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-1Plenarförsamlingen gästades av kommissionens vice ordförande Margot Wallström. Hennes inlägg
och den efterföljande debatten rörde de mellaninstitutionella kontakterna, deltagardemokratin och
kommunikationspolicyn.
Margot Wallström förordade särskilt att det skulle byggas upp en stark samarbetskultur i kontakterna
mellan kommissionen och EESK. EESK bör i högre grad kunna påverka kommissionens förslag,
tankarna bakom dem och lagstiftningen. Detta utökade bidrag bör formaliseras genom det nya
samarbetsprotokoll som just nu håller på att förhandlas fram mellan de båda institutionerna. Margot
Wallström tryckte också på kommitténs viktiga roll, särskilt vad gäller befästandet av strategin för
tillväxt och sysselsättning. Enligt henne kan kommittén spela en "avgörande roll genom att rikta EUbudskapen till särskilda målgrupper". EESK är också en viktig aktör inom EU:s övergripande
kommunikationsstrategi som håller på att ta form. Hon föreslog även att man skulle anordna
toppmöten med det civila samhället, och bad EESK att bidra till att ge liv åt begreppet
deltagardemokrati.

1.

STRUKTURFONDERNA
UTVECKLINGEN

OCH

DEN

SEKTORSVISA

• Fonder (allmänna bestämmelser)
–

Föredragande: Henri Malosse (Arbetsgivargruppen – FR)

−

Referens: (KOM(2004) 492 slutlig – 2004/0163 (AVC) – CESE 389/2005

−

Huvudpunkter:
Kommittén välkomnar kommissionens förslag, som genom att skapa ett tekniskt och finansiellt
ramverk för den utvidgade unionens sammanhållningspolitik syftar till att lägga
sammanhållningspolitiken i linje med Europeiska unionens stora strategiska mål. Kommittén anser
dock att man i texten rent allmänt bör hänvisa tydligare till de prioriteringar som skall fastställas. I
annat fall finns det risk för att programmet inte går att genomföra på grund av att resurserna inte
motsvarar kraven.
EESK ser med oro på förslaget att delegera valet av stödkriterier och vilka regioner som skall få
strukturfondsstöd till den nationella nivån och beklagar att frågan om samtliga berörda aktörers
deltagande inom ramen för ett lokalt partnerskap inte uppmärksammas tillräckligt.

Vad gäller inrättandet av en enda fond, decentraliserad förvaltning och formerna för återtagande av
krediter som inte använts väl välkomnar däremot kommittén förslagen om främjande av en
nationell strategisk ram, additionalitetsprincipen, modulering av stödsatserna och metoden med
övergripande subventioner. Det krävs en mer djupgående konsekvensanalys av de förändringar
som föreslås vad gäller offentlig-privata partnerskap för att säkerställa att bidragen från den privata
sektorn inte minskar eller rent av avlägsnas.
−
Kontaktperson: Roberto Pietrasanta
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• Sammanhållningsfonden
−

Föredragande: Francisco João Silva (Övriga intressegrupper – PT)

− Referens: (KOM(2004) 494 slutlig – 2004/0166 (AVC) – CESE 390/2005
− Huvudpunkter:
Kommittén ser positivt på att förordningen om Sammanhållningsfonden endast tar upp de
överordnade målen och riktlinjer för tillämpning och villkor.
För att snabbt och effektivt uppfylla konvergensmålet råder EESK kommissionen att samarbeta
med medlemsstaterna.
EESK rekommenderar kommissionen att överväga nyttan med att ett inte alltför stort underskott i
den offentliga sektorn skall vara ett villkor för att få stöd från fonden.
Slutligen förespråkar EESK ökade resurser till Sammanhållningsfonden.
−

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

• Europeiska regionala utvecklingsfonden
−

Föredragande: Vladimír Matoušek (Arbetstagargruppen – CZ)

