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Plenarsessionen gästades av arbetsmarknads- och sysselsättningsminister François Biltgen, som 
presenterade det luxemburgska ordförandeskapets program, och av kommissionens ordförande José 
Manuel Barroso som presenterade kommissionens program. 
 

1.  UTBILDNING OCH SYSSELSÄTTNING 
 

• Sysselsättningspolitik: EESK:s roll efter utvidgningen och inom ramen för 
Lissabonprocessen 

 
− Föredragande: Wolfgang Greif (Arbetstagargruppen – AT) 

 
− Referens: initiativyttrande CESE 135/2005 

 
− Huvudpunkter: 

 
Lissabon lanserade emellertid inte bara perspektivet "ökad sysselsättning". Man skall också uppnå 
produktivitet och konkurrenskraft, framför allt genom att främja innovationer och högre arbetskvalitet. 
Investeringar i de mänskliga resurserna, forskning, teknik och innovationer gavs samma prioritet som 
arbetsmarknads- och strukturpolitiska riktlinjer.  
 
Trots vissa inledande framgångar befinner sig Europa ännu i början av 2005 långt från de egna uppsatta 
målen. 
 
I Lissabon byggde man på antagandet om en årlig BNP-tillväxt i reala termer på i genomsnitt 3 %. I 
stället för den väntade uppgången har den ekonomiska situationen emellertid försämrats snabbt sedan år 
2000. 
 
I första hand makroekonomiska och i mindre utsträckning strukturpolitiska orsaker har visat sig ligga 
bakom de senaste tre årens svagare tillväxt. Därför har kommittén vid upprepade tillfällen och med 
eftertryck hävdat att grunddragen i den europeiska ekonomiska politiken bör väga in detta sakförhållande 
när rekommendationerna görs. 
 
För att uppnå målet att tillskapa fler och bättre arbeten måste man nu framför allt sätta fart på ekonomin 
och främja en förnuftig uppläggning av strukturreformerna. Det är enda sättet att göra reformerna mer 
verksamma och accepterade. Den makroekonomiska politiken och strukturreformerna måste komplettera 
varandra utan att ömsesidigt ersätta varandra. 
 
Man bör också i högre grad ta till sig kommissionens reformförslag om en starkare tillväxtinriktning på 
Stabilitets- och tillväxtspakten. Strategiska investeringar för tillväxt och sysselsättning (främst FoU) skall 
inte ingå i beräkningen av budgetunderskotten. 
 
Man måste blåsa nytt liv i efterfrågekomponenterna och få till stånd en intelligent utformning av  
strukturreformerna. 
 
Främjande av anställbarheten, avlägsnande av kvalifikationsbrister samt integration av missgynnade 
grupper på arbetsmarknaden bör ges företräde framför uppmaningar till måttfulla lönekrav, nedmontering 
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av arbetsrättsliga standarder, utbyggnad av atypiska anställningsförhållanden och nedskärningar på det 
sociala området. 
 
Kommittén är beredd att ställa sin sakkunskap till förfogande i fråga om den europeiska 
sysselsättningspolitiken, och bidra till ökade kunskaper samt till det nödvändiga arbetet med att förmedla 
Lissabonstrategin till Europas medborgare. 
 
– Kontaktperson: Alan Hick 
 (tfn: (32-2) 5469302 – e-post: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Inrättandet av ett integrerat handlingsprogram inom livslångt lärande 
 
− Föredragande: Christoforos Koryfidis (Arbetstagargruppen – EL) 
 
−  Referens: KOM(2004) 474 slutlig – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
 
Huvudpunkter: 
 
Kommissionens förslag visar prov på stor kreativitet och dess genomförande kommer förmodligen att bli 
en komplicerad process. Det kommer att ställas krav på allmänna och detaljerade kunskaper om målen, 
åtgärderna och de problem som uppstår när den europeiska utbildningspolitiken utvecklas. Programmet 
kommer också att vara beroende av att man kopplar samman de olika utbildningsalternativen med 
unionens övergripande mål för 2000-talet, i synnerhet de mål som fastställts för det innevarande 
årtiondet. Det kommer slutligen också att krävas insikt om att de val som görs nu är de rätta för 
framtiden. 
 
EESK har en klar och tydlig uppfattning om hur unionens huvudsakliga mål bör rangordnas och hur det 
livslånga lärandet skall knytas till dessa mål.  Kommittén har nyligen redogjort för sina synpunkter i 
yttrandet om "Vidareutbildning och produktivitet"1,  som utarbetades på begäran av det nederländska 
ordförandeskapet. Kommitténs syn på kommissionens förslag bygger i stor utsträckning på ovannämnda 
idéer och uppfattningar. 
 
EESK:s ståndpunkter bottnar också i kommitténs erfarenheter av resultaten av unionens politik och 
program inom områdena för kultur och utbildning, fortbildning, ungdomsfrågor och idrott. 
 
