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Plenarförsamlingen gästades av kommissionsledamot László Kovács i anslutning till skattepolitiken. 
 
 

1. EU:s FINANSIERINGS- OCH SKATTEPOLITIK 
 

• Förenkling på mervärdesskatteområdet 
 
− Föredragande: Umberto Burani (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
− Referens: KOM(2004) 728 slutlig – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – CESE 531/2005 

 
− Huvudpunkter:  

 
EESK stöder kommissionens förslag, men vill rikta beslutsfattarnas uppmärksamhet på en 
grundläggande fråga: Om den nya kontaktpunkten skall fungera som enda förbindelselänk mellan 
aktörerna och olika nationella förvaltningar måste den verkligen vara den enda för alla förfaranden 
och i förvaltningen av inbetalningar och återbetalningar. Processen kommer emellertid aldrig att 
kunna fullföljas utan en harmonisering av skattesatser och nationella bestämmelser, något som är 
grundläggande också för genomförandet av en verklig inre marknad. 

 
− Kontaktperson: Borbala Szij 
               (Tfn (32-2) 546 92 54 – e-post: borbala.szij@esc.eu.int) 

 

• Systemet för egna medel 
 
–   Föredragande: Umberto Burani (Arbetsgivargruppen – IT) 

 
− Referens: KOM(2004) 501 slutlig – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
 
− Huvudpunkter:  

 
Kommittén koncentrerar sig på frågor som berör rättvisa finansiella bidrag och mekanismer för 
bidrag och fördelning av avgifter och förmåner mellan medlemsstaterna, och ifrågasätter därmed 
om det är rationellt att bibehålla mervärdesskatten bland EU:s egna medel och lämpligt att behålla 
de kontinuerligt sjunkande intäkterna från traditionella egna medel, eller om dessa intäkter 
tvärtemot kommissionens intention borde ersättas med en justering av BNI-satsen. EESK motsätter 
sig än en gång en skatt på förorenande energi och varje typ av skattehöjning, särskilt om den 
bygger på en övertygelse som kommittén betraktar som felaktig, nämligen att detta skulle föra 
medborgarna närmare EU och att unionens synlighet skulle öka. 

 
Riktlinjerna för åtagandena bör avgöras av de två begreppen global solidaritet och global 
utveckling. När det gäller översynen av den generella korrigeringsmekanismen bör denna 
mekanism enligt kommittén bli en integrerad del av bidragskriterierna, med hjälp av balanserade 
och välgrundade lösningar som är öppna för insyn och som garanterar en kompromiss mellan 
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"skälig ersättning" och solidaritet samtidigt som de utformas med tillräcklig politisk 
fingertoppskänsla i förhållande till den politiska opinionen i EU och särskilt opinionen i de nya 
medlemsstaterna. 

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

 

• Penningtvätt 
 
− Föredragande: John Simpson (Övriga intressegrupper – UK) 
 
− Referens: KOM(2004) 448 slutlig – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 
 
− Huvudpunkter:  

 
Efterhand som man får erfarenheter av den administrativa hanteringen av direktiven mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism måste EU sannolikt överväga vissa kopplingar och 
samverkansvinster med andra aspekter av politiken och insatserna mot brottslig verksamhet. 
Kommittén har i det aktuella yttrandet noterat förslag i följande avseenden: 
 
- Direktivförslaget har jämförts med Europarådets arbete med kriminallagstiftningen. 
- Modellerna för förverkande av medel som är resultat av brottslig verksamhet har klargjorts. 
- Mer material om hur tredjeländer kan få hjälp med problem med organiserad brottslighet. 
- Specifika sårbara områden, exempelvis skatteflykt över gränserna. 

 
− Kontaktperson: Borbala Szij 
                        (Tfn (32-2) 546 92 54 – e-post: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

2. GEMENKAPSFINANSIERING AV HÅLLBAR VERKSAMHET 
 

•  Hållbar utveckling – budgetplanen 
 
–  Föredragande: Ulla Sirkeinen (Arbetsgivargruppen – FI) 
 
–  Medföredragande:  Ernst Erik Ehnmark (Arbetstagargruppen – SE) 
           Lutz Ribbe (Övriga intressegrupper – DE) 

 
–    Referens: Förberedande yttrande – CESE 528/2005 

 
–    Huvudpunkter: 

 
EESK förväntar sig att betydelsen av hållbar utveckling ger avtryck i reella termer i genomförandet av 
budgeten och inte bara leder till att samma åtgärder genomförs på samma sätt under nya rubriker. Det 
är ytterst viktigt att den nya budgetplanen tydligt avspeglar Lissabonmålen och hållbar utveckling. 
Därför måste en omfattande omstrukturering av utgifterna göras oavsett vilken nivå på de egna medlen 
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som slutligen fastställs. Om inte budgetplanen styr EU:s utveckling i rätt riktning råder det föga hopp 
om att övriga politikområden eller senare ekonomiska justeringar kommer att lyckas med denna 
uppgift. 
 