−

Referens: (KOM(2004) 495 slutlig – 2004/0167 (COD) – CESE 391/2005

−

Huvudpunkter:
Kommittén välkomnar det breda perspektiv som kommissionen har anlagt.
Det är särskilt positivt att de åtgärder som får stöd skall vara inriktade på EU:s prioriteringar i
enlighet med slutsatserna från Lissabon och Göteborg.
Kommittén anser dessutom att forskning och teknisk utveckling, innovation och entreprenörskap
bör prioriteras högt, framför allt för att stödja de små och medelstora företagens utveckling.
EESK välkomnar också förslaget att främja ett europeiskt regionalt samarbete, som kommittén
anser bör stödjas.
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Kontaktperson: Roberto Pietrasanta
(Tfn (32-2) 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

• Europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS)
– Föredragande: Michel Nollet (Arbetstagargruppen – BE)
− Referens: (KOM(2004) 496 slutlig – 2004/0168 (COD) – CESE 388/2005
− Huvudpunkter:
EESK anser att det skulle vara intressant om de ekonomiska och sociala aktörerna på lokal och
regional nivå uttryckligen fick möjlighet att medverka vid inrättandet av europeiska grupperingar
för gränsöverskridande samarbete (EGGS).
EESK ställer sig generellt bakom kommissionens förslag och de mål som satts upp. Kommittén
beklagar dock bristen på tydliga bestämmelser om arbetsmarknadens parters medverkan i
uppföljningsavtalen.
−

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

• Europeiska industridistrikt
– Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT)
– Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 374/2005
– Huvudpunkter:
Kommittén hoppas att det inrättas en europeisk distriktsplattform som bör tillhandahålla en
programram.
Kommittén anser att man bör överväga ett erkännande på gemenskapsnivå av de europeiska
kunskapsbaserade metadistriktsnäten i syfte att nå fram till ett slags europeiska konsortier som bör
främja företagaranda, socialt ansvar, nya verksamheter och utveckling av livslångt lärande samt
uppmuntra till gränsöverskridande partnerskap.
Sammanfattningsvis anser EESK att de erfarenheter som mognat fram i industridistrikten, men
som numera snarare är inriktade på kunskapsbaserade metadistrikt, utgör ett värdefullt tillfälle att
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−

öka sysselsättningen,

−

förbättra arbetsmarknadsrelationerna,

−

öka arbetstagarnas yrkeskompetens på alla nivåer,

−

förbättra säkerheten och hygienen på arbetsplatserna,

−

utveckla och utsträcka etisk certifiering och miljöcertifiering (ISO 14000 och EMAS),

−

ta sig an problemen med krediter och effekterna av Basel II,

−

förbättra Europatillverkade produkters kvalitet och konkurrenskraft,

−

stödja och utöka exportmöjligheterna,

−

förstärka arbetssfärens – de anställdas och företagens inflytande på byråkratin.

I det avseendet är det också lämpligt att med utgångspunkt i det här yttrandet organisera en
offentlig hearing med deltagande av industridistrikten och berörda organisationer på olika
territoriella nivåer.
–

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

•

Turistpolitiken i EU efter utvidgningen

– Föredragande: Juan Mendoza Castro (Arbetstagargrupppen – ES)
– Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 375/2005
– Huvudpunkter:
EESK anser att turismen är en mycket viktig näringsgren och industri för byggandet av ett
utvidgat Europa. Turistnäringen bör ha hållbarhet i vid bemärkelse som sin ledstjärna och aktivt
bidra till den sociala sammanhållningen i Europa.
De nya medlemsstaterna ser turismen som en stor möjlighet till ekonomisk utveckling som kan
bidra till att minska inkomstklyftorna i förhållande till de gamla medlemsländerna. Den stora
mångfalden i fråga om natur- och kulturarv i dessa länder innebär både ett ökat utbud och en ökad
efterfrågan på turistmål såväl inrikes som utrikes.
EESK menar att utvidgningen kommer att få mycket positiva följder för turistnäringens framtid,
särskilt om den europeiska turismmodellen tillämpas enligt hållbarhetskriteriet.
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samtliga medlemsstater är genomförandet av en bred upplysningskampanj kring turismen som en
strategisk näringsgren för Europa.
– Kontaktperson: Nemesio Martinez
(Tfn (32-2) 546 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int)

• MEDIA 2007
–

Föredragande: Jorge Pegado Liz (Övriga intressegrupper – PT)

–

Referens: (KOM(2004) 470 slutlig – 2004/0151 COD) – CESE 380/2005

–

Huvudpunkter:
EESK ser mycket positivt på kommissionens initiativ, som i stor utsträckning tar hänsyn till de
förslag och rekommendationer som EESK framfört i tidigare yttranden.
EESK anser att vissa aspekter inte beaktas tillräckligt i kommissionens förslag, nämligen följande:

−

Att vidta kraftfullare åtgärder för att förebygga koncentrationstendenser som kan vara till
skada för pluralismen och den kulturella mångfalden.

