
Greffe CESE 26/2006  FR-DE-EN-IT-PT-PL/CB-Sv/RDB/mp 

SV 
Rue Belliard 99 - B-1040 Bryssel - Tfn (32-2) 546 90 11 - Fax (32-2) 513 48 93 - Internet http://www.esc.eu.int 

 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

 
 

Bryssel den 22 februari 2006 
 
 
 
 
 
 
 

PLENARFÖRSAMLINGEN 
 

DEN 14–15 FEBRUARI 2006 
 
 

YTTRANDEN SOM ANTAGITS 
 
 

EESK:s yttranden finns tillgängliga på de officiella språken på kommitténs webbplats 
 

http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_sv.asp 
 

 



- 1 - 

Greffe CESE 26/2006  FR-DE-EN-IT-PT-PL/CB-Sv/RDB/mp .../... 

Kommissionsledamot Joaquín Almunia deltog i plenarsessionen och yttrade sig om de ekonomiska 
och monetära frågorna inom EU.  
 
 

1. EKONOMISKA STYRESFORMER 
 
• Förstärkning av ekonomiska styresformer – Reformen av stabilitets- och 

tillväxtpakten 

− Föredragande: Susanna Florio (Arbetstagargruppen – IT) 

− Medföredragande: Umberto Burani (Arbetsgivargruppen – IT) 

− Referens: Initiativyttrande – CESE 244/2006 

− Huvudpunkter: 
 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är mycket oroad av det nuvarande låsta läget när 
det gäller de europeiska ekonomiska styresformerna och vill med sitt yttrande 

− identifiera de olika ståndpunkterna i den politiska och ekonomiska debatten under de sju år 
som stabilitets- och tillväxtpakten har varit i kraft, 

− tillhandahålla en utvärdering av den reformprocess som stabilitets- och tillväxtpakten har 
genomgått under de senaste månaderna, 

− ta fram riktlinjer i syfte att stärka de ekonomiska styresformerna inom EU. 

 
EESK anser att stabilitets- och tillväxtpakten ända sedan den inrättades har spelat en 
grundläggande roll när det gäller att säkerställa den ekonomiska tillväxten inom EU inom en 
gemensam ram av monetär stabilitet. 
 
De positiva och negativa aspekter som framkommit under dessa första sex år kan i huvudsak 
återföras till paktens två delar: en tveklös framgång för den monetära stabiliteten och en lika stor 
besvikelse orsakad av den otillräckliga ekonomiska tillväxten i Europa.  
 
Samtidigt har det tyvärr kommit att finnas en brist på samordning i förhållande till EU:s 
ekonomiska styresformer, och detta just vid en tidpunkt när de internationella spänningarna har 
varit – och fortfarande är – starka, vad avser både ekonomi och politik. 
 
Under paktens sexåriga existens har trycket ökat från vissa stater för en reform av pakten. 
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Reformprocessen kan inte anses vara fullständigt genomförd eftersom ingen verklig förstärkning 
av samordningen inom den europeiska ekonomiska politiken har garanterats. En sådan 
samordningsprocess skulle ge möjlighet att på bästa sätt utnyttja de möjligheter som  
Ekonomiska och monetära unionen erbjuder i fråga om ekonomisk tillväxt och sysselsättning. 

 
− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 

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

• Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken (2005–2008) 

− Föredragande: Arno Metzler (Övriga intressegrupper – DE) 

− Referens: Initiativyttrande – CESE 245/2006 

− Huvudpunkter: 
 

