005) 82 slutlig – CESE 1064/2005 
 
− Huvudpunkter: 

Medlemsstaternas nationella lagstiftning varierar i hög grad när det gäller äktenskapsskillnad och 
hemskillnad samt villkor för och effekter av annullering av äktenskap. I grönboken föreslås därför 
(klokt nog) att en harmonisering av den materiella rätten inte skall eftersträvas. 
 
Kommittén vill inta ett öppet förhållningssätt i denna fråga, som är viktig för medborgarna och deras 
rörlighet. EESK kommer att följa resultaten av kommissionens samråd samt detaljförslagen till de 
bestämmelser som kommer att läggas fram senare. Man kan förvänta sig en anpassning av den nya 
Bryssel II-förordningen eller en särskild förordning om äktenskapsskillnad.  

 
− Kontaktperson: Pierluigi Brombo 
                    (Tfn (32-2) 546 97 18 –  e-post: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

2. SOCIALA OCH SAMHÄLLELIGA RÄTTIGHETER 
• Industriell omvandling och den sociala dialogen 
– Föredragande: Gustav Zöhrer (Arbetstagargrupppen – AT) 
   
Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1073/2005 

 
– Huvudpunkter: 
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Kommittén välkomnar insatserna för att stärka den sociala dialogen, särskilt i de nya 
medlemsstaterna. Den är ett centralt instrument när det gäller att hantera industriella omvandlingar 
eftersom den stimulerar till innovation och konkurrenskraft, och bidrar på så vis till att uppfylla 
Lissabonmålen. Man kan emellertid inte enbart mäta omvandlingens resultat i ett företags eller en 
sektors konkurrenskraft, utan man måste också ta hänsyn till hur konsekvenserna hanteras socialt. 
 
Kommittén fäster stor vikt vid sektorsinitiativ och stöder kommissionens förslag att uppmuntra nya 
sektorer att inrätta social dialog, och rekommenderar att man inte begränsar sig till sektorer som är i 
ekonomisk kris eftersom det är viktigt att förutse omvandlingar i god tid och ta itu med dem med 
framförhållning. Av denna anledning bör arbetsmarknadsparternas analysinstrument förbättras. 
 
Kommittén understryker den roll som de europeiska företagsråden har och väntar med intresse på det 
meddelande som utlovats om företagens sociala ansvar. EESK välkomnar också det övergripande 
arbetssätt som kommissionen har valt i sitt meddelande "Omstruktureringar och sysselsättning", som 
kommittén skall utarbeta ett yttrande om. 
 

    –   Kontaktperson: José Miguel Cólera 
                 (Tfn (32-2) 546 96 29, e-post: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Socialpolitik/inre sjöfart 
– Föredragande: Thomas Etty (Arbetstagargruppen – NL) 

Medföredragande: Jan Simons (Arbetsgivargruppen – NL) 
 
Referenser: Yttrande på eget initiativ – CESE 1071/2005 

 
–  Huvudpunkter: 

 
EESK anser att tiden nu är mogen för att bygga upp en gemensam socialpolitik för inlandssjöfarten, 
helst inom en alleuropeisk ram för alla europeiska vattenvägar. Det nuvarande regelverket är kraftigt 
splittrat och bör på det sätt som nämns harmoniseras och göras mer enhetligt, framför allt nu när 
EU:s utvidgning bara gör situationen ännu mer invecklad. För närvarande verkar bestämmelserna för 
fartygsbesättningarnas sammansättning och arbets- och vilotiderna för besättningsmedlemmar vara 
prioriterade liksom genomförandet av en sann och aktiv social dialog. Detta är ännu viktigare med 
tanke på den ökade konkurrens som förväntas – både inom inlandssjöfarten i sig och mellan 
inlandssjöfarten och andra transportsätt. Kommissionen bör utarbeta ett nytt utkast för socialpolitiken 
inom inlandssjöfarten inom EU i nära samarbete med arbetsmarknadens parter, 
Centralkommissionen för Rhensjöfarten och Donaukommissionen och ILO. Detta tillvägagångssätt 
förutsätter att medlemsstaterna inom Centralkommissionen för Rhensjöfarten och 
Donaukommissionen ger sina instanser de befogenheter som krävs på socialpolitikens område och i 
motsvarande grad utökar deras kapacitet. Den sociala dialogen på sektorsnivå (nationellt och på EU-
nivå) är det viktigaste instrumentet för att slå en bro mellan arbetsgivarnas, egenföretagarnas och 
arbetstagarnas ståndpunkter och EU-politikens målsättningar. EESK rekommenderar dessutom att 
man ägnar både den allmänna och den yrkesmässiga utbildningen större uppmärksamhet. Slutligen 
påpekas att man på grund av sektorns särart bör ta hänsyn till de avtal mellan 
arbetsmarknadsparterna som kompletterar rådets minimiregler.  
 

