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Denna plenarsession präglades av ett öppet sammanträde om "Klimatförändringarna och 
Lissabonstrategin"  samt av besöket av Léonard Orban, ledamot av Europeiska kommissionen, som 
talade om "Flerspråkighet – en politik för och tillsammans med samtliga aktörer". 
 
 
1. KLIMATFÖRÄNDRINGARNA 
 

• Klimatförändringarna och Lissabonstrategin 
− Föredragande: Ernst Ehnmark (Arbetstagargruppen – SE) 
 
− Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1458/2007  
 
− Huvudpunkter: 

 
Klimatförändringarna är inte bara ett hot mot välfärden, utan också ett hot mot vår överlevnad. 
Detta globala hot blir allt större i takt med att utsläppen fortsätter öka. Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén (EESK) ber Europeiska kommissionen att omgående lansera program och 
åtgärder för att genomföra de omfattande målen som Europeiska rådet satte upp i mars 2007. 
Medborgarna väntar på tydliga signaler om prioriteringar och åtgärder. Europa borde ta 
ledningen i arbetet med att genomföra och inte bara planera dessa mål. 
 
EESK rekommenderar bestämt att Lissabonstrategin för konkurrenskraft och sysselsättning 
inbegriper en stor arbetsinsats mot klimatförändringarna. Genom att använda Lissabonstrategin 
som redskap och göra den "grön", kan EU använda en existerande struktur med en väl beprövad 
metod och ett väl fungerande samordningssystem. EU måste maximera effektiviteten och 
använda existerande synergier när så är möjligt. Att bekämpa klimatförändringarna kan generera 
positiva konkurrenskraftiga effekter. Globala marknader letar efter nya energisparande lösningar, 
t.ex. på transportområdet. Man bör investera mer i forskning och utveckling. 
 
Det är viktigt, både ur ekonomisk synvinkel och klimatförändringsperspektiv, att åtgärder vidtas 
i linje med Lissabonstrategins mål om "hållbar tillväxt". Den nya Lissabonstrategins 
treårsprogram bör därför noga se över definitionen av "tillväxt". Man bör främja tillväxt som är 
koldioxidneutral eller till och med ger positiv kolbalans. Kommittén har vid flera tillfällen 
påpekat att tillväxt inte längre kan betraktas enbart i kvantitativa termer –  ett nytt begrepp 
behövs som sätter kvalitativa mål baserade på hållbarhetskriterier i första rummet. Dessa 
hållbarhetskriterier inbegriper naturligtvis en frikoppling av tillväxt från växthusgasutsläpp. 

 
− Kontaktperson: Robert Kaukewitsch 
  (Tfn (32-2) 282 23 66 – e-post: robert.kaukewitsch@eesc.europa.eu) 
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2. ENERGI 
 
• Lägesrapport om biodrivmedel 
− Föredragande: Edgardo Maria Iozia (Arbetstagargruppen – IT) 
 
− Referens: KOM(2006) 845 slutlig – CESE 1449/2007 
 
− Huvudpunkter: 
 

Slutsatser och rekommendationer 
 

• EESK instämmer i stort sett med slutsatserna från Europeiska rådets vårmöte den 8–9 
mars.  

 
• Första generationens biodrivmedel uppvisar många nackdelar och motsvarar inte helt de 

europeiska målsättningarna. Produktionskostnaden och miljökostnaden är höga, man 
använder spannmål som annars skulle gå till livsmedel och djurfoder, och detta är en av 
orsakerna till att spannmålspriserna på världsmarknaderna ökar. 

 
När det gäller biodiesel föreligger framför allt följande problem: 

 
− Begränsad produktivitet. 
− Ökade kostnader (0,4–0,7 euro/liter). 
− Stabilitetsproblem (oxygenerade grupper) och lagringssvårigheter. 
 

Bioetanol medför i stället följande problem:  
 

− Produktiviteten begränsas (men i lägre grad än när det gäller biodiesel). 
− Förbrukningen av vatten och gödningsmedel ökar. 
− De befintliga ledningarna för oljebaserade bränslen är inte lämpliga för att 

transportera bioetanol (korrosionsproblem).  
 

• Kommittén betonar att det är nödvändigt att man inte bara undersöker biodrivmedlens 
sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter, utan även de tekniska problem som är 
förbundna med dessa bränslen. Framför allt kan man ifrågasätta avkastningen med 
avseende på biodrivmedlens råvaror. Av 1 ton betor får man ut cirka 400 liter bioetanol 
(cirka 1 500 Mcal). Detta förhållande är inte ekonomiskt tillfredsställande och 
effektiviteten är låg om man ser på hur mycket energi som krävs för att omvandla 
biomassan till biodrivmedel.  
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• Kommittén konstaterar att man från en strikt miljösynpunkt bör beakta riskerna för 
skogsavverkning och de risker som sammanhänger med lagring av råvaror. Man bör 
noggrant och uppmärksamt undersöka de biologiska och biokemiska problemen. 

 
• EESK anser att det är nödvändigt att ägna markvård och markskydd särskild 

uppmärksamhet.  
 

• Kommittén rekommenderar kommissionen och de övriga EU-institutionerna att särskilt 
beakta problemet med vattenförbrukning vid framställningen av biodrivmedel.  