Den övergripande bilden är generellt sett positiv, med vissa få undantag. Kommittén gör bedömningen att 
programmen 
 
• håller hög kvalitet och effektivitet när det gäller kommunikationen mellan EU:s olika organ, och 

mer specifikt mellan kommissionen och den europeiska allmänheten, 
 
• utgör en viktig plattform när det gäller att rent praktiskt underlätta människors rörlighet inom EU 

och rörligheten i fråga om idéer och lyckade lösningar, 
 
• genomförs på ett sätt som skapar ett högt mervärde för EU, både på kort och lång sikt. 
                                                 
1  Jfr CESE 1025/2004. 
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Det är viktigt att påpeka att EU:s utbildningsprogram hittills är några av mycket få åtgärder som vänder 
sig direkt till unionens medborgare. Det nya programmet bör ha som syfte dels att främja en demokratisk 
utveckling grundad på deltagardemokratiska ideal och aktiva medborgare, dels att främja sysselsättning 
och en allsidig arbetsmarknad. Programmet skall bidra till EU-medborgarnas personliga och yrkesmässiga 
förverkligande genom att de får möjlighet att bredda sina kunskaper och ta till vara sin egen potential. Ur 
unionens synvinkel och med tanke på kopplingen till medborgarna är det viktigt att det inrättas ett 
övergripande program som är inriktat på olika åldersgrupper, enskilda individer, olika typer av 
arbetsplatser, små och medelstora företag samt arbetsmarknadens parter.  
 
– Kontaktperson: Stefania Barbesta 
            (tfn: (32-2) 5469510 – e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

2.  JÄMSTÄLLDHET 
 

• Peking, 10 år senare: Framstegen på jämställdhetsområdet i Europa och 
utvecklingsländerna 

 
− Föredragande: Susanna Florio (Arbetstagargruppen – IT) 
 
− Referens: yttrande på eget initiativ – CESE 128/2005 
 
− Huvudpunkter: 
  
FN:s insatser har varit avgörande för att föra upp jämställdhetsfrågorna på den internationella 
dagordningen. Från den 28 februari till den 11 mars 2005, under sitt 49:e sammanträde, kommer FN:s 
kvinnokommission (CSW) att utvärdera genomförandet av den handlingsplattform och den deklaration 
som antogs under den fjärde internationella kvinnokonferensen (Peking, 1995). Med tanke på EESK:s 
erfarenheter som gjorts under den kontinuerliga bevakningen av jämställdhetsfrågor, vore det lämpligt att 
kommittén representerades i Europeiska kommissionens delegation till FN:s kvinnokommissions 49:e 
sammanträde. 
 
Även om FN-systemet har skapat ett omfattande regelverk för att uppnå jämställdhet, brister ibland 
överensstämmelsen mellan de avsikter som fästs på papper och den praktiska tillämpningen av 
principerna inom medlemsstaterna och i deras handels- och utvecklingspolitik. 
 
I EU har jämställdheten, som redan fanns upptagen i EG-fördraget, ytterligare reglerats genom 
Amsterdamfördraget, som inneburit att man har antagit ett "dubbelt angreppssätt", dvs. dels införlivande 
av jämställdhetsfrågorna i all gemenskapspolitik, dels särskilda åtgärder för att stärka kvinnors ställning. 
Hittills har dock bara sporadiska insatser gjorts för att förbättra kvaliteten i arbetet och 
karriärmöjligheterna, uppmuntra kvinnligt företagande, minska löneskillnaderna och öka andelen kvinnor 
som arbetar med ny teknik.  När det gäller att förena familjeliv och arbetsliv har flera insatser gjorts för 
att förbättra barnomsorgen, men ytterst få som direkt rör omhändertagandet av äldre eller 
familjemedlemmar som inte är oberoende.  
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Inom utvecklings- och handelspolitiken krävs en fortsatt förstärkning av samhällets medverkan i 
allmänhet och kvinnornas roll i synnerhet. Kvinnors intressegrupper måste involveras helt och fullt i 
utformningen av utvecklingspolitiken och de nationella strategiska dokumenten i de olika länderna, inte 
minst genom att kvinnor beviljas större anslag och därmed får en starkare ekonomisk och social ställning. 
Handelsavtalens och utvecklingspolitikens effekter måste utvärderas, även på mikroekonomisk nivå, 
genom särskilda konsekvensbedömningar rörande de svagaste gruppernas levnadsvillkor och med 
beaktande av skillnaderna mellan könen. 
 
Trots att gemenskapspolitiken för kvinnor har förstärkts, behövs det om målen verkligen skall uppnås 
fortfarande positiv särbehandling och kraftfulla insatser från medlemsstaternas sida, eftersom det är de 
som främst ansvarar för tillämpningen av denna politik.  
 
−  Kontaktperson: Maarit Lauril 
       (tfn: (32-2) 5469739 – e-post: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 

3.  INRE MARKNADEN - TJÄNSTER 
 

• Tjänster på den inre marknaden 
 
–  Föredragande: Arno Metzler (Övriga intressegrupper – DE) 
 
–  Medföredragande: Ernst Erik Ehnmark (Arbetstagargruppen – SE) 
 
–  Referens: KOM(2004) 2 slutlig – 2004/001 COD – CESE 137/2005 
  
–  Huvudpunkter: 
 
Kommittén välkomnar kommissionens målsättning med utkastet till ett direktiv om tjänster på den inre 
marknaden, att förverkliga den inre marknaden och ta ytterligare ett steg i enlighet med 
Lissabonstrategin. Kommittén anser för övrigt att man i förslaget till direktiv bör ta fasta på de ändringar 
och förtydliganden som föreslås i detta yttrande, så att detta mål verkligen kan uppnås. 
 
