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Kommissionsledamot Neelie Kroes hedrade plenarsessionen med sin närvaro. Hennes anförande 
behandlade reformen av de statliga stöden mot bakgrund av Lissabonstrategin, med innovation som 
exempel. 
 

1.  DEMOKRATI, DIALOG OCH DEBATT: PLAN D FÖR EUROPA  
 

• Under och efter perioden av eftertanke: Plan D som i demokrati, dialog 
och debatt 

 
– Föredragande: Jillian van Turnhout (Övriga intressegrupper – IE) 
– Referens: KOM(2005) 494 slutlig – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 
 
– Huvudpunkter: 

 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har medvetet valt att ge ett kort och pragmatiskt svar 
på Europeiska kommissionens meddelande. Det innehåller ett mindre antal konkreta åtgärder genom 
vilka vi anser att kommittén på egen hand och i samarbete med övriga institutioner kan ge ett viktigt 
bidrag till den breda debatten under reflexionsperioden och därefter. De två grundläggande budskapen 
är följande: Att föregripa det konstitutionella fördragets bestämmelser om EU:s demokratiska liv 
genom att förverkliga deltagandedemokratin med utgångspunkt i de båda pelarna civil dialog och en 
stärkt social dialog på EU-nivå, samt att se till att det organiserade civila samhället och dess 
företrädare får komma till tals i den omfattande debatten.  
 
– Kontaktperson: . Martin Westlake 
              (Tfn (32-2) 546 92 26 – e-post:  martin.westlake@esc.eu.int) 

 

2. KUNSKAPER, INNOVATION, KONKURRENSKRAFT, SYSSEL-
SÄTTNING: LISSABONSTRATEGIN OCH DE STATLIGA STÖDEN 

 
• Vägen till det europeiska kunskapsbaserade samhället – det organiserade 

civila samhällets bidrag till Lissabonstrategin 
 
− Huvudföredragande: Jan Olsson (Övriga intressegrupper – SE) 
− Medföredragande: Eva Belabed (Arbetstagargruppen –AT) 
               Joost van Iersel (Arbetsgivargruppen – NL) 
−  Referens: Förberedande yttrande – CESE 1500/2005 
 
− Huvudpunkter: 
 
 Medlemsstaterna, kommissionen, Europaparlamentet och de nationella parlamenten, näringslivet, 

finansinstitutionerna och det civila samhället måste engagera sig för ett gemensamt europeiskt 
kunskapsområde som riktar sig till samtliga medborgare, organisationer och företag och som grundar 
sig på klart definierade mål, benchmarking, tidtabeller och klara ansvarsförhållanden.  
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 Samverkan mellan det gemensamma europeiska kunskapsområdet och inre marknaden kommer att 
frigöra en ny tillväxtpotential. Därför måste de kvarvarande hinder för den inre marknaden som 
hämmar övergången till en kunskapsbaserad ekonomi undanröjas så snart som möjligt. 

 
 Den fria rörligheten för arbetstagare, forskare och studenter måste stimuleras och kompletteras med 

skäliga löner och arbetsvillkor.  
 
 EU, medlemsstaterna och regionerna måste styra de offentliga utgifterna så att de går till 

tillväxtskapande investeringar. I samarbete med privata aktörer bör medlemsstaterna satsa på att 
genomföra ett nationellt program för "kunskapslyft" med stöd av EU-finansiering. 

 
 EESK anser att man måste hålla fast vid kommissionens förslag för finansiering av forskning, 

innovation och lärande i budgetplanen 2007–2013.   
 
 EESK uppmanar näringslivet, finansinstitutionerna och privata stiftelser att öka investeringarna i 

kunskapsekonomin. De bör också stödjas med skattemässiga incitament att göra detta. 
 
 Kommissionen bör få utökade befogenheter att ge policyriktlinjer och övervaka framstegen.  
 
 EESK föreslår att man inleder en permanent och strukturerad debatt för att motivera beslutsfattare 

på alla nivåer och främja dialogen med medborgarna. 
 
 Både de nationella parlamenten och de nationella ekonomiska och sociala råden har en avgörande 

roll, och de måste ta del i debatten. Lokala och regionala aktörer bör också engageras.   
 
 De privata intressenterna bör agera och ta ansvar genom påtagliga bidrag och satsningar. De sociala 

och civila dialogerna är betydelsefulla verktyg för att främja politiken för livslångt lärande, 
innovationer och teknikutveckling.   

 
 En sund makroekonomisk politik med fokus på tillväxt och sysselsättning bör etablera villkoren för 

att skapa kunskapssamhället, och den bör prioritera insatser som ger ett efterfrågetryck på ny teknik.   
 
 EESK upprepar sin uppmaning att sätta en stadga om livslångt lärande i verket på samtliga nivåer. 

Den bör stödjas av offentliga och privata investeringar och av strukturfonderna. 
Sysselsättningspolitiken och nya former för social trygghet måste skapa gynnsamma villkor som ger 
arbetstagarna möjlighet att i full utsträckning delta i livslångt lärande.  

