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Under plenarsessionen den 26–27 mars 2003 deltog också Jean Luc Dehaene, vice ordförande i det 
europeiska framtidskonventet. 

 

1. LISSABONSTRATEGIN 
 

• Europeiska sysselsättningsstrategin 
 
– Föredragande: CHRISTOFOROS KORYFIDIS (Arbetsgivargruppen–EL) 

–  Referens : KOM(2003) 6 slutlig – CESE 405/2003 

–  Huvudpunkter: 
 
EESK stöder den nya europeiska sysselsättningsstrategins tre sammanlänkade mål: full sysselsättning, 
kvalitet och produktivitet i arbetet samt sammanhållning och en arbetsmarknad för alla. 
 
Investeringar i mänskligt kapital och utveckling av det livslånga lärandet är nyckelfaktorer för att uppnå 
målsättningarna i den nya europeiska sysselsättningsstrategin. Kommitén rekommenderar högre 
kvantitativa mål för 2010 i sysselsättningsstrategin än de angivna. 

 
Det bör finnas en riktlinje som helt ägnas åt att förstärka förebyggande och aktiva insatser för 
långtidsarbetslösa, icke yrkesverksamma, funktionshindrade, kvinnor och ungdomar samt etniska 
minoriteter, med målsättningen att undanröja hinder som gör det svårare att ta sig in och hålla sig kvar 
på arbetsmarknaden och minskar möjligheten att skapa varaktiga arbetstillfällen. 
 
Beträffande de funktionshindrade behövs det ett integrerat institutionellt grepp. Här ingår förstärkning 
av sysselsättningsriktlinje 7, starka incitament för arbetsgivare som anställer funktionshindrade och 
skapande av grundförutsättningar för att göra funktionshindrade förtrogna med modern teknik. 
 
Det bör också finnas en riktlinje som ägnas åt den successiva övergången från svartarbete till lagliga 
former och från den svarta ekonomin till legitim näringsverksamhet. Ytterligare en riktlinje bör ta upp 
insatser som syftar till att skapa gynnsamma förutsättningar för företagens utveckling och för en 
starkare företagsamhet. 
 
Dessutom bör en annan riktlinje behandla hanteringen av migrationstendenser och integrering genom 
sysselsättning av invandrare i ett samhälle under utveckling. 
 
Slutligen i det sammanhanget begär kommittén att de nationella parlamenten skall delta i arbetet med 
den europeiska sysselsättningsstrategin. Sysselsättningspolitikens kvalitet kommer helt säkert att 
förbättras om de nationella handlingsplanerna diskuteras och godkänns av de nationella parlamenten i 
samband med den årliga budgeten. Detta kommer också att bidra till att sysselsättningspolitiken 
integreras bättre i andra politikområden. 
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– Kontaktperson: Susanne Johansson 
     (Tfn (32-2)546 96 19 – e-post: susanne.johansson@esc.eu.int) 

•  Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken  

–  Föredragande : VEVER (Arbetsgivargruppen–F) 

–   Referens : Initiativyttrande – CESE 410/2003 

–   Huvudpunkter: 
 

EESK lägger stor vikt vid att en ny europeisk tillväxtdynamik växer fram med positiva återverkningar 
på sysselsättningen. Denna tillväxtdynamik skall stödjas genom tydligare målinriktning och effektivare 
tillämpning samt större överensstämmelse med de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. 
 
En tydligare avgränsning av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken bör påskynda 
slutförandet av inre marknaden, innebära en nystart för Lissabonreformerna inklusive en förenkling av 
lagstiftningen samt förstärka bestämmelserna för gemensamt ekonomiskt styre i det framtida fördrag 
som Europeiska konventet håller på att utarbeta. 
 