−

Att garantera komplementaritet och samstämmighet med gemenskapens övriga åtgärder och
införlivande i en gemensam strategi.

−

Att prioritera teknisk utveckling, innovation och transnationell spridning.

−

Att förbättra allmänhetens tillgång till det europeiska audiovisuella kulturarvet, genom att
upprätta nätverk mellan dem.

−

Att genomföra en effektiv och systematisk utvärdering av stödet i syfte att optimera de
ekonomiska resurserna.

−

Att i högre grad främja europeisk film inom och utanför Europa med hjälp av systematisk
informationsverksamhet rörande filmfestivaler.

–

Kontaktperson: Raffaele Del Fiore
(Tfn (32-2) 546 97 94 –- e-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int)
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2. SYSSELSÄTTNING OCH UTBILDNING
•

Det civila samhällets roll när det gäller att förebygga svartarbete

•
− Föredragande: Erik Hahr (Arbetsgivargruppen – SE)
− Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 385/2005
− Huvudpunkter:
•

Kommittén välkomnar rådets initiativ att genom en resolution föra frågan om odeklarerat
arbete ytterligare framåt och konstaterar att kommissionen år 2003 initierat en brett
upplagd undersökning om odeklarerat arbete i den utvidgade unionen. Kommittén pekar
på ett antal områden som måste undersökas vidare och beaktas.

•

Incitamenten att deklarera arbete bör förbättras och påföljderna måste vara effektiva.

•

Kvinnor har många gånger en utsatt situation när det gäller odeklarerat arbete med låga
löner. Det är viktigt att närmare kartlägga deras situation för att kunna vidta speciella
åtgärder.

•

Myndigheterna har en skyldighet att klart deklarera rättigheter och skyldigheter för
invandrare och se till att dessa får tillträde till den reguljära arbetsmarknaden och full
tillgång till utbildning. Vissa får sina dokument stulna eller fråntagna för att de skall
tvingas betala för att ha blivit insmugglade.

•

Regelverket för företag bör förändras för att minska byråkratin framför allt när det gäller
att starta nya företag. Ägare av nystartade företag måste känna till vilka rättsliga krav
samhället ställer när det gäller driften av företag, bl.a. med avseende på arbetsrätt och
social trygghet för anställda.

•

Breda informationsinsatser till tillverkare och konsumenter bör genomföras för att visa
vilken negativ inverkan odeklarerat arbete har för statsinkomster och sociala välfärds- och
försäkringssystem.

•

Övervakningen från de ansvariga myndigheternas sida måste förbättras bland annat
genom ökad kapacitet för lagföring samt genom samverkan mellan alla berörda
myndigheter.

•

Det skulle vara värdefullt om man i en genomgripande studie belyste förhållandet mellan
skatter och avgifter och förekomsten av svartarbete.

•

Företag i EU bör beakta att det finns vissa tredjeländer som inte håller sig till de allmänt
vedertagna normerna.
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Det är viktigt att den europeiska sysselsättningsstrategin genomförs. En väl fungerande
arbetsmarknad med full sysselsättning och kvalitativa arbeten utgör det främsta medlet för
att motverka förekomsten av odeklarerat arbete.