 
• Kommittén anser att det behövs ytterligare stöd till forskningen om och utvecklingen av 

andra och tredje generationens biodrivmedel, t.ex. biobutanol.  
 

• EESK anser även att utvecklingen av biodrivmedel medför möjligheter för den 
europeiska ekonomin, genom att den bidrar till uppfyllande av Lissabonagendans mål. 

 
• De möjligheter som jordbrukarna ser inom utvecklingen av biodrivmedel bör uppmuntras. 

 
• Kommittén rekommenderar kommissionen att undersöka möjligheten att utvidga systemet 

med utsläppsrätter till transportsektorn, eftersom detta skulle ge ytterligare ett incitament 
till ökad effektivitet i sökandet efter nya lösningar som minskar skadliga utsläpp.  

 
• Kommittén uppmanar kommissionen att införa en obligatorisk och fullständig certifiering 

som möjliggör en hållbar produktion av biodrivmedel på alla stadier.  
 
− Kontaktperson: Sven Dammann  
 (Tfn (32-2) 546 93 66 – e-post: svenn.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 
• Minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon 
− Föredragande: Virgilio Ranocchiari (Arbetsgivargruppen – IT) 

 
− Referens: KOM(2007) 19 slutlig – CESE 1450/2007 
 
− Huvudpunkter: 
 

EESK stöder kommissionens initiativ och anser att förbättrad personbilsprestanda måste förenas 
med tillverkarens förmåga att genomföra förbättringarna, såväl ekonomiskt som tekniskt, och 
dessutom måste de potentiella köparna ha råd att betala för dem. Man bör skapa en lagstiftning 
som är så socialt, ekonomiskt och miljömässigt effektiv som möjligt. I en detaljerad 
konsekvensanalys måste faktorer som kostnads- och nyttoanalys av de olika lösningarna, 
alternativa bränslen, skattelättnader, lättrullande däck etc. beaktas. EESK hoppas också att det 
lagstiftningsinstrument som man väljer ska visa sig så neutralt som möjligt vad gäller 
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konkurrensen mellan tillverkarna. EESK ställer sig slutligen tveksam till kommissionens avsikt 
att införa lagstiftning också för lätta nyttofordon.  

 
− Kontaktperson: Siegfried Jantscher 
  (Tfn (32-2) 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 
3. LISSABONSTRATEGIN 
 

• Entreprenörsanda och Lissabonagendan 
− Föredragande: Madi Sharma (Arbetsgivargruppen – UK) 
 
− Föredragande: Jan Olsson (Övriga intressegrupper – SE) 
 
− Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1460/2007  
 
− Huvudpunkter: 
 

 Kommittén 
 

• anser att entreprenörskap i dess bredaste mening inom ramen för Lissabonagendan bör 
föras fram som ett nyckelverktyg för att skapa tillväxt och bättre arbetstillfällen, uppnå 
social sammanhållning och bekämpa social utslagning, 

 
• anser att varje individs kreativitet och potential måste stimuleras inom utbildning och 

fortbildning för alla åldrar och förmågor, 
 

• understryker att offentliga och privata aktörer bör aktiveras i arbetet för att utveckla 
entreprenörsanda i bredaste mening inom grupper och organisationer samt hos enskilda 
personer, 

 
• uppmanar Europeiska kommissionen att utarbeta en ram för hur man ska se över 

framstegen och sprida bästa metoder; utbyte av bästa metoder är betydelsefullt och 
framstegen kan övervakas genom årliga utvärderingskonferenser, 

 
• vill att arbetsmarknadens parter överväger fördelarna med att verka för en 

entreprenörsanda och att de finner en gemensam grund för ett heltäckande arbete,  
 

• understryker att den sociala ekonomin och de icke-statliga organisationernas roll när det 
gäller att utveckla entreprenörsandan för samhälleliga syften och sociala innovationer 
måste främjas, 
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• stöder till fullo initiativet ”Entreprenörskap för alla” från GD Sysselsättning, socialpolitik 
och lika möjligheter, och har för avsikt att delta aktivt i det, 

 
• understryker att massmedia har stor betydelse för att skapa ett EU där entreprenörsanda 

råder,   
 

• uppmanar kommissionsledamöterna Ján Figel' och Günter Verheugen att inom ramen för 
Lissabonagendan och i en gemensam insats från GD Utbildning och kultur och GD 
Näringsliv och industri stödja nyttan av och värdet i entreprenörsandans kunskaper och 
attityder genom att utnämna 2009 till året för kreativitet, innovation och 
entreprenörsanda. 

 
− Kontaktperson: Torben Bach Nielsen  
  (Tfn (32-2) 546 96 19 – e-post: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
 
4. TRANSPORTER 
 
• Minskning av vägtransporternas utsläpp av växthusgaser 
− Föredragande: Derek Osborn (Övriga intressegrupper – UK) 
 
− Referens: KOM(2007) 18 slutlig – 2007/0219 (COD) – CESE 1454/2007  
 
− Huvudpunkter: 
 

EESK ger sitt fulla stöd till unionens plan att bekämpa klimatförändringarna genom att minska 
utsläppen av växthusgaser. Kommittén anser att man måste börja från grunden inom 
transportsektorn och vidta åtgärder för att komma till rätta med det tryck som har lett till en 
ständig tillväxt av alla trafikformer under flera år. Kommittén anser också att det fortfarande 
finns stort utrymme för en förbättring av energieffektiviteten inom alla transportformer. 
Kommittén beklagar att kommissionens ursprungliga intentioner beträffande effektiviteten hos 
bilmotorerna uppenbarligen har försvagats och därmed även trycket på bilindustrin när det gäller 
att uppnå högre normer.  
 
