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1.   ÖVERSYN AV DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN 

 

• Översyn av GJP – 2003 
 
Föredragande: Rudolf Strasser (Övriga intressegrupper – A) 
Medföredragande : Adalbert Kienle (Arbetsgivargruppen – D) 
 
Referens: KOM(2003) 23 slutlig – 2003/0006-0007 CNS – CESE 591/2003 
 
Huvudpunkter 
 
Enligt kommitténs uppfattning bör den gemensamma jordbrukspolitiken anpassas till förändrade krav. 
Vi har tagit ställning för en vidareutveckling av direktstöden till jordbruket i yttranden på eget initiativ. 
EESK godtar inte det abrupta systemskifte som föreslås av kommissionen och som skulle verkställas 
genom överföring av de hittillsvarande areal- och djurbidragen till ett företagsstöd. Om sambandet 
mellan marknadsreglering och produktion försvagas innebär det en ökad risk för mera omfattande 
störningar inom jordbruket, särskilt i mindre gynnade områden. Vi beklagar att kommissionen inte tagit 
fasta på sin egen idé att undersöka exempelvis ett grundbidrag med produktanknutna tillägg i stället för 
enhetsstöd per jordbruksföretag. 
 
Kommittén anser att förslagen om företagsstöd och tvärvillkor tyvärr inte är ett tillfredsställande svar 
på frågan om hur samhällets höga krav på lantbruket (med hög europeisk standard) skall finansieras 
när jordbruksmarknaderna samtidigt avregleras (WTO-förhandlingarnas målsättning). Därmed kvarstår 
problemet att många unga lämnar lantbruket i flera europeiska regioner. Det finns anledning att tvivla 
på att föreliggande förslag möter allmän acceptans på sikt. 
 
EESK menar att det föreslagna nya tvärvillkorsinstrumentet kan bidra till att föreskrifterna på 
områdena för livsmedelssäkerhet, arbetstagarskydd och miljö- och djurskydd tillämpas enhetligt och 
konsekvent. Men regelverket för detta måste också fungera i praktiken och vara hanterligt på 
administrativ nivå. 
 
Kommittén anser att frivilliga åtgärder och incitament bör ges en mer framskjuten plats i 
reformförslagen. Att ansluta sig till jordbruksrådgivningssystemet bör exempelvis vara frivilligt. 
Obligatorisk tioårig träda bör inte heller vara föremål för reformen. Man bör i stället bibehålla principen 
om växelbruk på frivilligbasis, särskilt som detta i hög grad accepteras både av jordbrukarna och i 
samhället. 
 
EESK stöder eftertryckligt en utbyggnad av den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare för 
utveckling av landsbygden. I jämförelse med meddelandet från juli 2002 om halvtidsöversynen är 
lagstiftningsförslagen om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken klart svagare på denna 
punkt. Att bygga ut den andra pelaren endast genom modulering urholkar dessutom komplementariteten 
mellan den gemensamma jordbrukspolitikens två pelare. Åtgärderna för att förbättra produktkvaliteten, 
livsmedelssäkerheten och miljön går i rätt riktning. Det råder visserligen brist på tillräckliga resurser, 
men det är möjligt att dessa kan ökas i framtiden inom ramen för den kommande reformen av 
strukturfonderna. 
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Kontaktperson: Silvia Calamandrei  
   (Tfn (32-2) 546 9657 – e-post: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
 
 

• Översyn av GJP 2003 – GOM för spannmål 
 
Föredragande: Sandro Mascia (Arbetsgivargruppen – I) 

 
Referens: KOM(2003) 23 slutlig – 2003/0008 CNS – CESE 584/2003 
  
Kontaktperson: Eleonora Di  Nicolantonio  
    (Tfn (32-2) 546 9454 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
   

 

• Översyn av GJP 2003 – GOM för ris 
  
Föredragande : Maria Luísa Santiago (Arbetsgivargruppen – P) 

 
Referens: KOM(2003) 23 slutlig – 2003/0009 CNS – CESE 592/2003 
  
Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
    (Tfn (32-2) 546 9454 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Översyn av GJP 2003 – GOM för torkat foder 
 
Föredragande: Hans-Joachim Wilms (Arbetstagargruppen – D) 

 
Referens: KOM(2003) 23 slutlig – 2003/0010 CNS – CESE 585/2003 
  
Kontaktperson: Eleonora Di  Nicolantonio  
    (Tfn (32-2) 546 9454 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
• Översyn av GJP 2003 – GOM för mjölk 
  
Föredragande: Bernd Voss (Övriga intressegrupper – D) 