–   Kontaktperson: Siegfried Jantscher 
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                       (Tfn (32-2) 546 82 87 - e-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
 

• Social trygghet för anställda och egenföretagare 
− Föredragande José Isaías Rodríguez García Caro (Arbetsgivargruppen – ES) 

− Referenser: KOM(2004) 830 slutlig – 2004/0284 COD – CESE 1065/2005 

− Huvudpunkter: 
 

I allmänhet ställer sig kommittén positiv till förslaget till förordning, med de kommentarer som 
återfinns i detta yttrande. Det är positivt att texterna i förordningarna (EEG) nr 1408/71 respektive 
574/72 förenklas och förbättras, till gagn för den fria rörligheten för EU-medborgare. Men det vore 
ännu bättre om förordning (EG) nr 883/2004, som i sig innebär en allmän och mycket omfattande 
förenkling av samordningen av systemen för social trygghet, trädde i kraft. 
 
Eftersom kommittén inte haft möjlighet att yttra sig över den slutliga text som det långa 
lagstiftningsförfarandet för förordning (EG) nr 883/2004 resulterat i, anser vi att ett initiativyttrande 
om denna text bör utarbetas snarast, innan man påbörjar lagstiftningsförfarandet för den nya 
tillämpningsförordning som kommissionen arbetar på. 
 
Kommittén uppmanar kommissionen att snarast möjligt slutföra förslaget till tillämpningsförordning,  
och uppmanar rådet och Europaparlamentet att snabbt genomföra lagstiftningsförfarandet för 
antagande av denna förordning, så att man inte går lika långsamt tillväga som vid förfarandet för 
förordning (EG) nr 883/2004. Detta är särskilt viktigt med tanke på att 2006 blir Europeiska året för 
arbetstagarnas rörlighet. 
 
När det gäller de planerade ändringarna av de olika bilagorna till förordning (EEG) nr 1408/71 begär 
kommittén att hänvisningen till avsnitt II i bilaga II om särskilda förmåner vid barns födelse eller 
adoption skall utgå med samtycke från de medlemsstater som fortfarande tillämpar detta undantag. 

 
− Kontaktperson: Alan Hick 
                 (Tfn (32-2) 546 93 02, e-post: alan.hick@esc.eu.int) 

 
 

3. LIKA MÖJLIGHETER OCH LIKABEHANDLING AV KVINNOR 
OCH MÄN 

• Kvinnofattigdom i Europa 
− Föredragande: Brenda King (Arbetsgivargruppen – UK) 

 
− Referens: Remiss från Europaparlamentet – CESE 1074/2005 
 

 
I april 2005 beslutade Europaparlamentet att begära ett yttrande från EESK om "Kvinnofattigdom i 
Europa" i samband med att parlamentet utarbetade ett betänkande och Regionkommittén ett yttrande 
i ärendet. 
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− Huvudpunkter: 
• EESK välkomnar kommissionens och rådets gemensamma rapport om social integration av den 

5 mars 2004 men anser dock att det finns en uppbenbar brist i rapporten, nämligen avsaknaden av 
fastställandet och övervakningen av könsspecifika indikatorer.  

 
• Att ta hänsyn till könsspecifika faktorer som orsakar fattigdom är också i linje med det åtagande att 

utrota fattigdomen som gjordes vid världstoppmötet om social utveckling i Köpenhamn 1995. 
 

• Trots att många medlemsstater avsevärt har förstärkt de administrativa rutinerna i syfte att integrera 
fattigdom och social integration i den nationella politiken bör ytterligare ansträngningar göras genom 
att inkludera arbetsmarknadsparterna och olika frivilligorganisationer i arbetet med att utarbeta och 
genomföra politiken.  