  
 Industriregioner, teknikparker och andra nyskapande företagsmiljöer bör främjas. 
 
−  Kontaktperson: Gilbert Marchlewitz 

                (Tfn (32-2) 546 93 58 - e-post: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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• Teknikparker och industriell omvandling 
 
–  Huvudföredragande: János Tóth (Övriga intressegrupper – HU) 
–  Medföredragande: Jirí Kubícek (Grupp II – CZ) 
–  Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1494/2005 

 
  –   Huvudpunkter: 
 

Syftet med detta initiativyttrande är att med tanke på de uppgifter EU står inför visa på 
industriparkernas möjligheter och vad som är gemensamt för dem. De främjar den ekonomiska och 
sociala sammanhållningen och utgör därför en viktig faktor i anslutningsprocessen vad gäller den 
industriella omvandlingen. 
 
Industriparker, teknikparker, vetenskapsparker och andra organisationer med liknande namn fungerar 
som innovationscentrum, och bidrar därmed till att uppfylla de prioriterade målen som fastställts för 
den nuvarande fasen av Lissabonstrategin och de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken 
2005–2008. Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs syfte med detta initiativyttrande är att 
främja sådana organisationer i de femton "gamla" och de tio "nya" länderna och att uppmuntra till 
samarbete dem emellan. Dessutom vill kommittén att teknikparker, vetenskapsparker och liknande 
parker skall få ökad tillgång till stöd från kommissionen och andra EU-institutioner. 
 
Industriparkernas mest framträdande roll är att fungera som motor för innovationer. När nätverk av 
industriparker byggs upp räcker det därför inte med ett strikt industriellt eller jordbruksinriktat 
synsätt. För att de ekonomiska målen skall kunna uppnås blir det alltmer nödvändigt att även anlägga 
ett mer akademiskt synsätt med hjälp av universiteten. 
 
Innovationscentrum och kunskapsöverföringsbyråer fungerar som en bro mellan vetenskapen och 
näringslivet genom de tjänster som de erbjuder företagen i en region eller ett land (tjänster som kan 
utföras utan vinstintresse eller på kommersiell grund). De har en förmedlande roll genom att 
uppmuntra och hjälpa företagen att använda sig av forskningsresultat.  
 
Många forsknings- och industriparker har byggts upp i områden där de kan främja välstånd och 
vetenskapliga möjligheter. 
 
Europeiska unionen bör spela en aktiv roll när det gäller att främja uppbyggnad och utveckling av 
industri- och teknikparker som innovationscentrum i EU:s medlemsstater och regioner. På så vis kan 
man bidra till att gamla och nya medlemsstater lättare kan integreras i den utvidgade inre marknaden, 
vilket är ett av nyckelinslagen i det nya partnerskapet för tillväxt och utveckling inom ramen för den 
på nytt lanserade Lissabonstrategin.  
 
EESK anser att strategier för att främja nätverk mellan olika industri- och teknikparker måste 
utformas på tre nivåer: på EU-nivå, på nationell nivå och på regional/lokal nivå. 
 
Vi förespråkar samarbete med arbetsförmedlingar på medlemsstatsnivå och med alla institutionella 
aktörer på EU-nivå som har intresse av att skapa arbetstillfällen, i syfte att säkerställa att parkerna 
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fortfarande förmår generera nya jobb. I det sammanhanget kan man utnyttja de möjligheter som 
nätverksarbetet erbjuder. 
 
EESK vill framhålla att det är av grundläggande betydelse att bygga upp industriparker och 
industridistrikt som innovationscentrum för den europeiska plattformen (europeisk plattform för 
innovationscentrum). Detta kan borga för en gemensam strategisk vision och för 
kapacitetsuppbyggnad och kulturell utveckling av fackförbund och branschorganisationer i samarbete 
med relevanta aktörer i det civila samhället. 

 
− Kontaktperson: Pol Liemans 
                   (Tfn (32-2) 546 82 15 - e-post: : pol.liemans@esc.eu.int) 
 

• Omstruktureringar och sysselsättning 
 
–  Föredragande: Gustav Zöhrer (Arbetstagargrupppen – AT) 
–  Medföredragande: Daniel Soury-Lavergne (Grupp I – FR) 
–    Referens: KOM(2005) 120 slutlig – CESE 1495/2005 

 
– Huvudpunkter: 

 
EESK välkomnar det omfattande och sektorsövergripande angreppssätt som kommissionen har valt. 
Industriell omstrukturering och de berördas förmåga att anpassa sig efter denna utgör två viktiga 
faktorer i fråga om att bevara konkurrenskraften. Huruvida resultatet av en omstrukturering blir 
positivt eller ej beror på om man lyckas hantera de negativa sociala följderna.  
 
Kommittén stöder i princip den analys som kommissionen gör i sitt meddelande, men skulle vilja se 
en mer djupgående analys. Kommittén är liksom kommissionen övertygad om att omstruktureringar 
inte behöver leda till sociala bakslag och ekonomiska förluster, utan att de tvärtom måste ingå i 
tillväxt- och sysselsättningsstrategin. 
  