EESK delar kommissionens syn vad gäller att prioritera tillväxt och sysselsättning, fram till 2010 
enligt Lissabonstrategins tidsperspektiv. Konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt är dock inga slutmål 
i sig, utan redskap för att främja sociala och miljömässiga mål. De prioriterade områdena i strategin för 
hållbar utveckling måste liksom andra områden där man kunnat fastställa ohållbara tendenser – 
klimatförändring, transporter, folkhälsa, naturresurser, utrotning av fattigdom, en åldrande befolkning 
och beroende av fossila bränslen – ges företräde även i budgetpolitiken. 
 
En budgetrubrik som sådan är till största delen varken "hållbar" eller "ohållbar". Effekterna på den 
hållbara utvecklingen beror på detaljutformningen av programmen, målen och kriterierna för de 
projekt som skall finansieras. Nyckelinstrumentet för att säkerställa politisk konsekvens med målen för 
hållbar utveckling är en konsekvensanalys för vartenda program i budgeten och dess mål. Här bör ingå 
hållbarhetskriterier såsom projektets effekter på miljön, folkhälsan, skapande/förlust av arbetstillfällen 
och EU:s konkurrenskraft. Mot denna bakgrund bör främst stöd till ohållbar verksamhet hindras. 
 
EESK vill betona den viktiga roll som kunskap, forskning och utveckling och ny teknik spelar. Genom 
att verkligen lägga tyngdpunkten och resurser på dessa frågor har EU en enastående möjlighet att 
främja produktivitet, konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning inför den hårda konkurrensen från 
andra delar av världen. EU kan också mildra trycket på miljö och naturresurser genom att använda mer 
ekologiskt effektiva tekniska lösningar vad gäller människors behov, vilket tryggar hälsa och säkerhet. 
 
– Kontaktperson: Johannes Kind 

                (Tfn (32-2) 546 91 11 – e-post: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Europeiska fiskerifonden 
 
–   Föredragande: Gabriel Sarró Iparraguirre (Övriga intressegrupper – ES) 
 
− Referens: KOM(2004) 497 slutlig – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – CESE 532/2005 

 
− Huvudpunkter: 
 

Kommittén stöder förslaget till förordning om Europeiska fiskerifonden eftersom fonden utgör ett 
finansieringsinstrument som kompletterar åtgärder för förvaltning av resurserna och bidrar till 
anpassningen av sektorns produktionsstrukturer i överensstämmelse med den gemensamma 
fiskeripolitiken.  

 
Kommittén har följande kommentarer beträffande de fem prioriterade områden som föreslås i 
förslaget till förordning: 
 
1. Åtgärder för anpassning av EU:s fiskeflotta  
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 EESK anser att EU bör behålla en fungerande och konkurrenskraftig fiskeflotta både inom 
och utom sin exklusiva ekonomiska zon.  

 Kriterierna för att beräkna nivån på det offentliga stödet till skrotning bör bli rättvisare. 
 Byte av huvudmotorn bör betraktas som en stödberättigad investering ombord på 

fiskefartyg. 
 
2. Vattenbruk, beredning och saluföring av fiske- och vattenbruksprodukter 
 
 Medlemsstaterna bör få besluta om hur fondens ekonomiska bidrag skall användas på bästa 

sätt. 
 Mikroföretags och småföretags investeringar bör prioriteras, och det enda förbehållet bör 

vara att projekten är ekonomiskt och kommersiellt genomförbara, med syftet att förbättra 
företagens konkurrenskraft.  

 
3. Åtgärder av gemensamt intresse  
 
 Fonden bör kunna finansiera gemensamma åtgärder av begränsad varaktighet som privata 

företag ansökt om samt de investeringar som krävs för att förbättra den vetenskapliga och 
tekniska rådgivningen för förvaltningen av gemenskapens fiske.  