Harmonisering i två steg för vissa tjänster under en övergångsperiod: EESK anser att det är för tidigt 
att tillämpa principen om ursprungsland på gränsöverskridande tjänster.  Kommittén rekommenderar rent 
generellt att man undersöker om principen om ursprungsland verkligen är genomförbar i de olika 
sektorerna. 
 
Problem med den sociala dimensionen: Direktivförslaget får inte leda till att de sociala normer och de 
löne- och säkerhetsnormer som finns på arbetsplatserna sänks, framför allt inte i samband med 
utstationeringsdirektivet. 
 
Tillämpningsområde och lagvalsnormer: Bestämmelserna om tillämpningsområde, undantag och 
lagvalskonflikter vid tillämpningen av principen om ursprungsland bör göras mer genomarbetade i fråga 
om gränsöverskridande tjänstehandel. Inga tjänster av allmänt intresse skall omfattas av tjänstedirektivet 
och man bör vänta på en gemenskapsram.  
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Ett centralt register över gränsöverskridande verksamhet: För övervakning enligt direktivet av vissa 
tjänsteleverantörers, nämligen de fria yrkesutövarnas, verksamhet bör man enligt kommittén undersöka 
om det kunde vara till hjälp och öka effektiviteten om man införde ett centralt register på EU-nivå över 
ålägganden och förseelser som konstaterats under tillsynsverksamheten.  
 
En förbättring av mätinstrumenten. 
 
Kvalitetssäkring och öppenhet i fråga om priser: Konsumentskyddet bör upprätthållas på en hög nivå. 
 
–  Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
      (Tfn: (32-2-)5469899 – e-post : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Vitbok/Tjänster av allmänt intresse  
 
–  Föredragande: Raymond Hencks (Arbetstagargruppen – LU) 
 
–  Medföredragande: Bernardo Hernández Bataller (Övriga intressegrupper – ES) 
 
−  Referens: KOM(2004) 374 slutlig – CESE 121/2005 
 
Huvudpunkter: 
 
Tjänster av allmänt intresse är inte bara centrala för konkurrenskraften, utan de utgör också ett 
nyckelinslag på det sociala området och miljöområdet.  De kompletterar på ett väsentligt sätt de tre 
komponenterna (ekonomi, sociala frågor och miljö) i Lissabonstrategin och är omistliga för att göra 
Europeiska unionen till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade samhälle. 
 
EESK välkomnar publiceringen av vitboken. EESK värdesätter särskilt att vitboken innehåller en exakt 
tidsplan för de förslag och åtgärder som kommissionen skall genomföra för att tillämpa dessa principer 
och riktlinjer under de närmaste åren. 
 
Kommittén har granskat de  principer och nya riktlinjer som kommissionen föreslår för att stärka tjänster 
av allmänt intresse. Kommittén har under de senaste åren vid upprepade tillfällen efterlyst ett ramdirektiv 
eller en ramlag för att bl.a. säkerställa tjänster av allmänt intresse, medlemsstaternas frihet att utforma, 
organisera och välja driftsform, långsiktig finansiering, resultatutvärdering och konsumenternas 
rättigheter. Dessa förslag har beklagligt nog ännu inte beaktats, även om kommissionen avser att lägga 
fram en rapport om denna fråga före utgången av 2005. 
 
Medborgarnas rättigheter att åtnjuta lättillgängliga, prisvärda och effektiva tjänster av allmänt intresse 
måste värnas om och stärkas med hänvisning till solidariteten och den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen, som utgör grundprinciper i fördraget.  
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Det behövs följaktligen en samling allmänna principer för enhetliga tjänster som kan tillhandahållas under 
varierande former i de olika medlemsstaterna, samtidigt som de helt och fullt respekterar 
subsidiaritetsprincipen. 
 
–  Kontaktperson: Raffaele Del Fiore 
       (Tfn: (32-2-)5469794 – e-post : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

• Järnvägspaketet 
 
–   Föredragande: Eduardo Chagas (Arbetstagargruppen – PT) 

 
− Referens:  KOM(2004) 139 slutlig – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 

   KOM(2004) 142 slutlig -2004/0048 COD – CESE 131/2005 
   KOM(2004) 143 slutlig -2004/0049 COD – CESE 119/2005 
   KOM(2004) 144 slutlig -2004/0050 COD – CESE 120/2005 
 
– Huvudpunkter: 
 
EESK anser att beslut om avreglering av den internationella persontrafiken måste bygga på djupgående 
kunskaper om de övergripande effekterna på persontrafiken och om konsekvenserna av de åtgärder som 
vidtas inom ramen för det första och det andra järnvägspaketet. 
Kommittén uppmanar därför kommissionen att genomföra en adekvat förhandsanalys av fördelar och 
nackdelar med att avreglera persontrafiken. Analysen skall omfatta regional järnvägstrafik och 
järnvägstrafik som en allmännyttig tjänst, tjänsternas kvalitet för konsumenterna, sysselsättning och 
arbetsvillkor samt järnvägsföretagen i de nya medlemsstaterna i Central- och Östeuropa. 
EESK uppmanar kommissionen att inledningsvis lägga fram en rapport om hur öppnandet av marknaden 
för godstransport på järnväg har genomförts, i enlighet med direktiv 91/440/EEG (efter ändring genom 
direktiv 2004/51/EG). 
 