 
• Lissabonstrategins mål om ökad sysselsättning bland kvinnor bör åtföljas av strategier som syftar till 

att se till att kvinnor som löper risk att drabbas av fattigdom ges färdigheter som är efterfrågade på 
arbetsmarknaden. Dessutom krävs det förstärkta initiativ och åtgärder för att säkerställa 
existensmöjligheter för kvinnor under alla faser i livet.  

 
• Det finns mycket att vinna om medlemsstaterna delar med sig av sina erfarenheter på områden som 

påverkar kvinnor och fattigdom – pensionsbestämmelser, sociala trygghetssystem, tonårsgraviditeter, 
kvinnohandel osv.  

 
• Europeiska institutet för jämställdhet mellan könen kommer att inleda sin verksamhet under 2007. 

För att kunna åstadkomma den erforderliga förändringen behöver institutet budgetresurser som 
motsvarar uppgiften. 

 
–     Kontaktperson : Torben Bach Nielsen 

                     (Tfn (32-2) 546 96 19 – e-post: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
           

 

• Inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut 
 Föredragande: Dana Štechová (Arbetsgivargruppen – CZ) 

 
− Referenser: KOM(2005) 81 slutlig – 2005/0017 COD – CESE 1066/2005 

 

− Huvudpunkter:  
 
− Kommittén stöder förslaget om att inrätta ett europeiskt jämställdhetsinstitut, eftersom den anser att 

detta kan – och har en stor potential att – bli ett effektivt verktyg för EU:s och medlemsstaternas 
ansträngningar att främja jämställdheten mellan kvinnor och män både i lag och i praktiken. 
 

− Institutet får inte ersätta eller försvaga de erfarna specialiserade organ som finns eller de organ som 
håller på att inrättas på gemenskapsnivå. Inrättandet av institutet får inte heller leda till att 
tillämpningen av principen om gender mainstreaming (integrering av jämställdhetsaspekter) 
försvagas inom gemenskapens organ, politik och program.  
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− EESK anser att företrädarna för arbetsmarknadens parter i Europa och den representativa icke-
statliga organisationen i fråga måste ges samma ställning i styrelsen som de övriga medlemmarna, 
dvs. rösträtt.  
 

− EESK anser att det är mycket viktigt att institutet kan fullgöra sitt uppdrag med de finansiella medel 
som det tilldelas, vid sidan om men dock inte på bekostnad av andra jämställdhetsrelaterade 
gemenskapsorgan eller gemenskapsprogram. 

 
− Kontaktperson: Ewa Kaniewska 
                   (Tfn (32-2) 546 81 17 – e-post: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

4. TERRITORIELL SAMMANHÅLLNING 

 

• Turismens bidrag till ekonomins återhämtning i områden på tillbakagång 
– Föredragande: Juan Mendoza Castro (Arbetstagargruppen – ES) 
 
– Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1057/2005 
 
– Huvudpunkter: 

 
I sitt yttrande rekommenderar EESK följande: 
 

•   Att man genomför ett pilotprojekt på basis av lyckade projekt och undersöker hur strukturfonderna 
bäst kan användas för att främja turismen i socialt och ekonomiskt eftersatta områden. 
 

•   Man bör samordna åtgärder på olika förvaltningsnivåer, nationellt, regionalt och lokalt. 
 

•   Att man inrättar observationscentrum för turism, som skall analysera sektorns potential och lägga 
fram olika helhetsstrategier för utveckling av turismen. 
 

•  Att man utvecklar europeiska strategier för att skapa en europeisk modell för turism som skall grunda 
sig inte på bestämmelser utan på sådana hållbarhetsprinciper som miljöskydd, kvalitet på tjänster, 
produkter och sysselsättning, konsumentskydd, offentligt-privat samarbete, tillgänglighet för alla, 
främjande av det lokala kulturarvet och andra värden som skall garantera att turismen i Europa och i 
alla länder respekterar och grundar sig på principer för hållbarhet på kort, medellång och lång sikt.  
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 anser att turismen i många områden med olika slag av nedgång kan vara en bra alternativ källa till 
ekonomisk verksamhet, med en stor potential till social utveckling och utveckling av företag och 
sysselsättning. Det är därför viktigt att utveckla produkter och ett utbud som kan generera turism i 
dessa områden. 
 
