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-1I plenarsessionen deltog José Manuel Barroso, ordförande för Europeiska kommissionen, som höll
ett anförande om Lissabonstrategin och förberedelserna inför Europeiska rådets vårtoppmöte.

1.

EUROPEISKA
MARKNADEN:
REVITALISERING

KONSOLIDERING

OCH

• Rapport om konkurrenspolitiken 2004
– Föredragande: Henri Malosse (Arbetsgivargruppen – FR)
– Referens: SEK (2005) 805 slutlig – CESE 401/2006
– Huvudpunkter:
Efter reformen av instrumenten för kontroll av karteller och missbruk av dominerande ställning
har kommissionen genomfört en reform av bestämmelserna för statligt stöd i form av en
handlingsplan. Framläggandet av 2004 års rapport innebär en möjlighet för EESK att inleda en
mer övergripande diskussion om mål och metoder för gemenskapens konkurrenspolitik, bland
annat mot bakgrund av följande:
-

Globaliseringen av handeln.
EU:s utvidgning och därmed åtföljande skillnader i utveckling.
Unionens allt större eftersläpning när det gäller tillväxt och sysselsättning i förhållande till de
viktigaste ekonomiska konkurrenterna.
Medborgarnas rättmätiga strävan efter ett bättre styresskick, större legitimitet i politiken och
större deltagande i beslutsprocessen.

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

–

• Jeremie (Joint Resources for Micro to Medium
Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT)

−

Referens: förberedande yttrande – CESE 408/2006

−

Huvudpunkter:

Enterprises)

Initiativet Jeremie föreslås som ett intelligent instrument för samordning och effektivisering av
redan existerande möjligheter som syftar till att underlätta tillgången till krediter för små och
medelstora företag samt mikroföretag.
Kommitténs ståndpunkt i fråga om detta initiativ kan sammanfattas enligt följande:
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−

•

Det är nödvändigt att ge stöd till andra instrument än bidrag, såsom lån, skuldfinansiering mot
säkerhet i form av efterställda lån, konvertib la instrument (blandad skuld) och riskkapital
(t.ex. såddkapital).

•

Bidragen bör användas för att bygga upp och upprätthålla infrastruktur som underlättar
tillgången till finansiering (t.ex. kontor för tekniköverföring, företagskuvöser, nätverk av s.k.
företagsänglar, program för investeringsberedskap osv.).

•

Även garantisystem och system för ömsesidiga garantier, i synnerhet för att underlätta
tillgången till mikrokrediter för små och medelstora företag bör främjas. I detta sammanhang
skulle EIB och EIF kunna komma med ett värdefullt bidrag.

•

Insatser som riktas till särskilda grupper, såsom unga eller kvinnliga företagare eller
missgynnade grupper, t.ex. etniska minoriteter, är av stor betydelse.

•

Det är särskilt viktigt att samarbeta nära med EIF med tanke på den expertis som den under
loppet av flera år har utvecklat, för att kunna ge de små och medelstora företagen det stöd
som de behöver och samtidigt utveckla den europeiska riskkapitalmarknaden.

•

Man bör stödja och stärka värdepapperisering i syfte att öka kreditföretagens kreditkapacitet.
Kontaktperson: Roberto Pietrasanta
(Tfn (32-2) 546 93 13, e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

• Finansiering av standardisering
– Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT)
–

Referens: KOM(2005) 377 slutlig – 2005/0157 COD – CESE 402/2006

– Huvudpunkter:
EESK ser positivt på kommissionens förslag till en säker, tydlig och öppen rättslig ram för
finansieringen av den europeiska standardiseringen.
Den europeiska standardiseringen bör vara ett av EU:s grundläggande politikområden för att
genomföra Lissabonagendan.
EESK understryker att den europeiska standardiseringen är viktig för att den inre marknaden skall
fungera och stärkas.
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EESK anser att det totala belopp som föreslås för att stödja hela det europeiska
standardiseringssystemet under den aktuella femårsperioden bör höjas över den nuvarande
tröskeln på 2 %, på ett sätt som är lämpligt för EU:s utvidgning till 25 medlemsstater och
framtidsperspektiven rörande kandidatländernas anslutningar.
– Kontaktperson: Magdalena Bêlarová-Carabin
(Tfn (32-2) 546 83 03 – e-post: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)

2.