Kommittén framhåller att en samordnad makroekonomisk politik som aktivt främjar tillväxten och 
sysselsättningen – inom ramen för Lissabonstrategin – är absolut nödvändig för att övervinna de 
nuvarande konjunktur- och sysselsättningsproblemen i EU. Kommittén stöder därför 
uppfattningen att medlemsstaterna måste föra en budgetpolitik i överensstämmelse med sina 
åtaganden. Det behövs insatser av arbetsmarknadens parter för att skapa en innovationsvänlig 
balans mellan flexibilitet och trygghet. Vid sidan av en lämplig makroekonomisk politik som 
främjar tillväxt och sysselsättning krävs även mikroekonomiska reformer för att stärka 
tillväxtpotentialen. Förutom åtgärder för att stärka konkurrensen och minska byråkratin behövs 
också en fortsatt utveckling av inre marknaden. I samband med kunskapssamhället är det av 
central betydelse att ha rätt inriktning inom områdena livslångt lärande, lika möjligheter, stöd till 
familjerna, utbildning samt forskning och innovation. Kommittén vill också hävda generellt att 
stöd till företagande förtjänar speciell uppmärksamhet. 
 
− Kontaktperson: Gilbert Marchlewitz 

(Tfn (32-2) 546 93 58 – e-post: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• Inrättande av en gemensam konsoliderad företagsskattebas i EU 

− Föredragande: Lars Nyberg (Arbetstagargruppen – SE) 

− Referens: Förberedande yttrande – CESE 241/2006 

− Huvudpunkter: 

 
De överväganden som måste göras är dels juridiska, skattetekniska, dels ekonomiska. Kommittén 
vill uppmana kommissionen och medlemsstaterna att, trots det stora antalet tekniska detaljer och 
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de stora skillnaderna mellan länderna, ändå ledas av de ekonomiska fördelar som kan uppnås med 
en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. 
 
De diskussioner som vi har haft kan sammanfattas med följande förslag till principer för en 
gemensam konsoliderad bolagsskattebas: breda baser, neutralitet, enkelhet, effektivitet, stabilitet, 
legitimitet, rättvisa, internationell konkurrens, obligatoriskt, interimistiskt/övergångsregler och 
smidiga beslutsregler. Kommittén har valt att koncentrera sig på principiella resonemang då vi tror 
att valen mellan olika tekniska lösningar blir lättare med acceptans för dessa principer. 
 

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

 
 

2.   DET CIVILA SAMHÄLLET, MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER 
 

• "Representativiteten för de europeiska organisationerna i det civila 
samhället inom ramen för den civila dialogen" 

− Huvudföredragande: Jan Olsson (Övriga intressegrupper – SE) 

− Referens: CESE 238/2005 fin – CESE 240/2006 

− Huvudpunkter: 
 

Det civila samhället och de organisationer som är aktiva på EU-nivå har länge framfört krav på 
"rätt att delta" i skötseln av det offentliga, och frågan har nu blivit extra angelägen. De utmaningar 
som EU står inför är sådana att de kräver att samtliga aktörer på fältet och deras företrädare 
engageras. 

 
I detta sammanhang har EESK redan flera gånger påpekat att endast en väl etablerad 
representativitet kan ge aktörerna i det civila samhället rätten att delta på ett effektivt sätt i arbetet 
med att utforma politiken och utarbeta gemenskapsbesluten. Förutom att representativiteten är en 
grundläggande demokratisk princip svarar den också mot målsättningen att öka det organiserade 
civila samhällets synlighet och inflytande på EU-nivå. 

 
Yttrandet har sålunda främst utarbetats i syfte att klargöra och effektivisera kommitténs kontakter 
med det civila samhällets europeiska organisationer och nätverk och syftar till att ge dialogen med 
det organiserade civila samhället ökad trovärdighet genom att stärka dessa organisationers och 
nätverks legitimitet. Detta ingår i strävan att förverkliga en utökad och strukturerad dialog mellan 
EESK och det civila samhällets europeiska organisationer och nätverk. 
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Detta yttrande skulle emellertid också kunna 
 

• fungera som diskussionsunderlag eller referensdokument för övriga institutioner, framför allt vid 
konsolideringen av deltagardemokratin på EU-nivå och genomförandet av en verklig europeisk 
civil dialog samt 

 
• bidra till att skapa ett interinstitutionellt samarbetsområde som även omfattar utbyte av goda 

metoder, framför allt med kommissionen och Europaparlamentet, utan att det för EESK:s del 
innebär en inblandning i deras sätt att strukturera dialogen med det organiserade civila samhället 
på EU-nivå. 

