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Kommissionsledamoten Danuta Hübner deltog i plenarsessionen och yttrade sig om ett nytt 
angreppssätt i sammanhållningspolitiken och kommissionens förslag för perioden 2007–2013. 
 

1. EUROPAS FRAMTID 
 
 

• En period för eftertanke: strukturen, ämnena och ramen för en 
utvärdering av debatten om Europeiska unionen 

− Föredragande: Jillian van Turnhout (Övriga intressegrupper – IE) 

− Referens: SC/025 – CESE 1144/2005 fin – CESE 1249/2005 

− Huvudpunkter: 
 

Bland EU-institutionerna är kommittén det organ som rådfrågar, företräder, informerar och talar 
för det organiserade civila samhället. Kommittén vill i denna fråga framföra följande: 

− De resonemang och analyser som låg bakom det konstitutionella fördraget är fortfarande 
relevanta. 

− Det är paradoxalt att det fortfarande inte finns något konstitutionellt fördrag, eftersom detta 
var avsett som ett svar på de problem som har lett till den nuvarande situationen. 

− Deltagandedemokratin, som föreskrivs i det konstitutionella fördraget, är även fortsättningsvis 
ett viktigt verktyg i arbetet med att öka EU:s demokratiska legitimitet. 

− En gemensam vision genom deltagandedemokratin kan bidra till att ge integrationsprocessen 
ny fart. 

− EU:s institutioner och medlemsstater bör därför förverkliga deltagandemokratin nu, särskilt 
genom att föregripa det konstitutionella fördragets relevanta bestämmelser om EU:s 
demokratiska liv. 

− EU bör eftersträva ett gensvar från allmänheten och genomföra Lissabonstrategin. 

− Kommunikationen och dialogen bör stärkas ytterligare, även om stora framsteg redan har 
gjorts. 

− Den breda debatt som stats- och regeringscheferna önskade har inte utvecklats i 
medlemsstaterna i någon större utsträckning, och det blir svårt att göra verkliga framsteg när 
denna debatt saknas. 

− Ansvaret för debatten under perioden för eftertanke åligger i första hand medlemsstaterna, 
även om EU-institutionerna har ett viktigt ansvar för att stimulera en bred debatt på EU-nivå. 

− EU-institutionerna bör också engagera sig aktivt i debatterna på nationell, regional och lokal 
nivå genom att erbjuda hjälp och stöd i samband med arrangemang. 
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− Det civila samhällets organisationer kan spela en viktig stödjande roll och bör därför göras 
delaktiga i en verklig dialog på lokal, regional och nationell nivå. 

 
– Kontaktperson: Martin Westlake 

(Tfn (32-2) 546 92 2, e-post: martin.westlake@esc.eu.int) 
 

 

2. FINANSIERA EUROPA 
 

• Europeiska unionens solidaritetsfond 
 
− Föredragande: Paolo Barros Vale (Arbetsgivargruppen – PT) 
 
− Referens: KOM(2005) 108 slutlig – 2005/0033 (CNS) – CESE 1256/2005 
 
− Huvudpunkter: 

 
EESK välkomnar de förbättringar som förslaget till förordning kommer att medföra.  
 
EESK anser emellertid att kommissionens förslag bör ändras på tre olika områden för att anpassa 
det till de verkliga behoven: 

 
a) Att vidga tillämpningsområdet genom att inkludera andra oförutsebara katastrofer, i synnerhet 

torka. 
b) Att sänka de relativa tröskelvärden som avser omfattningen av de uppkomna skadorna 

och/eller ge kommissionen större politiskt manöverutrymme. 
c) Att införa flexibilitet med avseende på utgifter som ersätts för att kunna täcka även andra 

relevanta kostnader än de som uttryckligen nämns i förordningen. 
 
− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 

(Tfn (32-2) 546 93 13, e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

• Budgetförordningen 
 
− Föredragande: Umberto Burani (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
− Referens: KOM(2005) 181 slutlig – 2005/0090 (CNS) – CESE 1259/2005 
 
− Huvudpunkter: 
 
EESK stöder kommissionens förslag till ny budgetförordning, i synnerhet avskaffandet av de 
centraliserade förhandskontrollerna och att dessa skall ersättas med kontroller som skall utföras 
innan utbetalning tillåts till redan godkända projekt.  
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EESK vill dock uppmana till försiktighet när det gäller att tillmötesgå den begäran som 
ekonomiavdelningarna på flera institutioner lagt fram om att förenkla och avskaffa olika 
formaliteter och kontroller för kontrakt och bidrag som rör "måttliga belopp". EESK instämmer i 
att kontroller är både kostsamma och tidskrävande, men framhåller att det lovvärda syftet att 
begränsa kostnaderna bör balanseras i relation till behovet att inte ge EU:s medborgare och aktörer 
intrycket att små belopp förvaltas på ett ytligt och nonchalant sätt. 

 
Organisationerna i det civila samhället önskar att all revidering av budgetförordningen skall göras i 
samråd med kommissionen, i en anda av ömsesidig förståelse och med hänsyn till behovet från 
båda parters sida av en god ekonomisk förvaltning. EESK stöder detta krav, men framhåller att alla 
beslut som fattas måste beakta kravet på en sund och öppen förvaltning av offentliga medel. 

 
− Kontaktperson: Alberto Allende 

(Tfn (32-2) 546 96 79, e-post: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

 

3.  MEDBORGARNAS EUROPA: 
 

• Handlingsprogrammet Aktivt medborgarskap 

− Föredragande: Daniel Le Scornet (Övriga intressegrupper – FR) 

− Referens: KOM(2005) 116 slutlig – 2005/0041(CNS) – CESE 1247/2005 

− Huvudpunkter: 
 
Kommissionen föreslår att utvecklingen av ett europeiskt medborgarskap skall bli en av de 
viktigaste prioriteringarna bland EU:s insatser. Detta är enligt EESK:s uppfattning inte bara 
berättigat, utan mycket angeläget och av avgörande betydelse för den fortsatta europeiska 
integrationen. 
 
Ändå tilldelas programmet för perioden 2007–2013 knappa resurser, och de metoder som främjas 
har visserligen visat sig fungera men är inte tillräckligt nydanande i förhållande till de allt tydligare 
utmaningarna. 
 
EESK vill spela en viktig och förmedlande roll i detta betydelsefulla program. 

 
− Kontaktperson: Pierluigi Brombo 

(Tfn (32-2) 546 97 1, e-post: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

Greffe CESE 154/2005  FR/DE/EN/JH-Sv/SK/mp …/… 

mailto:alberto.allende@esc.eu.int


- 4 - 

 
Ungdomspolitik • 

– Föredragande: Jillian van Turnhout (Övriga intressegrupper – IE) 

– Referens: KOM(2005) 206 slutlig – CESE 1248/2005 

– Huvudpunkter: 
 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har genom detta kommissionsmeddelande om 
ungdomspolitik tagit del av den europeiska ungdomspakten och utvecklingen av denna pakt. 
Kommissionens meddelande ger ramarna som kan tjäna som utgångspunkt för den framtida 
politikutvecklingen på områden som rör ungdomar inom EU. 
 
EESK rekommenderar att ungdomarna ställs i centrum i detta ramverk och både uppmuntras och 
ges utrymme att aktivt delta i politikarbetet. Att bidra till förändringar är en viktig 
motivationsfaktor för ungdomars engagemang. Medlemsstaterna och olika institutioner måste 
tillhandahålla de resurser, det stöd och de mekanismer som kan göra det lättare för ungdomar på 
samtliga nivåer att bli delaktiga i beslut och åtgärder som kommer att inverka på deras liv. Endast 
verkligt inflytande leder till verkligt ansvarstagande. 
 