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

• Europeiska riktmärken inom utbildning 

–  Föredragande : KORYFIDIS (Arbetstagargruppen–EL) 

–   Referens : KOM(2002) 629 slutlig – CESE 406/2003 

–   Huvudpunkter: 
 
Med utgångspunkt i ovanstående kommentarer ställer sig kommittén positiv till kommissionens förslag 
om att utarbeta europeiska referenskriterier. EESK anser att förslaget är ytterligare ett steg i rätt 
riktning i den komplicerade och utdragna processen att försöka få till stånd en dialog i Europa som 
syftar till att tydliggöra utbildningsbegreppet, att fastställa utbildningsmål och att verka för en 
tillnärmning av dessa mål. Det är viktigt att göra ytterligare satsningar på detta område, eftersom det 
krävs moderna utbildningssystem och gemensamma, högt ställda utbildningsmål om Lissabonmålen skall 
kunna uppnås. 
 
EESK ställer sig positiv till de sex föreslagna referenskriterier  som kommissionen överlämnat till rådet 
för godkännande med stöd av artiklarna 149 och 150 i fördraget. Kommittén vill dock framhålla att 
förslaget brister på en punkt, eftersom hänsyn inte tas till de överenskommelser som träffades vid 
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rådets möte den 14 februari 2002 i fråga om de tre strategiska målen och den detaljerade arbetsplanen 
för att genomföra de tretton delmål som hänger samman med dessa strategiska mål. 
 
Eftersom förarbetena redan är avslutade anser EESK att de delmål som är underställda strategiskt 
mål 3 (ATT ÖPPNA UTBILDNINGSSYSTEMEN MOT EN VIDARE VÄRLD)  bör ingå bland de 
europeiska referenskriterier som skall överlämnas till rådet för godkännande. 
 
EESK anser att det föreslagna referenskriteriet för livslångt lärande bör ändras, så att kraven ställs 
ännu högre. Ett mål som innebär att det land som har det lägsta deltagandet i dag skall nå upp till 
samma nivå som det bästa landet senast 2010 är högt ställt, men ändå nödvändigt. 
 
EESK anser dessutom att de offentliga utbildningsanslagen i förhållande till BNP också bör blir ett 
europeiskt referenskriterium. Senast 2010 bör dessa anslag uppgå till lägst 5 % av BNP, vilket 
motsvarar dagens EU-genomsnitt. Detta skulle kunna skapa de förutsättningar som krävs för att 
Lissabonmålen skall kunna uppfyllas. 
 

– Kontaktperson: Stefania Barbesta 
    (Tfn (32-2)546 95 10 – e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

• Programmet eLearning 

– Föredragande : RODRIGUEZ GARCIA CARO (Arbetsgivargruppen–E) 

–   Referens : KOM(2002) 751 slutlig – 2002/0303 COD – CESE 404/2003 

–   Huvudpunkter: 
 
Kommittén ställer sig positiv till detta förslag till beslut som remitterats till kommittén för yttrande men 
kommittén anser att de anslag som tilldelats programmet för att genomföra de ambitiösa 
målsättningarna är helt otillräckliga. Det föreslås att åtgärderna inriktas på två områden: motverka IT-
klyftan och vänskolor via Internet. 
 
Kommittén framhåller betydelsen av att fortsätta införandet av andra gemenskapsinstrument på 
området samt att undvika att programverksamheten inte överlappar redan befintliga program. 
 
I EESK:s yttrande framhålls vikten av insatser för att avvärja utestängning av vissa grupper på grund 
av faktorer som geografiskt läge, socialgrupp, kön, ålder eller av andra skäl. 

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

•  Konsumentutbildning 

–  Föredragande : HERNÁNDEZ BATALLER (Övriga intressegrupper–E) 

–   Referens : Initiativyttrande – CESE 397/2003 

–   Huvudpunkter: 
 
Man bör organisera och driva på arbetet i en permanent expertgrupp bestående av personer med 
utbildningsbakgrund och med djupa kunskaper i pedagogik och konsumentfrågor, som fortlöpande kan 
systematisera arbetet i de enskilda länderna och utarbeta de rapporter som krävs för att vidareutveckla 
Amsterdamsfördragets avsnitt om konsumentfrågor. 
 
