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Utmärkande för plenarsessionen var installationen av de nya bulgariska och rumänska ledamöterna i 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och deltagandet av Olli Rehn, kommissionsledamot, 
och dennes inlägg under diskussionerna om utvidgningen. 
 

1. SOCIALA INDIKATORER 
 
• Det europeiska samhället – en lägesbeskrivning 
− Föredragande: Jan Olsson (Övriga intressegrupper–SE) 
 
−  Referens: Förberedande yttrande – CESE 94/2007 
 
− Huvudpunkter: 

 
Kommittén konstaterar att en lägesbeskrivning av de verkliga förhållandena i det europeiska 
samhället innebär ett vidare angreppssätt än bara behandling av socialfrågor i traditionell 
mening. Denna bedömningsprocess kan bli ett viktigt instrument för att föra EU närmare 
medborgarna och uppfylla deras förväntningar på vad EU-politiken skall ge för resultat. 
 
Analysen kan inte göras utan att man samtidigt tar upp den gemensamma socialpolitikens olika 
metoder och instrument och deras effektivitet när det gäller att anta nya sociala utmaningar.  
När EU:s och medlemsstaternas befogenheter avgränsas och kompletterar varandra måste detta 
ske på ett balanserat sätt i förhållande till användningen av europeiska lagstiftningsåtgärder och 
den öppna samordningsmetoden. Samtidigt är det nödvändigt att genomföra gemenskapens 
nuvarande regelverk. På europeisk nivå bör man helt och fullt dra nytta av den sociala dialog 
som grundar sig på fördraget. Det behövs också tillräckligt mycket tid för att det organiserade 
civila samhället verkligen skall kunna bli delaktigt på alla nivåer i processen. 
 
För att bedöma särskilda och allmänna sociala förhållanden och mäta de politiska åtgärdernas 
effektivitet måste EU ha tillgång till indikatorer som ger en tillräckligt detaljerad och verklighets-
trogen bild. EESK upprepar sitt krav på att intressenter inbjuds att medverka vid utformningen 
och utvärderingen av indikatorerna. 
 
EESK kan spela en aktiv roll både på nationell och europeisk nivå genom sina ledamöter och de 
organisationer som de representerar. I de länder där det finns ekonomiska och sociala råd bör 
också dessa engageras. På europeisk nivå kan EESK anordna ett aktörsforum i samarbete med 
kommissionen, både för att i början fastställa en färdplan för insatserna och för att göra en 
uppföljning när processen närmar sig sitt slut.  
 
När man skall dra slutsatser av bedömningsprocessen föreslår kommittén att kommissionen 
anordnar ett "medborgartoppmöte" om sociala förhållanden med företrädare för alla berörda 
aktörer. Som en uppföljning föreslår EESK ett andra särskilt möte med Europeiska rådet 
(Hampton Court 2), för att diskutera den europeiska sociala modellen. För att åstadkomma  
ett förnyat samförstånd om de sociala utmaningar Europa står inför skulle man kunna utforma  
ett nytt "socialt handlingsprogram" och därvid ta hänsyn både till ekonomiska förhållanden och 
sociala förväntningar. 
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− Kontaktperson: Susanne Johansson och Anna Redstedt 
          (Tfn: (32-2) 546 84 77 – e-post: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
          (Tfn: (32-2) 546 31 87 – e-post: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 
2. SOCIAL SAMMANHÅLLNING OCH LIKA MÖJLIGHETER 

 
• Lika möjligheter för personer med funktionshinder 
− Föredragande: Meelis Joost, (Övriga intressegrupper–EE) 
 
−  Referens: Förberedande yttrande – CESE 91/2007 
 
− Huvudpunkter: 

 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) välkomnar det österrikiska ordförande-
skapets begäran om utarbetande av ett yttrande om lika möjligheter för personer med 
funktionshinder. Främjande av lika möjligheter för personer med funktionshinder måste ses som 
en kontinuerlig process som bör få hög prioritet i varje EU-ordförandeskaps arbetsprogram. 
 