EESK välkomnar att man i pakten fäster särskild uppmärksamhet vid frågan om ungdomar och 
arbete. Ungdomspakten bör dock utformas och genomföras utifrån ett perspektiv där denna aspekt 
ses som ett viktigt mål i sig, och inte bara som en komponent i Lissabonstrategin. En framgångsrik 
Lissabonstrategi är visserligen av vikt för EU:s ungdomar, men ungdomarna är också viktiga för 
att Lissabonstrategin skall bli en framgång. Att investera i ungdomar är avgörande för att uppnå 
ökad tillväxt och sysselsättning, fortlöpande innovationer och starkare entreprenörskap. En 
förutsättning för att Lissabonprocessen skall fungera är att ungdomarna involveras i strategin och 
att de känner att målsättningarna tillhör och engagerar även dem. 
 
EESK anser att följande mål bör inkluderas i medlemsstaternas nationella reformprogram inom 
ramen för Lissabonstrategin: 

• Målet för varje medlemsstat bör vara att minska antalet arbetslösa ungdomar med 50 % under 
perioden 2006–2010 (för närvarande ligger arbetslösheten för åldersgruppen under 25 år på 
17,9 % inom EU). 

• Se till att det finns system för social trygghet som ger ungdomar valmöjligheter när det gäller 
hur deras framtid skall se ut. 

• Vidta åtgärder för att öka ungdomars sociala integration, i synnerhet för att komma åt 
problemet med ungdomar som varken befinner sig i utbildning eller har något arbete och inte 
heller är registrerade som arbetslösa. 

• Fastställa målsättningar för att minska skillnaderna mellan flickor och pojkar när det gäller 
tillgång till yrkesutbildning och teknisk utbildning samt minska skillnaderna i ingångslön. 
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• Lyfta fram vikten av kunskaper i främmande språk för att få ökad tillgång till studier och 
arbete samt för ungdomars rörlighet. 

• Främja ungdomars entreprenörskap genom att ge finansiellt och tekniskt stöd och genom att 
minimera byråkratin i samband med övertagande, överlåtelse och nystart av företag. 

• Stödja en reglerad och kontrollerad allmän barnomsorg och skola för de yngre barnen. Den 
måste också leva upp till överenskomna standarder. 

• Ge extra stöd till missgynnade familjer. 
 
− Kontaktperson: Stefania Barbesta 

(Tfn (32-2) 546 95 10, e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

• Medborgarnas rörlighet i ett utvidgat Europa samt dess konsekvenser 
för transportmedlen 

− Föredragande: Philippe Levaux (Arbetsgivargruppen – FR) 

− Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE1250/2005 

− Huvudpunkter: 
 
− Kommittén anser att medborgarnas rörlighet inom det utvidgade EU absolut måste garanteras 

för att stärka demokratin och bidra till EU:s sammanhållning. 
 
− På basis av tillgängliga uppgifter som visar på en förväntat kraftig utveckling av behoven av 

persontransporter anser EESK att kommissionen borde initiera studier och därefter en 
övergripande och specifik debatt på detta område, vid sidan av studier och debatter om 
utvecklingen på varutransportområdet. 

 
− EESK föreslår att dessa debatter år 2010 ingår i en ny vitbok ”Transportpolitik” som är mer 

djupgående än den från år 2001. Detta skulle kunna göra att behoven av persontransporter 
fram till år 2020/2030 uppfylls. 

 
–  Kontaktperson: Raffaele Del Fiore 

(Tfn (32-2) 546 97 94, e-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

• Dialog mellan det civila samhället i EU och det i kandidatländerna 

− Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT) 

− Referens: KOM(2005) 290 slutlig – CESE 1264/2005 

− Huvudpunkter: 
 
I sina rekommendationer och slutsatser framhåller EESK följande: 
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• Mötet mellan kulturerna och de värden som gemenskapens regelverk står för får inte 
begränsas till Istanbul, Ankara och andra storstäder i Turkiet, utan måste även nå landsorten 
och landsbygdsområden. 