 
4. Hållbar utveckling i kustfiskeområden  
 
 Kravet på att endast områden med färre än 100 000 invånare skall vara stödberättigade bör 

strykas. 
 Varje medlemsstat bör få rätt att bestämma vilka områden som skall vara stödberättigade 

med utgångspunkt i egna kriterier. 
 
5. Tekniskt stöd   
 
 Även fiske i insjöar och andra vattendrag bör få stöd. 

 
–  Kontaktperson: Yvette Azzopardi 

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

3. SYSSELSÄTTNINGSPOLITIKEN   
 

•  Arbetstidens förläggning 
 
− Föredragande: Ursula Engelen-Kefer (Arbetstagargrupppen – DE) 
 
− Referens: KOM(2004) 607 slutlig – 2004/0209 COD – CESE 527/2005 
 
− Huvudpunkter: 
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• Kommittén betonar att det framför allt är kollektivavtalsparternas uppgift att på nationell nivå 
komma överens om flexiblare arbetstidsmodeller som svarar mot behoven i de olika 
branscherna, med beaktande av de grundläggande rättigheterna. 

 
• Enligt kommittén finns det en berättigad oro för att kommissionens ändringsförslag inte leder 

till att man lyckas uppfylla de fastställa målen, av vilka ett är att i hög grad skydda 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet med avseende på arbetstid. 

 
• Kommittén uppmanar därför kommissionen, parlamentet och rådet att ta hänsyn till följande 

vid översynen av direktivet: 
 

•  Kollektivavtalsparternas viktiga roll när det gäller att granska beräkningsperioden för att 
kunna beräkna och följa den maximala arbetstiden per vecka inom direktivets nuvarande 
gränser. 

 
• Att säkerställa ett förhållningssätt vid jourtid som överensstämmer med EG-domstolens praxis 

och där prioritet ges åt kollektivavtalslösningar. 
 

• Lämpliga åtgärder vad gäller organisationen av arbetstiden för att göra det enklare att 
kombinera familj och yrkesliv. 

 
• En översyn av reglerna om individuella undantag med utgångspunkt i att det kan motsäga 

avsikten och målsättningen med direktivet att bibehålla dessa. 
 

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

4. YTTRE FÖRBINDELSER 
 

• Förbindelserna EU – Indien 
 
– Föredragande: Sukhdev Sharma (Övriga intressegrupper – UK) 
 
– Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 530/2005 
 
– Huvudpunkter: 
 

• EU och Indien är mer beslutsamma än någonsin att bredda och fördjupa sitt samarbete. 
 

• Detta initiativyttrande begränsar sig således inte till att aktualisera informationsrapporten om 
förbindelserna mellan Indien och EU från 2000. I yttrandet betonas också behovet av att 
EESK drar full nytta av det starka politiska stöd som finns, både bland EU-institutionerna och 
i den indiska regeringen, för närmare samarbete mellan Europas och Indiens civila samhälle. 
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• I detta syfte noteras i yttrandet de bidrag som EESK redan har lämnat till närmandet mellan 
Indiens och Europas civila samhälle genom en meningsfull dialog. Vidare anges ytterligare 
bidrag som EESK kan lämna, i synnerhet till utarbetandet av den gemensamma 
handlingsplanen för ett strategiskt partnerskap mellan EU och Indien, bl.a. via 
rundabordssamtalen. 

 
–   Kontaktperson: Susanna Baizou  
                  (Tfn (32-2) 546 98 52 – e-post: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

5. INDUSTRIELL OCH SEKTORIELL PRODUKTIONSPOLITIK 
 

• Industriell omvandling inom verkstadsindustrin 
 
– Föredragande: Joost van Iersel (Arbetsgivargruppen – NL) 
 
– Medföredragande: José Luis Castañeda (Övriga intressegrupper – ES) 
  
–   Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 526/2005 

 
–   Huvudpunkter: 

 
Verkstadsindustrin är en sektor för sig men eftersom den levererar kapitalvaror och basteknik till 
olika industrier är den samtidigt en nyckelfaktor med betydande återverkningar på ett mycket stort 
antal sektorer i EU. Det är fråga om en innovativ industri i nyckelställning och i den egenskapen 
måste EU:s industripolitik beakta verkstadsindustrin som en strategisk sektor. Denna sektor är 
lämpad för ett program med målsättningar på regional och nationell nivå samt EU-nivå som syftar 
till att genomföra Lissabonstrategin. Detta innefattar såväl ett övergripande som ett sektorsspecifikt 
politikområde samt en kombination av båda. All politik skall sträva efter att främja sektorn både i 
Europa och i resten av världen. 
 