EESK begär att Europeiska året för lika möjligheter för alla i så stor utsträckning som möjligt 
utnyttjas för att säkerställa lika möjligheter för personer med funktionshinder. 
 
EESK uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till omfattande handikapplagstiftning,  
i syfte att utvidga funktionshindrades antidiskrimineringsskydd till andra områden än syssel-
sättning och att förstärka principen om integrering av frågor om funktionshinder (mainstreaming) 
i olika typer av politik. 
 
EESK uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att gå vidare i arbetet med att 
uppmärksamma funktionshinder, genom att gå från handlingsplanen på handikappområdet till en 
omfattande EU-strategi för personer med funktionshinder. 
 
EESK uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att inom sina respektive behörighets-
områden fortsätta verka för att personer med funktionshinder skall bli fullständigt integrerade 
och delaktiga i samhället. 
 
Kommittén upprepar att följande prioriteringar är viktiga för att uppnå lika möjligheter för 
personer med funktionshinder: att öka medvetenheten om funktionshindrades rättigheter, 
funktionshindrades tillgång till offentliga byggnader, tillgång till informationssamhället och 
persontransporter, utarbetande av ny nationell lagstiftning och stöd till familjer. Det är frågor 
som bör prioriteras i varje samhälle. Det är särskilt viktigt att uppmärksamma barn med 
funktionshinder. 
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EESK uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbereda sig på att ge handikapp-
rörelsen betydligt mer stöd än hittills. 
 
Kommittén uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla information om 
bästa praxis och effektiva angreppssätt. 
 
Kommittén välkomnar kommissionens beslut att inleda ett europeiskt initiativ för  
e-integrering 2008, och hoppas att detta kommer att bli så omfattande och ambitiöst som möjligt 
och utgöra ett avgörande steg i riktning mot en e-integrering av frågor rörande e-tillgänglighet  
i all relevant EU-politik. 
 
EESK anser att direktiv 2001/85/EG bör förstärkas för att anpassas till den nya gemenskaps-
lagstiftningen för funktionshindrade passagerares rättigheter. 
 
Kommittén uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ägna all energi och alla medel som 
behövs för att säkerställa att direktiv 2000/78/EG, som innehåller en rättslig ram för 
likabehandling när det gäller sysselsättning, genomförs på ett effektivt sätt. 
 
Kommittén uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fokusera på sociala tjänster och 
personlig assistans till funktionshindrade. 

 
− Kontaktperson: Susanne Johansson och Anna Redstedt 
          (Tfn: (32-2) 546 84 77 – e-post: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
          (Tfn: (32-2) 546 31 87 – e-post: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

• Anständigt arbete för alla 
− Föredragande: Thomas Etty (Arbetstagargruppen – NL) 
 
− Referens: KOM(2006) 249 slutlig – CESE 92/2007 
 
− Huvudpunkter: 

 
EESK välkomnar meddelandet från kommissionen. Kommittén är övertygad om att 
kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna kommer att bidra på ett betydande sätt till 
förverkligandet av agendan för anständigt arbete, både inom EU och i länder utanför unionen. 
 
− Kommittén rekommenderar att kommissionen presenterar en handlingsplan om politiken för 

anständigt arbete, både inom och utanför EU. Handlingsplanen bör åtföljas av information om 
den budget som anslås för detta ändamål. 

− Vi ber kommissionen att utforma adekvata indikatorer för utvärdering av EU:s genomförande 
av agendan för anständigt arbete. 
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− Kommissionen bör ge en tydlig fingervisning om de ekonomiska konsekvenserna av dess 
bidrag till främjandet av anständigt arbete, både inom och utanför EU. Kommissionen bör 
också ge information om hur man avser att stödja ILO:s genomförande av agendan för 
anständigt arbete. 