Kommissionen bör lägga fram en plan för att stärka de europeiska nätverk som främjar 
konsumentutbildning genom omfattande och permanenta projekt. 
 
Det bör inrättas en databas med uppgifter om alla projekt som kommissionen har finansierat under de 
senaste åren och eventuellt om de viktigaste projekt som har genomförts i medlemsstaterna, så att de 
kan utnyttjas av andra länder (däribland kandidatländerna) och främja en anda av samarbete, utbyte 
och dynamik inom konsumentutbildningen. 
 
Man bör undersöka möjligheterna att starta en virtuell skola för konsumentutbildning genom att utnyttja 
den nya teknikens potential och de befintliga erfarenheterna i olika länder på detta område. Man bör 
dessutom ta hänsyn till utbildningserfarenheter på EU-nivå på de olika utbildningsnivåerna, till exempel 
projektet Erasmus. 
 
Kommissionen bör därför framföra förslag som 
 
– kan bidra till att sprida konsumentutbildning så att Europas samtliga medborgare i enlighet med sin 

rättigheter och skyldigheter kan få utbildning i konsumentfrågor, 
 
– möjliggör en bättre samordning av utbildningsverksamheten och framställning av utbildningsmaterial 

med relevant pedagogik, inklusive användande av Internet, för att beakta de europeiska 
konsumenternas olika behov 

 
– gör det möjligt att utbilda konsumentutbildare, vuxna och utsatta grupper, 
 
– kan garantera att medlemmarna i konsumentorganisationer och andra konsumentorgan fortlöpande 

får utbildning av hög kvalitet. 
 

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

–  Föredragande : WOLF (Övriga intressegrupper–D) 

–   Referens : KOM(2003) 32 slutlig – 2003/0021–0022 CNS – CESE 411/2003 

–   Huvudpunkter: 
 
EESK är medveten om att gemenskapen har det principiella ansvaret när det gäller kärnkrafts-
anläggningarnas säkerhet och omhändertagandet av radioaktivt avfall. Vi stöder detta initiativ, inte 
minst med hänsyn till integreringen av anslutningsländerna. Medlemsstaternas och deras 
säkerhetsmyndigheters uppgifts- och ansvarsområde bör bibehållas i full omfattning. 
 
Här bör gemenskapen följa IAEA:s definitioner och bestämmelser och se till att de tillämpas strikt och 
hundraprocentigt. Direktivet skall genomföras (förfarande, tidsplan) dels med skäligt beaktande av 
äganderätt och planerings- och rättssäkerhet, dels under högsta möjliga säkerhet. Kommittén stöder 
kommissionen i strävan att säkerställa att medlemsstaterna ställer tillräcklig finansiering till förfogande 
för nedläggning av kärnkraftsanläggningar, men vi rekommenderar att den exklusiva befogenheten att 
genomföra denna uppgift kvarstår hos medlemsstaterna. 
 
EESK stöder kommissionens uppfattning att varje medlemsland skall eftersträva slutlagring av landets 
högaktiva avfall i lämpliga geologiska formationer, men man skall inte utesluta att medlemsstater med 
gemensam gräns delar uppgifterna mellan sig. Vi rekommenderar att medlemsstaterna gör tidsplanen 
för godkännande av respektive slutlagringsprojekt mer flexibel och bättre anpassad till de speciella 
förhållandena i landet. 

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

 

•  Påskyndat införande av krav på dubbelskrov 

–  Föredragande : BREDIMA-SAVOPOULOU (Arbetsgivargruppen–EL) 

–   Referens : KOM(2002) 780 slutlig – 2002/0310 COD – CESE 415/2003 

–   Huvudpunkter: 
 
EESK beklagar att ännu en miljökatastrof har inträffat efter förlisningen av fartyget Prestige. 
Kommittén har vid upprepade tillfällen (i sina yttranden om Erika I- och II-paketen) efterlyst konkreta 
åtgärder. Kommittén beklagar att dessa åtgärder ännu inte vidtagits. Därför känner sig kommittén 
tvingad att upprepa dessa krav med hopp om att de kommer att tas i beaktande. 
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Kommittén ser sålunda mycket positivt på kommissionens förslag avseende förordningen om påskyndat 
införande av krav på dubbelskrov. 
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EESKanser att 
 