Kommittén håller med om att revideringen av EU:s finansieringsinstrument i ökad utsträckning måste 
inriktas på att bättre kunna förutse och hantera omstruktureringar. 
 
Kommittén anser att det inom näringslivspolitiken nu främst gäller att intensifiera de sektorsvisa 
insatserna för att möjliggöra skräddarsydda åtgärder för de enskilda sektorerna. En förbättring av den 
lagstiftning som i dag gäller för företag är en viktig punkt som emellertid kräver en mer konkret 
behandling samt en precisering. Dessutom är teknikinitiativ, särskilt teknikplattformar, en av de 
viktigaste åtgärderna för att för att förbättra situationen. Man måste också se till att 
en innovationsvänlig miljö skapas. 
 
Vad gäller konkurrenspolitiken är det osäkert om de instrument som för närvarande står till 
förfogande är tillräckliga. I samband med statligt stöd måste man rikta större uppmärksamhet mot 
hur dessa stöd hänger samman med omstruktureringar och utlokalisering av produktion. 
 
Förslaget att den sektoriella sociala dialogen skall utvidgas förtjänar särskild uppmärksamhet. 
Kommittén delar kommissionens uppfattning att arbetsmarknadens parter, med anledning av den 
branschkännedom de besitter, bör inneha en särskild larmfunktion. Detta instrument bör emellertid 



- 5 - 

Greffe CESE 192/2005  FR-EN/TÖ-Sv/PH/ew .../... 

inte bara tillgripas i krissituationer. Europeiska företagsråd spelar en betydande roll vid 
omstruktureringar av företag. Vid ett samråd om översynen av direktivet om europeiska företagsråd 
bör därför särskild vikt läggas vid omstruktureringar, men i ett vidare perspektiv. 
 
Kommittén välkomnar i princip inrättandet av ett "omstruktureringsforum". Målet för detta forum 
måste vara att kartlägga bästa praxis och att analysera de hinder som kan uppstå på lokal nivå vid 
dess genomförande. 
 
Kommissionen aviserar en grönbok om arbetsrättens utveckling. Särskilt i samband med 
omstruktureringar måste målet att utveckla arbetsrätten utgöra en balans mellan flexibilitet och 
trygghet. 
 
Vad beträffar främjande av rörlighet inom unionen anser kommittén att det enda förslag som lagts 
fram, nämligen om ett direktiv om överföring av kompletterande pensionsrättigheter är otillräckligt. 

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

• Handlingsplan för statligt stöd 
 
–   Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen–IT) 
–   Referens: KOM(2005) 107 slutlig – CESE 1483/2005 
 
–   Huvudpunkter: 
 
 Kommittén stöder moderniseringen av EU:s statsstödspolitik grundad på ett nytt, aktivt arbetssätt och 

en ny allmän gemenskapsram. I yttrandet ges detaljerade rekommendationer i det avseendet.  
 

– Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
                 (Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 

• Konkurrenskraft och innovation 
 
– Föredragande: Bernhard Welschke (Arbetsgivargruppen – DE) 
– Medföredragande: Lucia Fusco (Övriga intressegrupper – IT) 
– Referens: KOM(2005) 121 slutlig – 2005/0050 COD – CESE 1485/2005  
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–   Huvudpunkter: 

 
EESK uppmanar kommissionen att framställa ramprogrammets mål och struktur på ett ännu mer 
överskådligt sätt. 
 
Kommittén förväntar sig ett mervärde genom att flera program och enskilda åtgärder sammanlänkas. 
 
EESK uppmanar kommissionen att klargöra kopplingen mellan ramprogrammet och övriga befintliga 
och framtida initiativ i detta sammanhang.  
 
Kommittén kommer att följa genomförandet av ramprogrammet noggrant. Kommittén förbehåller sig 
rätten att mot bakgrund av nya erfarenheter eller i samband med översynen efter halva tiden komma 
med nya rekommendationer. 

 
– Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
        (Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 
 

• Statligt stöd till innovation 
 
–    Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen–IT) 
– Referens: KOM(2005) 436 slutlig – CESE 1498/2005 
 
–   Huvudpunkter: 

 
Kommittén välkomnar kommissionens dokument, där kriterier fastställs för att rikta stödet bättre och 
åstadkomma en förenkling av regelverket. 
 
Att Europa inte är tillräckligt konkurrenskraftigt beror till stor del på att innovationsnivån är relativt 
låg, vilket i sin tur ofta beror på marknadsbrister. Alternativet till innovation är kulturell och 
ekonomisk tillbakagång inom EU. 
 
Kommittén har behandlat många av kommissionens frågeställningar i tidigare yttranden. 

 
– Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
         (Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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3.  FORSKNING OCH UTVECKLING, I SYNNERHET PÅ 
ENERGIOMRÅDET 

 
• 7:e ramprogrammet för FoTU 
 
–     Föredragande: Gerd Wolf (Övriga intressegrupper–DE) 
–     Medföredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen–IT) 
–     Referens: KOM(2005) 119 slutlig – 2005/0043 (COD) – 2005/0044 (CNS) – CESE 1484/2005 
 
–     Huvudpunkter: 

 
Kommissionens förslag att öka utgifterna och sätta av knappt 8 % av EU:s sammanlagda budget för 
dessa mål är ett lovvärt och absolut nödvändigt första steg i rätt riktning. 
 