Beträffande direktivet om behörighetsprövning av tågpersonal beklagar kommittén att denna sociala 
åtgärd framställs som den sista länken i en kedja av EU-bestämmelser om avreglering av sektorn för 
godstrafik på järnväg. EESK uppmanar kommissionen att minska gapet mellan det fullständiga 
öppnandet av marknaden för godstrafik på järnväg och tidsfristerna för införande av 
behörighetsprövning.  
EESK välkomnar de europeiska arbetsmarknadsparternas överenskommelse rörande vissa aspekter på 
arbetsmiljön för tågpersonal i internationell trafik. Kommittén uppmanar kommissionen att överlämna 
överenskommelsen till rådet för antagande. 
 
EESK välkomnar förslaget till förordning om tågresenärers rättigheter och skyldigheter, men anser att 
bestämmelserna för denna sektor inte får vara striktare än bestämmelserna för flygsektorn. Kommittén 
anser att det finns utrymme för förbättringar av förordningen vad gäller de enskilda bestämmelserna om 
ansvar för följdskador, fastställande av en övre gräns för ansvarighet samt undantag i samband med 
inställd tågtrafik.  
 
EESK välkomnar åtgärder för att förbättra kvaliteten på järnvägstransporter av gods, men vill 
understryka följande: 
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− Positiva incitament vore att föredra framför strikta ersättningssystem som leder till försök att 

kringgå reglerna och till ett komplicerat system för gottgörelse. 
− Dessa åtgärder får inte vara diskriminerande gentemot andra transportsätt. 
 
Kommittén uppmanar kommissionen att undersöka åtgärdernas konsekvenser för företag och 
infrastrukturförvaltare i de nya medlemsstaterna. 
 
–  Kontaktperson: Luís Lobo 
  (Tfn: (32-2)5469717 – e-post : luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Installations- och driftsfasen/Galileo 
 
− Föredragande: Virgilio Ranocchiari (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
− Referens: KOM(2004) 477 slutlig – 2004/0156 COD – CESE 123/2005 
 
− Kontaktperson: Raffaele Del Fiore 

                        (Tfn: (32-2)5469794 – e-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

4.  KONKURRENSPOLITIK OCH KONSUMENTSKYDD 
 

• XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 
 
– Föredragande: Franco Chiriaco (Arbetstagargruppen – IT) 
 
– Referens: KOM(2004) 658 slutlig – CESE 118/2005 
  
– Huvudpunkter: 
 
EESK framhåller behovet av att stärka den industriella konkurrenskraften och inom alla sektorer 
uppmuntra forskning, utveckling och innovation. 
 
Kommittén förordar ett mer funktionellt förhållande mellan konkurrenspolitiken och 
konsumentskyddspolitiken. 
 
Den reformprocess som syftar till att rationalisera och förenkla förfarandena för kontroll av statligt stöd 
har gjort stora framsteg i den riktning som utstakades av Europeiska rådet i Stockholm när det gäller att 
minska stödnivåerna samtidigt som stödet omdirigeras mot övergripande mål av gemenskapsintresse, 
inbegripet sammanhållningsmålen.  
 
EESK betonar behovet av en tydlig lagstiftning om tjänster av allmänt intresse. 
 
Det anses nu allmänt att även utbudet av professionella tjänster bör respektera 
konkurrensbestämmelserna. 
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EESK uppmanar kommissionen att respektera de tidigare gjorda åtagandet om att under 2005 
offentliggöra en ny rapport om framstegen när det gäller att avskaffa restriktiva och omotiverade 
bestämmelser. 
 
Den successiva konvergensen inom telekommunikationer, IT, radio och television samt 
förlagsverksamhet gör det svårt att bedöma vilka strukturella förändringar som äger rum på de olika 
marknaderna.. Om man inte förstår denna process riskerar man samtidigt minskad effektivitet i 
konkurrensbestämmelserna och en försvagning av mångfaldsprincipen. 
 
– Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
     (Tfn: (32-2)5469899 – e-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Konsumentpolitiken efter EU:s utvidgning 
 
– Föredragande: Jorge Pegado Liz (Övriga intressegrupper – PT) 
 
– Referens: Initiativyttrande – CESE 141/2005 
 
–  Huvudpunkter: 
  
I och med anslutningen av de tio nya medlemsstaterna, som i de flesta fall har relativt små erfarenheter 
av konsumentskydd, måste hela konsumentpolitiken omvandlas och anpassas till en ny situation med en 
marknad som omfattar cirka 500 miljoner konsumenter.  
 
EESK fastställer i yttrandet de mest överhängande prioriteringarna inom konsumentpolitiken.  
 
EESK menar att man stegvis och utan att förlora den nödvändiga balansen mellan de berörda intressena 
måste fullfölja eller initiera nya lagstiftningsförslag på områden som i yttrandet fastställs i detalj. 
 