FINANSFÖRVALTNING

• Genomförandebestämmelser för budgetförordningen
−

Föredragande: Umberto Burani (Arbetsgivargruppen – IT)

−

Referens: SEK(2005) 1240 slutlig – CESE 409/2006

−

Huvudpunkter:
EESK lyckönskar kommissionen till ett omfattande och grundligt arbete i syfte att förenkla de
administrativa förfarandena.
Många av de "tekniska" ändringarna har en "politisk" betydelse och räckvidd. De tyder på en
utveckling inom den offentliga förvaltningen som enligt EESK är mycket välkommen.
EESK måste mana till försiktighet: Samtidigt som man önskar tillmötesgå arbetsmarknadens parter
måste det finnas en gräns för flexibiliteten hos dem som förvaltar offentliga medel. Möjliga förluster
skall stå i proportion till reella besparingar; det måste med andra ord göras en svår men nödvändig
riskkalkyl.

−

Kontaktperson: Roberto Pietrasanta
(Tfn (32-2) 546 93 13, e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

•
–

Grönbok/investeringsfonder

–

Referens: KOM(2005) 314 slutlig – CESE 403/2006

–

Huvudpunkter:

Föredragande: Angelo Grasso (Övriga intressegrupper – IT)

I grönboken utvärderas effekterna av den europeiska lagstiftning som införts för att svara mot
utvecklingen av den vanligaste typen av investeringsfonder på EU-marknaden, dvs. fondföretag
för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS).
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3.

•

Kontaktperson: Magdalena Bêlarová-Carabin
(Tfn (32-2) 546 83 03 – e-post: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)

INFORMATIONSSAMHÄLLET:
SYSSELSÄTTNINGSFAKTOR

EN

TILLVÄXT-

OCH

i2010 – Ett informationssamhälle för tillväxt och sysselsättning

– Föredragande: Göran Lagerholm (Arbetsgivargruppen – SE)
– Referens: KOM(2005) 229 slutlig – CESE 415/2006
– Huvudpunkter:
EESK ställer sig till fullo bakom de tre prioriteringar som läggs fram i kommissionens förslag.
Eftersom informations- och kommunikationsområdet (IKT) är så viktigt i Lissabonprocessen
önskar EESK understryka att det krävs intensivare insatser, både för att stödja och för att utöva
påtryckningar på medlemsstaterna. Utan ett betydande ekonomiskt stöd, framför allt till FoU på
IT-området, kan förslagets målsättningar inte uppnås. Politiken för FoU och innovation är direkt
avgörande för både själva IKT-branschen och IKT-användarna.
I meddelandet tar man med rätta upp konvergens och interoperabilitet. FoU och
standardiseringsarbete på detta område kan bli mycket produktivt, menar EESK. Arbetet bör dock
förbli marknadsstyrt, inbegripa samtliga berörda aktörer och fokusera på användarnas behov.
EESK vill understryka att den "digitala klyftan" måste överbryggas om vi skall kunna utnyttja de
sociala och ekonomiska möjligheter som IKT erbjuder. Detta betyder även att man när besluten
fattas bör ta hänsyn till de särskilda behoven hos socialt missgynnade personer och säkerställa ett
öppet informationssamhälle med lika möjligheter.
EESK vill även understryka att det är viktigt att öka säkerhetsmedvetandet, eftersom tilliten till IT
är en förutsättning för dess allmänna användning och av särskild betydelse om man skall kunna
utnyttja Internets hela potential.
– Kontaktperson: Anna Wagner
(Tfn (32-2) 546 83 06 – e-post: anna.wagner@esc.eu.int )

• E-tillgänglighet
– Föredragande: Miguel Ángel Cabra de Luna (Övriga intressegrupper – ES)
– Referens: KOM(2005) 425 slutlig – CESE 404/2006
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(Tfn (32-2) 546 97 94 – e-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int)

4.

