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Följande personer deltog i plenarförsamlingen: Marcos Peña, ordförande i Spaniens ekonomiska  
och sociala råd, som höll ett anförande på temat "Europa: socialt deltagande och deliberativ 
demokrati", Günther Verheugen, vice ordförande i Europeiska kommissionen, som belyste de 
initiativ som redan lanserats och de framsteg som gjorts i samband med initiativet "Bättre 
lagstiftning", samt Margot Wallström, vice ordförande i Europeiska kommissionen, som talade om 
"Färdplanen för den konstitutionella processen" och om de strategiska mål för 2008 som lagts fast av 
kommissionens ledamöter. Tillsammans med kommitténs ordförande, Dimitris Dimitriadis, övergick 
Margot Wallström därefter till undertecknandet av tillägget till det samarbetsavtal som slöts i 
november 2005 mellan kommissionen och EESK. 
 
1. RESOLUTION OM FÄRDPLANEN FÖR DEN 

KONSTITUTIONELLA PROCESSEN – EUROPEISKA RÅDET DEN 
21–22 JUNI 2007 

 
– Huvudföredragande: Göke Frerichs (Arbetsgivargruppen – DE) 
 
– Referens: CESE 640/2007 fin 
 
– Huvudpunkter: 
 

EESK stöder det tyska ordförandeskapets avsikt att i anslutning till Europeiska rådets möte den 
21−22 juni lägga fram en färdplan för framtida insatser för att lösa den politiska och institutionella 
kris som uppstått sedan det konstitutionella fördragets process gått i stå, och ser positivt på att man 
i den så kallade Berlinförklaringen av den 25 mars 2007 anger Europavalet 2009 som tidsfrist för 
det nya fördragets ikraftträdande. 
 
Kommittén anser det ytterst viktigt att den nuvarande krisen åtgärdas snabbt genom att man antar 
ett nytt fördrag som motsvarar kraven från en union med 27 medlemsstater eller fler och som gör 
det möjligt att utarbeta en ny politik och fatta de beslut som krävs för att möta de många 
utmaningar som unionen står inför.  
 
Eftersom två tredjedelar av medlemsstaterna, med en befolkning som utgör en klar majoritet av 
Europeiska unionens medborgare, har ratificerat det konstitutionella fördraget, insisterar 
kommittén på att det konstitutionella fördraget skall utgöra grunden för vidare förhandlingar som 
leder till att man bevarar det väsentliga innehållet i de beslut som fattades inom Europeiska 
konventet och som undertecknades av samtliga stats- och regeringschefer. 
 
I sammanhanget bekräftar EESK sitt stöd till det konstitutionella fördraget och sina tidigare 
ställningstaganden i fråga om fördraget, som kommittén fortsätter att betrakta som ett viktigt 
instrument för att unionen skall kunna möta de utmaningar som den står inför och institutionerna 
fungera effektivare. 
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Kommittén anser därför att fördraget å ena sidan skall utgöra en bas för de pågående 
förhandlingarna för att komma ur det nuvarande politiska och institutionella dödläget och å den 
andra sidan att dess huvudinnehåll skall bevaras, framför allt de demokratiska, institutionella och 
förfaranderelaterade framstegen samt frågan om de grundläggande rättigheterna. Det innebär att 
del I (mål, institutioner och EU:s struktur), II (stadgan om de grundläggande rättigheterna) och IV 
(allmänna bestämmelser och slutbestämmelser) måste bestå. De institutionella och förfarande-
relaterade bestämmelserna i del III (EU:s politik) bör å sin sida införlivas i del I i den mån de går 
utöver lagstiftning som fortfarande är i kraft. 
 
Eftersom EESK anser att innehållet i det nya fördraget är viktigare än namnet motsätter sig 
kommittén inte att det får ett annat namn med tanke på de missförstånd som benämningen 
"författning" har gett upphov till i vissa medlemsstater. 
 
Kommittén bekräftar också att den ämnar följa förhandlingarna om det nya fördraget och i 
enlighet med sitt institutionella uppdrag låta det civila samhället göra sin röst hörd. Kommittén är 
beredd att i samarbete med det portugisiska rådsordförandeskapet anordna informations- och 
diskussionsmöten med organisationerna i det civila samhället, precis som skedde under arbetet  
i det europeiska konventet. 

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

2. GLOBALISERINGEN OCH EUROPEISKA UNIONEN 
 

• Globaliseringen – utmaningar och möjligheter för EU 
− Föredragande: Henri Malosse (Arbetsgivargruppen – FR) 
 
− Referens: Förberedande yttrande – CESE 804/2007 
 
–     Huvudpunkter: 

Yttrandet är en begäran av det tyska ordförandeskapet och har titeln "Globaliseringen – 
utmaningar och möjligheter för EU". Yttrandet antogs i REX-sektionen den 4 maj 2007.  
 