Kommittén vädjar till medlemsstaternas stats- och regeringschefer och till den europeiska industrin 
att söka uppnå treprocentsmålet så snabbt som möjligt. 
 
Kommittén välkomnar kommissionens avsikt att förenkla de administrativa förfarandena och minska 
den administrativa börda som hänger samman med dem och på så sätt göra de europeiska 
forskningsprogrammen effektivare. 
 
Kommittén ställer sig positiv till kommissionens avsikt att involvera de små och medelstora företagen 
ännu mer i forsknings-, utvecklings- och innovationsprocessen.  
 
För ytterligare och mer detaljerade kommentarer och rekommendationer hänvisar kommittén till 
yttrandet. 
 

– Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
                 (Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 

• Förnybar energi 
 
–  Föredragande: Ulla Birgitta Sirkeinen (Arbetsgivargruppen – FI) 
–  Medföredragande: Gerd Wolf (Övriga intressegrupper–DE) 

 –    Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1502/2005 
   
–  Huvudpunkter: 

 
De förnybara energikällorna har en viktig roll att spela för EU:s energimix och har stor potential att 
öka sin andel av den totala energikonsumtionen och energiproduktionen i EU. EU behöver en 
balanserad energimix, i vilken fasta bränslen, gas, kärnkraft och förnybara energikällor alla har en roll 
att spela. De förnybara energikällorna har potential att utgöra en stor andel av denna framtida 
energimix, men under en lång tid framöver är det inte sannolikt att dessa energiformer kommer att 
utgöra ett alternativ till fossila bränslen och kärnkraft. De intermittenta energikällorna väcker 
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dessutom frågor om en eventuell förstärkning av kraftöverföringsnäten och om 
elförsörjningstryggheten (ofta nämns en gräns för dessa källor på mellan 15 och 20 % av den totala 
elenergiproduktionen).  
 
Klart är att de förnybara energikällorna måste fortsätta att stödjas fram till dess att de uppnått en viss 
marknadsmognad. Å andra sidan bör man beakta sådana viktiga aspekter som t.ex. förändringar på 
energi(världs)marknaden (prisutvecklingen), konkurrenskraften, sysselsättningseffekterna och den 
ekonomiska tillväxten. Nuvarande stödregler orsakar stora kostnader, något som gör att 
konkurrensläget på marknaden för en viss förnybar energikälla inte alltid uppmärksammas. Generellt 
sett bör stödmekanismer undergå fortlöpande utvärdering med avseende på kostnadseffektivitet och 
effekt, och förändringar på de relevanta marknaderna skall leda till att en ny bedömning av 
stödbehovet och stödnivåerna görs. En annan viktig faktor i detta sammanhang är effekterna av 
handeln med utsläppsrätter i EU. Kommittén förordar en gemensam europeisk strategi för att främja 
förnybara energikällor så att man undviker att samordningsvinster går förlorade samt onödigt höga 
kostnader och bristande marknadsincitament. 

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

 

4.  FRIHET, SÄKERHET, RÄTTVISA 
  

• ”Haagprogrammet – frihet, säkerhet och rättvisa” 
 
–   Föredragande: Luis Miguel Pariza Castaños (Arbetstagargruppen – ES) 
–  Referens: KOM(2005) 184 slutlig – CESE 1504/2005 
 
–  Huvudpunkter: 

 
Fem år efter Tammerfors har målen inte uppnåtts. EU är inte ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa. Även om Haagprogrammet är mindre ambitiöst är målen mycket viktiga. 
 
Att skapa ett verkligt område med frihet, säkerhet och rättvisa kräver en lämplig balans mellan de tre 
dimensionerna. Haagprogrammet tillgodoser inte denna balans i tillräckligt hög grad. 
Säkerhetspolitiken bör skydda värdena frihet och rättvisa. EESK anser att utgångspunkten för 
säkerhetspolitiken bör vara att skydda grundläggande rättigheter, garanterade genom 
Europakonventionen om skyddet av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och 
EU:s stadga för de grundläggande rättigheterna. 
 
EESK vill att säkerhetspolitiken skall vara verkningsfull och skydda medborgarna i ett fritt och öppet 
samhälle där lag och rättvisa råder inom ramen för en rättsstat. Den dag då vi i 
terroristbekämpningens namn antar oproportionerliga lagar som offrar mänskliga rättigheter på 
säkerhetens altare har vi låtit terroristerna vinna en första seger. Det europeiska civila samhället bör 
vara kritiskt och aktivt i detta hänseende. 
 
EESK vill att ett aktivt medborgarskap i EU utvecklas. 
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Det bör säkerställas att invandrare och asylsökande får en rättvis behandling i enlighet med humanitär 
rätt, stadgan om grundläggande rättigheter och lagstiftningen mot diskriminering. Integrationspolitiken 
och politiken för mottagande måste utvecklas. 
 