− Kommissionen bör agera på det sätt som EESK rekommenderar i sitt yttrande om 
globaliseringens sociala dimension från mars 2005: att bevara och förstärka globaliseringens 
positiva återverkningar samtidigt som man ser till att korrekta åtgärder vidtas för att förhindra 
globaliseringens negativa återverkningar. Kommittén upprepar sina slutsatser från det 
yttrandet. 

− Kommittén uppmanar kommissionen att tillsammans med medlemsstaterna undersöka 
orsakerna till att de mottagande länderna inte har ratificerat FN:s internationella konvention 
om migrerande arbetstagare. 

− EESK uppmanar kommissionen att framhålla vikten av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
som en av de viktigaste faktorerna i målet om anständigt arbete. 

 
Politiska åtgärder för anständigt arbete, både inom och utanför EU, kan endast röna framgång om 
arbetsmarknadens parter och det civila samhället deltar i arbetet fullt ut. I arbetet med att 
eftersträva målet om anständigt arbete är det av största vikt att politiken på olika områden och på 
samtliga nivåer, även den nationella nivån, hänger samman och samordnas. 
 
En viktig faktor när det gäller att främja anständigt arbete är att stärka ILO:s övervaknings-
system. Det är av avgörande betydelse att ILO:s konventioner ratificeras och genomförs i den 
nationella lagstiftningen och i praxis såväl i EU som i förhållande till tredje land. 
 
EESK uppmanar kommissionen att involvera EESK i utarbetandet av den uppföljningsrapport till 
meddelandet som skall presenteras under sommaren 2008. 

 
− Kontaktperson: Anna Redstedt 
          (Tfn: (32-2) 546 92 33 – e-post: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

 

• Strukturpolitiken och sammanhållningen 
− Föredragande: Olivier Derruine (Arbetstagargrupppen – BE) 
 
− Referens: Europaparlamentets remiss – CESE 84/2007 
 
− Huvudpunkter: 

EESK erkänner att strukturfonderna och Sammanhållningsfonden fått mycket betydande effekter som 
inneburit att länder och regioner där situationen är minst gynnsam vad gäller sysselsättning, tillväxt 
och infrastruktur har kunnat komma i kapp och det har gett upphov till en hävstångseffekt, förankrat 
partnerskapsprincipen (som dock går att förbättra) ute på fältet, bidragit till större stringens inom 
förvaltningen och säkerställt EU:s synlighet utåt. 
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Samtidigt utgör strukturpolitiken ett stöd för inre marknaden tack vare den handel och de 
arbetstillfällen som uppstår till följd av att det utformas och genomförs projekt med stöd från 
strukturfonderna. Dessa skulle i många fall inte ha kommit till stånd utan EU:s insatser. 

Trots det kan EESK konstatera att det historiska samförstånd som tillsammans med inre marknaden 
och EMU har legat till grund för strukturpolitikens utveckling (instrument och anslag) har rämnat de 
senaste åren. 

Till följd av den senaste tidens och kommande utvidgningar bör man diskutera hur man kan lyfta fram 
dynamiska regioner i syfte att få täckning över hela EU. 

Det krävs infrastruktur för att man skall kunna koppla samman inte bara dessa områden utan även 
tillhörande stads- och landsbygdsområden. Budgetbegränsningarna i budgetplanen och stabilitets- och 
tillväxtpakten motverkar emellertid en modernisering. 

Kommittén anser att man bör diskutera stabilitets- och tillväxtpaktens budgetriktmärken och deras 
konsekvenser för finansieringen av de transeuropeiska näten, särskilt de gränsöverskridande 
sträckorna, eftersom de projekt som kan få EU-stöd kräver samfinansiering av de nationella 
myndigheterna. 

EESK vill slutligen återupprepa sitt förslag att man skall förbättra strukturfondernas finansierings-
instrument, och anser att man bör överge bruket att betala tillbaka de anslag i EU-budgeten som inte 
använts till medlemsstaterna i syfte att minska deras bidrag till EU. 