EESK anser att EU:s första åtgärd på internationell nivå bör vara att med större kraft bidra till att 
utveckla en "rättsstat" som bidrar till en humanistisk globalisering som bygger på multi-
lateralism, på individens grundläggande rättigheter, ökad insyn i finansmarknaderna, ett 
omfattande hälsoskydd och en hög livsmedelssäkerhet för alla medborgare. Vad de inter-
nationella handelsförbindelserna beträffar anser EESK att ett bilateralt förhållningssätt bara är av 
nytta om det kompletterar WTO:s multilateralism. 
 
Inom EU bör globaliseringen utgöra en källa till möjligheter för den europeiska integrationen 
genom att den påskyndar den ekonomiska integrationen och stärker solidariteten, två nyckel-
aspekter i Lissabonstrategin.  
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Det organiserade civila samhället borde främja en globalisering "med ett mänskligt ansikte". 
EESK framhåller att full medverkan behövs från arbetsmarknadens parter och olika aktörer som 
företräder det organiserade civila samhället. 
 
Att ge globaliseringen och den europeiska integrationen ett mänskligt ansikte är angelägenheter 
som rör medborgarna och det organiserade civila samhället. Om medborgarna är välinformerade, 
har deltagit i samråd och medverkat regelbundet, kommer de också att stödja en strategi som de 
har fastställt och som de kan ta till sig.  
 
Resultatet av yttrandet kommer att presenteras på den konferens om globaliseringen som det 
tyska ordförandeskapet anordnar i Berlin den 12 juni. Yttrandet kommer också att bidra till den 
debatt som inleddes genom offentliggörandet av meddelandet "Ett konkurrenskraftigt Europa  
i världen".   

 
− Kontaktperson : Celia Finana 
                 (Tfn (32-2) 546 80 99 – e-post: celia.finanaguzman@eesc.europa.eu) 
 
 
3. SOCIALA INDIKATORER OCH GEMENSKAPSSTATISTIK 
 

•  Kvalitetsstandarder – sociala konsekvensanalyser 
–  Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargruppen – FR) 
 
–  Referens: Förberedande yttrande – CESE 794/2007 
 
–  Huvudpunkter: 

  
I en skrivelse av den 19 september 2006 bad det tyska ordförandeskapet Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén att utarbeta ett förberedande yttrande om "Kvalitetsstandarder som måste 
respekteras av arbetsmarknadsparterna och det civila samhällets övriga aktörer, när det gäller 
innehåll, förfaranden och studiemetoder vid sociala konsekvensanalyser". 
 
Begäran belyser den tyska regeringens vilja att lägga tonvikten på bättre lagstiftning. 
 
Att göra de politiska beslutsfattarna uppmärksamma på de sociala konsekvenserna av en planerad 
lagstiftning är oundgängligt men EESK anser att man måste lägga särskild vikt vid metodiken, 
som ännu inte fastställts. 
 
Kommittén anser också att det på detta stadium är viktigt att göra kommissionen uppmärksam på 
de kvalitetskriterier som en indikator bör uppfylla. 
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EESK kräver att kommissionen låter studier av den sociala genomslagskraften av EU:s lag-
stiftningsförslag och politiska initiativ ingå i all gemenskapspolitik. Detta är av central betydelse 
om EU verkligen vill skapa ett "socialt Europa" och vinna medborgarnas stöd. 
 
Det är viktigt att företa regelbundna analyser och vidta eventuella justeringar vad gäller 
genomförandet av alla de förslag som föregåtts av konsekvensanalyser och att knyta arbets-
marknadens parter och i förekommande fall berörda icke-statliga organisationer till denna process. 
 
I speciella fall av utomordentlig social betydelse (t.ex. arbetsrätt) måste samråd med arbets-
marknadens parter ske ännu tidigare. 
 
Initiativet "Bättre lagstiftning" är onekligen en lämplig plattform för vidare arbete i denna 
riktning, nämligen att föreslå en nödvändig, effektiv lagstiftning, vars konsekvenser är förut-
sägbara och varaktiga för dem den riktar sig till. Dessa målgrupper är nära involverade i 
analysprocessen och kontrollen av genomslagskraften via gemenskapens rådgivande organ (EESK 
och ReK). 

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

• Gemenskapens statistiska program 2008–2012 
− Föredragande: Sergio Santillán Cabeza (Arbetstagargruppen – ES) 
 
– Referens: KOM(2006) 687 slutlig – 2006/0229 (COD) – CESE 790/2007 
 
− Huvudpunkter: 
 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ställer sig positiv till kommissionens förslag. En 
harmoniserad och jämförbar statistik är oumbärlig för allmänhetens förståelse av Europa, för 
medborgarnas deltagande i debatten och för de ekonomiska aktörernas verksamhet på i den inre 
marknaden. 

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

• Statistik över lediga platser 
− Föredragande: Susanna Florio (Arbetstagargruppen – IT) 
 
− Referens: KOM(2007) 76 slutlig – 2007/0033 COD – 791/2007 
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− Huvudpunkter: 

 
Med förslaget till förordning (KOM(2007) 76 slutlig), som tillkommit på sysselsättnings-
kommitténs initiativ, har kommissionen för avsikt att införa regler som gör det möjligt att erhålla 
jämförbar kvartalsstatistik om lediga platser inom en fastställd tidsfrist. 
 