 
• Det civila samhällets organisationer bör få en viktig roll i planeringen och genomförandet av 

informationskampanjen i samband med Turkiets EU-anslutning. 
 

• Förfarandena för att erhålla finansiering bör i största möjliga utsträckning förenklas och 
förklaras ordentligt för de representativa organen i samhället. 

 
• Kommissionens delegation i Turkiet kan bidra på ett väsentligt sätt till en konkret och 

strukturerad dialog mellan civilsamhällets olika sektorer i Turkiet och mellan Turkiet och EU. 
 

• Den turkiska regeringen bör, även med hänsyn till EU:s regelverk, förbättra 
organisationslagstiftningen och undanröja hindren för de icke-statliga organisationernas 
utveckling. 

 
• Kvinnor bör delta i alla samarbetsåtgärder i tillräckligt hög utsträckning och blir 

representerade på lämpligt sätt i organen för dialog och de planerade åtgärderna. 
 

• Olika turkiska organisationer bör få stöd, så att de kan bli medlemmar i europeiska och 
internationella sammanslutningar. 

 
• Turkiets medverkan i utbildningsprogram bör uppmuntras. Universitetsstudier inom ramen för 

Erasmusprogrammet, som bör förstärkas på lämpligt sätt, skulle kunna ge många studenter 
från olika länder tillfälle att mötas och lära sig uppskatta varandra. 

 
• Det går att minska eller avskaffa många av de formella krav som de turkiska miniserierna 

ställer på turkiska företagare eller andra ekonomiska aktörer som vill bedriva verksamhet i 
europeiska länder. 

 
• Ingen möda bör lämnas ospard för att så många européer som möjligt skall få lära känna 

Turkiet och det turkiska folket skall få lära känna Europa. 
 

− Kontaktperson: Gatis Eglitis 
(Tfn: (32-2) 546 81 69, e-post: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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4. VÄRLDSHANDEL 
 

• Planeringen av WTO:s sjätte ministerkonferens – EESK:s ståndpunkt 

− Föredragande: Staffan Nilsson (Övriga intressegrupper – SE) 

− Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1263/2005 

− Huvudpunkter: 
 

EESK framhåller följande i yttrandets rekommendationer och sammanfattning: 
 

• EESK anser att ett lyckat ministermöte i Hongkong skulle innebära en tydlig positiv och 
förtroendeingivande signal om att medlemsstaterna stöder ett starkt multilateralt 
handelssystem.  

 
• EESK ser med oro på det låga tempot i förhandlingarna inför ministermötet i Hongkong.  

 
• Kommittén anser att man bör göra en tydligare åtskillnad mellan olika utvecklingsländer. 

Bestämmelserna om särskild och differentierad behandling är en viktig del av WTO-avtalen 
och man bör hålla fast vid dessa bestämmelser.  

 
• Lyckade jordbruksförhandlingar är en förutsättning för att stora resultat skall kunna uppnås på 

andra förhandlingsområden.  
 

• När det gäller NAMA-paketet (marknadstillträde för icke-jordbruksprodukter) anser EESK 
liksom tidigare att medlemsstaterna bör komma överens om en formel för tullsänkningarna 
och andra centrala inslag i NAMA-paketet. 

 
• EESK beklagar att utfallet av tjänsteförhandlingarna hittills varit så nedslående och stöder 

förslaget att söka efter ytterligare metoder för tjänsteförhandlingarna under månaderna fram 
till ministermötet i Hongkong.  

 
• När det gäller antidumpning och subventioner anser EESK att det bör råda allmän enighet 

bland medlemsstaterna på de områden där ministrarna bör komma överens om att inleda 
förhandlingar om rättsliga frågor. 

 
• Kommittén anser att handelshindren för miljövaror och -tjänster bör undanröjas så fort som 

möjligt. 
 