Kommittén är i princip positiv till den ökade användningen av biobränsle i unionen. EESK anser 
dock att man måste göra en mycket noggrann bedömning av de övergripande koldioxideffekterna 
av biobränslen och hålla takten och balansen i ökningen under uppsikt. Kommissionen bör mer 
specifikt förklara hur man tänker uppnå målet att öka biobränslenas andel till 10 % senast år 
2020 med tanke på de villkor som rådet ställt för detta mål, och man bör vara beredd att ändra sin 
strategi om denna visar sig vara mindre verksam än man hoppats när det gäller att minska 
utsläppen av koldioxid eller om den får andra oönskade effekter på strukturen i jordbruket i 
världen eller den biologiska mångfalden.  
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EESK medger att det ändå är lämpligt att ändra reglerna för bränslespecifikationer i enlighet med 
förslaget i direktivet för att därigenom möjliggöra produktion och försäljning av en ny bensin 
med hög andel biobränsle, förutsatt att farhågorna beträffande eventuella föroreningseffekter 
beaktas.  
 
Kommittén stöder helhjärtat förslaget att bränsleindustrin ska åläggas att övervaka och rapportera 
om utsläppen av växthusgaser från de bränslen som den för ut på marknaden under hela 
livscykeln och att den ska åläggas att minska dessa utsläpp med 1 % per år mellan åren 2010 och 
2020. Kommittén anser att det finns starka skäl för att genomföra dessa åtgärder på EU-nivå 
snarare än på nationell nivå. 

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

• Motorfordon – skyltlyktor  
 Yttrande kategori C 
 
− Referens: KOM(2007) 451 slutlig – 2007/0162 (COD) – CESE 1447/2007 

 
− Kontaktperson: João Pereira Dos Santos  
  (Tfn (32-2) 546 92 45 - e-post: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 
• Traktorer/dämpning av radiostörningar  
 Yttrande kategori C 
 
− Referens: KOM(2007) 462 slutlig – 2007/0166 (COD) – CESE 1448/2007 
 
− Kontaktperson: João Pereira Dos Santos  
  (Tfn (32-2) 546 92 45 - e-post: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 
• Kontroller av vägtransporter av farligt gods (genomförandebefogenheter) 
 Yttrande kategori C 
  
− Referens: KOM(2007) 509 slutlig – 2007/0184 (COD) – CESE 1453/2007 
 
− Kontaktperson: Siegfried Jantscher  
  (Tfn (32-2) 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
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5. INDUSTRIPOLITIK OCH INNOVATION 
 

• Initiativet för innovativa läkemedel/upprättande av gemensamt företag 
− Föredragande: Gérard Dantin (Arbetstagargruppen – FR) 
 
− Referens: KOM(2007) 241 slutlig – 2007/0089 (CNS) – CESE 1441/2007 
 
− Huvudpunkter:  

 
EESK ser positivt på det breda samråd som föregick utarbetandet av förordningen, och stöder 
den avsikt som tillkännagetts att årligen presentera en rapport om det gemensamma företagets 
resultat. Däremot beklagar kommittén frånvaron av en detaljerad redogörelse för funktionssätt 
och resultat i fråga om de tidigare europeiska teknikplattformarna. 
 
Läkemedelsindustrin betraktas som en grundläggande strategisk sektor, och dess produkter bidrar 
på ett väsentligt sätt till de europeiska medborgarnas hälsa och välbefinnande. Mot den 
bakgrunden, och med tanke på Europas tillbakagång när det gäller läkemedelsforskning, är det 
särskilt välmotiverat att inrätta ett gemensamt företag för Initiativet för innovativa läkemedel. 
 
EESK rekommenderar därför följande: 
 

• att förbättra prognoserna för nya läkemedels säkerhet och effektivitet, 
 
• att undvika det resursslöseri som orsakas av dubbelarbete inom den privata och offentliga 

sektorn, 
 
• att överbrygga kompetensbrister, och  
 
• att skapa ett instrument som ger de nödvändiga samverkanseffekterna. 

 
− Kontaktperson: Claudia Drewes-Wran  
  (Tfn (32-2) 546 80 67 – e-post: claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
• Teknikinitiativet för inbyggda datasystem/upprättande av gemensamt 

företag (ARTEMIS) 
− Föredragande: Gérard Dantin (Arbetstagargruppen – FR) 
 
− Referens: KOM(2007) 243 slutlig – 2007/0088 (CNS) – CESE 1442/2007 
 
− Huvudpunkter:  
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EESK understryker vikten av den nyskapande strategi som föreslås i fråga om investeringar och 
som innebär att man för samman gemenskapens, företagens och medlemsstaternas resurser och 
FoU-strukturer. 
 