Kommittén vill framhålla hur viktigt det är att den tillgängliga statistiken över den europeiska 
sysselsättningen är så konsekvent och tillförlitlig som möjligt. EESK stöder därför 
kommissionens insats för att införa en rättslig ram som möjliggör mer uppdaterad, jämförbar och 
relevant europeisk statistik över lediga platser och ställer sig bakom valet av instrument, dvs. en 
EU-förordning. 
 
EESK anser att kravet på att förenkla insamlingen av statistik och minska kostnaderna har lett till 
en inte helt välgrundad lösning: att insamlingen av uppgifter är frivillig inom sektorer som 
definieras som "säsongsbetonade", särskilt de sektorer som är knutna till jordbruk, fiske och 
skogsbruk. 
 
Utformningen av anställningskontrakt i alla de olika EU-länderna inbegriper för närvarande 
dussintals olika anställningsformer. Därför är det viktigt att veta vilken typ av lediga platser det 
handlar om (fast anställning, tidsbegränsade kontrakt, deltid, projektanställning, samarbete etc.). 
Statistik som ger en tydligare bild av arbetsmarknadens potential och utveckling samt svagheter 
inom vissa sektorer eller regioner skulle göra det möjligt att bättre fokusera på strategierna för att 
uppnå Lissabonmålen. 
 
Kommittén anser därför att det framför allt på dessa områden är nödvändigt att rådfråga och 
direkt involvera arbetsmarknadsparterna. 

 
–   Kontaktperson: Marco Thyssen 
                     (Tfn (32-2) 546 84 11 – e-post: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 

 

• Bulgarien och Rumänien (NUTS) 
− Föredragande: Umberto Burani (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
– Referens: KOM(2007) 95 slutlig – 2007/0038 (COD) – CESE 792/2007 
 
− Huvudpunkter: 

 
EESK tar del av kommissionens förslag, och eftersom det till följd av anslutningen av nya 
medlemsstater visat sig nödvändigt och dessutom är av rent teknisk art, kan kommittén inte annat 
än stödja det. 

 
− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 
          (Tfn (32-2) 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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4. ARBETSRÄTT 

 

• En modern arbetsrätt 
− Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargruppen – FR) 
 
–  Referens: KOM(2006) 708 slutlig – CESE 805/2007 
 
− Huvudpunkter: 

 
Kommittén beklagar att tidsfristen för samrådet är så snäv och att det saknas flera förberedande 
arbeten. De olika inslagen i slutsatserna av Wim Koks rapport, som godkänts av rådet, ger en 
fullständigare bild av arbetsmarknadsreformerna än kommissionens grönbok, som begränsar sig 
till olika punkter i individuella anställningsavtal. 
 
Kommittén oroas av den antydan enligt vilken dagens arbetsrätt inte skulle vara förenlig med  
den reviderade Lissabonstrategin eftersom den hindrar sysselsättningen. Kommittén anser att 
kommissionen borde orientera debatten om modernisering av arbetsrätten och om det traditionella 
arbetsrättsliga skyddet i form av hälsa och säkerhet, olyckor på arbetsplatsen, arbetstid, betald 
semester osv. 
 
Alla resonemang som utgår från att en skyddande arbetsrätt skulle kunna utgöra ett hinder för 
tillväxt och sysselsättning bygger på ett förenklat synsätt. 
EESK kan bara konstatera att det finns en rad stora brister som allvarligt underminerar 
resonemanget och perspektiven i grönboken. Kommittén vill därför uppmärksamma några punkter 
som tyvärr inte har fördjupats eller belysts: 

− Den sociala dimensionen. 

− Kollektiv arbetsrätt. 

− Idén om "värdig sysselsättning". 

− Arbetsmarknadens parter och kollektivavtal.   

− Den sociala dialogen var ett medel för samreglering. 

− Trygghet i arbetsförhållandena.  

− Kommittén anser att tiden är inne för att göra en fullständig och grundlig analys som 
huvudsakligen bygger på följande: 

− En utvärdering av de rättsliga systemen i medlemsstaterna. 
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− Den sociala dialogens bidrag. 

− En undersökning av de offentliga tjänsterna.   

− En undersökning av företagsledning och arbetstagarnas medinflytande.   

− Situationen för äkta egenföretagare. 

− Främjande av ILO:s rekommendation nr 198 (2006) om arbetsförhållanden. 

− Svartarbetets konsekvenser. 

− Migrationsrörelsernas konsekvenser. 

− Lösningar som gynnar alla.   

− Grundutbildning och vidareutbildning för arbetstagare. 
 
