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I plenarsessionen den 22–23 januari 2003 deltog å ordförandeskapets vägnar 
Akis Tsohatzopoulos, minister med ansvar för utvecklingsfrågor i den grekiska regeringen, och 

Loyola de Palacio, Europeiska kommissionens vice ordförande. 
 
 

1. KONKURRENS OCH BESKATTNING 
 
•  31:a politiska rapporten om konkurrenspolitiken  

 

Föredragande : Paulo Barros Vale (Arbetsgivargruppen–P) 

 
–  Referens : KOM(2001) 462 slutlig – CESE …/2002 fin 

–  Huvudpunkter: 
 

Kommissionen inleder sin rapport med att åter betona att tillämpningen av konkurrensbestämmelserna 
är en av de centrala beståndsdelarna när det gäller inre marknadens ekonomiska funktion. Det är också 
en av kommissionens viktigaste uppgifter. Kommissionen påpekar den betydelsefulla roll som 
konkurrenspolitiken har när det gäller att upprätta en balanserad och rättvis ram för företagen inom EU, 
något som blir allt viktigare ju mer ekonomin globaliseras 
 
Med tanke på den kommande utvidgningen anser kommittén att det är väsentligt att kommissionen 
riktar större uppmärksamhet på kandidatländerna för att säkerställa att samma bestämmelser tillämpas 
på samma sätt i hela EU. 
 
I yttrandet uttalar sig kommittén i detalj om olika frågor som rör konkurrenspolitiken, till exempel: 
 

• Kandidatländernas förberedelser på konkurrensområdet . 
 

• Stärkandet av den inre marknaden och säkerställandet av lika villkor för företagen  
 

• Kommittén noterar att anmälan inte är obligatorisk och att avtal alltid anses vara lagliga när de 
faller inom ramen för en enhetlig tillämpning av konkurrensbestämmelserna. 
 

• Vikten av att utöka kommissionens undersökningsbefogenheter.  
 

• EESK stöder kommissionens förslag om att gemenskapen automatiskt skall bli behörig under 
vissa förhållanden  
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• Samarbete mellan de relevanta organ i olika länder eller olika ekonomiska block som övervakar 
konkurrensen. 
 

• Avtal av mindre betydelse samt minskningen av administrativa formaliteter.  
 

• Konkurrensfrämjande mekanismer, särskilt på hårt reglerade marknader.  
 

• Kommittén anser att det måste vara kommissionens uppgift att sprida kännedom om 
konkurrenslagstiftningen och om hur man rapporterar överträdelser . 
 

• Konkurrensen mellan små och medelstora företag å ena sidan och storföretag å andra sidan, 
mellan avlägset belägna eller mindre gynnade områden och områden som har en geografiskt sett 
gynnsammare placering, mellan rika och fattiga länder, och mellan den rättsliga ram och de 
redovisningsbestämmelser som gäller i Europa respektive Nordamerika.  
 

• Översynen av koncentrationsförordningen inom EU och samarbete med internationella organ.
  

• De nationella myndigheternas deltagande när det gäller företagskoncentrationer.  
 

• Enligt EESK:s åsikt är det viktigt att kontrollen över det statliga stödet är effektiv om man vill 
säkerställa att medlen används på ett effektivt sätt.  
 

• Det finns visserligen ett register över statligt stöd men det är svårt att använda, dels för att 
mycket av informationen endast finns på ett språk, dels på grund av det sätt på vilket 
informationen är strukturerad. 

 

• Bristen på samarbete mellan kommissionens olika generaldirektorat i syfte att utforma en 
enhetlig politik för att främja fri konkurrens. 