EESK pekar också på ett antal andra hinder för turismen i de eftersatta områdena och anger vilka 
villkor som bör uppfyllas för att turismen skall kunna bli ett hållbart alternativ i de eftersatta 
områdena, alltefter de varierande förutsättningar som de olika områdena uppvisar. 
 
För att de turistföretag som skapas som alternativ i eftersatta områden skall kunna överleva är det 
mycket viktigt, understryker kommittén, att det uppstår olika former av kringverksamhet, företag 
som arbetar mot ett gemensamt mål, som bildar en äkta "turistallians" och ser sig själva som en del i 
ett turistutbud. Formeln med olika rutter där olika ekonomiska aktörer medverkar är ett sätt att bilda 
en sådan allians. 

 
– Kontaktperson: Nemesio Martinez 
               (Tfn (32-2) 546 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 

5. EXTERNT SAMARBETE 
 

• Europeiska unionens utvecklingspolitik: "Europeiskt samförstånd" 
− Föredragande:  José María Zufiaur Narvaiza (Arbetsgivargruppen – ES) 

 
−  Referenser: KOM(2005) 311 slutlig – CESE 1072/2005 

 
− Huvudpunkter: 

 

• EESK föreslår att den europeiska utvecklingspolitiken skall likställas med säkerhetspolitiken.  

• Främjandet av den europeiska sociala modellen skall bli en central faktor i EU:s utvecklingspolitik 
inom ramen för den ekonomiska internationaliseringen. 

• Kommittén föreslår att minskade subventioner, bl.a. inom jordbruket, skall knytas till exportpriserna 
eftersom detta i hög grad skulle bidra till att minska fattigdomen. 

• Kommittén föreslår att EU:s samarbetsavtal med olika länder och regioner i världen skall ha en social 
dimension. EESK föreslår därför att anständigt arbete skall bli det nionde millennieutvecklingsmålet. 

• Utvecklingspolitiken bör dessutom innehålla åtgärder för verkligt skydd av försvarare av mänskliga 
rättigheter, inbegripet mänskliga rättigheter i arbetslivet, i de regioner som EU samarbetar med.  

• Kommittén har uttryckt sin åsikt att miljödimensionen måste ingå bland indikatorerna på effektivitet 
vid genomförandet av utvecklingsstrategierna. EU:s utrikespolitik bör bidra till att legalisera 
situationen för invandrare och till invandrares rättigheter.  

• EESK anser att all EU-politik bör vara förenlig med utvecklingspolitiken. Och utvecklingspolitiken 
måste vara självständig och ha sin egen karaktär i förhållande till övrig politik.  
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• Kommittén uppmanar också kommissionen, Europeiska rådet och Europaparlamentet att stödja en 
utvidgning av kommitténs roll i förhållande till de ekonomiska och sociala aktörerna i andra regioner, 
t.ex. Latinamerika och länderna i Medelhavsområdet. 

• Kommittén betonar att främjande av stabila och demokratiska ramar för arbetsmarknadsrelationerna 
och den sociala dialogen samt främjande av företagens sociala ansvar skall bli viktiga mål inom den 
europeiska utvecklingspolitiken. 

• Gemenskapen bör i sin utvecklingspolitik ägna större uppmärksamhet åt länder som har medelstora 
inkomster men stora interna problem med fattigdom och ojämlika förhållanden.  

• Kommittén föreslår att de skuldavskrivningsåtgärder som antagits av G8-länderna skall utvidgas till 
att omfatta alla fattiga länder och finansieras med medel som verkligen utgör ett komplement. 

• Kommittén efterlyser kompletterande finansieringskällor för att kunna uppnå utvecklingsmålen och 
bevara de internationella kollektiva nyttigheterna. 

• Att bistånd skall vara obundet bör enligt vår åsikt vara ett av de viktigaste målen inom den 
europeiska utvecklingsstrategin. 