EESK anser att man bör se över annan redan befintlig lagstiftning för att uppnå bättre överensstämmelse 
mellan olika EU-bestämmelser och anpassa dem till den nya utvidgade inre marknaden på en rad 
områden som räknas upp i yttrandet. 
 
EESK vill påminna om sitt tidigare förslag om att inrätta ett konsumentforskningsinstitut på EU-nivå som 
skulle kunna utgöra en informationsbank för konsumentpolitiken. 
 
EESK uppmanar kommissionen dels att ta hänsyn till de förslag som framförs i yttrandet i sitt arbete 
med att fastställa nya riktlinjer för konsumentpolitiken, dels att regelbundet utarbeta rapporter om den 
aktuella situationen med avseende på konsumtion och konsumenter i Europa. 
 
− Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
  (Tfn: (32-2)5469794 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Audiovisuella tjänster/Skyddet av minderåriga och den mänskliga 
värdigheten 
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− Föredragande: Jorge Pegado Liz (Övriga intressegrupper – PT) 
 
− Referens: KOM(2004) 341 slutlig – 2004/0117 COD – CESE 134/2005 
  
– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore 
             (Tfn: (32-2)5469794 – e-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

5.  INRE MARKNADEN – HARMONISERING AV  
     GEMENSKAPS LAGSTIFTNINGEN 

 

• Dagsläget beträffande samreglering och självreglering på inre 
marknaden 

 
– Föredragande: Bruno Vever (Arbetsgivargruppen – FR) 
 
– Referens: Informationsrapport – CESE 1182/2004 fin 
 
– Huvudpunkter: 
 

Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen har kommit överens om att erkänna och 
upprätta en ram för samreglering och självreglering, vilket kan utgöra ett värdefullt komplement till 
lagstiftningen. I det mellaninstitutionella avtal som antogs den 16 december 20032 fastläggs denna 
komplementaritet via rambestämmelser och tillsynsregler.  

Möjligheter och begränsningar 

Med samreglering och självreglering finns flera fördelar: förenkling av bestämmelserna på inre 
marknaden, avlastningar lagstiftningsförfarandet, påskyndande av anpassningen till förändringar, 
utveckling av de ekonomiska aktörernas och det civila samhällets medansvar samt förstärkning av 
grundvalarna för den europeiska integrationen. 

Det finns emellertid också begränsningar, i första hand vad gäller villkoren för tillämpning av regler och 
de sanktioner som gäller om man bryter mot dessa. Det kan även uppstå andra frågor som behöver 
övervakas, exempelvis överensstämmelsen med befintlig lagstiftning och effekterna på konkurrensen. 

                                                 
2  EUT C 321, 31.12.2003. 
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Mot bakgrund av de frågor som nämns ovan är läget i fråga om samreglering och självreglering på inre 
marknaden alltjämt oklart. Kommitténs informationsrapport och den hearing som anordnas av dess 
observationsgrupp för inre marknaden syftar dels till att få ett bättre grepp om läget för sam- och 
självregleringen och informera om detta, dels till att göra det lättare att sprida bästa praxis. 

 
– Kontaktperson: Jean-Pierre Faure 
             (tfn: (32-2) 5469615 – e-post: jean-pierre.faure @esc.eu.int) 
 

• Clearing och avveckling 
 
– Föredragande: Umberto Burano (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
– Referens: KOM(2004) 312 slutlig – CESE 138/2005 
  
– Huvudpunkter: 
 
Skapandet av en integrerad och väl fungerande europeisk kapitalmarknad är ett av de viktigaste och mest 
ambitiösa ekonomiska projekt som just nu pågår i Europeiska unionen. 
 
Den rent nationella clearingen och avvecklingen i EU är relativt kostnadseffektiv och säker. Men de 
gränsöverskridande systemen är komplicerade och fragmenterade, vilket leder till mycket större 
kostnader, risker och effektivitetsbrister. 
 
EESK har behandlat kommissionsdokumentet med stort intresse och huvudsakligen analyserat det utifrån 
arbetsmarknadsparternas perspektiv eftersom kommittén företräder dessa parter. Kommittén är positiv 
till angreppssättet och riktlinjerna.  
 
När allt kommer omkring har marknaden hittills klarat kritiska lägen med hjälp av de nuvarande reglerna, 
och myndigheterna har behärskat även de svåraste situationerna.  
 
Kommittén anser att konkurrensmyndigheterna inte skall fatta självständiga beslut. Att 
tillsynsmyndigheternas åsikt skall vara utslagsgivande är en regel som – även om den inte gäller alltid och 
överallt – hädanefter bör gälla. När man vill öppna marknaderna och samtidigt följa konkurrensreglerna, 
får man inte bortse från marknadens säkerhet; en aspekt som endast kan bedömas av den som har 
ansvar för den. 
 
− Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
  (Tfn: (32-2)5469794 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Betalningsföreläggande 
 
– Föredragande: Jorge Pegado Liz (Övriga intressegrupper – PT) 
 
– Referens: KOM(2004) 173 slutlig – 2004/0055 COD – CESE 133/2005 
  
– Huvudpunkter: 
 
EESK välkomnar föreliggande förslag till förordning, där de flesta av EESK:s kommentarer angående 
Grönboken om ett europeiskt betalningsföreläggande har beaktats. 
 