Inga av målen i Haagprogrammet och i handlingsplanen kan uppnås utan tillräckliga finansiella 
resurser. Kommissionen lade i april 2005 fram tre ramprogram. EESK håller på att utarbeta 
yttranden om dessa. 
 

–   Kontaktperson: Pierluigi Brombo 
               (Tfn (32-2) 546 96 18 –  e-post: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Säkerhet och skydd av friheter 
 
–    Föredragande: Miguel Cabra de Luna (Övriga intressegrupper – ES) 
− Referens: KOM(2005) 124 slutlig – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
− Huvudpunkter:   

  
EESK stöder helhjärtat kampen mot brott och terrorism och betonar att kampen mot terrorism och 
kriminell verksamhet måste stärkas och föras vidare på EU-nivå.  
Det behövs en effektiv samarbets- och samordningsnivå mellan medlemsstaterna i frågor som rör 
polisarbete, underrättelseverksamhet och rättsväsende.  
 
Kampen mot terrorism och organiserad brottslighet bör emellertid inte innebära att de individuella 
friheterna och rättsstaten ifrågasätts. 
 
Det föreslagna ramprogrammet återspeglar kommissionens avsikt att stödja utvecklingen av ett 
område med frihet, säkerhet och rättvisa inom ramen för budgetplanen 2007–2013, genom att vidga 
definitionen till "medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa" och därmed utvidga det traditionella 
begreppet rättsliga och inrikes frågor till att även omfatta medborgarskap och ett vidare 
säkerhetsbegrepp. Ramprogrammets mervärde består i dess europeiska dimension, som gör det 
möjligt att skapa samordningsvinster mellan insatser på europeisk och nationell nivå. 
 
Lagstiftningen och förvaltningen av de föreslagna instrumenten skall förenklas och finansieringen 
skall rationaliseras genom att prioriteringen av åtgärder blir smidigare och öppenheten ökar.  
 
EU måste rikta in sina krafter på konkreta aspekter, särskilt när det gäller kampen mot terrorism, en 
särskilt lömsk form av brottslighet som kräver akuta insatser. 
 

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

• Europeiskt år för lika möjligheter för alla (2007) 
 
– Föredragande: Mária Herczog (Övriga intressegrupper – HU) 
– Referens: KOM(2005) 225 slutlig – 2005/0107 (CNS) – CESE 1507/2005 

 
–    Huvudpunkter: 
 
• Europeiska ekonomiska och sociala kommittén stöder fullt ut programmet för Europaåret för lika 

möjligheter (2007) och dess mål. Det finns sociala och ekonomiska argument för att garantera lika 
möjligheter för alla. 

 
• EESK har genomgående understrukit behovet av mer konkreta framsteg för att undanröja 

diskriminering i enlighet med artikel 13 i fördraget. För att verkliga förändringar skall uppnås 
kommer det att krävas en ordentlig utvärdering av hittills gjorda framsteg och en uppföljning av 
Europaåren. 

 
• Enligt EESK:s uppfattning bör samtliga personer som är bosatta inom EU garanteras icke-

diskriminering och lika möjligheter när det gäller att åtnjuta hela spektrumet av mänskliga rättigheter. 
EESK anser att diskriminering på alla grunder som nämns i artikel 13 skall förbjudas när det gäller 
sysselsättning, utbildning, socialt skydd, sociala förmåner samt tillgång till varor och tjänster för att 
undvika en rangordning mellan de olika grunderna. 

 
• EESK upprepar åter vikten av att frivilligorganisationerna och företrädare för de tidigare nämnda 

minoritetsgrupperna, privata och offentliga arbetsgivare, aktörer inom den sociala ekonomin, 
löntagare och regionala företrädare engageras på alla nivåer och i alla skeden av arbetet. 

 
• EESK anser att den beräknade budgeten är mycket knapp med tanke på ambitionerna och behoven. 

Vid tilldelning av tillgängliga resurser bör man se till att de som först och främst är berörda får 
tillgång till dem. 

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

• Hur sociala aspekter skall kunna integreras i förhandlingarna om avtalen 
om ekonomiskt partnerskap 

 
− Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT) 
− Medföredragande: Gerard Dantin (Arbetstagargruppen – FR) 

 
−  Referens: Förberedande yttrande – CESE 1497/2005 
 
− Huvudpunkter: 
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I utkastet till yttrande presenteras följande slutsatser och rekommendationer: 
 

• De ekonomiska partnerskapsavtalen kommer endast att nå full verkan och framgång om 
näringslivets och samhällslivets aktörer garanterat får delta i utformningen, utarbetandet och 
genomförandet av dem – detta gäller särskilt konsekvensanalyserna – liksom i diskussionerna och 
definitionen rörande avtalens inneboende sociala aspekter.  

 
• De ekonomiska partnerskapsavtalen är en mycket svår utmaning för EU och den globala ekonomin, 

och avtalen kommer därför att ingås senare än förutsett. 
 