 
 

–  Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
 (Tfn.: 00 32 2 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

 

•  Skattelagstiftning för dieselbrännolja 

 
Föredragande : Philippe Levaux (Arbetsgivargruppen–F) 

 
–  Referenser: KOM(2002) 410 slutlig – 2002/0091 (CNS) – CESE …/2002 
–  Huvudpunkter:  
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Kommittén godkänner samtliga bestämmelser i direktivet med tillägg av några förslag som kan 
sammanfattas i fyra åtgärder: 

 

–  Förkortning av övergångsperioden 1 eller 2 år för att nå centralsatsen år 2008 eller 2009 med. 

–  Inrättande av en avgift – liknande den i Schweiz – som tillämpas på utländska lastbilar vid 
 passage över EU:s gränser och som tillfaller EU-budgeten. 

–  Inrättande av en EU-fond för infrastruktur, som finansieras genom en EU-skatt på en cent per liter 
 och en avgift som tas ut på utländska lastbilar. 

–  Överlåtelse på EIB av förvaltningen av dessa medel att användas till räntesubventioner för 
 finansiering av prioriterade projekt för transportinfrastruktur. 

 

– Kontaktperson:Katarina Lindahl 
(Tfn : 00 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 

 

 

2. JORDBRUK OCH MILJÖ 
 

•  Hållbar användning av bekämpningsmedel  

 

Föredragande : Staffan Nilsson (Övriga intressegrupper–S) 

 
– Referens : KOM(2002) 349 slutlig – CESE …/2002 fin 

–  Huvudpunkter:  

 
EESK stöder kommissionens arbete med att utarbeta en tematisk strategi för hållbar användning av 
bekämpningsmedel i samma anda som detta meddelande. Strategin bör behandla befintliga och 
kompletterande åtgärder som bör vidtas på ett strukturerat och enhetligt sätt så att man undviker 
överlappningar som skulle kunna skapa förvirring i fråga om vem som skall göra vad eller onödiga 
merkostnader för de ekonomiska aktörerna. Man bör även nämna växtskydd, ett skydd som kan 
uppnås med hjälp av bekämpningsmedel, vars risker och fördelar skall bedömas på solid vetenskaplig 
grund.  
 
Bland de nya åtgärder som föreslås i den kommande strategin bör följande finnas: 

• EU-gemensamma kriterier och riktlinjer, men utformningen av handlingsprogrammen skall ske på 
nationell nivå, så att det blir möjligt att anpassa de generella kriterierna efter lokala förhållanden. 
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• Utbildning och rådgivning för lantbrukare, lantarbetare, säsongsarbetare och andra användare för 
att minska riskerna för miljö och hälsa. Åtgärderna bör delfinansieras genom en rimlig avgift på 
bekämpningsmedel, som helst också bör införas i tredje länder för att undvika snedvridning av 
konkurrensen.  

• Särskild uppmärksamhet bör fästas vid en minskning av riskerna med bekämpningsmedel, vilket 
även kan inbegripa en minskning av mängden kemikalier som används, i synnerhet om en 
anpassning gjorts till nationella, regionala och lokala krav. 

 
Revideringen av direktiv 91/414/EEG om saluföring av växtskyddsprodukter välkomnas, och inslag som 
substitutionsprincipen och regionala prövningar ses som positiva. 

 

– Kontaktperson:  Johannes Kind   
(Tfn: 32 2 546 9111 – e-post: Johannes.kind@esc.eu.int) 

   
 

3. KOMMUNIKATIONSSTRATEGIN 
 

•  En informations- och kommunikationsstrategi för Europeiska 
unionen 

 
Huvudföredragande : Ernst Ehnmark (Arbetstagargruppen– S) 

 

– Referens : KOM(2002) 350 slutlig – CESE …/2002 fin 

– Huvudpunkter:   
 

Europeiska unionen går nu in i en viktig förändringsperiod. Dess medborgare känner sig dock inte 
välinformerade om EU:s verksamhet och om de förändringar som äger rum eller diskuteras. För att 
råda bot på situationen har kommissionen lagt fram ett förslag till en ny och förstärkt informations- 
och kommunikationsstrategi som innebär att fyra prioriterade områden tas fram. Förslaget syftar 
också till bättre samordning av informationsarbetet mellan EU-nivån och den nationella nivån.  
  
