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Plenarsessionen hedrades av att Österrikes minister för ekonomi och arbete Martin Bartenstein deltog 
som företrädare för ordförandelandet i rådet och yttrade sig i frågan om prioriteringarna i det österrikiska 
ordförandeskapets program.  
 
 

1. MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER 
 

• Grundläggande rättigheter och rättvisa 
– Föredragande: Brenda King (Arbetsgivargruppen – UK) 

 
− Referens: KOM(2005) 122 slutlig – 2005/0037 (COD) – 2005/0038 (CNS) – 2005/0040 (COD) – 

CESE 32/2006 
 
−  Huvudpunkter: 
 

 EESK anser att obalansen mellan de tre dimensionerna frihet, säkerhet och rättvisa återspeglas i 
EU:s budgetplan i form av att en oproportionerligt stor andel av budgeten fokuserar på 
säkerhetsdimensionen. 

 
 Kommittén är inte övertygad om att kommissionens förslag har utformats i linje med 

subsidiaritetsprincipen i enlighet med artikel 5 i EG-fördraget i tillräckligt hög grad eftersom det inte 
ges tillräcklig erkänsla för vilka frågor som bäst kan skötas på nationell, regional och/eller lokal nivå i 
samarbete med lämpliga arbetsmarknadsparter. 
 

 Kommissionen manar till mer koncentrerade åtgärder mot rasism, främlingsfientlighet och 
antisemitism samt föreslår mer stöd till olika former av dialog mellan religioner och kulturer i kampen 
mot dessa. EESK rekommenderar att islamofobi läggs till för att visa på behovet av att bekämpa 
denna form av rasism som innebär en kombination av kulturell och religiös diskriminering. 
 

 Slutligen menar EESK att det finns risk för att våld mot barn, kvinnor och ungdomar samt handeln 
med människor för sexuell exploatering hamnar i skymundan när dessa problem buntas ihop med 
kampen mot narkotikamissbruk och narkotikahandel, inte minst med tanke på att fördelningen av 
budgetmedlen mellan de olika programmen ännu inte har fastställts. EESK rekommenderar att ett 
särskilt mål och en särskild budgetpost införs för kampen mot våld. 

 
−  Kontaktperson: Susanne Johansson 
                     (Tfn (32-2) 546 84 77 – e-post: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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2. MILJÖSKYDD 
 

• Hållbar utveckling - klimatförändringen 
– Föredragande: Seppo Kallio (Övriga intressegrupper–FI) 
  
– Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 33/2006 

 
–   Huvudpunkter: 
 

EESK anser att EU på ett påtagligt sätt måste effektivisera åtgärderna för att bekämpa 
klimatförändringen samt konsekvent börja utforma anpassningsstrategier för olika politikområden. 
Unionen kan bidra till utformningen av EU:s och medlemsstaternas anpassningsstrategier för olika 
sektorer genom god samordning samt genom stöd via internationella avtal, något som skulle kunna 
effektivisera arbetet även på global nivå.  
  
På grund av att landsbygdsnäringarna jord- och skogsbruk och fiske endast orsakar ett ringa 
växthusgasutsläpp har dessa sektorer hamnat i skymundan i samband med unionens 
klimatförändringspolitik. Därför anser EESK att det är viktigt att EU förbereder sig på att vidta 
åtgärder även inom dessa sektorer.  
 
Kommittén bedömer att 

− det är viktigt att studera de multiplikatoreffekter som klimatförändringen kan få för 
landsbygdsekonomin,  

− de osäkerhetsfaktorer som klimatförändringen skapar måste beaktas i samband med planeringen 
av EU:s framtida jordbruksstöds- och jordbruksproduktionspolitik, handels- och energipolitik, 

− inom ramen för fiskeripolitiken måste man även göra en bedömning av de förändringar som 
uppstår när man försöker anpassa sektorn till förändrade vattenresurser och fiskeförhållanden,  

− skogens betydelse för att kontrollera klimatförändringen bör lyftas fram, och det är viktigt att 
mer skog planteras såväl inom EU som globalt.  

 
Enligt EESK måste unionen avsätta avsevärt mer forskningsresurser för att man skall kunna analysera 
klimatförändringen och anpassningspolitiken och lansera förebyggande program. Detta gäller i 
synnerhet för de naturresursbaserade näringarna.  
 