 
Mot bakgrund av tidigare yttranden i ämnet anser EESK också att det är viktigt att upprätta en 
tydlig, enhetlig och enkel procedur för att bedöma representativiteten hos de europeiska 
organisationerna i det civila samhället, som möjliggör en granskning av kriterierna som är 
anpassad till de europeiska organisationernas existerande struktur och funktionssätt. Denna 
procedur, som förutsätter organisationernas eget deltagande i bedömningsprocessen i fråga, bör 
grunda sig på fem principer: öppenhet, objektivitet, icke-diskriminering, verifierbarhet och 
delaktighet för de europeiska organisationerna. 
 
EESK föreslår därför en procedur som omfattar tre bedömningsgrunder för representativiteten hos 
de europeiska organisationerna i det civila samhället: 

• Bestämmelserna i organisationens stadgar och deras tillämpning. 

• Organisationens förankring i medlemsstaterna. 

• Kvalitetskriterier som gör det möjligt att bedöma organisationens förmåga att bidra mot 
bakgrund av i vilken mån den har varit delaktig i ett samråd med de europeiska institutionerna.  

 
Utgående från dessa principer och bedömningsgrunder anser EESK att det borde vara möjligt att 
utveckla en procedur för att bedöma representativiteten som skulle kunna göras operationell 
genom att ett särskilt utvärderingsinstrument införs i samverkan med i första hand kontaktgruppen 
med det civila samhällets organisationer och nätverk på Europanivå som kommittén har upprättat. 
 
− Kontaktperson:  Patrick Fève 

(Tfn (32-2) 546 96 16 – e-post: patrick.feve@esc.eu.int) 

 
• Byrån för grundläggande rättigheter 

− Föredragande: Sukhdev Sharma (Övriga intressegrupper – UK) 

− Medföredragande: An Le Nouail Marlière (Arbetstagargruppen – FR) 

− Referens: KOM(2005) 280 slutlig – 2005/0124 CNS – CESE 239/2006 
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− Huvudpunkter: 
 

Kommittén välkomnar Europeiska rådets beslut att inrätta Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter i syfte att stärka de metoder och principer för unionen som anges i  
EU-fördragets artikel 6. En mekanism kommer att inrättas för övervakning av de grundläggande 
rättigheterna i EU. Den kan användas för att förbättra samordningen av medlemsstaternas politik 
för grundläggande rättigheter. 

 
Kommittén ser med stor oro på att förslaget till förordning inte främjar eller stöder en bred 
representation från det organiserade civila samhället i den nya byråns styrelse och i forumet för 
grundläggande rättigheter. 

 
Kampen mot rasism och främlingsfientlighet skall alltid ingå i byråns tematiska verksamhets-
områden i enlighet med det fleråriga rambeslutet. 

 
Kommittén hyser farhågor för byråns självständighet, inte bara i förhållande till EU-
institutionerna utan också till medlemsstaterna. 

 
− Kontaktperson: Pierluigi Brombo 

(Tfn (32-2) 546 97 18 – e-post: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

 

• Kvinnors representation 

− Föredragande: Thomas Etty (Arbetstagargruppen – NL) 

− Referens: Remiss från EP – CESE 238/2006 

− Huvudpunkter: 
 

I januari 2003 bad Europaparlamentet EESK att utarbeta ett yttrande om kvinnors representation i 
de beslutsfattande organen inom de sociala och ekonomiska intressegrupper som företräds av 
EESK. De flesta av de krav och önskemål som parlamentet har framfört till arbetsgivare, 
arbetstagare och det organiserade civila samhället som en helhet inom EU har behandlats i en 
undersökning baserad på ett frågeformulär som år 2003 sändes ut till samtliga (vid den tiden) 
222 ledamöter. 

