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-1I plenarsessionen deltog Max Kohnstamm, den höga EKSG-myndighetens sekreterare och
medarbetare till Jean Monnet, samt kommissionsledamot Jacques Barrot som uttalade sig i
anslutning till antagandet av yttrandet om vitboken om den gemensamma transportpolitiken.

1. RESOLUTION INFÖR 50-ÅRSDAGEN AV ROMFÖRDRAGENS
UNDERTECKNANDE
–

Huvudföredragande: Göke Frerichs (Arbetsgivargruppen – DE)

–

Referens:

–

Huvudpunkter:
För EESK var grundandet av EEG och Euratom en avgörande förutsättning på vägen mot en
alltmer djupgående sammanslutning av allt fler stater och folk, som under 1900-talets sista
årtionde slutligen ledde till att Europas delning kunde övervinnas.
Den gemensamma politiken, den fria rörligheten för personer, skapandet av en stor och gränslös
inre marknad och införandet av en gemensam valuta är några av de viktiga stegen på vägen mot
ett allmänt välstånd som Europa aldrig tidigare skådat, även om svårigheter finns kvar om vi ser
till den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen. Denna framgång och de värden
som ligger till grund för den har bidragit till utvecklingen av en europeisk samhällsmodell och
härmed också till förverkligandet av en social modell som attraherar många länder i världen.
Kommittén anser att EU måste dra nytta av de goda erfarenheterna av dessa gemensamma
ansträngningar för att kunna anta de nya utmaningar som unionen står inför när det gäller den
europeiska sociala modellen, globaliseringen, klimatförändringarna, energiförsörjningen, de
problem som hänger samman med invandringen samt kampen mot fattigdom och social
utslagning.
Detta förutsätter att man lägger en ny grund för Europeiska unionen, vilket – om man utgår från
en tydlig vision och en grundläggande enighet – innebär att man ger den en starkare och mer
omfattande fördragsmässig bas.
I samband med detta får unionen och kommittén dock inte begränsa sig till en översyn av
bestämmelserna för hur EU skall fungera. Man bör också beskriva hur unionen skall se ut i
framtiden och skissera upp den konstitution som krävs för detta.
För att vara framgångsrik för människornas skull men också för att vara attraktiv för de nya
medlemmar och de unga generationer som själva inte upplevt de gångna årens process, måste
praxis i framtidens EU stödja sig på de båda dimensioner som fastlagts i det konstitutionella
fördraget:
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-2• Dels de värderingar och principer som ända från början legat till grund för det europeiska
enandet, nämligen försoning och tolerans, solidaritet och subsidiaritet, rätt och rättvisa samt fred
och frihet.
• Dels medborgarnas politiska, ekonomiska, sociala och kulturella intressen, som i åratal gång
på gång framhållits av talesmän för det europeiska civila samhället.
Sammanfattningsvis är kommittén fast besluten att bidra till den impuls som krävs för att den
europeiska integrationsprocessen skall få en ny dynamik och till att EU till slut kan bli till det
europeiska samhälle där medborgarna är fullödiga aktörer i integrationsprocessen.
Kommittén tillägger att denna impuls kräver att man systematiskt beaktar medborgarnas problem
och förväntningar och framför allt stärker EU:s och dess institutioners demokratiska legitimitet,
bland annat med hjälp av deltagardemokratin, för att européerna skall kunna ta till sig det
europeiska projektet igen på det rationella och det känslomässiga planet.
−

Kontaktperson: Patrick Fève
(Tfn (32-2) 546 96 16 – e-post: patrick.feve@eesc.europa.eu)

2. UNIONSMEDBORGARSKAP
•

Grönbok om diplomatiskt och konsulärt skydd av unionsmedborgarna i
tredjeland

−

Föredragande: Ivan Voleš (Arbetsgivargruppen – CZ)