 
− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 
                     (Tfn: (32-2) 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 
 

3. HÄLSOSKYDD 
 

• Att förenkla och rationalisera rapporterna om hälso- och säkerhets-
rapporter 

− Föredragande: Thomas Janson (Arbetstagargruppen – SE) 
 
− Referens: KOM(2006) 390 slutlig – 2006/0127 (COD) – CESE 93/2007 
 
− Huvudpunkter: 

 
− EESK välkomnar kommissionens förslag som syftar till att rationalisera den befintliga 

lagstiftningsramen genom att det föreskrivs en enda rapport vart femte år om det praktiska 
genomförandet för alla direktiv om hälsa och säkerhet. Rapporteringen har tagit mycket tid i 
anspråk för nationella myndigheter, och förslaget innebär klara tids- och kostnadsbesparingar. 



- 6 - 

Greffe 2/2007  EN-FR/AM-Sv/RDB/mp .../... 

 
− Genom att inordna all rapportering i en sammanhängande rapport får de nationella 

myndigheterna bättre överblick. Det ger också bättre möjligheter att rapportera om samband 
mellan de olika hälsorisker direktiven söker förebygga. 

 
− EESK anser att kommissionen borde föreslå en plikt för medlemsstaterna att rådgöra med 

arbetsmarknadens parter för alla kapitel i rapporten samt att parternas synpunkter skall 
inkluderas. 

 
− Kontaktperson: Torben Bach Nielsen 

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

4. KONKURRENS OCH INRE MARKNADEN 
 

• Översyn av den inre marknaden, OIM 
– Föredragande: Bryan Cassidy (Arbetsgivargruppen – UK) 
   
–  Referens: Förberedande yttrande – CESE 89/2007 
 

Detta förberedande yttrande har utarbetats på begäran av kommissionens vice ordförande  
Margot Wallström den 5 oktober 2006. 
 
För att övervinna de återstående hindren kräver fullbordandet av inre marknaden en balans mellan 
ekonomisk dynamik, den sociala dimensionen och en hållbar utveckling. Så många som möjligt 
bör kunna dra nytta av inre marknaden, och de som förlorar på den bör omfattas av 
kompensationsåtgärder. Åtgärder för att främja liberalisering och konkurrenskraft måste därför 
åtföljas av stödjande sysselsättnings- och tillväxtinriktade makroekonomiska strategier 
tillsammans med åtgärder för att skapa ett kunskapsbaserat samhälle. Detta kommer i avsevärd 
grad att bidra till fullbordandet av inre marknaden. 
 
Europa måste investera mer i utbildning, fortbildning och forskning både på nationell och 
europeisk nivå. Utöver den viktiga frågan om patent och den närbesläktade frågan om 
immateriella rättigheter anser EESK att frågan om ekonomisk information också bör tas upp på 
EU-nivå. 
 
Genom bättre lagstiftning kan man skapa smidigare villkor för näringslivet och större insyn för 
medborgarna och konsumenterna. EESK ställer sig positiv till användning av lagstiftnings-
instrument på viktiga områden såsom områden där hälso- och säkerhetslagstiftningen är begränsad 
till ett minimum. 
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Kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter utgör en central del av de politiska besluts-
processerna i många medlemsstater och kan också bidra till att utforma strategier och till att 
åtgärder på EU-nivå accepteras. Arbetsmarknadsparterna bör rådfrågas i alla faser för att 
säkerställa att den nödvändiga graden av administrativ förenkling och bättre lagstiftning uppnås 
inom rimliga tidsramar. 
 
Tvistslösningsnätverket SOLVIT fungerar tillfredsställande och skulle kunna bidra till att 
undanröja rättsliga hinder. För det krävs emellertid större resurser och personal i ländernas 
huvudstäder. Genom en väl strukturerad informationskampanj kan man göra små och medelstora 
företag medvetna om mekanismen och dess möjligheter. 
 