• en utredning av orsakerna till händelsen är av högsta prioritet, så att man kan vidta rimliga, 
praktiska och välavvägda åtgärder som är inriktade på de verkliga orsakerna till den här typen 
av händelser, 

 

• alla åtgärder bör bedömas utifrån konsekvenserna för hållbarheten, vilket omfattar deras 
eventuella ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser, 

 

• det av största vikt att man noggrant och så snart som möjligt börjar tillämpa Erika I- och II-
paketen, att man snarast möjligt inför ett system för tillträde till nödhamnar och att man 
utarbetar nödplaner med tydlig ansvarsavgränsning för att bistå fartyg i nöd, företrädesvis på 
EU-nivå inom Europeiska sjöfartssäkerhetsorganisationen, 

 

• ett Erika III-paket med åtgärder som beaktar människans roll i sjösäkerhetssammanhang 
snarast bör antas. 

 
När det gäller förbud av tankfartyg med enkelskrov som fraktar tung eldningsolja anser kommittén att 
man kan överväga vissa undantag. 
 
Med tanke på de allvarliga socioekonomiska följderna och sjöfartsektorns internationella prägel bör 
EU:s medlemsstater snarast möjligt och inom ramen för IMO (för att säkerställa internationell 
tillämpning) utarbeta planer för snabbare utfasning av tankfartyg med enkelskrov. EU:s initiativ bör 
lanseras utan att det påverkar rättigheter och skyldigheter i fråga om att säkerställa snabbt och 
tillräckligt miljöskydd på EU-nivå. 

 
– Kontaktperson: Luis Lobo 
    (Tfn (32-2) 546 97 17 – e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

•  Farliga ämnen/nonylfenol och cement 

–  Föredragande : NOLLET (Arbetstagargruppen–B) 

–   Referens : KOM(2002) 459 slutlig – 2002/0206 COD – CESE 399/2003 

– Kontaktperson: Nemesio Martinez 
     (Tfn (32-2) 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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•  Program för forskning/sjukdomar 

–  Föredragande : BEDOSSA (Övriga intressegrupper–F) 

–   Referens : KOM(2002) 474 slutlig – 2002/0211 COD – CESE 414/2003 

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

 
3. INRE MARKNADEN 
 
•  Förenkling 

–  Föredragande : SIMPSON (Övriga intressegrupper–UK) 

–   Referens : Tilläggsyttrande på eget initiativ – CESE 398/2003 

–   Huvudpunkter: 
 
Yttrandet betonar hur allvarliga frågorna rörande bättre och enklare lagstiftning och förbättrade 
styrelseformer är och efterlyser en fungerande lösning snarast. Kommittén betonar åter att frågan inte i 
första hand handlar om avregleringar. Valet står inte enbart mellan reglering och självreglering, utan 
mellan välfungerande harmoniserade bestämmelser och ofullständiga bestämmelser som inte fungerar i 
praktiken. Frågan gäller både nationell och europeisk nivå 
 
Yttrandet ger sitt fulla stöd till de förslag kommissionen presenterar i sina dokument och välkomnar i 
synnerhet att kravet på regelbundna konsekvensanalyser skall utökas till att även omfatta 
kommissionens årliga arbetsprogram. 
 
Kodifieringen av gemenskapens regelverk, som skulle kunna minska regelverkets volym dramatiskt och 
leda till ökad klarhet, samstämmighet, tillgänglighet och effektivitet. Den bör genomföras med 
beslutsamhet och ihärdighet. 
 
Yttrandet menar också att konsekvensanalyser bör bygga på ett formellt system med regelbundna 
konsekvensanalyser för lagstiftning. Om ändringar till lagstiftningsförslagen gör att de ursprungliga 
konsekvensbedömningarna blir inaktuella, bör dessa ändringar åtföljas av en ändrad 
konsekvensbedömning. 
 