 
Referens: KOM(2003) 23 slutlig – 2003/0011-0012 CNS – CESE 586/2003 
  
Kontaktperson: Eleonora Di  Nicolantonio  
    (Tfn (32-2) 546 9454 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
2.    SYSSELSÄTTNING 

 

• Riktlinjer för sysselsättningen 
 

Huvudföredragande: Christoforos Koryfidis (Arbetstagargruppen – EL) 
 

Referens: KOM(2003) 176 slutlig – 2003/0068 CNS – CESE 590/2003 
 
Huvudpunkter 
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EESK instämmer i kommissionens resonemang och vill framför allt lyfta fram vikten av 
överensstämmelse och komplementaritet mellan sysselsättningsriktlinjerna och de allmänna riktlinjerna 
för den ekonomiska politiken. Vi anser också att synkroniseringen och det treåriga tidsperspektivet för 
riktlinjerna är av stor betydelse för den europeiska sysselsättningsstrategins framtidsutsikter. 
 
De nya sysselsättningsriktlinjerna innebär också en stor utmaning för EU:s nya medlemsstater. 
Kommissionen har därför ett speciellt ansvar för att stötta de nya medlemsstaterna i deras strävan att 
leva upp till unionens integrationsförväntningar. 
 
EESK påminner om att det saknas konkreta och särskilda prioriteringar i fråga om invandring och 
migrationsströmmar inom ramen för övriga prioriteringar. 
 
Vi undrar om det inte skulle vara att föredra om man på nationell nivå kunde samla alla de åtgärder 
som syftar till att avskaffa hinder för tillträde till arbetsmarknaden i en enda riktlinje – inbegripet 
diskriminering av tredjelandsmedborgare och ojämlikhet mellan regionerna. 
 
Kommittén fäster särskild vikt vid livslångt lärande, och anser att målet att öka andelen vuxna som 
deltar i allmän och yrkesinriktad utbildning inte avspeglar det omfattande behov som kunskapssamhället 
medför. 
 
Vi stöder också strävandena att göra det möjligt att förena yrkesliv och familjeliv genom att 
tillhandahålla omsorg för barn och andra beroende personer. Avslutningsvis rekommenderar vi återigen 
att medlemsstaterna bör tilldela de nationella parlamenten en framträdande roll i genomförandet av de 
nationella handlingsplanerna samt framhåller vikten av att riktlinjerna, när de genomförs i 
medlemsstaterna, skall åtföljas av kvantitativa mål såväl på nationell nivå som på regional och lokal 
nivå. 
 
Kontaktperson: Susanne Johansson 

  (Tfn (32-2) 546 9619 – e-post: susanne.johansson@esc.eu.int) 
  
3.   EUROPEISKT MEDBORGARSKAP 
 

• Tillgång till EU-medborgarskap 
  
Föredragande: Luis Miguel Pariza Castaños (Arbetstagargruppen – E) 
 
Referens : Yttrande på eget initiativ – CESE 593/2003 
 
Huvudpunkter 

 
Den 6 februari offentliggjorde konventets presidium sitt förslag om artiklarna 1–16 i konstitutionen. 
Stadgan om grundläggande rättigheter ingår i artikel 5, och i artikel 7 definieras unionsmedborgarskap: 
"Varje person som är medborgare i en medlemsstat skall vara unionsmedborgare. 
Unionsmedborgarskapet skall komplettera och inte ersätta det nationella medborgarskapet". 
 
Enligt detta förslag skall tredjelandsmedborgare vara uteslutna från unionsmedborgarskap även om de 
är varaktigt bosatta i ett EU-land . 
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EESK har i olika yttranden föreslagit att konstitutionen skall bevilja unionsmedborgarskap till 
tredjelandsmedborgare som är permanent bosatta i EU. 
 
Unionsmedborgarskapet bör vara kärnan i det europeiska projektet. Konventet håller på att utveckla ett 
stort politiskt projekt för att alla medborgare skall känna sig delaktiga i en demokratisk politisk 
gemenskap av överstatlig karaktär. Tiden är nu mogen för att berika medborgarbegreppet med en ny 
dimension: ett unionsmedborgarskap som inte bara är kopplat till nationalitet utan också till varaktig 
bosättning i EU.  
 
EESK stöder införlivandet av stadgan om grundläggande rättigheter i konstitutionen och anslutningen till 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
Detta förutsätter att man erkänner ett "samhällsmedborgarskap", som utgör det första steget i riktning 
mot ett medborgarskap baserat på delaktighet för alla personer som är permanent bosatta i EU. 
 