• EESK är enig med parlamentet om att det är mycket viktigt att öka kvinnornas representation 
i de beslutsfattande strukturerna i EU:s sociala och ekonomiska intressegrupper. De berörda 
organisationerna och Europeiska kommissionen bör ägna denna fråga större och mer 
systematisk uppmärksamhet. 

 



- 6 - 

Greffe CESE 26/2006  FR-DE-EN-IT-PT-PL/CB-Sv/RDB/mp .../... 

• EESK rekommenderar att alla representerade organisationer regelbundet informerar 
kommissionen om resultatet av de olika åtgärderna på detta område, och att kommissionen 
utvidgar sin databas och fastställer lämpliga indikatorer.  

• EESK anser att det är värt att ytterligare främja separata strukturer och hjälpstrukturer liksom 
nätverk av kvinnlig personal och kvinnliga medlemmar. 

• Det är fortfarande mycket viktigt att kommissionen stimulerar strategier för 
fortbildning/utbildning och möjligheter att kombinera arbete och omsorg. Arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna spelar en viktig roll i samband med att strategierna genomförs. 

• EESK rekommenderar att kvoteringssystem som i vissa länder visat sig effektiva på det 
politiska planet och i organisationer med social inriktning måste bli föremål för en grundlig 
granskning av de berörda organisationerna och av kommissionen. 

• EESK hoppas att medlemsstaterna ställer som mål att minst 30 % av de ledamöter som 
utnämns för mandatperioden 2006–2010 skall utgöras av det underrepresenterade könet, och 
att de inför följande mandatperiod höjer målet till 40 %. 

• EESK kommer att se över resultaten av undersökningen under 2006/2007 för att se om det 
råder stora skillnader mellan politiken och arbetsmetoderna i de nya och de gamla 
medlemsstaternas organisationer. Kommittén föreslår att parlamentet också gör en ny översyn 
av den rådande situationen. 

 
− Kontaktperson: Torben Bach Nielsen 

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

 

• Europeiska handikappåret 2003 

− Föredragande: Gunta Anca (Övriga intressegrupper – LV) 

− Referens: KOM(2005) 486 slutlig – CESE 236/2006 

− Huvudpunkter: 
 
EESK välkomnar meddelandet som en möjlighet att sammanfatta framgångarna och tillkorta-
kommandena under Europeiska handikappåret 2003 och dra lärdomar inför förberedelserna av 
kommande Europeiska år. 
 
EESK håller med om att de framgångar som Europeiska handikappåret 2003 rönte jämfört med 
tidigare Europeiska år kan förklaras av att det hade sitt ursprung i ett önskemål från handikapp-
organisationerna själva samt av att dessa deltog vid planeringen och genomförandet.  



- 7 - 

Greffe CESE 26/2006  FR-DE-EN-IT-PT-PL/CB-Sv/RDB/mp .../... 

EESK beklagar att meddelandet saknar information om åtgärder på nationell och regional nivå och 
att de insatser som gjorts för att öka allmänhetens kunskap och synligheten i medierna har 
utvärderats kvantitativt sett men inte kvalitativt.  
 
EESK anser att Europeiska handikappårets framgångar borde ha återspeglats i politiken och 
lagstiftningen, och att den politiska responsen är en besvikelse med hänsyn till de förväntningar 
som evenemanget gav upphov till.  

 
Europeiska handikappåret 2003 sporrade EESK att vidta en rad initiativ. Kommittén har bland 
annat inrättat en arbetsgrupp för handikappfrågor, integrerat handikappfrågor i sitt arbete, antagit 
ett initiativyttrande om funktionshindrade, infört tillgänglighetskrav vid renoveringen av sina nya 
lokaler och ändrat sina tjänsteföreskrifter om anställning av funktionshindrade. 