Enligt EESK utgör det gemensamma företaget Artemis, som bygger på ett offentlig-privat 
partnerskap, en hörnsten för inrättandet av ett gemensamt europeiskt forskningsområde och ett 
viktigt bidrag till de europeiska företagens konkurrenskraft. 
 
EESK rekommenderar därför följande: 
 

• En verklig förenkling av förfarandena.  
 
• Ett informationsprogram som bidrar till mobiliseringen av nödvändiga ekonomiska 

resurser. 
 
• Genomförande av yrkesutbildningsprogram som gör det möjligt att ge arbetstagarna de 

kvalifikationer som fordras för de arbetsplatser som Artemis kräver. 
 
− Kontaktperson: Claudia Drewes-Wran  
  (Tfn (32-2) 546 80 67 – e-post: claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
 
• Bildandet av det gemensamma företaget Clean Sky  
− Huvudföredragande: Gérard Dantin (Arbetstagargruppen – FR) 
 
− Referens: KOM(2007) 315 slutlig – 2007/0118 (CNS) – CESE 1443/2007 
 
− Kontaktperson: Filipa Pimentel  
  (Tfn (32-2) 546 84 44 – e-post: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 
• Bildande av det gemensamma företaget ENIAC  
− Huvudföredragande: Gérard Dantin (Arbetstagargruppen – FR) 
 
− Referens: KOM(2007) 356 slutlig – 2007/0122 (CNS) – CESE 1444/2007 
 
− Kontaktperson: Filipa Pimentel  
  (Tfn (32-2) 546 84 44 – e-post: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
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6. JORDBRUKSPOLITIK 
 
• Hälsotillståndet inom den gemensamma jordbrukspolitiken och dess 

framtid efter 2013 
− Föredragande: Adalbert Kienle (Arbetsgivargruppen – DE) 
 
− Referens: Förberedande yttrande – CESE 1457/2007  
 
− Huvudpunkter: 
 

EESK anser att man vid bedömningen av hälsotillståndet bör prioritera en ingående översyn dels 
av de administrativa bestämmelserna för gårdsstödet dels av genomförandet av tvärvillkoren. Om 
man vill satsa på multifunktionaliteten och skyldigheterna enligt artikel 33 i EG-fördraget (mål 
för den gemensamma jordbrukspolitiken) kräver detta enligt EESK:s mening också i framtiden 
åtgärder 
 

• med vilka man kan bemöta riskerna för en allt större instabilitet på 
jordbruksmarknaderna, 

 
• med vilka man kan se till att produktionen med höga normer inte visar sig bli meningslös 

genom import av produkter som inte uppfyller EU:s krav, 
 
• som bidrar till ett mångfaldigt utbud av livsmedel också i framtiden. 

 
− Kontaktperson:  Arturo Iñiguez Yuste  
  (Tfn (32-2) 546 87 68 –  e-post: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

7. REGIONALPOLITIK 
 

• Utformning av kompensationsersättning till mindre gynnade områden 
fr.o.m. 2010 

− Föredragande: Adalbert Kienle (Arbetsgivargruppen – DE) 
 
− Referens: Yttrande på eget initiativ– CESE 1456/2007  
 
− Huvudpunkter: 
 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén anser att regioner med naturbetingade handikapp 
behöver och förtjänar särskild offentlig och politisk uppmärksamhet. Detta gäller också för de 
"områden med specifika nackdelar" (mellanliggande områden) som behandlas i detta yttrande. 
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EESK anser att den kompensationsersättning som EU och medlemsstaterna finansierar 
gemensamt är ett nödvändigt instrument för att bevara kulturlandskapet och jordbruket i dessa 
områden och påpekar att det kommer att bli nödvändigt att säkerställa en mer tillförlitlig 
utbetalning av kompensationsersättningar. 

 
− Kontaktperson: Arturo Iñiguez Yuste  
  (Tfn (32-2) 546 87 68 – e-post: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

8. UTVECKLINGSBISTÅND 
 

• Mot en utvecklingsfrämjande EU-politik för invandring och samarbete 
med ursprungsländerna 

− Föredragande: Luis Miguel Pariza Castaños (Arbetstagargruppen – ES) 
 
− Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1461/2007 
 
− Huvudpunkter: 
 

Sedan 2006 har analyser av sambanden mellan migration och utveckling gett upphov till ett nytt 
sätt att betrakta migration som tar hänsyn till ursprungsländernas intressen och därmed överger 
det synsätt som hittills varit förhärskande i Europa, det vill säga att migrationspolitiken enbart 
har tagit hänsyn till det egna värdsamhällets behov och intressen. 
 
Hittills har EU i sina biståndsinsatser ägnat föga uppmärksamhet åt migrationens roll i kampen 
mot fattigdom.  
 
Även om den inte direkt syftar till att vare sig främja eller bromsa migrationsströmmar så kan 
kampen mot fattigdom och sociala klyftor bidra till att undanröja orsakerna bakom oönskad 
emigration. 
 
EESK föreslår kommissionen, Europaparlamentet och rådet att den yttre politiken ska främja en 
internationell ram för migration, baserad på den allmänna förklaringen om de mänskliga 
rättigheterna, konventionen om civila och politiska rättigheter och konventionen om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter. 
 