KULTUR: EN FAKTOR FÖR DEN EKONOMISKA OCH
SOCIALA UTVECKLINGEN

• Turismen och kulturen: två tillväxtfaktorer
– Föredragande: Patrizio Pesci (Arbetsgivargruppen – IT)
–

Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 400/2006

– Huvudpunkter:
Det främsta syftet med detta initiativyttrande är att förse EU-institutionerna med ytterligare
argument för att främja kulturturismen i Europa och att betona bland annat följande problem:
-

Det måste ske en ökad samordning av information om och marknadsföring av Europa och de
europeiska turistmålen.

-

Europeiska unionen skulle kunna stödja införandet av välfungerande metoder inom
förvaltningen av kulturturismen genom att i sina egna program tillämpa konkurrens- och
belöningsmetoder.

-

Att främja en interkulturell dialog både inom EU och mellan EU och övriga regioner i världen
bör vara en prioritering också inom programmen för kulturturism.

-

EESK ställer sig positiv till att det med beaktande av subsidiaritetsprincipen snarast inrättas
ett europeiskt organ för turism.

– Kontaktperson: Aleksandra Klenke
(Tfn (32-2) 546 98 99 – e-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

• Kulturens sociala dimension
− Föredragande: Daniel Le Scornet (Övriga intressegrupper – FR)
− Referens: Tilläggsyttrande – CESE 406/2006
− Huvudpunkter:
Syftet med tilläggsyttrandet är att föreslå några uppföljningsåtgärder och praktiska verktyg i
anslutning till det yttrande om kulturens sociala dimension som antogs av Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén den 31 mars 2004.
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I yttrandet försöker man definiera begreppet ”kulturens sociala dimension” med hjälp av tre
nyckelord. Dessa nyckelord är välbekanta för kommittén som kontinuerligt grundar sig på dem i
sina analyser. Nyckelorden är ”kunskapssamhället”, ”globaliseringen av ekonomin” och ”det
civila samhället”.
I yttrandet behandlas inte de hypoteser om inrättandet av nya strukturer,
observationsgrupper, laboratorier och insatsstyrkor, som lades fram i det första yttrandet.

såsom

Icke desto mindre ombeds kommissionen att fastställa de kvantitets- och kvalitetsindikatorer som
behövs för att man skall kunna garantera att de aktuella gemenskapsinstrumenten räcker till för att
mäta
•

utvecklingen för den kulturella och konstnärliga sysselsättningen inom unionen, dess
kvalitativa och kvantitativa följder för sysselsättningen i allmänhet, tillväxten, den sociala
sammanhållningen och erkännandet och deltagandet av alla och i synnerhet av de
uppenbarligen minst gynnade befolkningarna och kategorierna,

•

den reella fördjupningen av den interkulturella dialogen, inte bara med hänsyn till det strikta
antalet utbyten och initiativ, utan också mer påtagligt; kommittén oroar sig nämligen över
ökad marginalisering, tilltagande rasism, den fördjupade klyftan mellan individuella och
allmänna intressen samt tendensen till splittring i stället för till sammanhållning.

I yttrandet föreslås, bland annat mot bakgrund av året för den interkulturella dialogen 2008, att
kommissionen lägger fram en mycket detaljerad rapport om dessa företeelser och målsättningar.
Kommittén är redo att delta aktivt i utarbetandet av denna rapport.
EESK föreslår att man skapar en ny kulturell syn på kulturen, eftersom denna fortfarande tycks
alltför fokuserad på enbart begrepp som har med kulturarv och bibehållande av kulturarvet att
göra och mindre på begrepp med anknytning till skapande, processer och nya idéer, och eftersom
den fortfarande enbart ger begränsat utrymme till samhällets, ekonomins och miljöns kulturella
blomstring.
Kommittén ser gärna att man utnyttjar arbetet i Dublinfonden på dessa områden. Varje gång
EESK behandlar teman som innehåller krav på ”kulturella revolutioner”, ”förändrade synsätt”
eller ”förändringar av nedärvda paradigm” bör dessa begrepp bli föremål för en konkret analys
och därmed för åtminstone en specifik punkt.
Kommittén betonar i vilken utsträckning ”god eller bästa praxis” skulle kunna utgöra ett av de
viktigaste instrumenten för dialog, utbyte och överföring av kunskaper och kulturer, på villkor att
man frångår denna metods ofta rent retoriska aspekt.
− Kontaktperson: Stefania Barbesta
(Tfn (32-2) 546 95 10 – e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int)
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5.

