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Philippe Maystadt, ordförande för Europeiska investeringsbanken, var närvarande vid 
plenarförsamlingen inom ramen för EIB:s strategi för de kommande åren och EIB:s nya 
informationspolicy. 
 

1.  SYSSELSÄTTNING: FRÄMJANDE AV SYSSELSÄTTNING, 
SOCIALT ANSVAR OCH HANTERING AV MIGRATIONS-
STRÖMMAR  

 
• Sysselsättningsriktlinjerna för 2005–2008 

− Föredragande: Henri Malosse (Arbetsgivargruppen – FR) 

− Referens: CESE 675/2005 
 
− Huvudpunkter: 
Den 31 maj 2005 antog EESK sitt yttrande genom skriftligt förfarande. Det vidarebefordrades till 
rådet (sysselsättning och socialpolitik) den 2 juni 2005. I yttrandet uttrycker EESK sin oro för 
avsaknaden av samordning mellan EU:s olika strategier. 
 
EESK beklagar i yttrandet att det inte lagts fram något förslag på en särskild sysselsättningsriktlinje för 
unga. Detta hade legat i linje med den europeiska ungdomspakt som antogs av Europeiska rådet i 
våras. Fortsatt (i vissa länder också växande) arbetslöshet bland yngre, även akademiker, utgör en stor 
utmaning för Europa, för man kan tvivla på framtiden för ett samhälle som inte kan erbjuda sina 
ungdomar några framtidsutsikter. 
 
Kommittén föreslår också att man tar bättre hänsyn till sysselsättningen bland kvinnor och 
missgynnade grupper. Dessa kategorier hade behövt en specifik riktlinje. 
 
Enligt yttrandet är företagens innovationskapacitet avgörande för dynamiken i EU. Utan nya och 
förbättrade produkter och tjänster och utan ökad produktivitetsökningar kommer Europa att hamna i 
bakgrunden. Kommittén föreslår alltså att insatser till förmån för lokala initiativ och utveckling av 
företag tas med i sysselsättningsriktlinjerna, t.ex. undanröjande av hinder för företagsbildning, reform 
av skattebestämmelserna vid överlåtelse samt kampen mot monopol och mot snedvridning av 
konkurrensen. 
 
Kommittén anser att sysselsättningsriktlinjerna bör inriktas på att höja kvaliteten på arbetet genom 
utbildning och genom intern och extern rörlighet. Ökade kvalifikationer innebär också att man måste 
kämpa mot otryggheten i arbetet, framför allt för ungdomar, kvinnor och missgynnade grupper. 
 
Kommittén föreslår slutligen att riktlinjerna för sysselsättningen och de allmänna riktlinjerna 
för den ekonomiska politiken i framtiden behandlas i en verkligt demokratisk debatt på 
europeisk och nationell nivå samt på EU-nivå, och att det civila samhället deltar aktivt i 
denna. 

 
− Kontaktperson: Alan Hick 

            (Tfn (32-2) 546 93 02, e-post: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Verktyg för att mäta och informera om företagens sociala ansvar i en 
globaliserad ekonomi 
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− Föredragande: Evelyne Pichenot (Övriga intressegrupper – FR) 
− Referens: Initiativyttrande – CESE 692/2005 
 
− Huvudpunkter: 
Företagens sociala ansvar är ett frivilligt åtagande som går utanför lagstiftningen och hänför sig till en 
hel rad konventioner, normer, internationella principer samt EU-normer. 
 
De instrument som används för mätning av företagens sociala ansvarstagande måste uppfylla de krav 
som ställs på legitimitet, relevans och tillförlitlighet. 
 
Det blir allt vanligare att stora företag ger ut årsredovisningar. Detta ligger i linje med kraven på 
öppenhet kring företagets strategi, bland annat i fråga om metoderna för socialt ansvarstagande. 
Kvaliteten på informationen är dock fortfarande mycket ojämn och måste därför förbättras. Eftersom 
de små och medelstora företagen inte har samma ekonomiska och mänskliga resurser som de stora, 
kan man till att börja med inte heller kräva lika mycket information av dem. Man bör dock 
uppmuntra de små och medelstora företagen att informera sina intressenter om sina metoder för 
ansvarstagande så att det sker en förbättring.  
 