 
−   Kontaktperson: Susanna Baizou  

                    (Tfn (32-2) 546 98 45 – e-post :  susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

• De rådgivande organens och arbetsmarknadsorganisationernas roll i 
genomförandet av associeringsavtalen och inom ramen för EU:s 
grannskapspolitik 

–    Föredragande: Giacomina Cassina (Arbetstagargruppen – IT) 
 

− Referens: Informationsrapport – CESE 520/2005 fin 
 
− Huvudpunkter: 

 
I informationsrapporten preciseras tillämpningsområden, villkor och former för inrättandet av  "EU:s 
nya grannskapspolitik" som riktar sig till alla länder som gränsar till unionen, inklusive länderna kring 
Medelhavet. En särskild roll föreslås för de rådgivande organen, och den rådgivande funktionen 
definieras. I rapporten framhålls både de berörda icke-medlemsstaternas och EU-institutionernas 
ansvar. Slutligen ges några förslag till regeringarna i partnerskapet EU-Medelhavsländerna och EU-
institutionerna för att underlätta deltagande av rådgivande organ och aktörer i det civila samhället i 
genomförandet av partnerskapspolitiken och den europeiska grannskapspolitiken. Följande 
rekommenderas i rapporten: 
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- Ökad representativitet för arbetsmarknadsparterna bör främjas i partnerskapsländerna. 

- Man bör i samråd med de rådgivande organen utvärdera vilka punkter i de nationella 
handlingsplanerna som kan eller bör genomföras i samarbete med det civila samhällets 
organisationer och främja mobiliseringen av dessa organisationer på alla lämpliga nivåer. 

- En rådgivande funktion bör betraktas som en grundpelare i deltagardemokratin. 

- Man bör informera, rådgöra med och engagera arbetsmarknadsparterna, de icke-statliga 
organisationerna och andra socioekonomiska aktörer i utformningen av de olika åtgärder som 
skall genomföras. 

 
− Kontaktperson: Jacques Kemp 
                   (Tfn (32-2) 546 98 10 –  e-post: jacques.kemp@esc.eu.int) 

 

•  Den nordliga dimensionen och dess handlingsplan 
–    Föredragande: Filip Hamro-Drotz (Arbetsgivargruppen – FI) 

 
−  Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1067/2005 
 
−  Huvudpunkter: 

 
EU förväntar sig ett bidrag från EESK i genomförandet av handlingsplanen för den nordliga 
dimensionen. EESK kommer att inbjudas till den 4:e ministerkonferensen, som anordnas av det 
brittiska ordförandeskapet i november 2005. 
 
Den allmänna medvetenheten om den nordliga dimensionen och handlingsplanen är alltjämt mycket 
dålig och det har tagits mycket få initiativ från regeringar och andra sammanslutningar för att 
informera och involvera det civila samhällets organisationer i handlingsplanen. 
 
EESK stöder planerna på att koppla samman den nordliga dimensionen med samarbetet EU-
Ryssland och de fyra gemensamma områdena. Man bör reflektera över formerna för samarbetet på 
detta område, t.ex. en gemensam styrkommitté. 
 
Frågor som rör det civila samhället skall ges större tyngd i färdplanerna för samarbetet EU-Ryssland 
och i framtida mekanismer för den nordliga dimensionen.  
 
Existerande regionala organ i Östersjöområdet, främst Östersjöstaternas råd, bör spela en central roll 
i den framtida verksamheten inom den nordliga dimensionen. 
 
Informationen om den nordliga dimensionen till allmänheten bör intensifieras. Detta kräver att 
kommissionens informationssystem för den nordliga dimensionen uppgraderas. 
 
Finansieringen av partnerskapen skall beslutas från fall till fall. Regeringarna och de internationella 
finansinstituten skall ha en central roll i detta sammanhang.  
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− Kontaktperson:: Gatis Eglitis 
                   (Tfn (32-2) 546 81 69 – e-post: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 

6. HÄLSOFRÅGOR 
 

• Problemet med den tilltagande fetman i EU – vilken roll spelar de olika 
parterna i det civila samhället och vilket ansvar har de? 

–   Föredragande: Madi Sharma (Arbetsgivargruppen – UK)  
 

− Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1070/2005 
 
− Huvudpunkter: 

 

− Andelen människor som lider av fetma har ökat dramatiskt under de senaste 30 åren. År 2000 
förklarade Världshälsoorganisationen WHO att fetma är "den största faran som hotar västvärlden". 
 

− EESK föreslår att man arbetar med att minska fetman genom att i hela Europa främja en kampanj 
för att öka medvetenheten om fetma och om fördelarna med en hälsosam livsstil samt om alla parters 
ansvar för att förebygga fetma. 
 