• EESK anser att det är viktigt att ILO:s internationellt erkända grundläggande arbetstagar-
rättigheter förs in i systemet för internationell handel och att ILO bör tilldelas status som 
permanent observatör i WTO.  
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• Kommittén uppmanar det civila samhällets organisationer att delta i informationskampanjer 
om de frågor som behandlas inom Doharundan. 

 
− Kontaktperson: Gatis Eglitis 

(Tfn: (32-2) 546 81 6, e-post: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 

• Etisk handel och konsumentgarantisystem. 
 

− Föredragande: Richard Adams (Övriga intressegrupper – UK) 
 
− Referens: Förberedande yttrande – CESE 1257/2005 
 
− Huvudpunkter: 

 
• Etisk handel är ett brett område som omfattar rättvisemärkning, arbetsmarknadsnormer och 

uppförandekoder med avseende på produkters ursprung, öppenhet inom finansiella tjänster 
och utvinningsindustrin samt normer för organiska livsmedel, djurs välbefinnande och olika 
miljögarantisystem. 

 
• Genom att använda en uppsättning system som baserar sig på kunskap kan man informera 

både tillhandahållare och producenter av varor och tjänster och stimulera 
marknadsorienterade åtgärder och konsumentreaktioner. Europa har en ledande position i 
världen på detta område. Sådan verksamhet ligger i linje med Lissabonstrategin och bidrar 
samtidigt till uppnåendet av millenniemålen. 

 
• Etisk handel kan innebära ett betydande bidrag till den hållbara utvecklingen och till att direkt 

engagera konsumenterna och få dem att på ett positivt sätt ta ansvar för att hantera 
globaliseringen.  

 
• Inom EU finns mer än 100 märkningssystem ger konsumenterna etiska, sociala, miljömässiga 

och djurskyddsmässiga garantier, och försäljningen överstiger 20 miljarder euro.   
 
• I detta yttrande skall vi kritiskt utforska vilka krav som bör ställas på sådana system för att de 

ska vara effektiva, lämpligheten i EU-politiken såsom den är utformad samt det brådskande 
behovet av klargöranden och samordning. Vi föreslår en politisk ram för bedömning av 
sådana system. 

 
• En sådan ram borde ge en lämplig bas för att kunna jämföra konsumentgarantisystem med 

andra politiska instrument som syftar till att uppnå liknande mål, och hjälpa EU-
institutionerna och medlemsstaterna att samordna politiken. Den skulle också utgöra ett 
praktiskt verktyg för att kunna bedöma hur resurser skall investeras. 

 
• Det föreslås praktiska åtgärder som EU-institutionerna, medlemsstaterna samt människor och 

myndigheter på regional och lokal nivå kan vidta för att befästa, stödja och förstärka dessa 
initiativ.  

Greffe CESE 154/2005  FR/DE/EN/JH-Sv/SK/mp …/… 



- 9 - 

 
− Kontaktperson: Jean-François Bence 

(Tfn: (32-2) 546 93 9, e-post : jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 

5.  MILJÖ 
 

• Energikällor i den framtida energimixen 

− Föredragande: Gerd Wolf (Övriga intressegrupper – DE) 

− Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE1243/2005 

− Huvudpunkter: 
 

EESK utgår ifrån att de fossila bränslena kol, petroleum och naturgas, som för närvarande 
dominerar, även kommer att spela en framträdande roll under överskådlig framtid. Man måste 
vidta nödvändiga åtgärder för att motverka de negativa effekterna av detta (miljöproblem, ökat 
importberoende och därmed försörjningssäkerhet etc.). Kommittén vill fästa uppmärksamheten på 
kol, som har den klart längsta utnyttjandetiden av de ovannämnda energikällorna. Ökat utnyttjande 
av de ansenliga kolförekomsterna i Europa skulle kunna mildra detta beroende.  
 