EESK stöder en ny strategi för EU:s immigrationspolitik. Invandringspolitiken bör föras i 
samarbete med ursprungsländerna så att migrationen kan fungera som en utvecklingsfaktor i 
dessa länder. Detta innebär att man måste ompröva många aspekter på detta politikområde, 
inklusive kriterierna för inresa och vistelse samt möjligheterna till rörlighet för invandrare. 
 
För att optimera fördelarna för ursprungsländerna anser EESK att man måste sänka kostnaderna 
för den finansiella förmedlingen vid penningförsändelser. 
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EU bör stödja de transnationella migrantnätverken eftersom man på så vis kan främja 
utvecklingen i ursprungsländerna.  
 
EESK förespråkar hemvändande och utökade möjligheter till rörlighet som ett sätt att få tillbaka 
humankapitalet och undvika kunskapsflykt. Kommittén efterlyser också en invandringspolitik i 
linje med utvecklingsmålen, eftersom man genom att ta emot invandrare bidrar till utvecklingen. 
 

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

9. SOCIAL TRYGGHET OCH SKYDD FÖR ARBETSTAGARE 
 
• Krediter och social utslagning i överflödssamhället  
− Föredragande: Jorge Pegado Liz (Övriga intressegrupper – PT) 
 
− Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1459/2007  
 
− Huvudpunkter: 
 

I frånvaron av gemenskapsriktlinjer på detta område har medlemsstaterna utvecklat sina egna 
rättsliga system för att förhindra att enskilda personer eller familjer hamnar i överskuldsättning, 
för att ta hand om sådana fall och för att stödja och hjälpa de drabbade ur sin situation. 
 
I yttrandet föreslås att det bör inrättas ett europeiskt observationsorgan för överskuldsättning som 
ska övervaka utvecklingen av denna företeelse på EU-nivå. Centrumet ska fungera som ett forum 
för dialog mellan alla berörda parter samt föreslå och samordna åtgärder för att förhindra och 
begränsa problemet, och därefter utvärdera åtgärderna. 
 
Kommittén är emellertid medveten om att en så omfattande samordning som det rör sig om här 
bara är möjlig om kommissionen, Europaparlamentet och rådet utifrån en nära dialog med det 
organiserade civila samhället som företräder dem som främst berörs av problemet (familjer, 
arbetstagare, konsumenter, finansinstitut m.m.) beslutar sig för att placera denna fråga högt på 
dagordningen. 
 
Det rekommenderas livligt att den nödvändiga uppföljningen görs i form av grundläggande 
studier, samråd och lagstiftningsförslag och andra relevanta och lämpliga förslag, med inledning 
av en grönbok där man ringar in frågans olika aspekter och där alla berörda parter får göra sig 
hörda genom ett brett offentligt samråd. 
 
EESK uppmanar Europaparlamentet och rådet att ta till sig de farhågor som det civila samhället 
framför i detta yttrande och föra upp dem som en viktig punkt på sin politiska agenda. 
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− Kontaktperson: Ewa Kaniewska 
  (Tfn (32-2) 546 81 17 – e-post: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
 
• Övergrepp mot äldre 
− Föredragande: Renate Heinisch (Övriga intressegrupper – DE) 
 
− Referens: Förberedande yttrande – CESE 1465/2007 (f–7652)  
 
− Huvudpunkter: 
 

 Kommittén 
 

• understryker att enligt artikel 25 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna ska äldre människors rätt att leva ett värdigt och oberoende liv erkännas och 
respekteras; att bemöta denna demografiska förändring på ett positivt sätt är en utmaning 
inför framtiden,  

 
• understryker att övergrepp mot äldre är ett mycket åsidosatt ämne; riskerna är särskilt 

stora för äldre som är beroende av vård och/eller som är isolerade i hemmet eller befinner 
sig på en vårdinstitution; 

 
• uppmanar därför EU:s ordförandeskap, Europeiska kommissionen och medlemsstaternas 

regeringar att ta sig an frågan om övergrepp mot äldre, framför allt i vårdsituationer, 
 

• anser att det behövs en strategi som omfattar hela Europa och att en EU-omfattande 
studie om övergrepp mot äldre, framför allt i vårdsituationer, måste ligga till grund för 
denna strategi,  

 
• anser att det absolut behövs ett nationellt och EU-omfattande utbyte rörande förfaranden 

och modeller för "god praxis" för att man ska kunna säkra kvaliteten och utveckla normer 
inom vården, 

 
• erfar att åtgärder för att förhindra övergrepp mot äldre, framför allt i vårdsituationer, blir 

effektiva endast om de vidtas på rätt nationell nivå och därför måste man upprätta 
nationella handlingsplaner som framför allt tar hänsyn till följande punkter:  

 
• Man måste undanröja de tabun som finns kring övergrepp mot äldre genom att informera 

allmänheten.   
 

• Man måste anta allmänna riktlinjer och lämpliga rättsliga grunder som ligger i linje med 
EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.  
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• Man måste utarbeta nationella rapporter om förebyggande av övergrepp mot äldre som 

vårdas i hemmet eller på vårdinstitutioner.  
 