− Kontaktperson: Anna Redstedt 
           (Tfn (32-2) 546 92 33 – e-post: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

5. BOLAGSRÄTT 
 

• Fusioner och delningar av aktiebolag 
– Föredragande: María Candelas Sánchez Miguel (Arbetstagargruppen – ES) 
 
– Referens: KOM(2007) 91 slutlig – 2007/0035 COD – CESE 796/2007  
  
– Kontaktperson: Magdalena Bêlařová-Carabin 
         (Tfn (32-2) 546 83 03 – e-post: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
 
6. SKATTEPOLITIK 
 

• Tillnärmning av punktskattesatser på alkohol 
− Föredragande: Edgardo Maria Iozia (Arbetstagargruppen – IT) 
 
– Referens: KOM(2006) 486 slutlig – 2006/0165 (CNS) – CESE 789/2007  
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− Huvudpunkter: 

 
EESK anser inte att det vore korrekt att genomföra en automatisk inflationsuppräkning utgående 
från EU-12 1992, eftersom det sedan dess har skett en utvidgning av unionen med 3 länder 1995, 
ytterligare 10 länder den 1 maj 2004 och dessutom 2 länder den 1 januari 2007. 
 
Vid en hearing som kommittén anordnade uttalade sig samtliga deltagare mot kommissionens 
förslag och begärde att kommissionen i framtiden skulle genomföra en omsorgsfull konsekvens-
analys. Kommittén vill att förslaget dras tillbaka.  

 
− Kontaktperson: Imola Bedő 
           (Tfn (32-2) 546 83 62 – e-post: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 
7. INRE MARKNADEN 
 

• Inre marknaden för tjänster 
– Föredragande: Karin Alleweldt (Arbetstagargruppen – DE) 
 
– Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 793/2007 
 
– Huvudpunkter: 

 
EU-direktivet om tjänster har blivit mycket omtvistat. Orsaken är främst att direktivet får 
långtgående effekter för medlemsstaternas arbetsmarknader. 
 
OIM:s enkätundersökning visar att det finns ett stort intresse för att ta itu med de nya 
utmaningarna i fråga om arbetsmarknaden, sysselsättningen och konsumentskyddet på inre 
marknaden för tjänster. 
 
Informationen om de möjliga sysselsättningseffekterna av den nya strategin för inre marknaden 
förefaller otillräcklig. Rent allmänt förväntar man sig en "sysselsättningsförskjutning" men också 
förlorade arbetstillfällen. 
 
Man väntar sig framför allt förändringar i de nationella arbets- och anställningsvillkoren, såsom en 
ökning av tidsbegränsade anställningar och ökad flexibilitet i anställningsvillkoren. Positiva 
förväntningar knyts till utbudet av arbete, språkutbildning och generellt ökande kvalifikationer. 
 
Det bristfälliga genomförandet av bestämmelserna för utstationering har ofta betraktats som ett 
stort problem. 
 
Den större rörligheten bland arbetstagarna kommer att lyfta fram behovet av rådgivningstjänster.  
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Konsumenterna värderar kvalitet och rättssäkerhet högt, men dessa aspekter främjas inte i 
tillräcklig utsträckning genom tjänstedirektivet. 
 
Konsumentskyddsfrågorna måste spela större roll i diskussionen om inre marknaden för tjänster 
och det krävs en informationsstrategi på nationell nivå och EU-nivå.  
 
EESK ämnar arbeta vidare med granskningen av följderna av inre marknaden för tjänster på 
främst sysselsättning och konsumentskydd. 

  
–   Kontaktperson: Claudia Drewes-Wran 
          (Tfn (32-2) 546 80 67 – e-post: claudia.DrewesWran@eesc.europa.eu) 
 
 

8. TRANSPORTER – TEKNISKA NORMER OCH 
SÄKERHETSNORMER 

• Trafiksäkerhet – yrkesförare 
–   Föredragande: Thomas Etty (Arbetstagargruppen – NL) 
      

 –   Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 809/2007  
   
–   Huvudpunkter: 

 
Den europeiska trafiksäkerhetspolitiken, inklusive Europeiska åtgärdsprogrammet för 
trafiksäkerhet och Europeiskt åtgärdsprogram för trafiksäkerhet – lägesrapport efter halva tiden 
(2006) är riktad till en målgrupp bestående av bl.a. motorcykelförare, fotgängare, ungdomar samt 
yrkesförare. Kommissionen ha dock utelämnat ett antal relevanta frågor, varav en är av yttersta 
vikt för arbetsmarknadens parter: en aspekt av väginfrastrukturens säkerhet, rastplatser för 
yrkesförare och framför allt säkra och bevakade rastplatser.  
 
Med hänsyn till trafiksäkerheten, brotten mot godstransporter samt yrkesförarnas hälsa och 
säkerhet rekommenderar EESK i detta initiativyttrande att fler säkra och bevakade 
parkeringsplatser för yrkesförare inrättas i EU. 
 
Internationella vägtransportunionen (IRU) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) har 
utarbetat gemensamma kriterier som är väl avvägda och praktiskt genomförbara och som bör 
beaktas när dessa rastplatser anläggs. 
 
EESK välkomnar att man på Europeiska parlamentets initiativ och med stöd av Europeiska 
kommissionen har inlett ett pilotprojekt för att göra en genomförbarhetsstudie och tillhandahålla 
startbidrag för att inrätta säkra och bevakade parkeringsplatser för yrkesförare. 