DET CIVILA SAMHÄLLET: STÖD TILL KINA

•

Det civila samhällets roll i förbindelserna mellan EU och Kina

−

Föredragande: Sukhdev Sharma (Övriga intressegrupper – UK)

−

Referens: Förberedande yttrande – CESE 413/2006

−

Huvudpunkter:

Den 7 februari 2005 begärde det brittiska ordförandeskapet för Europeiska unionen att EESK skulle
lägga fram sina synpunkter på det civila samhällets roll i förbindelserna mellan EU och Kina.
Kommissionsledamot Peter Mandelson har också konstaterat att man bör bygga ut förbindelserna med
Kina med utgångspunkt i mänskliga rättigheter och föreställningen om ett mer utvecklat och
pluralistiskt civilt samhälle.
EU måste få ökad förståelse för vilken invecklad fråga det civila samhällets utveckling i Kina är. Vi
rekommenderar därför att EU tillämpar ett diversifierat angreppssätt och arbetar med olika slags ickestatliga organisationer. EU bör också utöka sina kontakter med det civila samhällets organisationer på
lokal och regional nivå.
Med beaktande av rättsstatsprincipen i Kina bör därför större tonvikt läggas vid behovet av respekt för
befintliga lagar. EU bör fortsätta sina försök att övertyga den kinesiska regeringen om att målen om
stabilitet och ett livaktigt civilt samhälle inte är oförenliga, så länge rättsstatsprincipen respekteras.
EESK ställer sig positiv till de program till stöd för det civila samhällets utveckling i Kina som
kommissionen tillhandahåller, och anser att EU bör överväga en ökning av det finansiella stödet till
det civila samhällets organisationer i Kina. Lika viktigt är det att EU fortsätter att stödja
kapacitetsuppbyggnadsprogrammen hos de kinesiska icke-statliga organisationerna.
EU kan visa den kinesiska regeringen och de icke-statliga organisationerna hur det civila samhällets
organisationer i Europa företräder sina intressen, övervakar regeringens arbete och lämnar synpunkter
i politiska frågor, så att Kina kan dra positiva lärdomar av Europas erfarenheter. EESK
rekommenderar att kontakterna och samarbetet med det civila samhället i Hongkong upprätthålls.
EESK bör i nära samarbete med Unice (Europeiska samarbetsorganisationen för nationella
arbetsgivarföreningar och industriförbund) och EFS (Europeiska fackliga samorganisationen)
övervaka och uppmuntra kommissionen att tillsammans med Europaparlamentet och Kinas
ekonomiska och sociala råd på lämpligt sätt följa upp brott mot de grundläggande rättigheterna. EESK
bör utforska hur företagens sociala ansvar och internationella uppförandekoder för multinationella
företag (framför allt OECD:s riktlinjer) kan påverka de utländska företagens bidrag till att ett system
för arbetsmarknadsrelationer utvecklas i Kina.
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Kontaktperson: Gatis Eglítis
(Tfn (32-2) 546 81 69 – e-post: gatis.eglitis@esc.eu.int)

6.

SAMHÄLLET: OMSORG OM RISKGRUPPERNA

• Våld mot kvinnor i hemmet
−

Föredragande: Renate Heinisch (Övriga intressegrupper – DE)

−

Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 416/2006

−

Huvudpunkter:
EESK ansåg att man bör fokusera ytterligare på problemet med våld mot kvinnor och beslutade att
utarbeta ett initiativyttrande.
Att kvinnor garanteras säkerhet och jämlik behandling, som integrerade komponenter i de
mänskliga rättigheterna, måste vara en principiell utgångspunkt och ett minimikrav för alla stater
som är eller vill bli medlemmar i EU. EESK anser att det är brådskande att utforma en gemensam
europeisk strategi baserad på gällande fördragsbestämmelser. Tillförlitlig och jämförbar statistik
om våld mot kvinnor i hemmet är nödvändigt i alla medlemsstater samt anslutnings- och
kandidatländer, och i anslutning till utarbetandet av den gemensamma europeiska strategin bör
varje medlemsstat utarbeta en nationell handlingsplan för bekämpande av våld mot kvinnor i
hemmet, med konkreta åtgärder så att strategin kan genomföras i praktiken. I samband med detta
bör man särskilt beakta följande:

•

Nationella rättsliga bestämmelser.