EESK välkomnar kommissionens föresats att förbättra lagstiftningen med utgångspunkt i principerna 
om ansvar, proportionalitet, överskådlighet och rättsäkerhet. Styrelseformer som inte bygger på dessa 
principer kan inte betraktas som demokratiska. EESK uppmanar Europaparlamentet och rådet att 
förbinda sig att verka för samma principer. 
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– Kontaktperson: Jacob Andersen 
     (Tfn (32-2) 546 92 58 – e-post: jacob.andersen@esc.eu.int) 

4. ENERGIPOLITIK 
 

• Trygg energiförsörjning 

–  Föredragande : CAMBUS (Arbetstagargruppen–F) 

–   Referens : KOM(2002) 488 slutlig – 2002/0219–0220 COD – 0221 CNS – CESE 400/2003 

–   Huvudpunkter: 
 
Kommittén stöder kommissionens mål att fastställa gemensamma riktlinjer i fråga om en trygg olje - och 
gasförsörjning för unionen. 
 
När det gäller olja stöder kommittén förslaget att ålägga medlemsstaterna att inrätta ett organ som skall 
ansvara för en central reserv, dock med följande invändningar: 
 
– Kommittén ställer sig tveksam till förslaget att medlemsstaterna skall åläggas att upprätta en reserv 

som motsvarar 120 dagars förbrukning i stället för 90 dagars förbrukning. Kommittén anser att de 
fördelar som ett sådant beslut skulle innebära inte är så stora att de motiverar de ökade 
kostnaderna. 

– Kommittén är också tveksam till idén att använda de strategiska lagren för interventioner i syfte att 
stabilisera oljepriset, eftersom oron för en eventuell fysisk brist skulle innebära att aktörerna köper 
in olja av säkerhetsskäl, vilket skulle skapa panikreaktioner och därmed prishöjningar.  

– Kommittén anser att unionen bör hantera kriser i oljeförsörjningen inom ramen för IEA för att få 
ökad tyngd och bättre utsikter till resultat. 

 
När det gäller gas stöder kommittén kommissionens avsikt att överlåta ansvaret till medlemsstaterna att 
fastställa vilka bestämmelser som skall gälla för oljeföretagen med tanke på försörjningstryggheten. 
 
EESK ifrågasätter effekten av att eventuellt undanta nya marknadsaktörer från kravet på 
försörjningstrygghet och föreslår att medlemsstaterna får ta ansvar för denna fråga. 
 

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

• Årsstatistik för stål 

–  Föredragande : PEZZINI (Arbetsgivargruppen–I) 

–   Referens : KOM(2002) 584 slutlig – 2002/0251 COD – CESE 413/2003 

–   Huvudpunkter: 
 
1.  I detta första yttrande som utarbetats av det nybildade Rådgivande utskottet för 
industriell omvandling (Rufio) stöder kommittén förslagets allmänna inriktning och dess syfte att 
säkerställa tillgången till statistik för stålsektorn som uppfyller kraven från de institutionella 
beslutsfattarna, industrin, världsproduktionsnätet, den sociala dialogen och moderniserings- och 
rationaliseringsprocesserna, framför allt i kandidatländerna.   
 
2.  Kanhända visar det sig att de föreslagna frågeformulären inte motsvarar 
målsättningarna i tillräckligt hög grad när det gäller effektivitet, ekonomi och en hållbar miljö. I så fall 
skulle Europeiska miljöbyrån kunna tillhandahålla kompletterande statistiska uppgifter inom ramen för 
motsvarande verksamhet. Denna information bör ingå i en övergripande ram som är användbar med 
hänsyn till de strategier som kommer att utvecklas utifrån den framtida politiken för sektorn 
 
3.  För såväl konsumenterna som producenterna är det viktigt att ha tillgång till information 
om stålkonsumtionen per berörd sektor. Det borde även finnas ett antal aktivitetsindikatorer per land 
och produkttyp, samt sektorsindikatorer för såld produktionsandel och preliminära uppgifter om 
beställningar. 
 