Man måste göra en avvägning mellan principernas samstämmighet och respekten för mångfalden. 
Med indikatorerna bör man kunna göra jämförelser. Det vore bra om partnerna i den sociala dialogen 
inom sektorn kunde utforma dessa kriterier och indikatorer tillsammans efter samråd med andra 
intressenter och de offentliga myndigheterna. 
 
Riktlinjerna från GRI (Global Reporting Initiative) är ett privat referenskriterium som är erkänt. De 
europeiska aktörerna bör energiskt delta i detta organs verksamhet så att metoderna och kriterierna 
blir mer europeiska. 

 
Den internationella standardiseringsorganisationen ISO har utarbetat riktlinjer för socialt ansvar 
(guidance on social responsibility). Dessa riktlinjer kommer inte att vara någon allmän norm för 
ledningssystem, och det kommer inte att kunna ske någon certifiering. 
 
EESK föreslår att man skapar en portal med information om de stora företagens metoder för socialt 
ansvarstagande. Det vore bra om en institutionell observatör kunde jämföra företagens uppgifter med 
intressenternas bedömningar. Ett organ som Dublinfonden skulle kunna få i uppgift att ägna sig åt en 
sådan kvalitativ analys. 
 
Företagets frivilliga åtaganden måste offentliggöras och utfästelserna måste alltid kunna verifieras. 
Samtidigt med frivilligarbetet måste det föras en sansad dialog med intressenterna. Det krävs en social 
dialog om företagens sociala ansvar i samband med att företaget utarbetar sin frivilliga strategi. 
Företrädare för arbetstagarna måste involveras i tre faser: när en företagsspecifik strategi utarbetas 
med hänsyn till prinicperna för en långsiktigt hållbar utveckling, när de åtgärder som krävs för att följa 
denna strategi genomförs och när den oberoende kontrollen av hur verksamma åtgärderna är på 
samtliga nivåer i företaget utförs. 
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På europeisk nivå skulle det vara ett avgörande steg att alla de multinationella företag som har ett 
europeiskt företagsråd frivilligt eller efter förhandlingar tar itu med de utmaningar som frågan om 
företagens sociala ansvar innebär. Det gör det dessutom möjligt att involvera de nya medlemsstaterna 
i denna dynamik. De europeiska företagsråden har en viktig roll att spela när företagens sociala 
ansvarstagande skall integreras i företagets ledningsstrategi. Detta är också det bästa forumet för 
interna intressenter. Man får samtidigt inte glömma att en sammanhängande politik för socialt 
ansvarstagande från företagens sida också måste ta hänsyn till externa intressenter, bland annat all 
arbetskraft och en så stor del av värdekedjan (underleverantörer, leverantörer) som möjligt. 

 
− Kontaktperson: Alan Hick 

             (Tfn (32-2) 546 93 02, e-post: alan.hick@esc.eu.int) 
 

 

• Grönbok om en gemensam syn på ekonomisk migration i EU 
− Föredragande: Luis Miguel Pariza Castaños (Arbetstagargruppen – ES) 
− Referens:  (KOM(2004) 811 slutlig) – CESE 694/2005 
 
− Huvudpunkter: 

EESK anser att ekonomiska invandrares inresa och vistelse måste regleras på EU-nivå, och därför 
måste en omfattande harmonisering av lagstiftningen och en öppen lagstiftning säkerställas, när det 
gäller såväl högkvalificerat som mindre kvalificerat arbete. 

 
Principen om gemenskapsföreträde bör omfatta samtliga individer på EU:s arbetsmarknad och inte 
bara inhemska arbetssökande och arbetssökande från andra medlemsstater. 

 
EESK påpekar att det bör finnas två system för att ta emot invandrare lagligt: genom att man 
erbjuder jobb medan migranterna fortfarande befinner sig i sina ursprungsländer och genom ett 
tillfälligt uppehållstillstånd för att söka arbete  
 
När det gäller rättigheter bör icke-diskrimineringsprincipen vara utgångspunkten för denna 
diskussion. 