EESK uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att detta förslag till förordning utvidgas till det 
europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 
Enligt kommissionen kan det föreslagna europeiska förfarandet för betalningsföreläggande gälla sida vid 
sida med nationella rättsliga förfaranden av samma slag och med samma mål.  EESK anser dock att det 
bara bör finnas ett förfarande för betalningsföreläggande, det vill säga det förfarande som föreskrivs och 
regleras i det föreliggande förslaget. 
 
Kommitténs yttrande innehåller också en ingående genomgång av artiklarna i förslaget till förordning. 
 
– Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
     (Tfn: (32-2)5469899 – e-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

6.  SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 
 

• Regioner med permanenta naturbetingade och strukturella handikapp 
 
− Föredragande: Paulo Barros Vale (Arbetsgivargruppen – PT) 
 
− Referens: Initiativyttrande – CESE 140/2005 
 
− Huvudpunkter: 
 
Med hänsyn till problem i fråga om transporter, telekommunikationer, infrastruktur och tillgång till 
offentliga tjänster, miljö och sysselsättning och de möjligheter som framför allt turismen ger, anser 
kommittén att politiken för regioner med permanenta handikapp för att vara effektiv bör kännetecknas 
av de tre principerna varaktighet, positiv diskriminering och proportionalitet och en rad målsättningar 
med anknytning till samhälle, ekonomi och miljö. 
 
Denna politik bör bestå av en rad åtgärder som i största möjliga mån minskar dessa områdens utsatthet 
och bidrar till att skapa lika möjligheter för dessa områden och resten av EU. Eftersom denna politik 
syftar till att uppväga objektiva naturbetingade begränsningar, är det rimligt att den utgår från hur 
omfattande begränsningarna är. Därför bör den inte vara en ersättning utan ett komplement till 
traditionella åtgärder inom ramen för ekonomisk och social sammanhållningspolitik. 
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− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 

    (Tfn: (32-2)5469313 – e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

7.  MILJÖSKYDD 
 

• Finansieringen av Natura 2000 
 
− Föredragande: Lutz Ribbe (Övriga intressegrupper – DE) 

 
− Referens: KOM(2004) 431 slutlig – CESE 136/2005 
 
Huvudpunkter: 
 
Kommittén konstaterar att de europeiska kultur- och naturlandskapen utgör ett framstående naturarv 
som i sig är värt att bevara. Naturskyddet är inte bara ett ändamål i sig. Naturen är en förutsättning för 
liv och ekonomi som vi inte kan vara utan och är inte minst en viktig resurs för olika typer av ekonomisk 
verksamhet. 
 
EESK förstår varför kommissionen har valt det finansieringsalternativ den gjort, dvs. att vidareutveckla 
och använda befintliga stödinstrument. Naturskyddsorienterad utformning och användning av befintliga 
finansieringsfonder ger de ansvariga myndigheterna i medlemsstaterna större handlingsmöjligheter och 
flexibilitet. Det behövs garantier för att gemenskapen inte längre skall medfinansiera projekt med negativa 
effekter på naturskyddet för att därefter återigen kompensera skadorna på natur och miljö med EU-
medel.  
Diskussionen om finansieringen av Natura 2000-områdena måste föras mot bakgrund av den strid om 
storleken på EU:s totala budget och fördelningen av medlen mellan olika regioner och olika 
politikområden som kan förutses. Man måste se till att man vid finansiering från medlemsstaternas sida 
inte gör naturskyddet underordnat andra uppgifter. Naturskyddet är – som statscheferna ofta betonat – 
en uppgift för hela samhället, ett politiskt måste som kräver finansiering. 
 
För de uppgiftsområden inom Natura 2000 som är absolut nödvändiga (t.ex. kompensation och 
incitament till markägare och markanvändare) måste man helt klart öronmärka medel. Annars förstår 
EESK inte principen om att finansieringen av Natura 2000 skall integreras i befintliga fonder utan måste 
– liksom många av intressenterna – förespråka ett separat stöd. 
 
– Kontaktperson: Johannes Kind      
          (Tfn: (32-2)5469111 – e-post: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Marknadsstödjande undantagsåtgärder 
 
− Föredragande: Leif E Nielsen (Övriga intressegrupper – DK) 
 
− Referens: KOM(2004) 712 slutlig – 2004/0254 (CNS) – CESE 127/2005 
 
–  Kontaktperson: Annika Korzinek 
       (Tfn (32-2)546 80 65 - e-post: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

• Lagstiftningen om kemikalier (Reach) 
 
– Föredragande: David Sears (Arbetsgivargruppen – UK) 
 
– Medföredragande: Julius Hosman (Delegat – NL) 
  
− Referens: Informationsrapport – KOM(2003) 644 slutlig – 2003/0256-0257 COD – CESE 

242/2004 fin rév. 
 
Huvudpunkter: 
 
I denna informationsrapport behandlas konsekvenserna för konkurrenskraften och den industriella 
omvandlingen i de sektorer som levererar till och konkurrerar med kemiindustrin.  
 