−

Referens: KOM(2006) 712 slutlig – CESE

−

Huvudpunkter:
Kommittén vill framhålla att rätten till diplomatiskt och konsulärt skydd för EU-medborgare i
tredjeland gör EU-medborgarskapet mer meningsfullt.
Kommittén vill i samband med detta understryka att medborgarna måste informeras mycket
bättre om denna rättighet och anser att resultaten av informationsverksamheten hittills varit
otillräckliga. EESK skulle vilja att de organisationer inom det civila samhället vilkas medlemmar
reser till tredjeland involveras i EU:s och medlemsstaternas informationsverksamhet.
Kommittén stöder tanken på att göra omfattningen på och den rättsliga grunden för det konsulära
skydd som tillhandahålls i tredjeland av enskilda medlemsstater enhetliga och skulle vilja att
detta sker så snabbt som möjligt, i förekommande fall genom harmonisering av de nationella
bestämmelserna.
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Kontaktperson: Pierluigi Brombo
(Tfn (32-2) 546 97 18 – e-post: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)

SOCIALPOLITIK OCH BEFOLKNINGSPOLITIK
De ekonomiska och budgetmässiga konsekvenserna av en åldrande
befolkning
Föredragande: Susanna Florio (Arbetstagargruppen – IT)
Referens: Förberedande yttrande – CESE
Huvudpunkter:
EESK anser att följande Lissabonmål som rör befolkningspolitiken måste uppnås:
Man måste förhindra att äldre arbetstagare utestängs från arbetsplatserna.
Programmen för livslångt lärande är nyckeln till ett bättre utnyttjande av arbetstagare över 50.
Ungdomar måste förmås att studera vid vetenskapliga fakulteter.
Investeringar i missgynnade regioner hindrar ungdomar från att flytta ut.
Barnomsorg och äldreomsorg måste garanteras.
Löneskillnaderna mellan män och kvinnor måste snabbt jämnas ut.
Man bör skapa incitament som uppmuntrar män att i större utsträckning ta ansvar för familjen.
Man måste vidta åtgärder som garanterar kvinnor möjlighet att tillträda ledande poster.
Invandrarnas kompetens, yrkeserfarenhet och kvalifikationer måste utnyttjas.
Tilläggspensionerna, om sådana krävs, måste vara tillförlitliga, trygga och skyddade från
oförutsedda fluktuationer på finansmarknaderna.
I några av EU:s medlemsstater måste det viktigaste målet för att säkerställa hållbara
pensionssystem vara en beslutsam kamp mot skatte- och avgiftsflykt.
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förebyggande åtgärder.
Kontaktperson: Gilbert Marchlewitz
(Tfn (32-2) 546 93 58 – e-post: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)

Familjen och den demografiska utvecklingen
Föredragande: Stéphane Buffetaut (Arbetsgivargruppen – FR)
Referens: Förberedande yttrande –
Huvudpunkter:
Inför den aktuella demografiska situationen i Europa förordar Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén följande:
En fördjupad diagnos av den demografiska utvecklingen och dess orsaker.
Upprättandet av ett europeiskt register över goda metoder på områdena familjepolitik,
möjligheter att förena familj och yrkesliv, jämställdhetspolitik och särskilda politiska åtgärder för
mödrar och fäder som tar sitt fulla ansvar för familjen.
Framläggandet av en flerårig handlingsplan med förslag på åtgärder som provats i praktiken i
medlemsstaterna på området familjepolitik.
Användningen av den öppna samordningsmetoden som ett verktyg för jämförelse när det gäller
familjepolitik.
Europeiska rådet, Europaparlamentet och kommissionen bör som en kraftåtgärd med respekt för
subsidiariteten verka för att medlemsstaterna skriver under en europeisk "familjepakt" med
följande åtaganden:
Försäkran om att medlemsstaterna verkligen strävar efter att införa en politik som motsvarar de
önskemål som finns bland EU:s befolkning när det gäller antalet barn.
Planer på att fastställa en minimigräns för den budget som avsätts för familjer och barn.
Garantier om att främja ett klimat som gynnar familjer, genom att förverkliga idén om att göra
det lättare att förena familjeliv och yrkesliv samt åtaganden om bestående och långsiktiga
åtgärder som vidtas för att gynna barnen och familjerna.
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-5Kontaktperson: Pierluigi Brombo
(Tfn (32-2) 546 97 18 – e-post: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)