De energipolitiska åtgärderna måste i första hand bestå av sparåtgärder och effektivare utnyttjande 
av alla energislag, och ökad användning av alternativa energisystem som förnybar kraft och 
kärnkraft. När det gäller åtgärder för energieffektivitet bör man inom energimixen koncentrera 
utnyttjandet av de knappare råvarorna olja och naturgas, som har flexiblare användningsområden, 
till tillämpningar – t.ex. transportdrivmedel, kemiråvara – där det inte går att använda kol utan 
extra kostnader, energiåtgång och CO2-utsläpp. CO2-utsläpp per produktenhet måste med hjälp av 
tekniska framsteg kontinuerligt sänkas. Detta kräver förbättrad energieffektivitet på alla områden 
som berörs av omvandling och användning av energi. De nödvändiga nya kraftverken måste 
utrustas med bästa tillgängliga teknik. På transportområdet måste man på alla sätt satsa på att 
reducera den specifika drivmedelsförbrukningen och inte låta totalförbrukningen stiga ytterligare 
(fordonsteknik, styrsystem). Längre fram påpekas att när el produceras med fossila energislag går 
det på sikt att uppnå signifikant lägre CO2-utsläpp per omsatt energienhet (Clean Coal 
Technology). 
 
Vidareutvecklingen och påskyndandet av alternativa energisystem blir speciellt betydelsefulla. Ett 
villkor för framsteg när det gäller effektivitet på energiområdet och utveckling av alternativa 
energikällor är förstärkt forskning och utveckling. I konsekvens med detta välkomnar kommittén 
att energitemat är en prioritering i det sjunde FoU-ramprogramförslaget, som måste stödjas med 
tillräckliga medel.  
 
– Kontaktperson: Siegfried Jantscher 

(Tfn (32-2) 546 82 87, e-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
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• EU:s skogsbruksstrategi 

− Föredragande: Seppo Kallio (Övriga intressegrupper – FIN) 

− Medföredragande: Hans-Joachim Wilms (Arbetstagargruppen – DE) 

− Referens: KOM(2005) 84 slutlig – CESE 1252/2005 
 
− Huvudpunkter: 

 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén stöder huvuddragen i kommissionens 
meddelande om EU:s skogsbruksstrategi, framför allt när det gäller att främja genomförandet och 
förbättra samordningen. Kommittén stöder kommissionens förslag till handlingsplan och 
rekommenderar att handlingsplanen skall 
 

− innefatta en definition av de olika prioriteringarna och ansvarsområdena, och att det anslås 
tillräckliga resurser till genomförandet,  

− beakta skogsbruksfrågor i samband med att annan gemenskapspolitik genomförs,  
− stödja utvecklingen när det gäller innovativa och marknadsbaserade verksamhetsmodeller för 

miljötjänster inom skogsbruket,  
− skapa en optimal miljö för att trygga skogsbrukssektorns konkurrenskraft och ekonomiska 

bärkraft,  
− främja användningen av trä och andra skogsprodukter i deras egenskap av förnybara och 

miljövänliga råvaror,  
− stödja främjandet av forskning och utveckling på skogsområdet, och  
− identifiera konkreta sätt att förbättra samordningen och informationen när det gäller EU-

beslut i skogsfrågor.  
 
EESK anser att skogsbruksstrategin och genomförandet av denna även fortsättningsvis bör 
baseras på subsidiaritetsprincipen och på principen om ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och 
kulturellt sett hållbart skogsbruk. I samband med att skogsbruksstrategin genomförs bör man se 
till att målen i denna strategi ligger i linje med EU:s Lissabon- och Göteborgsstrategier.  
 