 
–   Kontaktperson: Agota Bazsik  
                     (Tfn (32-2) 546 86 58 –  e-post: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
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• Jordbrukstraktorer – belysningsanordningar (kodifierad version) 
 
– Referens: KOM(2007) 192 slutlig – 2007/0066 COD – CESE 798/2007 
   
–   Kontaktperson: Jean-Pierre Faure 
          (Tfn (32-2) 546 96 15 – e-post: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Luftfartstjänster – gemensamma regler  
–   Föredragande: Thomas McDonogh (Arbetsgivargruppen – IE) 
  
– Referens: KOM(2006) 396 slutlig – 2006/0130 COD – CESE 808/2007 

 
 –   Huvudpunkter: 

− Alla flygbolag med allmän trafikplikt bör avkrävas en fullgörandegaranti. 

− Det bör finnas ett servicenivåavtal mellan flygplatser som har flyg med allmän
 trafikplikt och den avtalsslutande staten. 

− Ersättningen som nämns i förordning (EG) nr 261/2004 bör vara högre och utgå till 
passagerare på flyg med allmän trafikplikt då alternativt transportsätt kanske inte finns 
tillgängligt. 

− Anbudsförfarandet för allmän trafikplikt bör innefatta minst två anbud. 

− På europeiska flygresor bör returresan ha samma pris som utresan. Om det finns en 
väsentlig prisskillnad på ut- och returresan skall denna motiveras. 

− Flygbiljetter för flyg med allmän trafikplikt bör, som alla andra flygbiljetter är, vara åter-
betalningsbara, på fastställda villkor. 

− Det totala flygbiljettpriset, inklusive skatter, flygplatsavgifter m.m, bör anges klart och 
tydligt på flygbiljetten. 

− Luftfarten får bära en oproportionerlig börda när det gäller kostnaderna för säkerhet. 
Detta bör rättas till. 

− Intermodalitetsförfarandet bör säkerställa likvärdiga villkor för alla transportsätt  

− Hänvisningen till höghastighetståg bör stå kvar i och med att de inte finns i vissa 
medlemsländer. 
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− Kommissionen bör genomföra granskningar för att kontrollera att nationella 
tillsynsmyndigheter inom flygtrafiken utför sina uppgifter på ett riktigt och rättvist sätt, 
och att deras verksamhet inte snedvrider konkurrensen. 

− "One stop security" (säkerhetskontroll vid en enda punkt), ett system som från början 
föreslogs av kommissionen, bör införas för resande på flygplatser i Europa. 

− Detta bör inkludera en förändring av passagerarkontroller på flygplatser så att ett "fast 
track system" (biometri) introduceras, för att förenkla för reguljärresenärer. 

− Biljetter som köps en månad i förväg bör ha en ångerfrist på 48 timmar inom vilken 
resenärerna kan avbeställa dem utan att betala straffavgifter. Vid avbokning av en biljett 
bör resenären också ha rätt att få tillbaka alla flygskatter. 

 
– Kontaktperson: Siegfried Jantscher 
                (Tfn (32-2) 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

9. JORDBRUK 
 

• Frukt och grönsaker 
–   Föredragande: Mario Campli (Övriga intressegrupper – IT) 

 
–   Referens: KOM(2007) 17 slutlig – 2007/0012 CNS – CESE 802/2007 
 
–   Huvudpunkter: 
 

EESK stöder kommissionens strategi när det gäller att ge hela första pelaren en enhetlig och 
balanserad utformning senast 2013. Därför uppmanas kommissionen att även inom frukt- och 
grönsakssektorn skapa en lämplig övergångsmodell för att alla aktörer inom sektorn skall kunna 
anpassa sig till det nya systemet. 
 
Kommittén konstaterar att kommissionen har utformat sina förslag inom ramen för en budget som 
inte har ökat. Genom att avskaffa återtagen från marknaden och exportbidragen åstadkommer 
kommissionen en ökning av de potentiella resurser som är tillgängliga för de framtida 
verksamhetsprogrammen. Det finns dock en risk att dessa resurser förblir outnyttjade och inte kan 
bli föremål för de mest effektiva producentorganisationernas investeringar. 
 
Dessutom konstaterar EESK att förslaget dels innebär att nya åtgärder med stor politisk och 
ekonomisk betydelse införs i verksamhetsprogrammen (hantering av marknadskriser, miljöpolitik 
och konsumentfrämjande), dels innebär ökad samfinansiering (upp till 60 %) av vissa åtgärder 
som anses vara strategiskt viktiga. I och med att denna innovativa politik kombineras med 
bibehållet tak för gemenskapens finansiering av verksamhetsprogram – motsvarande 4,1% av 
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värdet av den enskilda producentorganisationens saluförda produktion – minskar faktiskt de 
tillgängliga resurserna för investering. 
 
Mot bakgrund av detta och i enlighet med principen om "verklig" budgetneutralitet menar 
kommittén att det är nödvändigt att införa åtminstone följande tre ändringar: 

− Man bör inte bokföra hanteringen av marknadskriser inom producentorganisationens 
verksamhetsprogram. 