Sociala tjänster av allmänt intresse i Europeiska unionen
–

Föredragande: Raymond Hencks (Arbetsgivargruppen – LU)
–

Referens: KOM(2006) 177 slutlig – CESE

– Huvudpunkter:
Målet för sociala tjänster av allmänt intresse är social, territoriell och ekonomisk
sammanhållning genom genomförandet av kollektiva solidaritetsåtgärder för att motverka i
synnerhet sociala svårigheter som kan medföra fysiska eller moraliska skador på personer:
sjukdom, ålderdom, oförmåga att arbeta, funktionshinder, otrygghet, fattigdom, social
utestängdhet, drogberoende, svåra familje- och bostadsförhållanden eller svårigheter att integrera
invandrare.
EESK anser att man i stället för att ägna sig åt en osäker och glidande gränsdragning rörande
huruvida en tjänst i allmänhetens intresse är ekonomisk eller inte bör ägna sig åt själva tjänstens
art, dess uppdrag och dess syften, och fastställa vilka tjänster som faller inom
tillämpningsområdet för konkurrensbestämmelserna och inre marknadens bestämmelser och
vilka tjänster som bör undantas av gemenskapen eller nationella, regionala eller lokala offentliga
myndigheter.
Det finns därför skäl att på gemenskapsnivå fastställa gemensamma referensramar och normer
som bör gälla alla tjänster av allmänt intresse (ekonomiska eller icke-ekonomiska), inbegripet
sociala tjänster av allmänt intresse. Dessa referensramar bör återfinnas i ett ramdirektiv, antaget
genom medbeslutandeförfarandet, som gemenskapsram anpassad till dessa tjänster.
–

Kontaktperson: Agota Bazsik
(Tfn (32-2) 546 86 58 – e-post: agota.bazsik@eesc.europa.eu)

Samordning av de sociala trygghetssystemen – Bilaga XI
Föredragande: Wolfgang Greif (Arbetstagargruppen – AT)
Referens: KOM(2006) 7 slutlig – 2006/0008 (COD) –
Huvudpunkter:
EESK
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samordningsförordningen för de enskilda medlemsstaternas sociala trygghetssystem; detta skulle
också innebära ett snabbt ikraftträdande av den tillämpningsförordning som föreslås samt en
överenskommelse om den förordning som behandlas i detta yttrande, i vilken innehållet i bilaga
XI till förordning 883/2004 fastställs,
konstaterar att det är nödvändigt att införa vissa särbestämmelser i bilaga XI om särskilda
omständigheter i de olika medlemsstaterna, i syfte att undvika en konflikt mellan nationella
bestämmelser och förordning 883/2004; kommittén vill emellertid framhålla att man måste
undvika ett överflöd av bestämmelser och i den mån det går begränsa antalet särbestämmelser,
anser att man bör hålla fast vid att samordningen under inga omständigheter får innebära att
särbestämmelser införs i bilaga XI som är till nackdel för medborgarna,
ser inga större problem i de särbestämmelser som tagits med i bilagan, varken för mobila
försäkringstagare eller för företag och socialförsäkringsinstitutioner,
vill berömma alla som medverkat i det framgångsrika arbetet med att förenkla förordningen,
vilket har resulterat i att bilaga XI omfattar betydligt färre särbestämmelser än den motsvarande
bilagan VI i den nuvarande samordningsförordningen 1408/71,
uppmanar medlemsstaterna att redan nu förse sina socialförsäkringsinstitutioner med nödvändiga
personalresurser och tekniska resurser.
Kontaktperson: Susanne Johansson
(Tfn (32-2) 546 84 77 – e-post: susanne.johansson@eesc.europa.eu)

FÖRETAG OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING
Skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens
Föredragande: Mário Soares (Arbetstagargruppen – PT)
Referens: KOM(2006) 657 slutlig – 2006/0220 (COD) – CESE 318/2007 fin
Huvudpunkter:
Detta förslag avser en kodifiering av rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 om
skydd för arbetstagare vid arbetsgivarens insolvens. Det nya direktivet ersätter de olika texter
som omfattas av kodifieringen. Förslaget följer de kodifierade texterna vad beträffar innehållet i
sak och begränsar sig därmed till att föra samman texterna, vilket innebär att de ändringar som
krävs till följd av kodifieringen endast är av formell karaktär.