EESK ställer sig bakom definitionen av unionsmedborgarskapet: Det skall komplettera och inte ersätta 
det nationella medborgarskapet. Det nya kriteriet för att bevilja unionsmedborgarskap, som EESK 
föreslår, kan öppna nya perspektiv för fast bosatta personer som inte är medborgare i 
medlemsstaterna. 
 
Att bevilja unionsmedborgarskap till permanent eller långvarigt bosatta tredjelandsmedborgare är ett 
positivt steg som bekräftar EU:s vilja att integrera alla människor i EU, oavsett nationalitet. 
 
Konventet bör analysera om de nuvarande politiska och rättsliga grunderna är tillräckliga för att främja 
integration. 
 
EESK anmodar konventet att vid utarbetandet av EU:s första konstitution skriva in att principen om 
likabehandling skall gälla alla personer, det vill säga både medborgare i medlemsstaterna och 
medborgare i tredje land som är lagligt och varaktigt bosatta i EU. 
 
EESK anmodar konventet att berika unionsmedborgarskapet med en ny dimension: ett 
unionsmedborgarskap som inte bara är kopplat till medborgarskap i ett EU-land utan också till varaktig 
bosättning i EU. 

 
Kommittén föreslår därför konventet att artikel 7 (Unionsmedborgarskap) skall bevilja 
unionsmedborgarskap inte bara till medlemsstaternas medborgare utan också alla personer som är 
permanent eller långvarigt bosatta i EU. Unionsmedborgarskapet skall komplettera och inte ersätta det 
nationella medborgarskapet. Detta innebär att dessa personer blir europeiska medborgare och därmed 
lika inför lagen. 
 
Kontaktperson:  Alan Hick  

   (Tfn (32-2) 546 93 02 – e-post: alan.hick@esc.eu.int) 
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4.   YTTRE FÖRBINDELSER 
 

• Att främja medverkan av det civila samhällets organisationer i 
sydöstra Europa – tidigare erfarenheter och framtida utmaningar 

 
Föredragande: Clive Wilkinson (Arbetsgivargruppen – UK) 
 
Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 594/2003 

 
Huvudpunkter 
 
Den 1 januari 2003 övertog Grekland över ordförandeskapet i Europeiska rådet. Av officiella 
uttalanden från den grekiska regeringen framgår tydligt att sydöstra Europa är ett område som kommer 
att ges högsta prioritet under det grekiska ordförandeskapet. 
 
Hittills har EESK:s engagemang i denna region resulterat i en informationsrapport1, ett yttrande2 och 
medverkan i arbetet i samband med Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens (ETF) handlingsplan för att 
främja den sociala dialogens kultur och praxis och delaktighet för det civila samhället och anknutna 
nätverk i sydöstra Europa. 
 
I slutsatserna från den konferens om handlingsplanen som hölls i Thessaloniki i september 2001 pekar 
man på behovet av att konsolidera det civila samhällets organisationer i sydöstra Europa och förstärka 
deras roll. Man framhöll även vikten av att utveckla kapacitet, sakkunskap och förmågan att skapa 
nätverk på regional nivå. 

 
Detta initiativyttrande kommer att läggas fram vid det sammanträde ("Zagreb II") som skall hållas i 
Thessaloniki den 21 juni 2003 under det grekiska ordförandeskapet, då även företrädare för berörda 
länder i sydöstra Europa kommer att närvara. 

 
EESK rekommenderar följande: 

• Att möten eller andra evenemang anordnas för att sammanföra tjänstemän från de 
sydösteuropeiska länderna (separat eller på regional bas) med företrädare för arbetsmarknadens 
parter. 

• Att arbetsmarknadens parter får utbildning i företagsledning och organisationskunskap, strategisk 
utveckling, finansiering och projektledning (inbegripet EU:s stödprogram). 

• Att EESK hjälper till med att kartlägga hur det civila samhällets organisationer kan uppfylla EU-
normerna för sådana organisationer och bistår dem om svårigheter finns. Detta bör ske i mycket 
nära samarbete med lämpliga organisationer på EU-nivå. 

• Att ändamålsenliga nätverk med organisationerna i en region skapas. 

• Att de oberoende medierna i de sydösteuropeiska länderna får hjälp med att stärka sin roll. 

• Att ett IT-baserat nätverk inrättas för utbyte av idéer och erfarenheter. 

                                                 
1
  "Relationerna mellan Europeiska unionen och vissa länder i sydöstra Europa" (CES 1025/98 fin rév.). 

2
  "Utvecklingen av mänskliga resurser på västra Balkan" (EGT C 193, 10.7.2001). 
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• Att det vid lämpligt tillfälle inrättas ett organ med företrädare för de sydösteuropeiska länderna 
och EESK, där man kan diskutera frågor av gemensamt intresse och få möjlighet till regelbundet 
nätverkssamarbete. 