• Den första fundamentala uppgift som måste lösas via partnerskapsavtalen är att i de olika regionerna 

stärka organisationerna för arbetstagare, företagare och konsumenter liksom 
jämställdhetsorganisationer och de många andra sammanslutningar som bidrar till att skapa kultur 
och samförstånd kring insatser för att påskynda framsteg på det mänskliga, sociala och ekonomiska 
planet. 

 
• De viktigaste sociala och könsrelaterade aspekterna, arbetsmarknadens utveckling och garantierna 

för social trygghet måste ingå i förhandlingarna och därefter omsättas i konkreta resultat. 
 
• Skillnaderna mellan förhållandena i de olika civila samhällena borde leda till differentierade regioner 

som ger upphov till ekonomiska partnerskapsavtal med olika innehåll.  
 
• EESK föreslår att man inrättar regionala kommittéer för den sociala dialogen, bestående av 

företrädare för arbetsmarknadsparterna, för att bidra till att utarbeta, föreslå och säkerställa 
genomförandet och uppföljningen av sociala utvecklingsprogram. Uppdragen för dessa kommittéer 
skulle kunna gälla de ekonomiska partnerskapsavtalens ekonomiska, sociala och regionala effekter. 

 
• Det bör också påpekas att AVS-länderna har nått mycket varierande utvecklingsnivåer. Detta kräver 

en ansenlig insats av kommissionen för att ringa in specifika egenskaper hos de enskilda regionerna 
på vilka det civila samhället kan koncentrera sin uppmärksamhet och sitt intresse. 

 
• Även om frihandeln i sig inte kan råda bot på svält och fattigdom och inte heller är det optimala 

verktyget för att nå fram till hållbar utveckling, skall den ändå inom ett partnerskapsprojekt anses 
som en konkurrenskraftsfrämjande faktor. 

 

− Kontaktperson: Susanna Baizou  
                     (Tfn (32-2) 546 98 45 –  e-post: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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• Förbättring av gemenskapens mekanismer för räddningstjänster 
 
Föredragande: María Candelas Sánchez Miguel (Arbetstagargruppen–ES) 

 
– Referens: KOM(2005) 137 slutlig – CESE 1491/2005 
 
– Kontaktperson: Annika Korzinek 
               (Tfn (32-2) 546 80 65 – e-post: annika.korzinek@esc.eu.int) 

 

6.  FINANSIELLA TJÄNSTER, SKATTEFRÅGOR OCH HANDEL 

  

• Finansiella tjänster 
 
– Föredragande: Guido Ravoet (Arbetsgivargruppen–BE) 
–   Referens: KOM(2005) 177 slutlig – CESE 1508/2005 
 
–   Huvudpunkter: 

 
Denna inventering av vad som har uppnåtts och vad som återstår att göra när det gäller finansiella 
tjänster är ett tillfälle för EU att göra märkbara framsteg i fråga om att stärka EU:s ekonomi, anser 
EESK. 
 
Beträffande finansiella tjänster kan EU vidta betydelsefulla åtgärder för att uppnå Lissabonmålen. 
Detta redovisas i detalj i yttrandet. 
 
EESK stöder kraftfullt alla ansträngningar för att stärka och utöka dialogen om regelgivningen med 
EU:s konkurrenter på världsmarknaden, såsom Förenta staterna, Japan, Kina och Indien. 
 

–   Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
              (Tfn (32-2) 546 98 99 – e-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

  

• Hypotekslån 
 
– Föredragande: Umberto Burani (Arbetsgivargruppen – IT) 
–   Referens: KOM(2005) 327 slutlig – CESE 1503/2005 
 
–   Huvudpunkter: 
 

Kommittén instämmer visserligen i de mål som kommissionen föreslår men anser att det kan vara 
svårt att uppnå en fullständig integration på kort sikt. En rad frågor granskas och behandlas i 
yttrandet, bl.a. konsumentskydd, rättsliga aspekter, pantförskrivning och finansieringen av 
hypotekslånen. 
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– Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
              (Tfn (32-2) 546 98 99 – e-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

  

• Rationalisering av avvikelser och åtgärder för bedrägeribekämpning vad 
beträffar sjätte momsdirektivet 

 
−    Föredragande: Viliam Páleník (Övriga intressegrupper – SK) 
− Referens: KOM(2005) 89 slutlig – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
− Huvudpunkter: 

  
EESK stöder en förenkling av mervärdesskattesystemet på den gemensamma marknaden i linje med 
bestämmelserna i kommissionens förslag KOM(2000) 348 slutlig.  
 
I sina kommentarer framför kommittén synpunkter på följande frågor: rationaliseringen bland de 
särskilda åtgärderna för avvikelser från bestämmelserna, kampen mot problemet med skatteflykt och 
skatteundandragande, frågan om gruppering av företag, överlåtelse av rörelser enligt fortlevnads-
principen och beskattning av investeringsguld, behovet av att fastställa beskattningsunderlaget på 
grundval av marknadsvärdet (med en tydlig definition av begreppet marknadsvärde och gränser för 
vad som menas med en betydande avvikelse), vikten av att förtydliga att bestämmelsen om justering 
av avdrag i fråga om investeringsvaror även gäller tjänster av samma slag och tillämpningen av 
mekanismen för omvänd betalningsskyldighet som ett verktyg för att förhindra skatteundandragande.  
 