Greffe CESE 39/2007 FR-EN/HF-Sv/RDB/kt

-7-

Syftet med detta yttrande är att bedöma kodifieringen av ett direktiv, varför EESK med
hänvisning till de målsättningar som föreslås i punkt 1 och de garantier som formuleras i
punkterna 2 och 3 vill uttrycka sitt stöd för förslaget till direktiv i fråga.
Kontaktperson: Ewa Kaniewska
(Tfn (32-2) 546 81 17 – e-post: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

KONSUMENTSKYDD
Förbudsföreläggande/konsumenternas intressen
– Föredragande: Jorge Pegado Liz (Övriga intressegrupper – PT)
– Referens: KOM(2006) 692 slutlig – 2003/0099 COD – CESE
– Kontaktperson: Luís Lobo
(Tfn (32-2) 546 97 17 – e-post: luis.lobo@eesc.europa.eu)

TRANSPORTER – TEKNISKA STANDARDER
Eftermontering av speglar
– Föredragande: Virgilio Ranocchiari (Arbetsgivargruppen – IT)
– Referens: KOM(2006) 570 slutlig – 2006/0183 COD – CESE
– Huvudpunkter:
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén stöder Europeiska kommissionens strävan att
förbättra trafiksäkerheten och ställer sig helt och fullt bakom kommissionens förslag samtidigt
som man värdesätter att kommissionen har gjort en kostnads/nyttoanalys och en
konsekvensbedömning innan förslaget lades fram.
EESK anser dock att förslaget i sitt nuvarande skick innehåller ett antal problematiska punkter:
risken för varierande behandling av dem som är verksamma inom godstransportsektorn och
därmed en snedvridning av konkurrensen, och avsaknaden av ett enkelt, enhetligt och tillförlitligt
certifierings- och kontrollsystem för de nya föreskrifterna.
När det gäller godkännandet och kontrollen av efterlevnaden av de nya föreskrifterna föreslår
EESK att det företag som monterar de nya speglarna skall utfärda ett överensstämmelseintyg.
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(Tfn (32-2) 546 83 03 – e-post: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

Den gemensamma transportpolitiken – vitbok
– Föredragande: Rafael Barbadillo López (Arbetsgivargruppen – ES)
– Referens: KOM(2006) 314 slutlig – CESE
Huvudpunkter:
Kommissionens meddelande syftar till att utvärdera de framsteg som gjorts på transportområdet
enligt den strategi som presenterades i vitboken om transporter år 2001. Kommissionen avser
också att se över de ursprungliga politiska målsättningarna och föreslår vissa ändringar med
hänsyn till att omvärlden nu ser annorlunda ut.
De huvudsakliga målen för EU:s transportpolitik gäller fortfarande. Dessa är att skapa
förutsättningar för tillgång till välfungerande och effektiva transportsystem i Europa samt
erbjuda en hög grad av rörlighet. Transportsystemen skall vara miljövänliga, trygga
energiförsörjningen och knyta samman regioner, företag och människor internationellt.
En central punkt i den reviderade strategin är frågan om s.k. sammodalitet (co-modality), som
innebär att transporterna optimeras både inom varje enskilt transportslag och i en hel kedja av
transportslag. Det vore mycket önskvärt om vägtransporter ersätts av mer miljövänliga
transportslag (järnväg och sjöfart). Begreppet sammodalitet har dock tagit över och ges nu högsta
prioritet.
EESK stöder översynen av vitboken. Tanken är att man skall optimera samtliga transportslag,
både separat och i kombination, genom att ta hänsyn till de specifika möjligheterna hos vart och
ett av dem för att uppnå effektivare transportmedel som förorenar mindre och som säkerställer en
hållbar rörlighet för personer och varor.
EESK anser att det är nödvändigt att förbättra kompatibiliteten mellan de olika transportslagen
samt öka järnvägens, sjöfartens och inlandssjöfartens konkurrenskraft. Dessa bör bli effektivare
och ta en större plats i fördelningen mellan de olika transportslagen, så att deras hållbarhet kan
säkerställas på lång sikt. Kommittén anser att utvecklingen av den nödvändiga samordningen
mellan de olika transportslagen kan påverkas av offentliga myndigheter.
Kommittén anser att man bör lyfta fram betydelsen av kollektivtrafiken i form av intercitytrafik
med buss när det gäller att uppfylla kommissionens målsättningar, det vill säga att minska
trafikträngseln, föroreningarna och bränsleförbrukningen samt öka trafiksäkerheten. Flygtrafiken
har ökat kraftigt de senaste tio åren. Den mycket oenhetliga tillämpningen av det s.k. tredje
paketet i medlemsstaterna och de befintliga restriktionerna på inre marknaden leder emellertid i
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bättre. Eftersom EU saknar en inre marknad för sjöfart kan man inte förbättra bestämmelserna
för den inre sjöfarten och därigenom underlätta för handeln mellan medlemsstaterna.
Gemenskapens transportpolitik bör även fortsättningsvis inriktas på en teknisk, skattemässig och
social harmonisering av såväl varje transportslag som samtliga transportslag sammantagna, i
syfte att garantera rättvisa konkurrensförhållanden för samtliga aktörer.
Att värna om de olika transportslagen bör vara en prioriterad målsättning. Av denna anledning
bör säkerhetsåtgärderna utsträckas till att omfatta samtliga transportslag och respektive
infrastruktur.
Transportsektorn är en stor energiförbrukare som använder sig av fossila bränslen, och det bör
ses som en prioritering att minska dess energibehov och minska koldioxidutsläppen.
– Kontaktperson: Maria José Lopez Grancha
(tfn (32-2) 546 87 13 – e-post: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