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

•

Gemenskapsprogram
PROGRESS

för

sysselsättning

och

–

Föredragande: Wolfgang Greif (Arbetstagargrupppen – AT)

–

Referens: (KOM(2004) 488 slutlig) – CESE 386/2005

−

Huvudpunkter:

social

solidaritet

–

På det hela taget välkomnar EESK kommissionens förslag, men har invändningar på vissa
konkreta punkter.
Det handlar framför allt om synpunkter rörande a) ökad överensstämmelse med gemenskapens
andra politiska områden, b) budgettilldelningen, som borde vara mer omfattande och
fördelningen av medlen, som just har fastställts, c) en större tillgång och användbarhet för
slutanvändaren trots rationaliseringen på kommissionsnivå, d) insyn och engagemang i
programkommittén, e) involvering av det civila samhället såväl på nationell nivå som på
EU-nivå.
−

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

•

Kvalitetssäkring i den högre utbildningen

− Föredragande: Mário Soares (Arbetstagargrupppen – PT)
− Referens: (KOM(2004) 642 slutlig – 2004/0239 COD) – CESE 387/2005
− Huvudpunkter:
En utbildning av god kvalitet spelar en central roll för att uppnå målen i Lissabonstrategin. EESK
understryker därför hur viktigt det är med en ökad rörlighet för studenter och arbetstagare för att
utveckla ett kunskapssamhälle i Europa. Ökad rörlighet för studenter och arbetstagare är en
nyckelfaktor när det gäller att förverkliga en europeisk arbetsmarknad och ett mer
konkurrenskraftigt kunskapsbaserat samhälle.
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kvalifikationer och examensbevis är nödvändigt om man skall lyckas skapa rörlighet. Detta kräver
att effektiva och konsekventa system inrättas på europeisk nivå och omfattar alla berörda parter.
Särskilt viktigt är att inrätta adekvata metoder för att bedöma den högre utbildningens kvalitet och
ackreditera denna utbildning i Europa.
EESK menar att bedömningsmetoderna, som givetvis är viktiga för att höja den högre
utbildningens kvalitet och trovärdighet, inte får vara alltför beroende av marknadens omedelbara
behov. Den högre utbildningen arbetar nämligen med långsiktiga mål och måste vara
framåtblickande, något som framför allt gäller grundforskningen.
EESK understryker att finansieringen av den högre utbildningen är en nyckelfaktor för att
genomföra viktiga mål. Det skulle inte vara rätt om högskolor hindrades från att anlita de bästa
kvalitetssäkrings- och ackrediteringsorganen på grund av finansiella begränsningar.
EESK upprepar två viktiga principer för att uppnå målet om ömsesidigt erkännande som
uttryckligen bör nämnas i rekommendationen till medlemsstaterna:
−

Kvalitetssäkringssystem får inte tvingas fram. De måste först accepteras av de olika aktörerna,
dvs. lärare och högskolemyndigheter och huvudsyftet bör vara att höja nivån på den högre
utbildningen i medlemsstaterna.

−

Högskolorna bör få de medel som behövs för att finansiera system för att främja, stödja och
genomföra kvalitetsmetoder och kvalitetsförfaranden, särskilt för att involvera dem som förestår
utbildningen, vilket är absolut nödvändigt.
− Kontaktperson: Stefania Barbesta
(Tfn (32-2) 546 95 10 – e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int)

3. INRE MARKNADEN
• Prioriteringar på inre marknaden 2005–2010
– Föredragande: Bryan Cassidy (Arbetsgivargruppen – UK)
– Referens: Tilläggsyttrande – CESE 376/2005
– Huvudpunkter:
Kommissionen borde koncentrera sig på att förenkla de befintliga EU-bestämmelserna,
konsolidera dem och öka enhetligheten mellan dem, i syfte att utnyttja inre marknadens potential.
EESK anser att de främsta hindren för att fullborda inre marknaden är medlemsstaterna. Några
förhalar genomförandet, andra genomför lagstiftning på ett alltför detaljerat sätt, vilket skapar
antagonism mot inre marknaden och EU. Andra lägger hinder i vägen t.ex. genom att anta
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Andra tillåter den egna nationaliserade industrin att genomföra gränsöverskridande
företagsuppköp utan att medge motparterna samma möjlighet. Tillgången till obegränsade
ekonomiska resurser för nationaliserade företag i vissa länder utgör en snedvridning av
konkurrensen och är ett problem som kommissionen hittills har dragit sig för att angripa.
–