• Man måste förbättra informationstillgången för individer och institutioner som är direkt 
involverade i vårdsituationen i syfte att öka deras möjligheter till insatser och stärka 
samarbetet. 

 
• Man måste skapa ett heltäckande nätverk av lättillgängliga rådgivare med tystnadsplikt.  

 
• Man måste skapa möjligheter till avlastning för anhörigvårdarna och kontakt- och 

stödmöjligheter för vårdpersonalen. 
 

• Man måste skapa nätverk för alla aktörer och institutioner som är direkt involverade i 
vårdsituationen.  

 
− Kontaktperson: Torben Bach Nielsen  
  (Tfn (32-2) 546 96 19 – e-post: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu 
 
 
• Gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet 
− Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargruppen – FR) 
 
− Referens: KOM(2007) 46 slutlig – 2007/0020 (COD) – CESE 1463/2007 
 
− Huvudpunkter: 
 

Kommittén ger sitt stöd till den föreslagna förordningen och dess rättsliga grund. Förslaget är i 
linje med principerna om subsidiaritet och proportionalitet samtidigt som det möjliggör insamling 
av användbar statistik för att genomföra den gemensamma arbetsmiljöstrategin, för vilken en 
tydlig rättslig ram har blivit nödvändig. 
 
EESK vill understryka vikten av gemensamma definitioner och system för erkännande, framför 
allt när det gäller arbetstagares rörlighet, på följande områden: 

 
• Olycksfall i arbetet och olycksfall under resa.  
 
• Arbetssjukdomar som förorsakats av arbetsförhållanden och/eller produkter som används 

i arbetet. 
 
• Tillfällig eller varaktig arbetsoförmåga och invaliditet som förorsakats av arbetsrelaterade 

olyckor och sjukdomar, och förlorade arbetsdagar. 
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Kommittén anser att man i förteckningen över antalet olycksdrabbade personer per olyckskategori 
bör ta hänsyn till de berörda personernas kön och ålder, och i så stor utsträckning som möjligt 
även till anställningsform. I detta sammanhang är det mycket viktigt att se till att personuppgifter 
behandlas konfidentiellt. 
 
Kommittén anser att samarbetet med ILO och WHO bör utvecklas. Kommittén menar att den 
föreslagna förordningen är ett ytterst användbart medel för att harmonisera definitionen av de 
uppgifter som ska registreras samt metoderna för att insamla och analysera uppgifterna. 

 
− Kontaktperson: Alan Hick 
  (Tfn (32-2) 546 93 02 – e-post: alan.hick@eesc.europa.eu) 
 
 

• Social trygghet för anställda och deras familjemedlemmar 
− Föredragande: José Isaías Rodríguez García-Caro (Arbetsgivargruppen – ES) 
 
− Referens: KOM(2007) 159 slutlig – 2007/0054 (COD) – CESE 1464/2007  
 
− Huvudpunkter: 
 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén stöder de ändringar som införs i bilagorna till 
förordning nr 1408/71 och är övertygad om att de kommer att leda till förbättringar av innehållet 
i förordningen och vara till fördel för de EU-medborgare som berörs av dess tillämpning. Stödet 
gäller i synnerhet de ändringar som gör det möjligt att utvidga samordningen till att omfatta vissa 
förmåner som tidigare omfattades av undantag och inte kunde överföras. 
 
Som företrädare för arbetsmarknadsparterna och det organiserade civila samhället vill 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén fästa uppmärksamheten på hur långsam 
lagstiftningsprocessen är när det gäller förslaget till tillämpningsförordning nr 883/2004.  Om 
denna förordning hade trätt i kraft hade kommittén inte behövt utarbeta detta yttrande. EESK vill 
därför uppmana Europaparlamentet och rådet att i så hög grad som möjligt påskynda 
beslutsförfarandet så att den nya samordningen av de sociala trygghetssystemen snarast kan träda 
i kraft. 

 
− Kontaktperson: Maria Judite Berkemeier 
  (Tfn (32-2) 546 98 97 – e-post: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu) 
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10. UTVIDGNINGEN 
 

• Kroatien på väg mot anslutning 
− Föredragande: Anne-Marie Sigmund (Övriga intressegrupper – AT) 
 
− Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1468/2007 
 
− Huvudpunkter: 

 
EESK välkomnar förhandlingarnas snabba genomförande och det breda deltagandet från 
Kroatiens organiserade civila samhälle i processen, men vill betona att alla berörda 
representativa organisationer i det civila samhället, i synnerhet arbetsmarknadsparterna, måste få 
delta i förhandlingarna om de kapitel som är relevanta för dem. 
 
Den ekonomiska situationen i Kroatien är stabil, men varierar mellan olika regioner. När det 
gäller sociala frågor kvarstår trots lovvärda framsteg under de senaste åren fortfarande behov av 
åtgärder t.ex. för att hantera problemen på arbetsmarknaden. Kommittén anser att det är särskilt 
viktigt att skapa en gynnsam miljö för företagen, i synnerhet för småföretagen som är drivkraften 
bakom tillväxt och sysselsättning, särskilt i missgynnade regioner. 
 