 
− Kontaktperson : Ewa Kaniewska 

(Tfn (32-2) 546 81 17 – e-post: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

• Gränsöverskridande rörlighet i utbildningssyfte – europeiska stadgan för 
rörlighet 

− Föredragande: Tomasz Czajkowski (Övriga intressegrupper – PL) 

− Referens: KOM(2005) 450 slutlig – 2005/0179 (COD) – CESE 235/2006 
 

EESK välkomnar kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om 
gränsöverskridande rörlighet inom gemenskapen i utbildningssyfte: Europeiska kvalitetsstadgan 
för rörlighet.  
 
EESK föreslår att följande punkter ägnas särskild uppmärksamhet: 

− Information från medlemsstaterna om programmen – på nationell och lokal nivå. 

− Information till kandidaterna om lika möjligheter. 

− Tydliga, överskådliga och precisa förfaranden för deltagarna. 

− En tydlig avgränsning av de enskilda programaktörernas ansvarsområden. Detta gör det 
möjligt att undvika framtida klagomål och missförstånd mellan utsändande och mottagande 
organisationer. 

− Ytterligare samordning av rörlighetspolitiken på europeisk nivå (snarare än i de enskilda 
medlemsstaterna). Detta gör det möjligt att förverkliga kommissionens mål och bidrar till att 
Lissabonstrategins målsättningar faktiskt förverkligas. 
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EESK anser att kommissionen bör föreslå ett datum då stadgan bör träda i kraft för att på så sätt 
sporra medlemsstaterna till handling. 

 
− Kontaktperson: Ewa Kaniewska 

(Tfn (32-2) 546 81 17 – e-post: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

• Hantering av migrationsströmmar 

− Föredragande: An Le Nouail Marlière (Arbetstagargruppen – FR) 

− Referens: KOM(2005) 123 slutlig – 2005/0046 (COD) – 2005/0047 (COD) –  
2005/0048 (CNS) – 2005/0049 (COD) – CESE 234/2006 

− Huvudpunkter: 
 
Kommittén stöder förslaget att inrätta en europeisk fond för integration av tredjelandsmedborgare 
under perioden 2007–2013, en europeisk flyktingfond som en förlängning av den redan 
existerande fonden och en fond för de yttre gränserna. 
 
Kommittén uppmanar rådet att parallellt undersöka och anta förslaget till beslut om 
ramprogrammet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" och förslagen till beslut om att 
inrätta särskilda fonder för genomförandet av det allmänna programmet. 
 
Kommittén uppmanar kommissionen att beakta EESK:s rekommendationer i sin handlingsplan för 
Haagprogrammet.  
 
EESK uppmanar rådet och Europeiska kommissionen 

− att se till att dessa nya strukturfonder medger insyn genom att uttryckligen verka för att 
Haagprogrammet och meddelandet i fråga är förenliga med varandra, 

− att se till att besluten att inrätta dessa olika fonder innehåller praktiska bestämmelser, så att 
icke-statliga aktörer på ett så tidigt stadium som möjligt involveras i arbetet med de årliga och 
fleråriga allmänna riktlinjer som fastställs av medlemsstaterna och av kommissionen. 

 
− Kontaktperson: Susanne Johansson 

(Tfn (32-2) 546 84 77 – e-post: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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3.  ENERGI 

 
• Energieffektivitet 

− Föredragande: Stéphane Buffetaut (Arbetsgivargruppen – FR) 

− Referens: Förberedande yttrande – CESE 242/2006 

− Huvudpunkter: 
 

En klar ökning av energieffektiviteten måste vara ett centralt inslag i EU:s framtida energipolitik. 
Kommittén stöder till fullo viljan att minska energiförbrukningen med 20 %, och anser det inte 
bara nödvändigt att mycket snabbt nå målet om en årlig minskning av energiförbrukningen på 1 %, 
utan också att under en andra etapp ha målsättningen att uppnå en effektiv minskning på 2 %.  
Upplysningskampanjer till allmänheten kan spela en viktig roll och måste inriktas på slut-
konsumenterna och de branscher som berörs. Det är därför de nationella och lokala myndigheterna 
som skall ansvara för dessa insatser. 
 