4.  För att inte överbelasta Eurostat skulle dessa uppgifter kunna samlas in inom ramen för 
kommissionens insamlings- och analysverksamhet, närmare bestämt av kommissionens GD Näringsliv. 
Enligt kommitténs uppfattning bör man inom detta generaldirektorat dessutom göra en regelbunden och 
samordnad analys av den europeiska stålindustrins konkurrenskraft, särskilt i kandidatländerna. Denna 
analys bör även innehålla uppgifter om sektorns utveckling och behov i fråga om sysselsättning. 
 
5.  I förslaget nämns inte kandidatländerna och det finns inte heller några uppgifter om 
den framtida gemenskapspolitiken för deras räkning. Det är viktigt att redan nu vidta riktade åtgärder 
för att uppdatera de statistiska uppgifterna för dessa länder. 

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

• Att ge WTO ett mänskligt ansikte –EESK:s förslag  

–  Föredragande : DIMITRIADIS (Arbetsgivargruppen–EL) 

–   Referens : Initiativyttrande – CESE 412/2003 

–   Huvudpunkter: 
 
WTO står nu inför ett antal avgörande beslut, som måste väga in den nya världsekonomiska situationen 
(problem på grund av avregleringen av handel, miljöproblem, strukturomvandling inom jordbruket m.m.) 
och världssamfundets reaktioner på svåra humanitära och sociala problem (sociala orättvisor, ökad 
fattigdom, farliga epidemier osv.).  

 
Syftet med EESK:s yttrande är att vara ett konstruktivt bidrag till den globala debatten och till 
kommissionens ansträngningar att ge denna internationella organisation ett mänskligare ansikte, så att 
utvecklingsländernas berättigade önskemål skall kunna tillgodoses och hänsyn tas till det organiserade 
civila samhällets kritik att WTO saknar lyhördhet, insyn, anpassningsförmåga och flexibilitet.  
 
EESK föreslår följande:  
 
– WTO bör ges en parlamentarisk dimension, med hänsyn till mallet krävs det en bredare 

demokratisk dialog och att valda representanter involveras i WTO:s verksamhet.   

– En institutionaliserad dialog bör skapas mellan WTO och det organiserade civila samhällets 
representanter. Det är viktigt att ge dessa aktörer ett erkännande och att få till stånd konkreta och 
strukturerade regler för en dialog.  

– En institutionaliserad dialog bör skapas mellan WTO och övriga internationella organisationer (FN, 
Världsbanken, Internationella valutafonden, OECD, ILO m.fl.) och med transnationella 
organisationer 

– De minst utvecklade länderna bör få kontinuerligt stöd genom att det överförs resurser och teknisk 
kunskap, så att de kan delta fullt ut i WTO:s arbete. 

 
EESK föreslår att det utarbetas ett yttrande om samordningen av de ekonomiska och sociala råden på 
internationell nivå (t.ex. Afrikas ekonomiska och sociala råd och Kinas ekonomiska och sociala råd) 
och om frågor som behandlas inom WTO. Sådana gemensamma yttranden bör därefter överlämnas vid 
ministerkonferenserna såsom det civila samhällets bidrag. 

– Kontaktperson: Jean-François Bence 
     (Tfn (32-2) 546 93 99 – e-post: jean-francois.bence @esc.eu.int) 



- 13 - 

Greffe CESE 58/2003  FR-DE-EN-IT/AR-Sv/RDB/ar .../... 

 

7. ETT EUROPEISKT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH 
RÄTTVISA 

 

• Funktionshindrade – på väg mot en rättsligt bindande FN-
konvention  

–  Föredragande : CABRA DE LUNA (Övriga intressegrupper–E) 

–   Referens : KOM(2003) 16 slutlig – CESE 407/2003 

–   Huvudpunkter: 
 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkomnar Europeiska kommissionens meddelande 
eftersom att de befintliga instrumenten för allmänna mänskliga rättigheter inte är tillräckliga för 
personer med funktionshinder. Kommittén är positiv till att det gamla medicinska synsättet ersätts med 
ett socialt och rättighetsbaserat synsätt. 