Det sker en utveckling i det kroatiska civila samhället när det gäller de icke-statliga 
organisationernas verksamhet. I centrum för den civila sektorns arbete, som hittills inriktats mot 
skydd och främjande av mänskliga rättigheter och humanitär verksamhet, står i dag alltmer 
utformningen av socialpolitiken och de sociala rättigheterna. 
 
Inom ramen för det civila samhällets verksamhet i Kroatien förtjänar den sociala dialogen mellan 
arbetsmarknadsparterna på olika nivåer särskild uppmärksamhet. De institutionella ramarna för 
en trepartsdialog i sociala frågor (arbetsgivare och fackföreningar som partner till regeringen) är i 
form av det kroatiska ekonomiska och sociala rådet väl utvecklade. Hittills har emellertid inga 
konkreta resultat uppnåtts. 
 
Kommittén erbjuder sin hjälp och sitt samarbete, bland annat i följande form: 
 

• Sektorsövergripande möten med företrädare för organisationer i det civila samhället i 
Kroatien för utbyte av information, åsikter och erfarenheter. 

 
• Deltagande av EESK-ledamöter i seminarier eller andra initiativ inom ramen för 

instrumentet för stöd inför anslutningen. 
 
• Samarbete i samband med kroatiska informations- och kommunikationskampanjer inför 

anslutningen, där man gemensamt utarbetar olika typexempel som visar följderna av 
anslutningen för bestämda grupper på ett för dem begripligt och tydligt sätt. 
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− Kontaktperson:  Loïc Defaye 
  (Tfn: (32-2) 546 83 57 –  e-post: loic.defaye@eesc.europa.eu) 
 
 

11. SKATTEPOLITIK 
 

• Skattelagstiftning/dieselbrännolja 
− Föredragande: Umberto Burani (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
− Referens: KOM(2007) 52 slutlig – 2007/0023 (CNS) – CESE 1466/2007 
 
− Points clés:  

 
Förslaget till direktiv verkar motiverat – med undantag för vissa invändningar från kommittén.  
 
EESK rekommenderar bland annat att man uppmärksammar den allmänna kostnadsökningen, 
konsekvenserna för näringslivspolitiken, förhållandena i de avlägset belägna regionerna, 
internationell konkurrenskraft, sysselsättningen, den totala produktiviteten och effektiviteten 
inom vägtransporterna samt de särskilda bestämmelserna för återbetalningssystemet. 

 
− Kontaktperson:  Imola Bedő 
  (Tfn (32-2) 546 83 62 – e-post: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 
• Tillfälliga bestämmelser – mervärdesskatter 
− Föredragande: Umberto Burani (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
− Referens: KOM(2007) 381 slutlig/2 – 2007/0136 (CNS) – CESE 1467/2007 
 
− Huvudpunkter:  

 
EESK ställer sig positiv till kommissionens arbete. Vad gäller teknisk korrekthet är förslaget 
oklanderligt eftersom endast de politiska aspekterna kommer att spela en roll under 
beslutsprocessen. EESK vill göra beslutsfattarna uppmärksamma på att marknaden och 
medborgarna kräver att lagarna ska vara lättförståeliga, rättvisa och att de antas snabbt. 

 
− Kontaktperson: Imola Bedő 
  (Tfn (32-2) 546 83 62 – e-post: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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12. KONSUMENTSKYDD 
 

• Konsumentskydd – tidsdelat boende 
− Föredragande: Jorge Pegado Liz (Övriga intressegrupper – PT) 
 
− Referens: KOM(2007) 303 slutlig – 2007/0113 (COD) – CESE 1445/2007 
 
– Huvudpunkter: 

 
EESK stöder generellt sett huvudinriktningen i kommissionens förslag. Kommittén anser, i 
överensstämmelse med kommissionens egen ståndpunkt i grönboken om översynen av 
konsumentregelverket, att om det finns ett område som bör harmoniseras maximalt så är det just 
detta område. Det handlar om en rätt "sui generis" som i sin konkreta mångfasetterade juridiska 
utformning uppvisar nationella skillnader. 
 
Kommittén anser att ribban för åtgärderna för att skydda konsumenternas rättigheter har lagts för 
lågt och uppmanar därför kommissionen att med hänsyn till subsidiaritetsprincipen reglera andra, 
lika viktiga aspekter i direktivförslaget utifrån målsättningen om ett starkare konsumentskydd. 
 
Kommittén vill därför framföra följande synpunkter:  
 

• En rad bestämmelser bör förbättras i det rättssystem som reglerar de berörda 
rättigheterna, innehållet i huvudavtalet och dess relation till tilläggsavtal. 

 
• De avtalsslutande parterna måste få tillgång till korrekt information, särskilt när det gäller 

mindre välinformerade konsumenter, och därför bör inte utan vidare medlemsstaternas 
möjligheter att införa rättsliga påföljder uteslutas. 

 
• En rad konkreta ändringar och rekommendationer föreslås och dessa syftar till att 

förbättra teknisk-juridiska aspekter i förslaget och att konsolidera och harmonisera idéer, 
begrepp och metoder som omfattas av andra direktiv. 