Med tanke på EESK:s sakkunskap och representativitet anser kommittén att den kunde delta i 
utarbetandet av de konsekvensanalyser som kommissionen önskar systematisera. Det är 
synnerligen viktigt att lagstiftningsförslagen återspeglar en mångfald ståndpunkter och att de är så 
noggrant och objektivt motiverade som möjligt. 
 
EESK skulle gärna se snabbare framsteg när det gäller förbättringar inom inre marknaden för 
tjänster. Kommittén välkomnar Europaparlamentets ändringar av tjänstedirektivet, vilka i hög 
grad ligger i linje med kommitténs förslag. På området ekonomiska tjänster har EESK efterlyst en 
dynamisk konsolidering samtidigt som man bör undvika överimplementering, eller "goldplating". 
Kommittén har dock även framhållit att detta bör ske i Lissabonstrategins anda och att den 
europeiska sociala modellens särdrag bör beaktas. 
 
Det är nödvändigt att harmonisera skatteunderlaget för företagsskatt och undvika dubbel-
beskattning. Dubbelbeskattning hör inte hemma på inre marknaden. 
 
Att allvarliga begränsningar av arbetstagarnas fria rörlighet fortfarande existerar utgör ett av de 
hinder som står i vägen för fullbordandet av inre marknaden. EESK uppmanar de medlemsstater 
som inte tillåter fri rörlighet att upphäva sina hinder för den fria rörligheten för arbetskraft. 
 
Att göra konsumenterna uppmärksamma på inre marknadens fördelar och uppmuntra 
konsumenterna att utnyttja dessa bör ses som en prioritering i syfte att fullborda inre marknaden. 

 
–  Kontaktperson: Jean-Pierre Faure 
          (Tfn: (32-2) 546 96 15 – e-post: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
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• Förfaranden för prövning vad gäller offentlig upphandling 
– Föredragande: Joost van Iersel (Arbetsgivargruppen–NL) 
 
– Referens: KOM(2006) 195 slutlig/2 – 2006/0066 COD – CESE 87/2007 
 

I avsaknad av lagstiftning på gemenskapsnivå skulle situationen med mycket olika rättslägen i 
medlemsstaterna kvarstå eller till och med förvärras när det gäller effektiva förfaranden för 
prövning till näringslivets förfogande. Bristande rättssäkerhet och allvarliga eller upprepade 
åsidosättanden av upphandlingsdirektiven skulle fortsätta att förekomma. 
 
Redan 1999 angav EG-domstolen att de båda prövningsdirektivens (89/665 EEG, 92/13 EEG) 
bestämmelser skulle sträva efter att stärka befintliga arrangemang för att säkerställa ett effektivt 
genomförande av direktiven om offentlig upphandling, i synnerhet i ett skede då överträdelser 
fortfarande kan rättas till. 
 
För att sätta press på den offentliga sektorn och öka professionalismen på båda håll ställer sig 
EESK bakom kommissionens förslag om införande av en tidsfrist mellan beslutet om att tilldela 
ett kontrakt och ingåendet av avtalet. Ett sådant arrangemang på EU-nivå skulle kunna främja å 
ena sidan effektivitet, klarhet och rättsäkerhet, och å andra sidan ett öppnare och mer transparent 
system för offentlig upphandling.  
 
Det är viktigt att finna jämvikt mellan kravet på att de ekonomiska aktörerna skall ha rimligt 
mycket tid för att kunna inlämna klagomål och kravet på att undvika onödig fördröjning av 
kontrakt som inte orsakar några problem. Tidsfristen borde definieras i arbetsdagar, men ett 
problem är att de olika medlemsstaterna har olika allmänna helgdagar. 
 
EESK instämmer i att det vore lämpligt att införa någon form av alternativt system för 
tvistlösning. Ytterligare undersökning av alternativa tvistlösningsmekanismer i andra länder eller i 
andra sammanhang kan ge värdefulla bidrag. 
 