Strävan efter energieffektivitet har blivit ett måste för företagen. Följaktligen kan frivilliga avtal 
till skillnad mot rättsliga bestämmelser i de flesta fall vara en lämplig lösning. En mängd rättsliga 
instrument har redan antagits som först bör utvärderas.  
Eftersom de två mest energikrävande sektorerna är transport- och byggsektorerna är det inom 
dessa som de mest intensiva åtgärderna måste sättas in och där man måste sträva efter innovativa 
lösningar. 
 
EU och medlemsstaterna måste beslutsamt samverka kring en politik som syftar till att främja 
energieffektivitet, ett fortgående och successivt införande av effektiva energibesparande 
innovationer, utbyte av välfungerande metoder och spridning av den bästa tekniken, men också 
bedriva informationskampanjer för att stimulera hushållen och konsumenterna att spara energi. EU 
skulle kunna göra en viktig insats på detta område.  

 
− Kontaktperson: Siegfried Jantscher 

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

4.  HÄLSA OCH KONSUMENTSKYDD 
 

• Hälsa och konsumentskydd 

– Föredragande: Jorge Pegado Liz (Övriga intressegrupper – PT) 

– Referens: KOM(2005) 115 slutlig – 2005/0042 COD – CESE 230/2006 
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– Huvudpunkter: 
 
EESK har kommit fram till den allmänna slutsatsen att förslaget till beslut om inrättande av ett 
gemenskapsprogram för hälso- och konsumentskyddsåtgärder på många områden inte är 
tillräckligt väl motiverat eller klarlagt. De skäl som anförs verkar inte tillräckligt övertygande för 
att rättfärdiga detta val.  
 
De två politikområdena, som definieras i artikel 152 respektive artikel 153 i EG-fördraget, har 
rättsliga grunder av helt olika art. Man bör därför se till att man undviker två negativa effekter: 
dels den orimliga följden att konsumentskyddspolitiken omfattas av samma krav på strikt 
komplementaritet och subsidiaritet som gäller för folkhälsopolitiken, till skada för EU:s egen 
behörighet på detta område, dels att detta leder till en oönskad "konsumtionssyn" på folkhälsan, 
med begrepp som "användare" och "konsument" och allmänna hänvisningar till medborgarrollen. 
 
− Kontaktperson: João Pereira dos Santos 

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

• Miljömärkningsprogram för fiskeriprodukter 

− Föredragande: Gabriel Sarró Iparraguirre (Övriga intressegrupper – ES) 

− Referens: KOM(2005) 275 slutlig – CESE 237/2006 

− Huvudpunkter: 
 
Kommittén förordar att man för närvarande väljer det tredje alternativet i kommissionens 
meddelande om miljömärkningsprogram för fiskeriprodukter, där det föreslås att gemenskapen 
fastställer en rad minimikrav för frivilliga miljömärkningsprogram. Minimikraven måste 
emellertid vara tillräckligt stränga och åtföljas av förebyggande bestämmelser och påföljder vid 
överträdelse. 
 
Kommittén anser att 
 
− Det bör göras en tydlig åtskillnad mellan miljömärkningen och de allmänna bestämmelserna 

om märkning av livsmedelsprodukter. 
 