Rent allmänt är ett av Reach-förslagets svagheter dess brist på klarhet och tydliga definitioner.  Förslaget 
använder sig i stor utsträckning av definitionerna "ämne" och "beredning" som utvecklades i mitten av 
1960-talet. "Kemikalier", som används flitigt i dokumentet, definieras inte alls.  
 
Förslaget är alltför komplext till innehåll och struktur. Problemen med omfattning och definition 
kompliceras ytterligare genom att förslaget grundar sig på den kemiska industrin men inte motsvarar de 
fysiska realiteterna i industrins nuvarande eller framtida planerade förfaranden i de sektorer som kommer 
att beröras om förslaget går igenom.  
 
Förslaget kommer att få mycket allvarliga följdverkningar för de små och medelstora företagen, något 
som analyseras i detalj i informationsrapporten. Framför allt kommer orimliga kostnader och minsta 
möjliga effekter för arbetstagare eller konsumenter att leda till att europeiska små och medelstora företag 
förlorar avgörande konkurrensfördelar i förhållande till sina konkurrenter utanför EU. 
 
En drivkraft för förslaget sägs vara viljan att säkerställa skydd av arbetstagare, konsumentskydd och 
miljöskydd. Miljöinverkan från avfallshantering och utsläpp, som grundligt täcks av en omfattande redan 
befintlig allmän och sektorsspecifik EU-lagstiftning, är i stort sett utesluten från förslaget och kan därför 
inte räknas in bland de fördelar som förväntas uppnås. 
 
För alla sektorer gäller rent allmänt att man bör se till att den pågående utvärderingen av Reach-förslaget 
inte leder till att testerna av verkligt viktiga ämnen avstannar, vilket vore oacceptabelt. Att tillämpa 
befintlig lagstiftning är lika viktigt som att lansera nya initiativ som skall konkurrera om samma resurser. 
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Det är viktigt att man i de konsekvensstudier som nu bedöms som nödvändiga tar hänsyn till 
förhållandena i de aktuella ekonomiska sektorerna. De bör på ett öppet och tillfredsställande sätt följa de 
lämpliga metoder som utarbetats av organisationer som OECD. 
 
Om enighet kan nås om Reachförslagens mål och räckvidd och om de metoder som skall användas för 
bedömning av kostnad och nytta kommer det att finnas möjlighet att känna förtroende för att det bästa 
möjliga arbetssättet har antagits, med störst nytta för alla berörda. Detta är inte fallet i dag. I bästa fall 
uppvägs de direkta och indirekta kostnaderna av eventuella men vagt definierade vinster på andra 
områden.  
 
− Kontaktperson: Jakob Andersen 
 (Tfn (32-2) 546 92 01 – e-post: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 
 

• Översvämningsrisker 
 
− Föredragande: María Candelas Sánchez Miguel (Arbetstagargruppen – ES) 
 
− Referens: KOM(2004) 472 slutlig – CESE 125/2005 
 
– Kontaktperson: Annika Korzinek 
          (Tfn (32-2)546 80 65 - e-post: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

• Geotermisk energi – jordvärme 

 
–   Föredragande: Gerd Wolf (Övriga intressegrupper – DE) 
  
− Referens: Initiativyttrande – CESE 122/2005 
  
– Kontaktperson:Siegfried Jantscher 
            (Tfn (32-2) 546 82 87 - e-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
• INSPIRE 
 
− Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargruppen – FR) 
 
− Referens: KOM(2004) 516 slutlig – 2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 
− Kontaktperson: Johannes Kind        
    (Tfn (32-2) 546 91 11, e-post: johannes.kind@esc.eu.int) 
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8.  DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN 
 

• Finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken 
 
− Föredragande: Adalbert Kienle (Arbetsgivargruppen – DE) 
 
− Referens: KOM(2004) 489 slutlig – 2004/0164 (CNS) – CESE 126/2005 
 
Huvudpunkter: 
Kommissionens förslag innehåller utan tvekan flera innovativa strategier för att förenkla och hantera 
budgeten. Det är riktigt och meningsfullt att inrätta två fonder som utnyttjas för tydligt åtskilda ändamål. 
EESK anser dock att: 
 

• Förenklingarna måste dock märkas på alla nivåer. Både EU, medlemsländerna och 
slutmottagarna skall få nytta av dem.  

• Det är av yttersta vikt att de slutliga mottagarna får sitt stöd så snabbt och enkelt som 
möjligt. 

• Det eftersträvade målet att förenkla administrationen uppfylls för kommissionens men inte i 
tillräcklig utsträckning för medlemsländernas räkning.  

 
EESK beklagar att de utbetalande organen genom de olika betalningssystemen och åtagandena även 
fortsättningsvis måste hantera två finansiella förvaltningssystem. Det är mycket viktigt att se till att dessa 
båda system är samordnade i så hög utsträckning som möjligt. Det krävs framför allt att förordningen om 
stöd till landsbygdens utveckling anpassas ytterligare. 
 
EESK är i huvudsak positiv till att regeln om att återkräva utbetalade medel leder till att det inte enbart är 
EU som har ansvar för utbetalade stöd utan att även medlemsländerna delar detta ansvar. Med tanke på 
många medlemsstaters kritik mot ökat medansvar kommer EESK noga att ge akt på att dessa 
medlemsstater inte förlorar intresset för programmen (vilket skulle missgynna de potentiella 
slutmottagarna).  
 