Det finns ett antal frågor som måste behandlas i anslutning till det pågående 
rådfrågningsförfarandet och utformningen av en policy på EU-nivå (i fråga om verkstadsindustri). 
Diskussionerna kommer att stimulera motsvarande förfaranden på nationell och regional nivå i hela 
EU. Bland de särskilda villkor som bör uppfyllas på EU-nivå kan man nämna bättre lagstiftning 
inklusive konsekvensbedömningar av de nya regler som förstärks samt ett reellt genomförande och 
en förstärkning av befintliga EU-regler. Ytterligare villkor är effektiv marknadsövervakning, 
inrättande av teknikplattformer i syfte att överbrygga klyftan mellan forskningscentrum och 
universitet och näringslivet, minskning av det allt större glappet mellan EU-finansierad FoU och 
behoven inom denna näringslivssektor, en konkurrenspolitik som främjar de små och medelstora 
företagens utveckling och innovation, förbättrat tillträde till finansmarknaderna och en 
handelspolitik som garanterar frihet och tillträde till investeringar på marknader i tredje länder. 
Slutligen är det mycket viktigt att anpassa kunnandet till gällande krav. 
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En dialog mellan kommissionen och alla nyckelgrupper på EU-nivå om återverkningarna på 
näringslivet kan leda till en avgränsning som gynnar verkstadsindustrin i EU och bidrar till att 
starka regionala cluster kan främjas och växa fram. Allt detta förutsätter ett aktivt engagemang från  
EU-institutionernas sida, särskilt kommissionen. 

 
–   Kontaktperson: Miguel Colera  
                  (Tfn (32-2) 546 96 29 – e-post: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Läkemedel inom pediatrik 
 
– Föredragande: Paolo Braghin (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
– Referens: KOM(2004) 599 slutlig – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
 
– Huvudpunkter: 

  
EESK anser att åtgärder som kan skydda den pediatriska populationen skall prioriteras eftersom 
barnens fysiska, psykiska och utvecklingsmässiga egenskaper gör dem så sårbara. Vi menar därför 
att beslut om att begära eller genomföra studier på barn bör utgå ifrån tydligt angivna 
forskningsgrundade behov och motiv. Dessutom bör etiska villkor uppfyllas under själva försöket. 
 
EESK ser positivt på att man föreslår inrättandet av en pediatrisk kommitté inom den Europeiska 
läkemedelsmyndigheten EMEA. En sådan kommitté utgör ett adekvat instrument för att garantera 
en forskning som grundas på kvalitetstänkande och iakttar vetenskapliga och etiska principer.  
 
EESK stöder de förfaranden för godkännande som föreslås, särskilt det nya PUMA-förfarandet 
(dvs. godkännande för försäljning för pediatrisk användning) som skall gälla läkemedel som redan 
finns i handel.  
 
EESK ser positivt på målsättningen att förbättra och öka informationen till läkare och 
vårdpersonal om läkemedel och prövning på barn, även genom en bredare användning av 
gemenskapsdatabanken över kliniska prövningar (EudraCT)1. 
 
Det är nödvändigt att genomföra en systematisk analys av den epidemiologiska situationen bland 
barn, av behandlingsmetoder och aktuella brister avseende tillgången till läkemedel för barn samt 
av fall då förskrivning av läkemedel för barn inte följer godkända indikationer. 
 
EESK rekommenderar därför att kommissionen engagerar sig i inrättandet av ett nätverk mellan 
ansvariga myndigheter och specialiserade prövningscentrum för att vinna ökad kunskap om 
efterfrågemekanismen när det gäller läkemedel och om de bästa behandlingsmetoderna. 
 
Kommittén önskar slutligen att samarbetet med WHO stärks ytterligare och att man intensifierar 
dialogen med internationella ansvariga instanser för att skynda på godkännandet av läkemedel för 
barn. 
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–    Kontaktperson:  Nemesio Martinez 
           (Tfn (32-2) 546 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
  
 

 

                                                                                                                                                         
1  European Clinical Trials Database. 