Förslaget till rådets direktiv är realistiskt och genomförbart och ligger i linje med det mål som 
kommissionen fastställde i sitt meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 7 juni 2000, 
nämligen att rationalisera bland den stora mängd avvikelser från det sjätte mervärdesskattedirektivet 
som gäller för närvarande. EESK påminner dock om att en mer omfattande omarbetning av 
mervärdesskattelagstiftningen och en mer långtgående harmonisering av skattebestämmelserna skulle 
leda till att det gemensamma mervärdesskattesystemet blev ännu mer effektivt och enkelt. 
 
Detta förslag är, förutsatt att det tillräckligt snabbt och korrekt genomförs i medlemsstaterna, ett steg 
åt rätt håll, anser EESK. EESK är av den uppfattningen att det bör åtföljas av ytterligare åtgärder för 
att förenkla det gemensamma mervärdesskattesystemet. 
 

− Kontaktperson: Imola Bedö 
               (Tfn: (32-2) 546 83 62 – e-post: imola.bedo@esc.eu.int) 

 

• Import av öl till Finland 
 

– Föredragande: Harry Byrne (Arbetsgivargruppen – IE) 
– Referens: KOM(2005) 427 slutlig – 2005/0175 CNS – CESE 1487/2005 
 
–  Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
         (Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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7.  TRANSPORTER 
  

• Säkerheten inom olika transportsätt 
 
− Föredragande: Jan Simons (Arbetsgivargruppen – NL) 
− Referens: Förberedande yttrande – CESE 1488/2005 

 
 –   Huvudpunkter: 

  
I sitt förberedande yttrande understryker EESK följande: 
 

• Åtgärder bör vidtas när det gäller säkerhet inom landtransporterna, även med tanke på det 
ömsesidiga beroendet mellan transportsätten och de känsliga intermodala lager- och 
omlastningsplatserna. 

 
• Ansvaret för säkerhetsåtgärder åligger enligt kommitténs uppfattning medlemsstaterna. Dessa bör 

utforma en ram med ett antal minimistandarder. De offentliga myndigheterna bör inrätta en särskild 
myndighet för samordning och förvaltning av åtgärderna. 

 
• EU:s roll består enligt EESK:s uppfattning framför allt i samordning av åtgärder på 

gemenskapsnivå och internationell nivå, medan de nationella och lokala myndigheternas roll snarare 
består i att vidta konkreta åtgärder, kontrollera tillämpningen, ge information och öka medvetenheten 
om terrorism och brottslighet på alla nivåer. 

 
• De som använder transportsätten spelar en viktig roll för säkerheten. Passagerare och kunder bör 

genom kampanjer uppmuntras att bli mer uppmärksamma och aktiva. Arbetstagare inom 
landtransporter bör få särskild utbildning rörande sin roll för säkerheten inom denna sektor. 

 
 
• Företagsledningens roll består främst i att integrera säkerhetskoncepten i företagets filosofi och 

kultur, att ge arbetstagarna möjlighet till utbildning på detta område och att se till att krishantering 
ingår i ledningens utbildning. 
 
När det gäller finansieringen har kommittén följande uppfattning: 
 
− Att kostnaderna för säkerhet bör återspeglas i priset på slutprodukten, så att de bestrids antingen 

av konsumenterna eller, via myndigheternas budget och i slutändan, av skattebetalarna i de fall 
när myndigheterna vidtar åtgärder. 

 
− Försäkringsbolagen har en mindre viktig roll. Premien bör återspegla riskerna på marknaden. 

 
− EU:s finansiella roll bör framför allt bestå i finansiering av forskning, information och 

medvetandehöjande insatser på säkerhetsområdet. 
 
– Kontaktperson: Luís Lobo 



- 15 - 

Greffe CESE 192/2005  FR-EN/TÖ-Sv/PH/ew .../... 

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

• Registreringsbevis för fordon – SIS II 
–    Föredragande: Virgilio Ranocchiari (Arbetsgivargruppen – IT) 
–   Referens: KOM(2005) 237 slutlig – 2005/0104 COD – CESE 1486/2005 
 
– Huvudpunkter: 

  
EESK upprepar sitt stöd till kommissionens ståndpunkt att tillgången till SIS II bör utvidgas till att 
omfatta nationella fordonsregistreringsmyndigheter. Privata enheter som också ägnar sig åt 
fordonsregistrering bör få tillgång till informationen, förutsatt att dataskyddet kan garanteras.  
 
Man måste också ge medlemsstater som inte har undertecknat Schengenkonventionen tillträde till 
systemet och utvidga samarbetet med Interpol och Europol.  