− EESK anser att man bör anta ett arbetssätt som innebär att alla inkluderas i en strategi för att 
tillsammans ta itu med problemet och där alla parter bidrar med pengar, tid eller annat. 
 

− Alla relevanta organisationer, från kommissionen till den enskilde familjemedlemmen, kan få frågan 
om de vill delta i kampanjen genom att se över sin egen verksamhet och se hur den kan ändras för 
att minska risken för fetma. 
 

− Syftet är att skapa en miljö som främjar hälsosammare matvanor, en balanserad kosthållning och 
fysisk aktivitet i hela Europa, utan att skuldbelägga någon. 

 
−  Kontaktperson: Ewa Kaniewska 
                    (Tfn (32-2) 546 81 17 – e-post: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

• Aviär influensa 
–  Föredragande: John Donnelly (Övriga intressegrupper – IE) 

 
–   Referens: KOM(2005) 171 slutlig – 2005/0062-63 CNS – CESE 1061/2005 

 
–   Huvudpunkter: 

EESK välkomnar kommissionens förslag om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa 
som utgör en kraftfull reaktion på det ökande antalet utbrott av denna farsot. EESK betraktar den 
nya definitionen av aviär influensa och kravet på övervakning som ett viktigt steg i kampen mot detta 
virus och dess potentiella negativa konsekvenser. EESK konstaterar att vi i dag har större kunskaper 
om vaccinering och betraktar nöd- och skyddsvaccinering som ett värdefullt verktyg för att bekämpa 
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fågelinfluensa. EESK välkomnar också det föreslagna kravet på anmälan av fågelinfluensa till 
hälsovårdsmyndigheterna. Kommittén är medveten om de potentiella risker som finns på 
djurhälsoområdet, inte minst till följd av EU:s nya gränser efter utvidgningen. Kommittén 
rekommenderar därför att kommissionen avsätter tillräckliga resurser för inspektioner och 
revisionsinsatser i samband med att direktiven i fråga genomförs och införlivas i medlemsstaternas 
lagstiftning. EESK inser fågelinfluensans internationella dimensioner och uppmanar därför 
kommissionen att verka för att samma bekämpningsåtgärder vidtas i hela världen. 

 
– Kontaktperson: Yvette Azzopardi  
              Tfn (32-2) 546 98 18 – e-post :  yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 

7. TRANSPORTER OCH PASSAGERARES RÄTTIGHETER 
 

• Information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss 
flygning 

– Föredragande: Thomas McDonogh (Arbetsgivargruppen – IE) 
 
 –   Referenser: KOM(2005) 48 slutlig – 2005/08 COD – CESE 1060/2005 

 
– Kontaktperson: Luis Lobo 
             (Tfn (32-2) 546 97 17 – e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Funktionshindrade personers rättigheter i samband med flygresor 
– Föredragande: Miguel Ángel Cabra de Luna (Övriga intressegrupper–ES) 

 
 –   Referenser: KOM(2005) 47 slutlig – 2005/07 COD – CESE 1059/2005 

  
– Kontaktperson: Luis Lobo 
              (Tfn (32-2) 546 97 17 – e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

8. JORDBRUK OCH FISKERI 
• GMO för råtobak 

– Föredragande: Christos Fakas (Övriga intressegrupper – EL) 
 

–   Referenser: KOM(2005) 235 slutlig – 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005 
 

– Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio 
               (Tfn (32-2) 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Överlämnande till tredje land av ansökningar om fiskelicenser 
– Föredragande: Gabriel Sarró Iparraguirre (Övriga intressegrupper – ES) 

 
–   Referenser: KOM(2005) 238 slutlig – 2005/0110 CNS – CESE 1063/2005 

 
– Kontaktperson: Yvette Azzopardi  
              (Tfn (32-2) 546 98 18 –  e-post:  yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 

 

9. UPPHANDLING 
 
• Offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster 
– Föredragande: Francesco Petringa (Övriga intressegrupper – IT) 
 
– Referenser: KOM(2005) 214 slutlig – 2005/0100 COD – CESE 1058/2005 
 
–    Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
          (Tfn (32-2) 546 98 99 – e-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
  

 
  
 