 
− Kontaktperson: Pierluigi Brombo 

                             (Tfn: (32-2) 546 97 18 - e-post : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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2.  VÄRLDSHANDELN: EN UTVECKLINGSFAKTOR MED ETT 
MÄNSKLIGT ANSIKTE  

• Allmänna tjänstehandelsavtalet (GATS) –  
Förhandlingar om leveranssätt 4 (fri rörlighet för fysiska personer) 
− Föredragande: Susanna Florio (Arbetstagare – IT) 
− Referens: Förberedande yttrande – CESE 695/2005 
 
− Huvudpunkter: 
GATS-avtalet – leveranssätt 4 – har ansetts vara en av de centrala beståndsdelarna i WTO-
förhandlingarna om öppnandet av den internationella handeln för tjänster. Närvaro av fysiska 
personer är det fjärde sättet att leverera tjänster, och det handlar om att personer från ett 
medlemsland tillfälligt reser in på en annan medlems territorium i syfte att tillhandahålla en tjänst 
(t.ex.bokhållare, läkare eller undervisningspersonal). Det handlar inte om personer som ansöker om 
medborgarskap eller söker permanent sysselsättning eller uppehållstillstånd i ett land. 

 
Om man vill öka liberaliseringen inom handeln med tjänster anser EESK att man inom EU först bör 
klargöra att direktivet om utstationering av arbetstagare även utgör grunden för tillfällig inresa och 
vistelse för arbetstagare. Man bör dessutom klargöra vilken som är EU:s rättsliga referensram i fråga 
om liberaliseringen av tjänster på inre marknaden (se förslaget till tjänstedirektiv) och göra tydlig 
åtskillnad mellan tjänster i allmänhetens intresse (bl.a. inom områdena sjukvård, utbildning, vatten, 
energi och gas), ekonomiska och icke-ekonomiska tjänster, kommersiella och icke-kommersiella 
tjänster, och andra typer av tjänster. 
 
Kommittén uppmanar EU och medlemsstaterna att för närvarande inte acceptera någon utvidgning 
av leveranssätt 4 till att omfatta medelkvalificerade eller okvalificerade arbetstagare. Detta skulle i 
praktiken leda till en situation i vilken Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande 
princip om att "arbete inte är någon handelsvara" äventyrades. EESK anser att tillfällig inresa och 
vistelse för arbetstagare – vilket i praktiken är tillfällig migration – inte i första hand bör regleras 
genom WTO och GATS-avtalen utan några garantier för mänskliga rättigheter eller iakttagande av 
de mest grundläggande arbetsnormerna såsom icke-diskriminering. Man måste också se till att ett det 
finns ett fungerande samarbete för att slå vakt om tillfälliga arbetstagares rättigheter mellan WTO 
och åtminstone ILO, Internationella organisationen för migration (IMO) och FN. 
 
EESK anser att de europeiska regeringarna återigen bör överväga en ratificering av FN:s 
internationella konvention om skydd av alla migrerande arbetares och deras familjers rättigheter, 
som trädde i kraft i juli 2003. 
 
− Kontaktperson: Beatriz Porres 

                                    (Tfn (32-2) 546 91 31 – e-post  beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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3.  HANDEL: KONKRETA IMMATERIALRÄTTSLIGA ASPEKTER 
• Mönsterskydd 

− Huvudföredragande: Virgilio Ranocchiari (Arbetsgivargruppen – IT) 
 Kommittén antog det motyttrande som lagts fram av Jorge Pegado Liz och Heiko Steffens 
− Referens: KOM(2004) 582 slutlig – 2004/0203 COD – CESE 691/2005 
 
− Huvudpunkter: 

Kommittén bekräftar den åsikt som den i tidigare yttranden gett uttryck för. Om reservdelar som 
omfattas av reservdelsklausulen mönsterskyddas skapas ett produktmonopol på eftermarknaden, 
vilket strider mot mönsterskyddets natur. 
 
Det system som inrättades genom direktiv 98/71/EG gjorde det dessutom möjligt att bibehålla ett 
antal olika och ibland inbördes motstridiga nationella system på mycket viktiga områden inom en 
sektor med enorm ekonomisk betydelse på den europeiska marknaden, och den senaste EU-
utvidgningen bidrog till att öka detta antal. 
 
Kommissionens förslag syftar därför till att fullborda en inre marknad på detta område, genom att 
närma de nationella systemen till varandra med utgångspunkt i en avreglering av användningen av 
mönsterskydd för reservdelar som skall återge sammansatta produkter deras ursprungliga utseende 
(eftermarknaden). 
 
Kommittén stöder kommissionens förslag, som är ett i en rad lagstiftningsinitiativ som redan fått vårt 
stöd och som kan bidra till ökad konkurrens, lägre priser och nya arbetstillfällen, framför allt inom 
små och medelstora företag. 
 