 
EESK anser att det rättsligt bindande instrumentet bör vara en konvention och att denna bör inkludera 
en särskild bestämmelse som fastställer att de mänskliga rättigheterna är universella, vilket innebär att 
alla människor bör omfattas, och bland dem personer med funktionshinder och kroniska sjukdomar. 
 
Dessutom anser kommittén att konventionen bör framhäva att stater bör vidta åtgärder för att 
säkerställa funktionshindrades möjligheter att utöva sina rättigheter i praktiken.  
 
EESK anser att det är viktigt att EU spelar en ledande roll under nästa sammanträde inom den 
särskilda kommittén och föreslår att EU-ordförandeskapet skall utarbeta en gemensam ståndpunkt för 
samtliga medlemsstater och kandidatländer. I egenskap av företrädare för det organiserade civila 
samhället begär EESK att aktivt få delta i EU:s arbete i denna fråga. 

– Kontaktperson: Susanne Johansson 
     (Tfn (32-2) 546 96 19 – e-post: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 

• Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, 
yrkesutbildning eller volontärarbete 

–  Föredragande : PARIZA CASTAÑOS (Arbetsgivargruppen–E) 

–   Referens : KOM(2002) 548 slutlig – 2002/0242 CNS – CESE 403/2003 

–   Huvudpunkter: 
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EESK välkomnar kommissionens avsikt att lägga fram lagförslag om legala invandringsmöjligheter och 
stöder allmänt sett innehållet i direktivförslaget. 
 
EESK ser det som ett framsteg att de studerande garanteras rörlighet så att de kan avsluta sina studier 
i en annan medlemsstat än den som ursprungligen beviljade uppehållstillstånd.  
 
EESK vill lyfta fram en grundläggande tanke: Utbildning i Europa av ungdomar från tredje land bör 
främja utvecklingen i deras ursprungsländer, inte utgöra ett problem. Kommittén delar kommissionens 
åsikt och framhåller att kompetensflykten inte får förvärras.  
 
Kommittén ser också mycket positivt på att studerande och praktikanter beviljas rätt att arbeta, något 
som EESK även önskar utvidgas till oavlönade praktikanter.  

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

8. BESKATTNING 
 

• Plats för gas- och elleveranser/momsregler 

–  Föredragande : PEZZINI (Arbetsgivargruppen–I) 

–   Referens : KOM(2002) 688 slutlig – 2002/0286 CNS – CESE 409/2003 

–   Huvudpunkter: 
 
Kommittén ställer sig positiv till de mål kommissionen eftersträvar med sitt förslag, men har vissa 
förbehåll. 
 
Kommittén föreslår att leverans av elektricitet eller gas till en kund i en annan medlemsstat än den där 
säljaren är etablerad skall kunna beskattas i den medlemsstat där energin förbrukas, om varorna inte 
köps i återförsäljningssyfte. Köparen är den skatteskyldige om denne är momsregistrerad i den aktuella 
medlemsstaten Om köparen inte är registrerad bör säljaren vara skattskyldig och låta momsregistrera 
sig.  
 
Kommittén framhåller att vissa begrepp i kommissionens förslag bör förklaras och preciseras 

ytterligare. 

– Kontaktperson: Pawel Olechnowicz 
     (Tfn (32-2) 546 99 72 – e-post: pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 
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9. FISKERIPOLITIK 
 

• Fiskeresurser/Medelhavet 

–  Föredragande : CHAGAS (Arbetstagargruppen–P) 

–   Referens : KOM(2002) 535 slutlig – CESE 402/2003 

–   Huvudpunkter: 
 
Kommittén ser med stort intresse på detta meddelande från kommissionen och den väg som stakas ut 
för att uppnå målsättningen att inom tre år förnya den gemensamma fiskeripolitiken i Medelhavet 
genom att bland annat tillämpa den mångfald av instrument som finns att tillgå inom GFP. 
 