− Man bör göra undantag för taket på 4,1 % när åtgärderna samfinansieras upp till 60 %. 

− Man bör låta åtgärder som vidtas gemensamt av två eller fler producentorganisationer 
omfattas av verksamhetsprogram som till 60 % samfinansieras av gemenskapen, för att 
främja samarbetet mellan dessa organisationer samt koncentrationen av utbudet. 

 
För övrigt har kommittén tagit del av kommissionens förslag om att anförtro krishanteringen åt 
producentorganisationerna. Kommissionen uppmanas att utarbeta tydliga kriterier för kris-
hantering och att se till att de instrument som är avsedda för detta ändamål kan utnyttjas av alla 
producenter så att ett eventuellt ingripande i krissituationer blir effektivt och gör det möjligt för 
marknaderna att återhämta sig. 
 

–    Kontaktperson: Arturo Iñiguez Yuste  
                           (Tfn (32-2) 546 87 68 – e-post: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

10.  HÄLSO- OCH KONSUMENTSKYDD 
 
• En EU-strategi för att minska alkoholrelaterade skador 
− Föredragande: Jillian van Turnhout (Övriga intressegrupper – IE) 
−  
− Medföredragande: Thomas Janson (Arbetstagargruppen – SE) 
 
– Referens: KOM(2006) 625 slutlig – CESE 807/2007 
 
− Huvudpunkter: 

 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkomnar kommissionens meddelande om en 
EU-strategi för att stödja medlemsstaterna i arbetet med att minska de alkoholrelaterade 
skadorna. EESK beklagar emellertid att kommissionens strategi är långtifrån den övergripande 
gemenskapsstrategi som rådet efterlyste i sina slutsatser av den 5 juni 2001. 
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I detta yttrande behandlas en folkhälsofråga som gäller minskningen av de alkoholrelaterade 
skadorna: Riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion samt minderårigas alkoholkonsumtion bidrar 
till de alkoholrelaterade skadorna. 

 
EESK anser att strategin för att skydda barn i större utsträckning bör omfatta en specifik 
målsättning att minska barns exponering för alkoholvaror, reklam och marknadsföring. 

 
EESK uppmanar kommissionen att ta itu med de ekonomiska konsekvenserna av skadlig 
alkoholkonsumtion. De negativa effekterna går stick i stäv med målsättningarna i Lissabon-
strategin och har följder för arbetsplatsen, samhället och ekonomin. 
 
EESK skulle gärna se att utbildning och initiativ för att öka medvetenheten ingår som ett led i en 
övergripande strategi för att minska de alkoholrelaterade skadorna. 

 
EESK är medveten om att det finns kulturella skillnader mellan länderna i Europa. Dessa 
skillnader borde beaktas i samband med de olika initiativ och åtgärder som föreslås. 

 
− Kontaktperson: Ewa Kaniewska 
           (Tfn (32-2) 546 81 17 – e-post: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 

• Konsumentskydd – distansavtal 
– Föredragande: Jorge Pegado Liz (Övriga intressegrupper – PT) 
 
– Referens: KOM(2006) 514 slutlig – CESE 795/2007 
 
– Huvudpunkter: 

  
EESK noterar att meddelandet är försenat i förhållande till den fastställda tidsfristen i direktivet 
men ser positivt på detta initiativ och instämmer i en stor del av kommissionens kommentarer. 
EESK anser dock att det vore bättre att omedelbart genomföra en samtidig översyn av detta 
rättsliga regelverk och av bestämmelserna för distansförsäljning av finansiella tjänster och vissa 
slag av elektronisk handel, utan att vänta på slutförandet av arbetet med översynen av gemenskap-
slagstiftningen på området för konsumentkontrakt. 

− Dessutom uppmanar EESK kommissionen att noga analysera svaren som kommer in under 
det offentliga samrådet och att sedan anordna en offentlig hearing med berörda parter och  

− vidhåller att direktivets målsättning inte skall begränsas till relationerna mellan näringsidkare 
och konsumenter och att man skulle tjäna på att omvärdera dess räckvidd så att den  
i väsentliga delar överensstämmer med den som gäller för elektronisk handel. 

 
EESK håller inte med om kommissionens bedömning när det gäller konsekvenserna av 
användningen av minimiklausulen, som den inte anser vara orsaken till svårigheterna med 
genomförandet av direktivet vilka med rätta har påpekats, men avvisar inte möjligheten att företa 
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en fullständig harmonisering genom en förordning, så länge en höjning av konsumentskyddsnivån 
kan garanteras. 
 
EESK betonar också vikten av effektiv information till de avtalsslutande parterna, särskilt när det 
gäller mindre upplysta avtalsparter, samt vikten av ett effektivt system för sanktioner mot sådana 
affärsmetoder som bryter mot rådande rättsliga bestämmelser. 