− Miljömärkning av fiskeriprodukter – liksom av andra utvunna produkter och 

vattenbruksprodukter – kan tilldelas såväl icke bearbetade som bearbetade fiskeriprodukter. I 
det första fallet bör miljömärkningen utgöra en garanti för att FAO:s uppförandekodex för 
ansvarsfullt fiske uppfylls. I det andra fallet bör en korrekt tillämpning av bestämmelserna om 
spårning av livsmedel säkerställas.  
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− Det behövs en tydlig mekanism för ackreditering av certifieringsorgan, tilldelning av 
miljömärkning, konfliktlösning, tillsyn samt sanktioner vid missbruk eller bristande respekt, 
och åtskillnad bör göras mellan miljömärkta fiskerivaror och fiskerivaror i allmänhet.  

 
− De små och medelstora företagen och aktörerna i utvecklingsländerna kan under vissa 

förhållanden få problem med tillgången till miljömärkning. Därför bör den framtida 
lagstiftningen innehålla interventionsmekanismer som involverar producentorganisationer, 
fiskarorganisationer och partnerskapsavtal. Lagstiftningen bör också beakta att miljö-
märkningen kan innebära ett mervärde för fiskerisektorn och att kostnaderna kan läggas på 
handelsledet utan att villkoren för konsumenterna för den skull försämras. 

 
− Det krävs stora insatser i form av utbildning och information och de offentliga myndigheterna 

bör stå för finansieringen av informationsinsatser och medvetandehöjande åtgärder riktade till 
aktörerna och konsumenterna. 

 
− Kontaktperson: Yvette Azzopardi 

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

•  Vattenbruk – djurhälsokrav 

− Föredragande: Christos Fakas (Övriga intressegrupper – EL) 

− Referens: KOM(2005) 362 slutlig – 2005/0153 – 154 CNS – CESE 233/2006 
 

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

 

5.  YTTRE FÖRBINDELSER 

 

• Relationerna mellan Europeiska unionen och Mexiko 

− Föredragande: José Isaías Rodríguez García Caro (Arbetsgivargruppen – ES) 

− Referens: Initiativyttrande – CESE 246/2006 

− Huvudpunkter: 
 

Sedan EESK senast yttrade sig i december 1995 om relationerna mellan EU och Mexiko har de 
utvecklats väsentligt, vilket framgår av det avtal om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning 
och samarbete mellan EU och Mexiko som undertecknades i oktober 2000. 
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I detta sammanhang är en av tyngdpunkterna i avtalet utvecklingen av kontakterna mellan EU:s 
och Mexikos civila samhällen. Dessa kunde få fastare form genom att en gemensam rådgivande 
kommitté EU/Mexiko inrättas.  

 
Därför har EESK utarbetat ett yttrande som skall tjäna som bas för genomförandet av detta 
initiativ. Yttrandet ger samtidigt en överblick och en utvärdering av utvecklingen i relationerna 
mellan EU och Mexiko sedan 1995. I synnerhet beaktar yttrandet genomförandet av en serie 
åtgärder som EESK åtog sig att vidta i anslutning till den deklaration som antogs vid det 
tredje mötet för det organiserade civila samhället i EU, Latinamerika och Västindien.  
 
I likhet med vad som nämndes i den ovannämnda deklarationen från Mexikomötet skall EESK i 
sin verksamhet även i fortsättningen arbeta mot tre mål, nämligen att fördjupa relationerna mellan 
EU, Latinamerika och Västindien, utarbeta en tidsplan för social sammanhållning samt förstärka 
det organiserade civila samhällets roll. Av dessa skäl är detta yttrande viktigt. Om EESK inte 
agerar kommer de avtal som kommittén slutit inte att uppfyllas. 
 
För att möjliggöra det civila samhällets medverkan i Mexikos utveckling anser EESK att man 
skulle kunna skapa en gemensam rådgivande kommitté EU–Mexiko. EESK förespråkar bestämt 
inrättandet av ett motsvarande organ i Mexiko. Gemensamma rådgivande kommittén EU–Mexiko 
bör fungera som ett rådgivande organ i förhållande till Gemensamma rådet, för att delta i 
utvecklingen, uppföljningen och tillämpningen av det övergripande avtalet. Dess uppgifter skulle 
bestå i att yttra sig över remisser från Gemensamma kommittén och Gemensamma rådet, i frågor 
som de sistnämnda organen fastställer. Gemensamma rådgivande kommittén skulle också på eget 
initiativ kunna utfärda yttranden eller rekommendationer i frågor som rör avtalet. 
 