Jean-Pierre Faure
Kontaktperson:
(Tfn (32-2) 546 96 15 – e-post: jean-pierre.faure@esc.eu.int)

• Storskalig detaljhandel – tendenser och konsekvenser för jordbrukare och
konsumenter
–

Föredragande: Frank Allen (Övriga intressegrupper – IE)

–

Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 381/2005

– Huvudpunkter:
I initiativyttrandet studeras den allt starkare koncentrationen inom detaljhandeln för livsmedel och
en generell analys görs av vilka effekter detta får och kan komma att få för olika aktörer, som
anställda vid stormarknader, jordbrukare och leverantörer. Yttrandet tar fasta på följande tendenser
och problem:
•

För konsumenterna kan de stora detaljhandelskedjornas prissättningsstrategi med ständig strävan
efter lägre priser vara positivt på kort sikt, men kan ha betydande negativa effekter på
livsmedelskvaliteten, urval och miljön på lång sikt.

•

Anställda i de större detaljhandelskedjorna är till stor del lågutbildade, deltidsanställda och
kvinnor. Även om de speciella arbetsvillkoren i de större livsmedelsaffärerna med flexibla
arbetstider kan passa för dem som har familj eller studerar osv. kan detta också leda till
exploatering och minimilöner. Det är ytterst viktigt att inte deltidsanställda diskrimineras.

•

I yttrandet analyseras skillnaderna mellan priserna som lantbrukaren, leverantören, får och det pris
som slutkonsumenten betalar. Där dras slutsatsen att trenden är att tillverkaren får lägre betalt
medan konsumenten inte betalar mindre för slutprodukten i livsmedelsaffären, det vill säga
livsmedelsbutikernas vinstmarginaler ökar. Detta innebär hårdare arbets- och levnadsvillkor för
lantbrukare och andra leverantörer. Aggressiv prissättning och priser som understiger kostnaderna
ökar pressen på tillverkare och leverantörer.
Även om de stora detaljhandelskedjorna kan innebära stora fördelar för ekonomin och
konsumenterna, är det viktigt att medlemsstaterna och kommissionen är medvetna om de
eventuella problemen och agerar därefter. Slutsatserna i yttrandet är följande:

•

Det krävs mer information om och insyn i prisstrukturen och vinstmarginalerna och uppdelningen
av dessa mellan detaljhandlare, leverantörer (livsmedelsproducenter) och primärproducenter.

Greffe CESE 56/2005 FR-DE-EN-IT-ES/CB-Sv/SK/cs

…/…

- 10 •

Medlemsstaterna måste se till att det finns tillräcklig konkurrens inom regionerna.

•

Definitionen av begreppet allmänt intresse bör ses över inom konkurrenslagstiftningen –
begreppet skall inte bara omfatta priser och marknadskrafter.

–

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

•

Elektroniska B2B-marknader

– Föredragande: Göran Lagerholm (Arbetsgivargruppen – SE)
– Referens: (KOM(2004) 479 slutlig) – CESE 377/2005

– Huvudpunkter:
Kommitténs ståndpunkt kan sammanfattas på följande sätt:

–

−

Kommissionens meddelande behandlar generellt sett viktiga frågor om accepterandet av emarknader och denna behandling är rättvisande.

−

Det krävs dock ytterligare åtgärder. Det är delvis förståeligt att det finns en avvaktande attityd
på marknaden. Det är framför allt de mer avancerade formerna av elektroniska marknader som
skiljer sig från de traditionella affärsmodellerna i de små och medelstora företagen.

−

Om man betraktar den gränsöverskridande handeln, finns andra hinder som är betydligt
viktigare.