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

• Livsmedelshygien/avskaffande av prisdiskriminering 
– Föredragande: Panagiotis Gkofas (Övriga intressegrupper – EL) 
 
– Referens: KOM(2007) 90 slutlig – 2007/0037 COD – CESE 797/2007 
 
–   Kontaktperson: Jean-Pierre Faure 
          (Tfn (32-2) 546 96 15 – e-post: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 

11. MILJÖSKYDD 
 

•  Export och import av farliga kemikalier 
–  Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
–    Referens: KOM(2006) 745 slutlig – 2006/0246 COD – CESE 799/2007 

 
–    Huvudpunkter: 
 

Kommittén håller med om att kommissionen måste anta ett enhetligt angreppssätt för att förbättra 
skyddet för människors hälsa och miljön i importerande länder, särskilt utvecklingsländer, och 
använda snabba, tydliga och transparenta mekanismer som grundar sig på smidiga och homogena 
förfaranden, för att kunna garantera tillräcklig information till länder som importerar farliga 
kemikalier. 
 
Kommittén anser att de strängaste bestämmelserna i förordning (EG) nr 304/2003, vilka åter-
upptagits i det nya förslaget till förordning, är en ytterst viktig faktor för den globala säkerheten 
och hanteringen av farliga kemikalier. 
 
Kommittén stöder kommissionens avsikt att utnyttja ändringen av förordningens rättsliga grund 
för att öka gemenskapsinstrumentets effektivitet och rättssäkerheten, i nära anknytning till 
förordning (EG) nr 1907/2006 om kemikalielagstiftningen (Reach) som träder i kraft i juni 2007. 
 



- 15 - 

Greffe CESE 83/2007  FR-EN-IT-CB-Sv/RDB/me .../... 

Enligt kommitténs åsikt bör det nya regelverket reglera dels utarbetandet av handledningar och 
informationsdokument, dels anordnandet av utbildning med utgångspunkt i gemenskaps-
standarder. Utbildningen bör främst rikta sig till tulltjänstemän, och ansvariga från kommissionens 
enheter och i synnerhet från Gemensamma forskningscentret bör delta. Dessutom vill kommittén 
understryka hur viktigt det är att använda det importerande landets språk i märkningen och 
säkerhetsföreskrifterna. 
 
Kommittén anser att systemen för tullkontroll och fullständigt samarbete med de utsedda 
nationella myndigheterna är grundläggande förutsättningar för att de föreslagna mekanismerna 
skall fungera effektivt och på ett korrekt och öppet sätt. 

 
–  Kontaktperson: Filipa Pimentel 

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

• Utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden 
–   Föredragande: Frank van Oorschot (Arbetsgivargruppen – NL) 

 
–   Referens: KOM(2006) 388 slutlig – 2006/0136 COD – CESE 800/2007 

 
–   Huvudpunkter: 
 

Kommittén ställer sig positiv till kommissionens förslag om en ny förordning om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden. Kommittén anser att man i ingressen till förslaget till direktiv 
uttryckligen bör nämna vikten av att det finns tillräckligt med växtskyddsmedel för en trygg, hög-
kvalitativ och säker livsmedelsförsörjning för Europas krävande konsumenter.  
 
EESK vill uttrycka sin oro över planerna på att införa kriterier för godkännande av växtskydds-
medel. Sådana kriterier för godkännande som endast grundar sig på de verksamma ämnenas 
egenskaper utan att hänsyn tas till den faktiska användningen och exponeringen undergräver 
principen om att beslut skall fattas på grundval av riskbedömningar.  EESK kan inte finna sig  
i detta eftersom det leder till ett onödigt hämmande av nya, bättre produkter.  
 
EESK anser att förslaget om godkännandezoner och ömsesidigt erkännande är ett första steg på 
vägen mot en fullständig harmonisering av godkännandena på EU-nivå. EESK föreslår att det 
ömsesidiga erkännandet av godkännanden också skall kunna ske över zongränserna när det 
handlar om grannländer med jämförbara produktionsförhållanden. 
 
EESK stöder principen om en jämförande bedömning av växtskyddsmedel som innehåller ämnen 
som kan bytas ut. Kommittén anser dock att det bör gå längre tid mellan bedömningarna och att 
man bör behålla den normala dataskyddsperioden för ämnen som eventuellt kan bytas ut, så att 
beredskapen inom branschen att investera i sådana ämnen bevaras och flaskhalsar inom jordbruket 
kan förebyggas. 
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Förslaget innehåller enligt EESK alltför få incitament för godkännande av växtskyddsmedel för 
mindre användningsområden (minor uses). Kommittén föreslår två åtgärder för att råda bot på 
denna situation: i) den första sökanden skulle kunna få ett längre dataskydd ju fler mindre 
användningsområden som finns med, ii) kommissionen upprättar en aktuell förteckning till 
medlemsstaternas hjälp där alla tillåtna (mindre) tillämpningar står upptagna. 