För att analysera ett eventuellt inrättande av en gemensam rådgivande kommitté EU–Mexiko 
anser EESK att det är lämpligt att fortsätta de hittills sporadiska förbindelserna med det 
mexikanska civila samhället på ett systematiskt sätt. I detta syfte uppmanar vi det civila samhällets 
aktörer att enas om att utse tre företrädare för var och en av det civila samhällets grupper 
(arbetsgivare, arbetstagare och den tredje sektorn). EESK skulle i sin tur kunna utse tre företrädare 
för var och en av sina grupper som motpart. Syftet med den gemensamma arbetsgruppen med 
företrädare för det mexikanska civila samhället skulle vara att utarbeta ett förslag till upprättande, 
sammansättning, funktioner och arbetsordning för Gemensamma rådgivande kommittén  
EU–Mexiko. 

 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är dessutom beredd att stödja inrättandet av ett 
motsvarande organ på nationell nivå i Mexiko, inom sin förmågas gränser och under förutsättning 
att det råder enighet i det mexikanska samhället. EESK anser att detta organ bör återspegla 
mångfalden i det mexikanska civila samhället, och därför utformas av de ovannämnda 
tre sektorerna. Förutsättningar bör som i fallet med EESK vara representativitet, oberoende och 
legitimitet. 
 
− Kontaktperson : Beatriz Porres 

(Tfn (32-2) 546 91 31 - e-post: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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6.  RÄTTSKIPNING 

 

• Delgivning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur 

− Föredragande: María Candelas Sánchez Miguel (Arbetstagargruppen – ES) 

− Referens: KOM(2005) 305 slutlig – 2005/0126 COD – CESE 231/2006 

− Huvudpunkter: 
 

EESK välkomnar kommissionens föreslagna ändring. Den kommer att underlätta och förtydliga 
tillämpningen av förordningen, vilket är av stor betydelse för att förverkliga ett område med frihet, 
säkerhet och rättvisa inom EU. Trots detta är några av de nya bestämmelserna svårtolkade. 
 
EESK ställer sig frågande till varför kommissionen inte har gjort en utvärdering av situationen i de 
nya medlemsstaterna inför en kommande tillämpning av förordningen, trots att bilagorna 
anpassats till denna nya situation. 
 
Sammanfattningsvis bedömer EESK att det förfarande som införs genom ändringen är väl valt. 
 
− Kontaktperson: João Pereira Dos Santos 

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

• Förordning om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande 

− Föredragande: Jorge Pegado Liz (Övriga intressegrupper – PT) 

− Referens: KOM(2005) 87 slutlig – 2005/0020 COD – CESE 243/2006 

− Huvudpunkter: 
 
EESK välkomnar den tekniska och juridiska korrektheten i kommissionens förslag. Kommittén 
ser positivt på den balans som uppnåtts mellan olika intressen och den välstrukturerade, 
utvecklade och tydligt framställda konsekvensanalys som kommissionen utgår från. 
 
Genom sina allmänna och särskilda kommentarer vill kommittén visa sin uppskattning för 
förslaget och förbättra några av bestämmelserna. 
 
− Kontaktperson: João Pereira Dos Santos 

(Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
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7.  TRANSPORTER 
 

• Järnvägsstationernas roll i ett utvidgat EU 

− Föredragande: János Tóth (Övriga intressegrupper – HU) 

− Referens: Initiativyttrande – CESE 233/2006 

 
− Kontaktperson: Anna Wagner 

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

 
 

_____________ 
 

 
 