Kommittén föreslår att EU lanserar en bred informations- och upplysningskampanj i såväl EU:s 
medlemsstater som internationellt för att öka kunskaperna även inom det civila samhället och bland 
politiska beslutsfattare. På så sätt skulle man kunna påskynda arbetet med att utforma och genomföra 
strategierna för en anpassning till klimatförändringen.  
 

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

3.  FOLKHÄLSA – DET CIVILA SAMHÄLLETS ROLL 
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• Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk 
(omarbetning) 

– Föredragande: Jan Olsson (Övriga intressegrupper – SE) 
 

− Referens: KOM(2005) 399 slutlig – 2005/0166 COD – CESE 44/2006 
 

− Huvudpunkter:   
 
− EESK understryker att de organisationer i det civila samhället som arbetar med narkotikafrågor skall 

involveras i ECNN:s arbete. 
 
− EESK ställer sig positiv till den ändrade rättsliga basen för förslaget. Ett verkligt samråd med 

Europaparlamentet är naturligt i detta fall inte minst för att garantera allmänhetens insyn i 
myndigheten. Parlamentet får enligt det nya förslaget en utökad roll, bland annat för att utse två 
oberoende experter med särskild kompetens inom narkotikaområdet i styrelsen. Kommittén 
rekommenderar kraftigt att de två oberoende experterna skall vara från icke-statliga organisationer 
med uppgifter på narkotikaområdet. 

 
− Det europeiska nätverket består av nationella kontaktpunkter som är en länk mellan de deltagande 

staterna och centrumet. Kommittén rekommenderar att centrumet i sina riktlinjer och 
överenskommelser med medlemsstaten föreskriver att kontaktpunkten skall samarbeta med 
nationella organisationer, även icke-statliga, som verkar inom narkotikaområdet. 

 
− Kontaktperson: Susanne Johansson 
                    (Tfn (32-2) 546 84 77 – e-post: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 

4. INFORMATIONSSAMHÄLLET 
 

• Lagring av digitala uppgifter 
– Föredragande: Bernardo Hernández Bataller (Övriga intressegrupper–ES) 
  

 – Referens: KOM(2005) 438 slutlig – CESE 35/2006 
  
– Huvudpunkter: 

 
EESK ser med förvåning och oro på detta lagförslag eftersom det är oproportionerligt och inkräktar 
på de grundläggande rättigheterna. 
 
Kommittén bedömer förslaget enligt följande: 
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− att förslagets behandling av de mänskliga rättigheterna, framför allt rätten till integritet, i många 

avseenden är otillfredsställande, 
 

− att det finns risk för att man undergräver förtroendet hos dem som använder sig av elektroniska 
kommunikationstjänster och minskar deras benägenhet att använda sig av informations- och 
kommunikationsteknik; denna förlust av konsumenternas förtroende innebär också en risk för att 
informationssamhällets framtida utveckling i stor utsträckning bromsas upp och därmed att 
Lissabonstrategin äventyras, 
 

− att man i grunden bör se över detta förslag som i sin helhet inte är förenligt med vare sig de 
grundläggande rättigheterna eller bestämmelserna för tillgång till, användning och utbyte av uppgifter. 

 
– Kontaktperson: Raffaele del Fiore 
                   (Tfn (32-2) 546 97 94 – e-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
 

5. SKATTEHARMONISERING 
 

•  Punktskattesatser på alkohol 
−  Föredragande: Clive Wilkinson (Arbetsgivargruppen – UK) 
 
−  Referens: KOM(2004) 223 slutlig – CESE 34/2006 
 
−  Huvudpunkter: 

 
I det nuvarande systemet uppstår med jämna mellanrum svårigheter vad gäller kategoriindelningen av 
vissa produkter.  
 
Det finns inga entydiga belägg för att höga punktskattesatser på längre sikt leder till minskade 
missbruksproblem. För att förbättra folkhälsan måste dessa problem huvudsakligen angripas genom 
utbildningsinsatser och förebyggande insatser. 
 
Vi rekommenderar därför kommissionen att överväga att dela in alkoholdrycker i två 
huvudkategorier och att för samtliga alkoholdrycker i dessa båda kategorier införa en standard vilken 
beskrivs i punkterna 7.3 till 7.10 nedan. Den bygger på att samtliga alkoholdrycker beskattas utifrån 
framställningssätt, hälsoeffekter och hur mycket alkohol de innehåller. Däremot bör vin och andra 
jästa drycker (öl, äppel- och päroncider) behandlas separat. 
 

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

 
 