• Att ett treårigt program inrättas för att stödja arbetsmarknadsparterna i sydöstra Europa. 

Kontaktperson: Susanna Baizou 
  (Tfn (32-2) 546 98 45 – e-post: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

• Att bekämpa fattigdom genom att främja en hållbar utveckling:  
För gemensamma samarbetsmetoder 

 
Föredragande : Ernst Ehnmark (Arbetstagargruppen – S) 
 
Referens: Informationsrapport – CESE 104/2002 fin 

 
Huvudpunkter 
 
Den internationella sammanslutningen av ekonomiska och sociala råd och liknande institutioner 
(AICESIS) förbereder för närvarande sitt nästa internationella möte, som kommer att äga rum i Alger i 
juni 2003. Syftet med mötet är framför allt att intensifiera dialogen med internationella organisationer 
såsom ILO, UNDP och Världsbanken. 
 
Temat för det 8:e mötet är "Att bekämpa fattigdom genom att främja en hållbar utveckling: För 
gemensamma samarbetsmetoder". I den arbetsgrupp som inrättats för att förbereda temat ingår: de 
ekonomiska och sociala råden i Algeriet, Gabon, Marocko, Sydafrika, Guinea, Italien och Frankrike 
samt EESK. 
 
Liksom under tidigare år kommer EESK att utarbeta en informationsrapport i denna fråga, och denna 
rapport kommer att utgöra EESK:s bidrag vid mötet i juni. 
 
EESK framhåller därvid följande: 
 
• Man bör eftersträva integrerade lösningar som är anpassade till de olika ländernas och 

regionernas särskilda behov och som innehåller tydliga åtaganden från regeringshåll, 
arbetsmarknadsparterna, det organiserade civila samhället och internationella organ. 

 
• Långsiktigt hållbara resultat måste bygga på ekonomiska, sociala och ekologiska insatser som är 

inbördes välavvägda. Genomförandeplanen från världstoppmötet om hållbar utveckling 
(antagen i Johannesburg 2002) är en inspirerande vägvisare för hur en hållbar utveckling kan 
integreras i åtgärderna för att utrota fattigdomen. 

 
• EU måste erkänna sitt specifika ansvar för att toppmötet följs upp med kraftfulla åtgärder, 

bland annat för att utrota fattigdomen. 
 
• EESK skulle välkomna ett kommissionsmeddelande om hela spektrumet av uppföljningsinsatser 

som har sitt ursprung i världstoppmötets genomförandeplan, med särskild tonvikt på åtgärder 
för att utrota fattigdomen. 
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• Kommittén är övertygad om att en av de högsta prioriteringarna bör vara att skapa 
arbetstillfällen, vid sidan av att undanröja handelshinder, öka biståndet och ytterligare 
avskrivning av skulder med utfästelser om sociala reformer som villkor. 

 
• EESK förespråkar kraftfullt ett partnerskapsbaserat arbetssätt, eftersom detta är det enda 

sättet att säkerställa ett långsiktigt och tydligt stöd för de åtgärder som man beslutar vidta och 
för långsiktiga ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i samhället. Utan en sund och 
effektiv offentlig förvaltning är det inte realistiskt att genomföra några logiskt sammanhängande 
insatser. 

 
Kontaktperson: Susanna Baizou 

  (Tfn (32-2) 546 98 45 – e-post: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

5.   INRE MARKNADEN 

• Gemenskapsmärkning 
 

Föredragande : María Candelas Sánchez Miguel (Arbetstagargruppen – E) 
 

Referens: KOM(2002) 767 slutlig – 2002/0308 CNS – CESE 576/2003 
 

Kontaktperson:  Nemesio Martinez   
    (Tfn (32-2) 546 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int)  
 
 
• PRISM 2002  
 
Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – I) 
  
Referens: Tilläggsyttrande på eget initiativ – CESE 575/2003 

 
Kontaktperson:  Jakob Andersen  
   (Tfn (32-2) 546 9258 – e-post: jakob.andersen@esc.eu.int) 

 
 

• Uppköpserbjudanden 

 
Föredragande: Bryan Cassidy (Arbetsgivargruppen – UK) 
 
Referens: KOM(2002) 534 slutlig – 2002/0240 COD – CESE 589/2003 
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Huvudpunkter 
 

EESK anser att 
 

• Det slutliga målet måste vara att avlägsna alla hinder för gränsöverskridande uppköp inom EU 
och att säkerställa likabehandling av alla aktörer och utfasning av alla försvarsmekanismer. 
 