EESK är oroad över att utvidgningen av det tekniska stödet leder till att medel tas från fonderna, vars 
egentliga ändamål är att främja jordbrukets och landsbygdens utveckling. Sådana "indirekta stöd" får inte 
lov att ta överhand, utan får endast förekomma i de fall då de verkligen behövs.  
 
EESK är särskilt kritisk till att ge gemenskapsstöd för att bygga upp eller bygga ut medlemsländernas 
förvaltnings- och revisionsstrukturer, eftersom detta otvivelaktigt är medlemsländernas skyldighet. 
Kommittén efterlyser i dessa fall rapportering genom kommissionen, så att detta stöd kan kontrolleras 
ordentligt. 
 
− Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio 
       (Tfn (32-2) 546 94 54 - e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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9.  UTRIKESHANDEL 
 
• Förslag till rådets förordning om tillämpning av 
 Allmänna preferenssystemet 
 
− Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
− Referens: KOM(2004) 699 slutlig – 2004/0242 (CNS) – CESE 132/2005 
 
Huvudpunkter: 
 
Den 20 oktober 2004 antog Europeiska kommissionen ett förslag med detaljerade regler om EU:s system 
för allmänna handelsförmåner (Allmänna preferenssystemet – GSP) för perioden 2006–2008. Förslaget 
bygger på de riktlinjer som kommissionen lade fram i juli 2004. Kommissionen föreslår att det nuvarande 
systemet skall förbättras på ett antal områden: förenkling (minskning från fem till  
tre olika arrangemang), ökning av antalet förmånsbehandlade produkter, förmånerna skall främst gynna 
de utvecklingsländer som har störst behov och inrättande av fler GSP-förmåner (”GSP+”) för att 
uppmuntra en hållbar utveckling.  
  

EESK har förespråkat att det befintliga systemet skall förenklas och göras mer överskådligt och att man 
bör harmonisera, förenhetliga och effektivisera alla regler och förfaranden i Allmänna preferenssystemet. 
Kommittén anser att det föreslagna systemet skulle innebära en avsevärd förbättring i detta avseende, 
och stöder därför kommissionens förslag. 
 
EESK ställer sig bakom minskningen av antalet förmånsländer, men befarar att denna minskning inte är 
tillräcklig. 
 
EESK anser att den nya stimulansordningen för hållbar utveckling inte kommer att ha större effekt på 
förmånsländernas agerande än den föregående ordningen. 
 
EESK anser inte att frågan om fusk i det befintliga systemet får någon effektiv lösning i förslaget och 
anser att mer kunde ha gjorts i detta avseende. 
 
EESK vill uttrycka besvikelse över att de detaljerade konsekvensbedömningarna för dessa förslag inte 
har offentliggjorts eller, som det förefaller, ens genomförts i vissa fall.   
 
− Kontaktperson:Susanna Baizou  
            (tfn (32-2)5469845 – e-post: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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10.  FÖRSVAR 
 

•  Försvarsupphandlingar 
 
–    Föredragande: Clive Wilkinson (Arbetsgivargruppen – UK) 
 
–    Referens: KOM(2004) 608 slutlig – CESE 129/2005 
  
–    Huvudpunkter: 
 
Kommitténs slutsatser kan sammanfattas enligt följande: 
 

− Försvarsmaterielfrågan är bara en av många frågor av betydelse för ett långsiktigt 
fungerande försvar. Industrin behövertydliga riktlinjer, harmoniserade krav och kontinuitet 
för att kunna fullfölja sitt uppdrag till fullo. Dessutom måste industrin bära det främsta 
ansvaret för eventuell strukturomvandling och slippa tungrodda lagstiftningsförfaranden. 

 
− Det måste framgå mycket tydligt vilka delar av försvarsmaterielupphandlingen som omfattas 

av bestämmelserna i fråga.  
 
− Artikel 296 i fördraget kommer även fortsättningsvis att behövas. För att undvika att denna 

artikel tillämpas alltför ofta bör kommissionen med hjälp av benchmarking analysera dess 
tillämpning. Det är inte praktiskt genomförbart att behålla listor över utrustning och 
förfaranden för vilka artikel 296 skall tillämpas. 

 
− Som ett första steg bör kommissionen så snart som möjligt utarbeta ett 

"tolkningsmeddelande" om artikel 296. Endast efter det att man kan ta ställning till det 
meddelandet kan man besluta om huruvida det också krävs någon form av rättsligt 
instrument. 

 
− Dubbla användningsområden blir allt vanligare och kommittén välkomnar denna trend, inte 

minst därför att försvarsrelaterad forskning och utveckling kan komma till civil användning. 
 
− Kommittén välkomnar den viktiga roll som Europeiska försvarsbyrån kommer att spela. Det 

krävs dock  ett förtydligande av ansvarsfördelningen gentemot samtliga berörda parter.  
 
− Kontaktperson: Nemesio Martínez 
 (Tfn (32-2) 546 95 01 - e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

––––––––––––––––– 