Skogsbrukstraktorer – siktfält och vindrutetorkare
– Föredragande: Brendan Burns (Arbetsgivargruppen – UK)
– Referens: KOM(2006) 651 slutlig – 2006/0216 COD – CESE
– Kontaktperson: João Pereira Dos Santos
(Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@eesc.eu.int)

Jordbrukstraktorer – delar och egenskaper
– Föredragande: Brendan Burns (Arbetsgivargruppen – UK)
– Referens: KOM(2006) 662 slutlig – 2006/0221 COD – CESE
– Kontaktperson: João Pereira Dos Santos
(Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
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Skogstraktorer – högsta konstruktiva hastighet
– Föredragande: Brendan Burns (Arbetsgivargruppen – UK)
– Referens: KOM(2006) 667 slutlig – 2006/0219 COD – CESE
– Kontaktperson: João Pereira Dos Santos
(Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

Styrinrättningen på jordbrukstraktorer
– Föredragande: Brendan Burns (Arbetsgivargruppen – UK)
– Referens: KOM(2006) 670 slutlig – 2006/0225 COD – CESE
– Kontaktperson: João Pereira Dos Santos
(Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)

Konkurrensregler för transporter – kodifierad version
– Föredragande: Jan Simons (Arbetsgivargruppen – NL)
– Referens: KOM(2006) 722 slutlig – 2006/0241 COD – CESE
– Kontaktperson: Agota Bazsik
(tfn (32-2) 546 86 58 – e-post: agota.baszik@eesc.europa.eu)

SKATTEPOLITIK
Bedrägeribekämpning
Föredragande: Edgardo Maria Iozia (Arbetsgivargruppen – IT)
Referens: KOM(2006) 254 slutlig – CESE
Huvudpunkter:
EESK rekommenderar bland annat att man bör se över mervärdesskattesystemet, till fullo dra
nytta av OLAF:s nuvarande befogenheter, göra samarbetet mellan nationella
bedrägeribekämpningsorgan mer effektivt, införa kriteriet "normalt marknadsvärde" i
gemenskapslagstiftningen, införa åtgärder för solidaritet mellan överlåtaren och förvärvaren,
införa förenklade förfaranden utgående från en riskbedömning och fortsätta finansiera
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intressen.
Kontaktperson: Imola Bedo
(Tfn (32-2) 546 83 62 – e-post: imola.bedo@eesc.europa.eu)

Indirekta skatter på kapitalanskaffning
Föredragande: Umberto Burani (Arbetsgivargruppen – IT)
Referens: KOM(2006) 760 slutlig – 2006/0253 COD – CESE
Huvudpunkter:
EESK anser att ett avskaffande av skatten skulle gynna de berörda parterna och utgöra ett steg på
vägen mot en generellt sett väl fungerande inre marknad.
EESK vill rikta uppmärksamheten mot en praxis som består i att införa nya skatter efter att ha
avskaffat kapitaltillskottskatten. Arbetsmarknadens parter skulle kunna bevaka denna fråga och
därmed bidra till att förhindra denna praxis.
Kontaktperson: Imola Bedo
(Tfn (32-2) 546 83 62 – e-post: imola.bedo@eesc.europa.eu)