Om man utvecklade en automatisk sökmotor för webbplatsen för att kunna uppmärksamma 
anbudsgivarna på offentliggjorda meddelanden som kan intressera dem skulle det innebära en stor 
skillnad i fråga om effektiviteten hos meddelandena. 
 
EESK motsätter sig starkt sådan praxis som går ut på att kräva in avgifter från anbudsgivare  
som vill lämna ett erbjudande. Detta missgynnar inte bara småföretagen, utan kan också användas 
för dold diskriminering, i motsättning till direktivens underförstådda, och eventuellt även 
uttryckliga, syfte. 

 
– Kontaktperson: Jean-Pierre Faure 
         (Tfn: (32-2) 546 96 15 – e-post: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
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5. FINANSER OCH BESKATTNING 
 

• Stabilitetsbedömning av förvärv 
–  Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargrupppen – FR) 
  
–  Referens: KOM(2006) 507 slutlig – 2006/0166 COD – CESE 88/2007 
 
– Huvudpunkter: 

 
Principen med en uttömmande förteckning över kriterier och kravet på öppenhet förtjänar allt 
stöd. Ett harmoniserat eller till och med enhetligt system skulle inrättas i samtliga medlemsstater, 
men endast med avseende på gränsöverskridande verksamhet som rör förvärv och ökning av 
innehav inom finanssektorn (bank-, försäkrings- och värdepapperssektorerna). 
 
De berörda investerarna borde kunna begära en ytterligare tidsfrist för att inkomma med vissa 
kompletterande uppgifter. 
 
Den metod som kommissionen har valt skulle i själva verket kunna visa sig vara osmidig  
i praktiken. 
 
Risken med en snabb granskning är att den kan bli ytlig. Kommissionens kontroller borde inte 
begränsas till fall då ärenden avslagits, utan då och då göras i form av enkätundersökningar för att 
utvärdera om direktivet har genomförts i medlemsstaterna. 

 
–  Kontaktperson: João Pereira Dos Santos 
                       (Tfn: (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@ eesc.europa.eu) 
 

 
• FISCALIS 2013 
− Föredragande: Umberto Burani (Arbetsgivargruppen–IT) 
 
− Referens: KOM(2006) 202 slutlig – CESE 83/2007 
 
− Huvudpunkter: 

 
EESK godkänner i stort det dokument som kommissionen har lagt fram. När det gäller utbildning 
vill vi ta upp effektiviteten i de åtgärder som hittills genomförts. Utbildningen av dem som skall 
sköta utbildningen bör bli en hörnsten i gemenskapsprogrammet. 
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Förbehållen gäller oklara aspekter på tillhandahållande av uppgifter till andra offentliga organ än 
skatteförvaltningar. Villkoren och formerna för dessa organs tillgång till information är oklara och 
ger upphov till olika frågor, framför allt i fråga om skyddet av privatlivet. Också frågan om vem 
informationen tillhör och om dess tillgänglighet bör klargöras. Ingenting sägs heller om kriterierna 
för att fastställa avgifterna för den tredje part som begär information. 
 

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

 
 

• Inkassering av fordringar 
− Föredragande: Umberto Burani (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
− Referens: KOM(2006) 605 slutlig – 2006/0192 (CNS) – CESE 85/2007 
 
− Huvudpunkter: 

 
Även om EESK inte kan göra en detaljerad bedömning av det kodifieringsarbete som 
kommissionen utfört ställer sig kommittén bakom den föreslagna rättsakten. 

 
− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 
                    (Tfn: (32-2) 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 
 
6. FISKE 
 
• Fiske/kompensationssystem för extra kostnader – randområden 
–  Föredragande: Gabriel Sarró Iparraguirre (Övriga intressegrupper–ES) 
 
− Referens: KOM(2006) 740 slutlig – 2006/0247 (CNS) – CESE 90/2007 

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

 
_____________ 

 
 