Kontaktperson: Nemesio Martínez
(Tfn (32-2) 546 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int)

• PRISM 2004 (OIM)
–

Föredragande: Madi Sharma (Arbetsgivargruppen – UK)

–

Referens: Informationsrapport – CESE 835/2004 fin

–

Huvudpunkter:
PRISM-databasens effektivitet måste förbättras och innehållet måste återspegla förväntningarna
hos de potentiella användarna samt ligga i linje med tendenser och prioriteringar för inre
marknaden.
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roll och synlighet. Denna verksamhetsplan eller handlingsplan omfattar mål på kort, medellång
och lång sikt med angivna tidsramar i syfte att övervaka de kommande framstegen.
PRISM behöver nu en samordnad insats för att samla resurser och finansiering i syfte att föra fram
databasen till en ledande ställning och säkerställa att den används för sitt ursprungliga syfte. I och
med de nya medlemsstaternas anslutning är tidpunkten idealisk för att utöka och stärka
webbplatsen.
– Kontaktperson: Jean-Pierre Faure
(Tfn (32-2) 546 96 15 – e-post: jean-pierre.faure@esc.eu.int)

4. MILJÖSKYDD OCH KONSUMENTSKYDD

•

LIFE+

–

Föredragande: Lutz Ribbe (Övriga intressegrupper – DE)

–

Referens: (KOM(2004) 621 slutlig – 2004/0218 COD) – CESE 382/2005

–

Huvudpunkter:
EESK välkomnar i princip en integrering av miljöpolitiken inom alla andra politikområden
eftersom LIFE-programmets begränsade medel inte på egen hand skulle räcka till för att föra fram
miljöskyddet i EU.
EESK ser dock i kommissionens förslag (och rent allmänt i den diskussion som för närvarande
förs om budgetplanen för 2007–2013) mycket stora potentiella faror för LIFE-programmet i
framtiden. Det finns ingen garanti över huvud taget för att miljöintressena faktiskt skulle erhålla
medel från andra budgetrubriker och med den planerade överföringen till medlemsstaterna går
dessutom ett hittills visserligen blygsamt men ändå mycket verksamt styrinstrument förlorat.
EESK fordrar följaktligen att de innovativa beståndsdelarna i LIFE Miljö och LIFE Natur behålls i
en stödform som kommissionen själv förvaltar.

–

Kontaktperson: Johannes Kind
(Tfn (32-2) 546 91 11 – e-post: johannes.kind@esc.eu.int)
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• Europeiskt register över föroreningar
– Föredragande: María Candelas Sánchez Miguel (Arbetstagargruppen – ES)
– Referens: (KOM(2004) 634 slutlig – 2004/0231 COD) – CESE 383/2005
– Kontaktperson: Annika Korzinek
(Tfn (32-2)546 80 65 – e-post: annika.korzinek@esc.eu.int)

• Färdigförpackade varor
– Föredragande: Madi Sharma (Arbetsgivargruppen – UK)
– Referens: (KOM(2004) 708 slutlig – 2004/0248 COD) – CESE 379/2005
– Huvudpunkter:
Enligt EESK skapar det nya direktivet större möjligheter för innovation, marknadsundersökningar
och utveckling genom att skapa ett större urval för konsumenterna.
Kommittén välkomnar att de metrologiska kvantiteterna kommer att ses över inom en snar
framtid, eftersom detta är en viktig fråga för skyddet av konsumenter och det europeiska
näringslivet.
Vissa konsumenter kan trots detta bli förvirrade av alltför varierande förpackningsstorlekar och av
förpackningar som kanske inte alltid kan betecknas som vilseledande men som ändå ger intryck av
ett större innehåll.
Det är mycket viktigt att målsättningen i direktivet om förpackningsavfall uppnås, oavsett om
frågan om förpackningsstorlekar regleras eller ej.
–

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

• Livsmedelstillsatser och sötningsmedel
– Föredragande: Ann Davison (Övriga intressegrupper – UK)
– Referens: (KOM(2004) 650 slutlig – 2004/0237 COD) – CESE 384/2005
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• Farliga ämnen – c/m/r
– Föredragande: David Sears (Arbetsgivargruppen – UK)
– Referens: (KOM(2004) 638 slutlig – 2004/0225 COD) – CESE 378/2005
– Huvudpunkter:
EESK stöder kommissions förslag om restriktioner vad gäller utsläppande på marknaden och
användning.
I likhet med tidigare ändringar av rådets direktiv 76/769/EEG beklagar EESK dock att ämnen som
inte har något samband behandlas i en och samma text, eftersom det under andra omständigheter
skulle kunna leda till att ytterligare specifika ändringsförslag krävs för att texten skall stämma
överens med yttre förhållanden.
–

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