•

Statistiska undersökningar av våld i hemmet.

•

Åtgärder för att hjälpa och stödja faktiska och potentiella offer för detta våld.

•

Kvinnor som utsätts för våld i hemmet och tillhör vissa grupper.

•

Förebyggande och beivrande verksamhet i förhållande till förövare.

•

Ekonomiskt och organisationellt stöd till icke-statliga organisationer som bekämpar våld mot
kvinnor i hemmet när det gäller att anordna informationskampanjer och utbildning, stödja och
hjälpa våldsoffren samt bedriva verksamhet som riktar sig till förövarna.

•

Lämplig utbildning för yrkesutövare som har i uppgift att upptäcka våld i hemmet och hjälpa de
berörda personerna på ett effektivt sätt.

•

Man bör utse personer som på nationell nivå kan ansvara för att samla in, utbyta och bearbeta
information och statistiska uppgifter om våld mot kvinnor i hemmet.
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Informationskampanjer.
Kommittén anser att det är absolut nödvändigt att hitta nya lösningar för att bekämpa våld mot
kvinnor i hemmet och att utbyta information och god praxis om olika åtgärder och projekt både
mellan olika länder och på EU-nivå.

−

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

• Ungdomsrättsvård
− Föredragande: José Maria Zufiaur Narvaiza (Arbetstagargruppen – ES)
− Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 414/2006
− Huvudpunkter:
EESK anser att man bör vidta följande åtgärder i syfte att utarbeta en gemenskapspolitik för
ungdomsbrottslighet och ungdomsrättsvård :
För det första är det viktigt att få tillgång till uppdaterade och jämförbara kvantitativa
uppgifter om ungdomsbrottligheten i EU:s 25 medlemsstater i syfte att på ett trovärdigt sätt
kunna fastställa vilka utmaningar man står inför, problemets verkliga dimension och olika sätt
som man kan angripa det på, med hänsyn till – bland annat – de skillnader som kan förekomma
mellan manliga och kvinnliga brottslingar.
Ur kvalitativ synpunkt anser man att det bör inrättas miniminormer eller gemensamma
riktlinjer för samtliga medlemsstater. Dessa bör inbegripa alltifrån förebyggande politik och
polisens och rättväsendets behandling av minderåriga som råkat i konflikt med rättvisan till dessa
ungdomars rehabilitering och återpassning till samhället.
För att kunna utarbeta sådana miniminormer måste man först av allt ha tillgång till så exakta
uppgifter som möjligt om förhållandena i medlemsstaterna och de olika ländernas erfarenheter.
Det kan ske på olika sätt. Ett sätt vore att genomföra enkäter i alla medlemsstater och senare
komplettera dessa med möten mellan sakkunniga och yrkesfolk i syfte att få till stånd ett utbyte av
erfarenheter och bästa praxis. Mötena skulle kunna hållas regelbundet genom att man inrättar ett
nätverk av sakkunniga vars sammansättning och ändamål anpassas i förhållande till den
målsättning som ställts upp. För att ge ett bättre underlag för debatterna och se till att diskussionen
når ut till så många institutioner, organisationer och enskilda som möjligt, vore det lämpligt att
kommissionen utarbetar en grönbok på detta område.
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Parallellt med de åtgärder som anges i föregående punkt, eller åtminstone som nästa steg i
processen för att öka kunskapen om de olika systemen för ungdomsrättsvård i EU och
tillnärmningen av dessa, vore det lämpligt att inrätta ett europeiskt observationscentrum för
ungdomsbrottslighet. Det skulle förenkla inte bara permanenta studier av fenomenet, utan även
göra det lättare att sprida resultaten och tillhandahålla rådgivning och stöd för beslutande
myndigheter och institutioner.
Med hänsyn till att de olika frågor som berör ungdomsbrottslighet och ungdomsvårdsrätt
behandlas inom EU-politikens olika områden (frihet, säkerhet och rättvisa, ungdomspolitik,
utbildning, sysselsättning och sociala frågor), krävs det en operativ samordning mellan samtliga
berörda områden och aktörer om man vill behandla ungdomsbrottslighet och ungdomsrättsvård ur
ett tvärvetenskapligt och multiinstitutionellt perspektiv, vilket (såsom vid flera tillfällen påpekats i
detta yttrande) är lämpligast.
Problemet har en uppenbar social dimension och medborgardimension. Därför får man inte under
processens gång förbise bidraget från olika organisationer och yrkesverksamma i det civila
samhället som har direkt koppling till området (tredje sektorns organisationer, föreningar,
familjer, icke-statliga organisationer osv.). Det är viktigt att de deltar i utformningen och senare
även i genomförandet av de program och strategier som kan utvecklas inom EU.
När det gäller integration och återanpassning till samhället av ungdomsbrottslingar bör den
gemenskapspolitik som antas även ta hänsyn till de fackliga organisationernas och
arbetsgivarorganisationernas roll, och deras specifika diskussionskanaler, när det gäller att
fastställa hur socialt utslagna ungdomar skall integreras och återanpassas. Samtliga berörda
aktörer måste involveras, eftersom social integration och arbetsmarknadsintegration är ett av de
viktigaste sätten att återintegrera de minderåriga i samhället.
− Kontaktperson: Stefania Barbesta
(Tfn (32-2) 546 95 10 – e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int)