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

 
• Finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyrån – förorening från fartyg 
 
− Föredragande: Eduardo Manuel Chagas (Arbetstagargruppen – PT) 
 
− Referens: KOM(2005) 210 slutlig – 2005/0098 (CNS) – CESE 1244/2005 
 
− Kontaktperson: Anna Wagner  

(Tfn (32-2) 546 83 0, e-post: anna.wagner@esc.eu.int) 
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• Buller i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus 
 
− Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
− Referens: KOM(2005) 370 slutlig – 20050149 COD – 1313/2005 

 
 

6. DJURUPPFÖDNING OCH JORDBRUKSPRODUKTION 
 

• Skydd av slaktkycklingar 
 
− Föredragande: Leif E. Nielsen (Övriga intressegrupper – DK) 
 
− Referens: KOM(2005) 221 slutlig – 2005/0099(CNS) – CESE 1246/2005 
 
− Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio 

(Tfn (32-2) 546 94 54, e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Risk- och krishantering inom jordbruket 
 
− Föredragande: Gilbert Bros (Övriga intressegrupper – FR) 
 
− Referens: KOM(2005) 74 slutlig – CESE 1245/2005 
 
− Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio 

(Tfn (32-2) 546 94 5, e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• GOM för socker 
 
– Föredragande: Jean-Paul Bastian (Arbetsgivargruppen – FR) 
 
– Referens: KOM(2005) 263 slutlig – 2005/0118-0119-0120 (CNS) – CESE 1251/2005 
 
– Huvudpunkter: 
 
EESK inser att det är nödvändigt att se över den gemensamma organisationen av marknaden för 
socker, men anser att reformförslagen går alltför långt i fråga om minskad produktion och sänkta 
priser. Dessa minskningar får enligt kommitténs åsikt betydande återverkningar på den europeiska 
sockersektorn, särskilt genom förlusten av minst 150 000 arbetstillfällen i regioner som ofta 
befinner sig i en svår ekonomisk situation. 
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Europeiska ekonomiska och sociala kommittén framhåller därför följande: 

 
• Kommittén stöder de minst utvecklade ländernas begäran att få förhandla med unionen om 

kvoter för sockerimport.  
• EESK insisterar på att prissänkningarna skall spridas ut på en längre tid och uttryckligen 

begränsas till internationella åtaganden. 
• Kommittén rekommenderar att interventionsordningen bibehålls.  
• EESK begär att den partiella kompensation som utbetalas till odlare för inkomstbortfall till 

följd av sänkta sockerbetspriser skall höjas så mycket som möjligt och betalas ut till fullo. 
• Kommittén stöder kommissionens förslag till omstruktureringsprogram, men begär att odlarna 

skall ha rätt till medbestämmande och att ett stöd utbetalas till odlare som berörs av 
industrinedläggningar för att de skall kunna omstrukturera sin verksamhet.  

• EESK yrkar på att EU:s strukturfonder och Europeiska socialfonden skall kunna användas för 
att, utöver de nödvändiga ersättningarna, ge större möjligheter till omläggning för de 
arbetstagare som drabbas av omstruktureringen av EU:s sockerindustri. 

• Kommittén anser det vara nödvändigt och brådskande att sockersektorn involveras i 
energidebatten (politiken för biobränslen) som ett sätt att bidra till att minska de negativa 
återverkningarna av reformen. 

• EESK anmodar rådet att uppmärksamma situationen i regioner med svårigheter och regioner 
med små möjligheter att odla lönsamma alternativa grödor. 

 
Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio − 
(Tfn (32-2) 546 94 5, e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

• GOM för utsäde 
 
− Föredragande: Gilbert Bros (Övriga intressegrupper – FR) 
 
− Referens: KOM(2005) 384 slutlig – 2005/0164(CNS) – CESE 1254/2005 
 

− Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio 
(Tfn (32-2) 546 94 54, e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

• GMO för humle 
 
− Föredragande: Adalbert Kienle (Arbetsgivargruppen – DE) 

− Referens: KOM(2005) 386 slutlig – 2005/0162(CNS) – CESE 1258/2005 

Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio − 
(Tfn (32-2) 546 94 5, e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 
 

• GOM för vin 
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− Föredragande: Pedro Barato Triguero (Övriga intressegrupper – ES) 
 
− Referens: KOM(2005) 395 slutlig – 2005/0160 (CNS) – CESE 1255/2005 
 

Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio − 
(Tfn (32-2) 546 94 54, e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

7.  PRIVAT EGENDOM OCH SKATTER 
 

•  Arv och testamente 
 
– Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargruppen – FR) 
 
– Referens: KOM(2005) 65 slutlig – CESE 1242/2005 
 
– Huvudpunkter: 

  
Gemenskapslagstiftning rörande domstols behörighet, tillämplig lagstiftning och ömsesidigt 
erkännande i arvsärenden med internationell dimension bör ta formen av en förordning. 
 