Kommittén vill även framhålla förslaget om att de gemenskapsåtgärder som skall leda till att detta mål 
uppnås skall föregås av en bred debatt med berörda aktörer och arbetsmarknadens parter, inom ramen 
för särskilda befintliga eller nyinrättade organ. Inrättandet av en regional rådgivande nämnd för 
Medelhavet, såsom föreskrivs i den nya ramförordningen, kan vara ett steg i rätt riktning. EESK 
noterar också med stort intresse det arbete som pågår för att inrätta en Medelhavstäckande 
sammanslutning av fiskare och vill påpeka hur viktigt det är att involvera de främsta aktörerna i detta 
arbete, särskilt redare och arbetstagarrepresentanter. 
 
För att man skall kunna upprätthålla sådana miljömässiga förhållanden att de biologiska fiskeresurserna 
skyddas, krävs det generellt sett stor vaksamhet i samband med miljöåtgärder och insatser för att 
bekämpa förorening och skydda livsmiljön. Detta är särskilt angeläget när det gäller hav med sådan 
särprägel som Medelhavet. 
 
Faktum är att ett fullskaligt genomförande i Medelhavsområdet av strategierna som avser bevarande, 
strukturpolitik och marknader, även om de självfallet anpassas efter den situation och verklighet som 
råder, kommer att leda till sociala konsekvenser för dem som är verksamma inom sektorn och får sin 
utkomst där. 
 
EESK rekommenderar att man för in den sociala dimensionen i reformen av den gemensamma 
fiskeripolitiken i detta område med tanke på dess stora betydelse och förankring. 

– Kontaktperson: Silvia Calamandrei 
     (Tfn (32-2) 546 96 57 – e-post: silvia.calamandre@esc.eu.int) 
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• Ändring/Utbildning för sjöfolk 

–  Föredragande : CHAGAS (Arbetstagargruppen–P) 

–   Referens : KOM(2003) 1 slutlig – 2003/0001 COD – CESE 401/2003 

 
–  Kontaktperson: Luis Lobo 
    (Tfn (32-2) 546 97 17 – e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
10. STRUKTURFONDERNA 
 

• Strukturfondernas programplanering/URBAN 2000–2006 

–  Föredragande : DI ODOARDO (Arbetstagargruppen–I) 

–   Referens : KOM(2002) 308 slutlig – CESE 408/2003 

–   Huvudpunkter: 
 
Kommittén ser positivt på kommissionens ansats att förlänga Urban-initiativet och att inom ramen för 
Urban II öka antalet program som kommer i fråga, samtidigt som man förenklar de administrativa 
rutinerna.  
 
Kommittén välkomnar också främjandet av erfarenhetsutbytet mellan städer som omfattas av Urban 
och beslutet att anslå 40 % av utgifterna till åtgärder för miljö- och stadsförnyelse.  
 
EESK framhåller att det är ytterst viktigt att lokala myndigheter medverkar i planeringen, förvaltningen 
och övervakningen av programmen. Detta är en nödvändig förutsättning för att uppnå en allt 
effektivare samverkan mellan offentliga och privata resurser. 
 
Enligt vår mening bör Urban-initiativet i framtiden inriktas på att främja en välbetänkt bostadspolitik, 
förbättra kvaliteten och kvantiteten på tjänsterna i de områden som berörs av projekten samt att bland 
de prioriterade frågorna beakta de problem som hör ihop med att befolkningen i städerna blir allt äldre. 
 
Slutligen vill kommittén än en gång framhålla vikten av att undersöka huruvida de nya problem som 
präglar städerna verkligen tacklas på ett experimentellt och innovativt sätt av Urban-programmet, 
genom åtgärder som syftar till att hantera städernas okontrollerade utbredning och föra en politik för 
förnyelse i dessa områden. 
 

– Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 
    (Tfn (32-2) 546 21 13 – e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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