 
– Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
              (Tfn (32-2) 546 98 99 – e-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 

8.  FISKERISEKTORN 
  

• Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken/finansieringsåtgärder 
 
– Föredragande: Gabriel Sarró Iparraguirre (Övriga intressegrupper–ES) 
– Referens: KOM(2005) 117 slutlig – 2005/0045 CNS – CESE 1490/2005 
 
– Kontaktperson: Yvette Azzopardi 

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

• Gemensamma företag inom fiskerisektorn 
 
− Föredragande: Gabriel Sarró Iparraguirre (Övriga intressegrupper-ES) 
– Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1492/2005 

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

9.  LIVSMEDELSSÄKERHET 
 

• Hygienregler och hantverksmässiga bearbetningsföretag 
 
–   Föredragande: Lutz Ribbe (Övriga intressegrupper–DE) 
–    Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1489/2005 
–   Huvudpunkter: 
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I detta initiativyttrande granskas EU:s nya hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, som 
träder i kraft den 1 januari 2006 (förordningarna EG 852/2004, EG 853/2004 och 854/2004), med 
avseende på effekterna för små hantverksmässiga bearbetningsföretag. Dessa bestämmelser är 
mindre detaljerade och ger därmed lokala tillståndsgivande myndigheter större manöverutrymme än 
tidigare. Detta har visat sig orsaka problem på många områden eftersom bestämmelserna tillämpas 
olika av olika myndigheter. Ofta tillämpas bestämmelserna strängare än vad lagstiftaren hade avsett.  
 
EESK välkomnar flexibiliteten i den nya förordningen. Kommittén vill emellertid uppmärksamma att 
detta manöverutrymme samtidigt innebär risker, särskilt för hantverksmässiga livsmedelsföretag. 
Tidigare erfarenheter från tillämpning av EU-direktiv visar att marknaden i vissa länder kan 
snedvridas till förmån för stora aktörer inom branschen. EESK rekommenderar att behöriga 
myndigheter ser mer till slutresultatet (dvs. god hygienstandard) än till arbetsmetoderna.  
 
EESK anser att man behöver göra vissa ändringar i förordningarna, nämligen: 
 

• Hantverksmässig slakt av enskilda djur bör erkännas som ”traditionell metod”.  
 
• Lokaler inom detaljhandeln som används för bearbetning och/eller styckning av en stor mängd 

livsmedel av animaliskt ursprung för vidareleverans till andra detaljhandlare bör utan undantag 
omfattas av förordningen. 

 
• När det gäller byggnadsmässiga förhållanden måste hantverksmässiga företag som utför slakt i egen 

regi inte nödvändigtvis förfoga över uppställningsbås och avancerade foder- och vattenanordningar. 
 
• Om tidsmässig åtskillnad föreligger mellan slakt och styckning, och om detta kan bevisas, bör man 

kunna bortse från kravet på två åtskilda arbetslokaler för dessa två arbetsmoment. 
 
• Man bör också kunna bortse från kravet avseende styckningslokalers temperatur om köttet tas ut 

bitvis ur kylrummet för styckning, vilket är vanligt förekommande i hantverksmässiga företag. 
 

EESK uppmanar också till att utarbeta en jämförande studie för att undersöka tillämpningen av 
förordningen i de olika medlemsstaterna, som skiljer sig åt strukturellt vad gäller hantverksmässiga 
livsmedelsföretag, och mot bakgrund av denna undersökning utarbeta förslag till förbättring av de 
hantverksmässiga livsmedelsföretagens konkurrensmässiga ställning. Man bör också undersöka vilka 
möjligheter till olika utbildningsåtgärder små livsmedelsföretag har. Vidare bör man undersöka hur 
systemet för spridning av kommissionens vägledningar fungerar för att säkerställa att de små 
företagen får tillräckligt med information om sina möjligheter i fråga om flexibilitet. 

 
– Kontaktperson: Annika Korzinek 

  (Tfn (32-2) 546 80 65 – e-post: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

10. KODIFIERING OCH FÖRENKLING AV GEMENSKAPS-
LAGSTIFTNINGEN 

  

• EU-organen – mandatperioder för ordförande och direktörer 
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–   Huvudföredragande : Ágnes Cser (Arbetstagargruppen – HU) 
 

− Referens: KOM(2005) 190 slutlig – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 2005/0089(CNS) – 
2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) – 2005/0080(CNS) – 
2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) – 
2005/0081(COD) – 2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) – CESE 1506/2005 

 
−  Huvudpunkter:   
 

EESK välkomnar att kommissionen har utarbetat förslag om ändring av rådets förordningar om de 
18 decentraliserade organen i syfte att åstadkomma enhetligare bestämmelser om förfarandena för 
att utse deras direktörer, samt om förlängning av direktörernas ämbetsperioder. 
 
Kommittén har dock flera reservationer, särskilt när det gäller den allmänna dispensen från 
urvalsförfarandet i form av allmänna uttagningsprov, sannolikheten för att ingen medborgare från de 
tio nya medlemsstaterna kommer att kunna utses till direktör, verkställande direktör, vice direktör 
eller verkställande direktör, samt det tidsbegränsade mandatet för Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet.  

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

  

• Slaktkroppar av vuxna nötkreatur (kodifiering) 
 
–  Föredragande: Frank Allen (Övriga intressegrupper – IE) 
– Referens: KOM(2005) 402 slutlig – 2005/0171 CNS – CESE 1493/2005 

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

––––––––––––– 