 
− Kontaktperson: Luís Lobo 
  (Tfn (32-2) 546 97 17 – e-post: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
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13. FORSKNING OCH UTVECKLING 
 

• Europeiskt område för forskning (grönbok) 
− Föredragande: Gerd Wolf (Övriga intressegrupper – DE) 
 
− Referens: KOM(2007) 161 slutlig – CESE 1440/2007 
 
− Huvudpunkter: 

 
EESK ser positivt på kommissionens avsikt att stärka och utvidga det europeiska området för 
forskningsverksamhet. De mål och förslag som kommissionen tar upp är i stor utsträckning 
motiverade och värda att stödja. Många av dem behöver emellertid kompletteras och i vissa fall 
också förtydligas eller ändras. 
 
I yttrandet går kommittén igenom ett antal punkter som hör samman med denna fråga och 
kommer med förslag angående bland annat: skapa en attraktiv europeisk arbetsmarknad för 
forskare, göra Europa världsledande inom forskning och utveckling genom att vidta alla de 
åtgärder som är nödvändiga för att uppnå detta mål, använda strukturfondsmedel för 
infrastrukturåtgärder på FoU-området, målet att skapa vetenskaplig-teknisk 
forskningsinfrastruktur av världsklass, europeisk forsknings attraktivitet och att stoppa den 
pågående kunskapsflykten. 

 
− Kontaktperson: Filipa Pimentel  
  (Tfn (32-2) 546 84 44 – e-post: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

14. TELEKOMMUNIKATION 
 
• Mobila satellittjänster 
− Huvudföredragande: Marius Eugen Opran (Arbetsgivargruppen – RO) 
 
− Referens: KOM(2007) 480 slutlig – 2007/0174 (COD) – CESE 1452/2007 
 
− Huvudpunkter: 
 

EESK ställer sig bakom förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om urval och 
tillståndsgivning avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster, och rekommenderar 
att beslutet omedelbart antas och träder i kraft. 
 
EESK stöder fullt ut huvudmålet i det aktuella förslaget till beslut som det formuleras i 
avdelning 1, artikel 1.1, nämligen att inrätta ett samlat och samordnat gemenskapsförfarande för 
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medlemsstaternas urval av och tillståndsgivning till operatörer för användning av radiospektrum 
för drift av mobilsatellitsystem. 
 
EESK anser att beslutet bör antas omedelbart av följande orsaker: 

 
• Systemen för satellitkommunikation kan genom sin natur täcka stora områden i Europa 

och flera medlemsstater samtidigt. 
 
• Mängden tillgängliga radiofrekvenser för denna typ av kommunikation är relativt 

begränsad. 
 
• De olika medlemsstaternas lösningar är i dag varierande när det gäller urval och 

tillståndsgivning. 
 

• De tillgängliga radiofrekvenserna kan för närvarande inte användas tillräckligt effektivt. 
 
EESK understryker att uppbyggnaden och användningen av satellitkommunikationssystem, tack 
vare det faktum att de täcker stora områden, är ett viktigt initiativ som tryggar utökningen av den 
europeiska rymdindustrin och utvecklingen av särskilda tillämpningar på 
kommunikationsområdet. Initiativet står i samklang med Lissabonstrategins målsättningar för 
främjande av hållbar utveckling, särskilt eftersom det direkt kan bidra till nya arbetstillfällen i ett 
sammanhang av ökad konkurrenskraft. 
 
Kommittén noterar med tillfredsställelse att det på EU-nivå finns högt utvecklad teknisk 
utrustning på området, vilket stöder det aktuella förslaget. Faktum är att tre av de största 
operatörerna för satellitsystem i världen är europeiska, och kommunikationerna per satellit utgör 
40 % av de löpande intäkterna i den europeiska rymdsektorn. 
 
EESK välkomnar den samsyn som kommissionen lyckats uppnå för främjande av detta förslag, 
som ännu är i ett planeringsskede, men ändå åtnjuter stöd från samtliga rådfrågade aktörer, 
nämligen satellitsektorn, operatörer av telekommunikationsnätverk, Europeiska 
rymdorganisationen och medlemsstaternas lagstiftande myndigheter. 

 
Samtidigt bedömer kommittén att kommissionen i föreliggande slutversion har uppnått jämvikt 
mellan de olika synpunkter som lagts fram under remissrundan. Det gäller i synnerhet 
urvalskriterierna, behovet av mer flexibilitet på nationell nivå både när det gäller tidsgränsen för 
tilldelning av tillstånd och i fråga om tillståndets giltighetstid, samt en mer ingående samordning 
av de nationella tillståndsförfarandena. 

 
− Kontaktperson: Agota Bazsik  
  (Tfn (32-2) 546 86 58 – e-post: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
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15. GEMENSKAPSSTANDARDER 
 

• Vågar 
 Yttrande kategori C 
 
− Referens: KOM(2007) 446 slutlig – 2007/0164 (COD) – CESE 1446/2007 
  
− Kontaktperson: João Pereira Dos Santos  
   (Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@ eesc.europa.eu) 
 
 
• Ändring – tillämpningen av vissa bestämmelser i Estland 

Yttrande kategori C 
 
− Referens: KOM(2007) 411 slutlig – 2007/0141 (COD) – CESE 1451/2007 
 
− Kontaktperson: Siegfried Jantscher  
  (Tfn (32-2) 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