Kommittén delar kommissionens åsikt att det för närvarande är omöjligt att utforma en enhetlig 
lagstiftning rörande testamenten och internationella arv som kan gälla i alla EU-länder. Kommittén 
stöder de arbetsområden och prioriteringar som föreslås, eftersom framsteg på dessa områden 
skulle innebära en lösning på flera praktiska problem. 
 
Kommittén anser att ett gemensamt system är att föredra framför att arvsärenden behandlas på 
många olika sätt. Man bör dock göra undantag i vissa fall, t.ex. när det gäller fast egendom och 
viss lös egendom i utlandet. 
 
Kommittén stöder gemenskapens Haagprogram när det gäller skapandet av ett europeiskt certifikat 
om arv och inrättandet av ett system för registrering av testamenten. 
 
Det europeiska systemet för registrering bör under alla omständigheter vara förenligt med 
Baselkonventionens och Washingtonkonventionens respektive system. 
 
Kommittén vill fästa kommissionens uppmärksamhet på de skatteproblem som kan uppstå för 
arvtagare till egendom som finns i två eller flera länder.  
Man bör särskilt skydda intressena för arvtagare som saknar rättslig handlingsförmåga. 
 
− Kontaktperson: Nemesio Martínez 

(Tfn (32-2) 546 95 01, e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga som inte är etablerade 
inom landets territorium 

 
− Föredragande: Umberto Burani (Arbetsgivargruppen – IT) 

 
− Referens: KOM(2004) 728 slutlig – 2005/0807 (CNS) – CESE 1260/2005 
 
− Huvudpunkter: 
 
EESK stöder alla förslag till förenkling av den byråkrati som drabbar användarna, särskilt om 
denna förenkling, som i detta fall, också medför enklare rutiner inom den statliga förvaltningen 
och uppmuntrar till en bättre arbetsorganisation. 
 
EESK stöder helt och fullt förslaget att kräva att den offentliga myndigheten alltid snabbt skall 
besvara alla inlämnade ansökningar, även om man kan fråga sig om tidsfristerna för att bemöta 
ansökningarna är realistiska för EU:s samtliga 25 medlemsländer. 
 
EESK påpekar att en dröjsmålsränta på 1 % per månad motsvarar en sammansatt årlig ränta på 
12,68 %, som i vissa länder skulle kunna överstiga gränsen för en nivå som kan anses oskälig. 
EESK föreslår därför att artikel 8 ändras: Räntan borde i varje land beräknas utifrån den ränta 
som i den nationella lagstiftningen tillämpas på försumliga skattebetalare. 
 
− Kontaktperson: Imola Bedö 

(Tfn: (32-2) 546 83 62, e-post: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
8. NY INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 

 
• Förlängning av IKT-programmet Modinis 
 
− Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargruppen – FR) 
 
− Referens: KOM(2005) 347 slutlig – 2005/0144(CNS) – CESE 1262/2004 
 
− Kontaktperson: Anna Wagner  

(Tfn (32-2) 546 83 06, e-post: anna.wagner@esc.eu.int) 
 

• Frekvensband – radiobaserad personsökningstjänst 
 
− Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargruppen – FR) 
 
− Referens: KOM(2005) 361 slutlig – CESE 1261/2005 
 
− Kontaktperson: Anna Wagner  

(Tfn (32-2) 546 83 06, e-post: )anna.wagner@esc.eu.int  
_____________ 
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