7.

MILJÖN:
BEKÄMPNING
AV
FÖRORENINGAR
UTNYTTJANDE AV NATURRESURSER

OCH

• Förnybara råvaror
– Föredragande: Bernd Voss (Övriga intressegrupper – DE)
–

Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 410/2006
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– Huvudpunkter:
Förnybara råvaror definieras som produkter från lantbruk, skogsbruk och fiskerisektorn som
används på annat sätt än som livsmedel eller foder. Hit hör alltså allt som uppstår genom
fotosyntes och de livsprocesser som följer på denna. Förnybara råvaror är lagrad solenergi.
Utnyttjandet av biomassa kan i detta sammanhang utmynna i material eller energi.
Produktion av förnybara råvaror hör till lantbrukets huvuduppgifter, vid sidan av livsmedels- och
foderproduktionen. På grundval av gamla kunskaper understödda av ny teknik och kreativ
vetenskap har man i dag utvecklat många nya användningsmöjligheter på områdena energi,
läkemedel, kemi, byggnadsindustri och transporter.
EESK kan konstatera att det inte är utbudet av avverkningsfärdiga eller redan odlingsbara
förnybara råvaror som utgör den begränsande utvecklingsfaktorn. Det är tekniken för
bearbetning av möjliga produkter för marknaden som släpar efter. Kommittén välkomnar EU:s
handlingsplan för biomassa. Det är därför problematiskt att forskning om och utveckling av
teknik för förnybara råvaror försummas i hög grad i det sjätte ramprogrammet för forskning.
EESK anser att avgörande förbättringar bör göras i det kommande sjunde ramprogrammet för
forskning, i synnerhet vad avser finansieringen av utvecklingen av förnybara råvaror. EESK
efterlyser i synnerhet mer resurser för materialutvinning från förnybara råvaror, för att man skall
kunna fokusera på mer än enbart energi från biomassa. Detta kräver en avsevärd ökning av
finansieringen.
EESK förespråkar uttryckligen att EU formulerar målsättningar för andelen förnybara
råvarukällor. Kommittén föreslår 4x25 fram till 2020, dvs. 25 % för respektive el, värme,
drivmedel och nya material, exempelvis kompositmaterial, naturfiberförstärkta konstmaterial eller
andra petrokemiska produkter.
EESK framhåller att det är av avgörande betydelse att utveckla och genomföra effektiva
marknadsintroduktionsåtgärder för alla användningsområden (el, värme, bränsle och
materialvinning). Här kan vissa medlemsländers lagar om energiinmatning fungera som
vägledande exempel. Det är viktigt att utformningen är flexibel så att man skapar
investeringssäkerhet och stimulans för ny teknik och tar hänsyn till skillnader i utgångsläget när
det gäller exempelvis teknik och stordriftsfördelar.
–