KONKURRENS
Tillnärmningen
version)

av

medlemsstaternas

varumärkeslagar

(kodifierad

– Föredragande: Angelo Grasso (Övriga intressegrupper – IT)
– Referens: KOM(2006) 812 slutlig – 2006/0264 COD – CESE
– Kontaktperson: João Pereira Dos Santos
(Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
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Energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning – omarbetning
– Föredragande: Ivan Voles (Arbetsgivargruppen – CZ)
– Referens: KOM(2006) 576 slutlig – 2006/0187 COD – CESE
– Kontaktperson: Sven Dammann
(Tfn (32-2) 546 93 66 – e-post: sven.dammann@eesc.europa.eu)

Tillhandahållandet av tjänster inom sektorn offentliga bygg- och
anläggningsarbeten
– Föredragande: Hans-Joachim Wilms (Arbetstagargruppen – DE)
– Referens: KOM(2006) 748 slutlig – 2006/0249 COD – CESE
– Kontaktperson: Jean-Pierre Faure
(Tfn (32-2) 546 96 15 – e-post: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)

REGIONALPOLITIK
Bostäder och regionalpolitik
Föredragande: Angelo Grasso (Övriga intressegrupper – IT)
Medföredragande: Nicole Prud’homme (Arbetsgivargruppen – FR)
Referens: Remiss från Europaparlamentet
Huvudpunkter:
Tillgången till en bostad är en grundläggande rättighet och utgör en av hörnstenarna i den
europeiska sociala modellen. Även individer som av ekonomiska skäl inte har möjlighet att
skaffa tak över huvudet bör därför ges möjlighet till ett eget boende. Bostadspolitiken bidrar på
ett avgörande sätt till uppfyllandet av målen i Lissabonstrategin och utgör samtidigt ett
komplement till den politik som EU genomför inom ramen för "tillväxt- och
sysselsättningsstrategin".
EESK anser att det med hänsyn till bostadsfrågans betydelse vore lämpligt att uppmuntra och
bistå medlemsstaterna och regionerna när det gäller planerna för en omstrukturering av
stadsområdena och en förbättring av bostadssektorn inom ramen för strukturfonderna.
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- 13 Av denna anledning bör Europeiska socialfonden bättre stödja insatserna för social integrering.
Man bör inte nöja sig med en integrering på arbetsmarknaden, eftersom det har observerats att
det finns en koppling mellan bostads- och arbetsmarknaden. Inom ramen för invandrarpolitiken,
som i dag fastställs på EU-nivå, får man inte förbise bostadsfrågan, eftersom målsättningen är att
undvika en rumslig segregering. De riktlinjer som kommissionen skall publicera om
integreringen av invandrare via bostadssektorn bör utgöra en första etapp i denna metod, som
också bör inbegripa ett bättre stöd till projekt med en bostadsdimension i programmet Progress.
EESK välkomnade Europeiska kommissionens och Europeiska investeringsbankens (EIB)
initiativ att skapa ett nytt finansieringsinstrument, Jessica, för särskilt stöd till utvecklingen av
missgynnade bostadskvarter och till subventionerat boende i dessa kvarter. Instrumentet Jeremie
innebär också en möjlighet för aktörer på området subventionerat boende som verkar för att det
skall skapas bostadskvarter där alla kan trivas.
Kontaktperson: Roberto Pietrasanta
(Tfn (32-2) 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu)

JORD- OCH SKOGSBRUK SAMT UPPFÖDNING
Djurskyddsmärkning
–

Huvudföredragande: Leif E. Nielsen (Övriga intressegrupper – DK)

–

Referens: Förberedande yttrande – CESE
–

Huvudpunkter:

Det finns ett allt större intresse i EU av att främja utvecklingen av bättre produktions- och
djurhållningsmetoder. Mot bakgrund av detta föreslår kommittén att man inför ett
märkningssystem för djurskydd som sträcker sig längre än minimikraven som ett frivilligt
alternativ för de producent-, handels- och industriintressen som berörs. Den konkreta
utformningen kan bestå i en logo i kombination med färgmärkning eller ett poängsystem, som
kan införas för de kommersiella märkena och som utgör en saklig grund för saluföringen i
kombination med en form av privat och opartisk kontroll. EESK anser att systemet i princip
kommer att kunna tillämpas på samtliga sorters husdjur och animaliska produkter. Det kommer i
överensstämmelse med WTO:s bestämmelser också att kunna tillämpas på lika villkor för
importerade produkter.
Kommittén framhåller att klassisk reglering från myndigheternas sida dock även i fortsättningen
bör tillämpas när man fastställer minimikrav i EU och, som hittills varit fallet, vid märkning av
produktionsformer för ägg och ekologiska produkter.
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- 14 EESK anser att forskningsinsatsen i EU på djurskyddsområdet alltså är helt avgörande för att
man i framtiden skall kunna integrera djurskyddet i kedjan från lantbruket och efterföljande
produktions- och handelsled på en vetenskaplig och objektiv grund.
Under alla omständigheter krävs det en stor informationsinsats gentemot konsumenter och
detaljhandel. Samtidigt föreslår EESK
- att man bör inrätta en hemsida och en databas med stöd från EU för att öka överskådligheten
och öppenheten, där tillämpningen av de gemensamma riktlinjerna förutsätter att det närmare
innehållet offentliggörs,
- att man skärper förbudet mot och kontrollen av oriktiga och missvisande uppgifter för att se till
att företagen i högre grad lever upp till sina egna påståenden.
Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio
(Tfn (32-2) 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu)

Sortering av rundvirke
–

Föredragande: Tadeusz Dorda (Arbetsgivargruppen – PL)

–

Referens: KOM(2006) 557 slutlig – 2006/0178 COD – CESE

–

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

MILJÖSKYDD
Hållbar användning av bekämpningsmedel
–

Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT)

–

Referens: KOM(2006) 373 slutlig – 2006/0132 COD – CESE

–

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

Huvudföredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT)

–

Referens: KOM(2006) 604 slutlig – 2006/0197 COD – CESE

–

Huvudpunkter:

EESK stöder med eftertryck och övertygelse tanken på att inrätta ett verktyg som det europeiska
tekniska institutet (ETI) med syftet att bidra till utvecklingen av högkvalitativ utbildning,
innovation och forskning genom att uppmuntra samarbete och integration mellan europeiska
kompetenscentrum inom näringslivet, den akademiska världen och forskningsvärlden.
EESK betonar vikten av att utveckla förslaget om att inrätta ETI.
Kommittén anser att om det framtida ETI vill spela en framträdande roll och bli en aktör i
världsklass måste det vara något mer än bara en samordnare av resurser.
Enligt kommittén är det lika viktigt att inte nöja sig med att vara "ett europeiskt flaggskepp för
kunskap" med internationellt anseende utan man måste sträva efter att uppnå konkreta resultat.
ETI:s framgång kommer att vara starkt beroende av en omfattande finansiering från
gemenskapen och medlemsstaterna, som dock inte får hämtas från andra antagna program för
forskning och innovation.

Kommittén anser också att ETI-systemet om möjligt bör satsa på att införliva utvalda
kompetenscentrum som redan finns i EU i stället för att bli en byråkratisk överbyggnad som
stöder befintliga spetsforskningsinstitutioner.
Det borde därför inrättas ett investmentbolag för ETI (ETI investment management company).
Slutligen krävs också ökad tydlighet när det gäller definitionen på och utfärdandet av
utbildningsbevis från KIG:s eller ETI:s sida.
Vad gäller ETI:s stadgar anser kommittén att den styrelse som kommissionen föreslår skall
flankeras av en övervakningskommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna under
ordförandeskap av en företrädare för kommissionen, ett verkställande utskott med två företrädare
var från näringslivet, forskningscenter och universitet under ledning av styrelsens ordförande, en
administrativ direktör och en rektor.
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Kontaktperson: Magdalena Bêlarová-Carabin
(Tfn (32-2) 546 83
carabin@eesc.europa.eu)

03

–

e-post:

magdalena.belarova-

GEMENSKAPSRÄTTEN
Förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens
genomförandebefogenheter
– Huvudföredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargruppen – FR)
– Referens: KOM(2006) 901 till 903 och KOM(2006) 905 till 926 slutlig – CESE
–

Kontaktperson: Luís Lobo
(Tfn (32-2) 546 97 17 – e-post: luis.lobo@eesc.europa.eu)

_____________
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