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

• Luftfartsverksamhet / System för handel med utsläppsrätter för växthus-
gaser 

–  Föredragande: Richard Adams (Övriga intressegrupper – UK) 
 

–  Referens: KOM(2006) 818 slutlig – 2006/0304 COD – CESE 801/2007 
 
 –  Huvudpunkter: 
 

Kommittén välkomnar direktivförslaget, som innehåller en noga övervägd och pragmatisk 
strategi för att mildra och kompensera den snabba ökningen av mängden växthusgaser från 
flygindustrin.  
 
Om luftfarten integreras i det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter (ETS) 
kommer detta att stärka systemet och göra det mer robust som den mest framstående modellen 
för att ta itu med koldioxidutsläppen på global nivå.  
 
Kommittén anser att förslaget är realistiskt. Det medger vikten av påtryckningar från politik, 
ekonomi och konsumenter för luftfartens fortsatta utveckling och att man använder marknads-
mekanismen i ETS för att kompensera en av flygindustrins främsta skadliga externa effekter. 
 
Kommittén ställer sig positiv till förslaget att inkludera alla flygningar till och från Europa  
i systemet från och med 2012, men anser att utsläppstaket – som lagts ungefär på 2005 års  
nivå – borde vara lägre och stämma bättre överens med nivåerna för andra sektorer inom ETS. 
 
Kommittén medger att detta är en komplicerad fråga men anser att förslaget är något vagt och 
att fördelarna med det inte framställs på ett tillräckligt tydligt sätt. Förslaget riktar sig på olika 
sätt och på olika nivåer till EU som helhet, till de enskilda medlemsstaterna, till olika industri-
sektorer och till allmänheten. Man bör framför allt understryka direktivets positiva potential 
för att stödja och stärka ETS. EESK noterar också att det kommer att behövas ett aktivt och 
kompletterande stöd från andra delar av kommissionen, framför allt från GD Energi och 
transport och GD Forskning. 
 
–   Kontaktperson: Annika Korzinek 
                      (Tfn (32-2) 546 80 65 – e-post: annika.korzinek@eesc.europa.eu)  
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 Förbrukade batterier och ackumulatorer 
–    Referens: KOM(2007) 93 slutlig – 2007/0036 COD – CESE 803/2007 
 
–     Kontaktperson: Jakob Andersen  
                            (Tfn (32-2) 546 92 58 – e-post: jakob.andersen@eesc.europa.eu)  
 
 

12. INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 
 
Framtida lagstiftning om e-tillgänglighet 
–     Föredragande: Bernardo Hernández Bataller (Övriga intressegrupper – ES) 
  
 –     Referens: Förberedande yttrande – CESE 810/2007 
 
–     Huvudpunkter: 
 
På kommissionens begäran har EESK utarbetat detta förberedande yttrande om "framtida 
lagstiftning om e-tillgänglighet", med särskild vikt lagd vid äldre personer. 
Huvudsyftet är att fastställa vilken typ av sekundärlagstiftning som skall bilda grunden för att 
EU i dagens snabba ekonomiska och sociala omvandling skall kunna uppnå sitt mål att skapa 
ett samhälle där alla kan delta. 
 
Med hänsyn till de stora politiska och sociala förändringar som har ägt rum de senaste  
åren anser EESK att det är mycket viktigt att EU gör en gemensam insats när det gäller  
e-tillgängligheten och att tillgången till IKT blir en medborgerlig rättighet inom ramen för de 
offentliga tjänsterna. 
 
Gemenskapsåtgärden bör omfatta både ett lagstiftningsinstrument som stärker den befintliga 
lagstiftningen och icke-bindande åtgärder på olika politiska områden, eftersom en 
gemenskapsinsats kan ge ett betydande mervärde. 
EESK framhåller att det organiserade civila samhällets organisationer spelar en viktig roll 
igenomförandet av en lämplig politik för e-tillgänglighet, genom att de bidrar till komp-
letterande åtgärder när det exempelvis gäller uppförandekoder eller samreglering. 
     
–     Kontaktperson: Agota Bazsik 
                       (Tfn (32-2) 546 86 58 – e-post: agota.baszik@eesc.europa.eu) 
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13. UTBILDNING 
 
Livslångt lärande 
Föredragande: José Isaías Rodríguez García-Caro (Arbetsgivargruppen – ES) 
 
– Referens: KOM(2006) 479 slutlig – 2006/0163 (COD) – CESE 806/2007 
 
 Huvudpunkter: 
 
EESK betraktar förslaget att skapa en europeisk referensram som nödvändigt. En tydligare 
definition av kvalifikationer och kompetens främjar rörligheten inom EU och gör det enklare 
för fler människor att få tillträde till en arbetsmarknad på EU-nivå.  
 
EESK konstaterar att rekommendation är den rättsliga form som valts för antagandet av 
förslaget, en form som i enlighet med artikel 249 i EG-fördraget inte är bindande. 
 
EESK anser att det krävs ökad tydlighet och enkelhet i fråga om beskrivningarna av modellen, 
särskilt för yrkeskvalifikationer, för att det skall bli lättare för medborgare i allmänhet, företag 
och sakkunniga att förstå dem. 
 
Kontaktperson: Ewa Kaniewska 
          (Tfn (32-2) 546 81 17 – e-post: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 