Kontaktperson: Annika Korzinek
(Tfn (32-2) 546 80 65 – e-post: annika.korzinek@esc.eu.int)
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•

Skogen – energikälla i ett utvidgat EU

– Föredragande: Seppo Kallio (Övriga intressegrupper – FI)
– Referens: Förberedande yttrande – CESE 411/2006
– Huvudpunkter:
Skogstillgångarna (stamvolymen i kubikmeter utan restprodukter = stem volume without
residuals) i Europa ökade med ca 30 % då de 10 nya medlemsländerna anslöts 2004. Nästan 30 %
av tillväxten lämnas fortfarande outnyttjad, varför EU:s virkeskapital fortsätter att öka som det har
gjort i 50 år. En del av denna outnyttjade virkesvolym (170 miljoner m3) är småvirke, som endast
kan användas till energi.
I skogarna lämnas årligen kvar 173 miljoner m3 avverkningsrester från uttag av stamved, som
skulle lämpa sig för energiproduktion samt annat trä från skogsavverkning. Av detta skulle
70 miljoner m3 hyggesavfall och stubbar kunna användas, om man beaktar de tekniska,
ekonomiska och ekologiska begränsningarna. Dessutom ligger den största potentialen i
biprodukterna från skogsindustrin (svartlut, bark, sågspån osv.) och i returträ, som redan används
aktivt i många länder i synnerhet inom den integrerade skogsindustrin. Biprodukter och returträ
som kan användas för energiproduktion kan motsvara 30–50 % av det råvirke som används.
EESK anser därför att användningen av trä som bränsle till stor del handlar om att tillvarata en
outnyttjad europeisk förnybar energipotential och att samtidigt minska utsläppen av växthusgasen
koldioxid, men också om att säkra skogens allmännyttiga funktioner (skogarnas skyddsfunktioner
och biologiska mångfald). En ökad användning av trädbränslen underlättar också tillvaratagandet
av den outnyttjade råvarupotentialen för industriell förädling. Användningen av trä som
energikälla bidrar till att motverka klimatförändringarna, höjer EU:s låga självförsörjningsgrad
och ökar försörjningstryggheten på energiområdet i enlighet med EU:s energipolitiska mål.
EESK anser vidare att en ökad användning av trädbränslen kräver en långsiktig strategi. Denna
bör grunda sig på att man avskaffar bestämmelser som hindrar och bromsar en ökad användning.
Man bör skapa jämlika förutsättningar för användning av skogsenergi genom att avskaffa skatter
och stödsystem som gynnar fossila bränslen. En europeisk specifikation beträffande kvalitetskrav
och -kategorier för fasta trädbränslen har offentliggjorts. Det är också viktigt att den hållbara
användningen av trä ökar i varje land och att bränslemarknaden öppnas för industrins biprodukter,
för virke som utvinns ur skogen för energiproduktion och för förädlade trädbränslen.
EESK konstaterar att potentialen och användningen av trädbränsle är bristfälligt känd inom EU.
Inventeringen av tillgången på energived måste förbättras i alla nuvarande och blivande
medlemsländer eftersom denna information utgör grunden för en hållbar utveckling. Därför krävs
ett differentierat tillvägagångssätt. I de stora centraleuropeiska lövskogsområdena bör man
exempelvis lämna en tillräckligt stor träpotential för att kunna garantera artrikedomen i skogarna.
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EESK anser att en ökad användning av trä som bränsle är, i vissa områden, en viktig del i
bekämpningen av skogsbränder. En intensivare användning, speciellt av trä för energiproduktion,
kan minska risken för och förekomsten av skogsbränder.
–

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

• Tilldelning av kvoter av klorfluorkolväten
– Föredragande: Giacomina Cassina (Arbetstagargruppen – IT)
– Referens: KOM(2004) 550 slutlig – CESE 405/2006
–

Kontaktperson: Maarit Laurila
(Tfn (32-2) 546 97 39 – e-post: maarit.laurila@esc.eu.int)
____________
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