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkomnar förslaget. Det är en god utgångspunkt för det 
fortsatta arbetet inom informationsområdet. EESK har dock tre huvudsakliga invändningar: 

 
• I strategin beaktas inte den roll som det organiserade civila samhället kan spela för informationen 

och kommunikationen när det gäller EU:s verksamhet.  
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• De fyra områden som informationsarbetet skall inriktas på är väl valda, men områdena miljö och 
hållbar utveckling saknas.  
 

• Strategin borde också ha en tydligare inriktning på utbildningssektorn och de unga. 
 
EESK vill slutligen betona att de vardagliga frågorna bör beaktas eftersom de utgör konkreta exempel 
på EU:s verksamhet. Kommittén kommer också själv att ytterligare utveckla sin informations- och 
kommunikationsverksamhet. 

 

– Kontaktperson: Vasco de Oliveira 
 (Tfn : 00 32 2 546 9396 - e-post : Vasco Oliveira@esc.eu.int) 

 
 
 
 

4. SPRÅK OCH KULTUR 
 
• Språkinlärning och språklig mångfald 

 

Huvudföredragande : Renate Heinisch (Övriga intressegrupper–D) 
 

– Referens : SEC(2004) 1234 slutlig – CESE …/2003 fin 
– Huvudpunkter: 

 
Ur EESK:s synvinkel är det positivt och progressivt att kommissionen inte betraktar de "Europeiska 
åren" (livslångt lärande, språkåret) som isolerade aktioner, utan att resultaten tas till vara och integreras 
i utbildningsprogrammen. EESK stöder detta angreppssätt.  
 
 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ställer sig positiv till att språkinlärning främjas av EU. 
Språk får inte bli gränser och hinder för världsomspännande integration och kommunikation. 
 
EU måste reagera mångspråkigt på den förestående utmaningen. Det är bara på detta sätt som man 
kan bevara folkens kulturella identitet och de regionala skillnaderna, och därmed den kulturella 
rikedomen i Europa. Därmed respekteras samtidigt subsidiaritetsprincipen. 
 
Det är EESK:s uppgift att främja och möjliggöra arbetstagarnas rörlighet, att inte längre låta 
språkgränser hindra ömsesidig förståelse och solidaritet, och ändå att bevara den språkliga och 
kulturella mångfalden i Europa. Alla språk i Europa har samma kulturella värde. 
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– Kontaktperson: Stefania Barbesta      
 (Tfn: 00 32 2 546 95 10 - E-post : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

5. FÖRSÄKRINGAR 
 
•  Ansvar för fotgängare och fordon  

 

Föredragande : Philippe Levaux (Arbetsgivargruppen–F)  

 
– Referenser: KOM(2002) 244 slutlig – 2002/0124 (COD) – CESE …/2002 fin 

 

– Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
 (Tfn: 00 32 2 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 
 
 

•  Bokslut försäkringsbolag 

 
Huvudföredragande : Guido Ravoet (Arbetsgivargruppen–B) 

 
– Referenser: KOM(2002) 259 slutlig – 2002/0112 (COD) – CESE …/2002 

 

– Kontaktperson:  João Pereira dos Santos 
  (Tfn: 00 32 2 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 

 

6. FORSKNING 
 
•  Kemiska ämnen  

 
Huvudföredragande : Adrien Bedossa. (Övriga intressegrupper–F)  

 
– Referenser: KOM(2002) 530 slutlig – 2002/0231 (COD) – CESE …/2002 fin 
 

–  Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
 (Tfn: 00 32 2 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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•  God laboratoriesed 

 
Huvudföredragande : Adrien Bedossa. (Övriga intressegrupper–F)   
 

 
– Referenser: KOM(2002) 529 slutlig – 2002/0233 (COD) – CESE …/2002 fin 

 

– Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
(Tfn: 00 32 2 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

_______________________ 