EESK anser dock att kommissionens förslag borde vara bättre förankrat när det gäller att tydligt visa 
överensstämmelsen med TRIPS-avtalet och effekten på sysselsättningen, och framför allt att 
garantera att konsumenterna – förutom den rätt till information som förefaller säkerställd – inte 
påverkas i sitt fria val, vare sig direkt när det gäller produkter som används av oberoende 
leverantörer, eller indirekt genom de effekter som användning av reservdelar vid reparation av 
sammansatta produkter (framför allt motorfordon) får på marknadsvärdet eller de indirekta 
kostnaderna (t.ex. försäkring). 
 
− Kontaktperson: João Pereira dos Santos 

                         (Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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•  Patent för läkemedel 
− Föredragande: Paolo Braghin (Arbetsgivargruppen – IT) 
− Referens: KOM(2004) 737 slutlig – 2004/0258 COD – CESE 689/2005 
 

− Huvudpunkter: 
EESK välkomnar kommissionens förslag till förordning, som syftar till att genomföra det beslut som 
WTO:s allmänna råd fattade den 30 augusti 2003. 
 
EESK stöder både förfarandet med att utfärda tvångslicensiering för läkemedel som omfattas av 
patent eller certifikat om tilläggsskydd och de former av kontroll som fastläggs. 
 
EESK rekommenderar dessutom att bestämmelserna skärps för att säkerställa: 

• att gällande lagstiftning respekteras fullt ut, i synnerhet när det gäller kvalitetskontrollen av 
produktion, 

• att villkoren för att utfärda tvångslicens skärps, särskilt för att på så sätt förhindra illegal återimport till 
EU eller tredje land,  

• att samordnade insatser genomförs med myndigheterna i importländerna för att förhindra 
bedrägerier, förfalskningar och annan användning än den ursprungligen avsedda, 

• att tillämpningen av medlemsstaternas tullbestämmelser och påföljder övervakas noga för att 
avskräcka från olaglig verksamhet, 

• öppen information ges om utfärdandet av tvångslicenser för att effektivare skydda immateriella 
rättigheter. 

EESK önskar att tillämpningsområdet utvidgas till att gälla veterinärmedicinska produkter med tanke 
på att krissituationer kan uppstå till följd av sjukdomar som överförts från djur eller av smittad mat 
av animaliskt ursprung. 

EESK önskar slutligen att kommissionen fortsätter sina ansträngningar på internationell nivå för att 
läkemedel i nödsituationer och lämpliga hälso- och sjukvårdstjänster också skall bli tillgängliga i de 
utvecklingsländer som inte är WTO-medlemmar. 

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



 

Greffe CESE 80/2005  FR-ES-IT/MKE-Sv/PH/ew  

      - 7 - 

4.   TJÄNSTER: SUBSIDIARITET OCH FÖRENKLADE 
FÖRFARANDEN 

• Medling i civilrättsliga tvister 
− Föredragande: María Candelas Sánchez Miguel (Arbetstagargruppen – ES) 
− Referens: KOM(2004) 718 slutlig – 2004/0251 COD – CESE 688/2005 
 
− Huvudpunkter: 

 Man måste överväga möjligheten till medling vid ärenden av civil natur som rör brott- eller skattemål, 
vilket trots att dessa fall ursprungligen undantagits skulle kunna bidra till att lösa dessa civilrättsliga 
ärenden. 
 
EESK betonar att medlaren är mycket viktig för att medlingen skall ske på ett effektivt sätt under 
hela processen. Därför anser kommittén att kommissionen bör föreslå riktlinjer som gör det möjligt 
att säkerställa dels en viss harmonisering mellan samtliga medlemsstater, dels medlarnas befogenheter 
och egenskaper. 
 
Frågan om kostnaderna för medlingen kan inte lösas genom att man i enlighet med bestämmelserna i 
varje medlemsstat låter dem ingå i rättegångskostnaderna. 

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

4.   MILJÖ: ANSVARSFULL HANTERING AV FARLIGT AVFALL 
 
• Övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall 

− Föredragande: Stéphane Buffetaut (Arbetstagargruppen – FR) 
− Referens: KOM(2004) 716 slutlig – 2004/0249 COD – CESE 696/2005 
− Kontaktperson: Siegfried Jantscher 

                 (Tfn (32-2) 546 82 87 - e-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int 
 
 
 
 

_____________ 