• Artikel 4 behöver förenklas så att bestämmelserna där kan uppfylla syftet att hindra att 
uppköpserbjudanden automatiskt hänskjuts till domstol. 
 

• En tämligen snäv ram anges för andelen av röstetalet som kontrolltröskel för att utlösa ett 
obligatoriskt uppköpserbjudande. 

 
• En ny artikel 13 om begriplig information i rätt tid och samråd med företrädare för 

arbetstagarna är ett välkommet tillskott. 
 
• Tröskelvärden för kvalificerad majoritet för förändringar av ett företags bolagsordning bör 

fastställas. 
 
• Med reservation för dessa kommentarer och vissa ändringar i artiklarna 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 och 

17 i direktivförslaget stöder EESK kommissionens förslag och ser gärna att det antas så snart 
som möjligt. 

 
Kontaktperson: Katarina Lindahl 

   (Tfn (32-2) 546 92 54 – e-post: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
6.   ETT EUROPEISKT OMRÅDE MED FRIHET, SÄKERHET OCH 

RÄTTVISA 
 

• Daphne II-programmet 
  
Föredragande: Ann Davison (Övriga intressegrupper – UK) 
 
Referens : KOM(2003) 54 slutlig – 2003/0025 COD – CESE 588/2003 
 
Huvudpunkter 
 
Kommittén är positiv till att det program som den även förut har stött nu förnyas. Det är mycket viktigt 
att öka och sprida kunskapen om dessa frågor. Daphne-programmet är värdefullt eftersom det har en 
stor multiplikatoreffekt på EU-nivå. EESK betonar att våld mot kvinnor och barn inte enbart utgör ett 
hot mot deras psykiska och fysiska hälsa, och utan också är ett brott mot deras mänskliga rättigheter. 

 
När det gäller att underlätta utvecklingen och utbytet av goda erfarenheter, har de medel som på 
senare år ställts till förfogande genom exempelvis Daphne- och STOP-programmen gjort det möjligt för 
icke-statliga organisationer, statliga myndigheter och forskningsinstitut att genomföra ett flertal 
innovativa projekt, aktiviteter och studier. Daphne-initiativet har lett till att i genomsnitt ett av sju 
mottagna projektförslag kunnat finansieras. EESK ifrågasätter därför om den ökade finansieringen är 
tillräcklig. 
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EESK är mycket positiv till att Daphne-programmet även skall omfatta länderna i Central- och 
Östeuropa. Det krävs ny information om vilka resultat som har uppnåtts i medlemsstaterna. 
Medlemsstaterna har rapporterat om de åtgärder de vidtagit nationellt för att bekämpa kvinnohandel. 
Det saknas dock motsvarande rapporter om sexuellt utnyttjande av barn, könsstympning och 
"hedersrelaterad" brottslighet. I det nya förslaget understryks behovet av att samla in uppgifter och av 
att dessa uppgifter måste vara jämförbara över hela Europa. EESK uppmanar medlemsländerna att ta 
fram sådana uppgifter. 
 
Programmets verksamhet bör inriktas på att öka kunskapen och överväga eventuella 
lagstiftningsåtgärder. EESK har exempelvis rekommenderat att det inrättas strikta EU-regler för 
adoption över nationsgränserna och för tjänstemän och icke-statliga organisationer som arbetar med 
barn. Det krävs också lagstiftning för att förhindra att kända pedofiler reser utomlands för sexturism 
eller att de skapar kontakt med barn på Internet och det krävs att Internetleverantörerna blir skyldiga 
att skydda barn på Internet. 
 
EESK anser att det är viktigt att programmet även omfattar gränsöverskridande initiativ. 
 
Kontaktperson: Alan Hick  
   (Tfn (32-2) 546 93 02 – e-post: alan.hick@esc.eu.int) 
 

7.   MILJÖSKYDD 

• Marin miljö 
 

Föredragande: María Candelas Sánchez Miguel (Arbetstagargruppen – E) 
 

Referens : KOM(2002) 539 slutlig – CESE 578/2003 
 

Huvudpunkter: 
 
EESK ser positivt på kommissionens meddelande om en strategi för att skydda och bevara den marina 
miljön, eftersom det innebär början på en diskussion mellan alla aktörer som verkar för att skydda och 
bevara den marina miljön. Allvarliga olyckor som leder till förorening av vårt havsvatten blir dock allt 
vanligare. Det är därför på sin plats att kräva ett större politiskt åtagande när det gäller 
medlemsstaternas tillämpning av den nuvarande lagstiftningen, och att verkligen utkräva ansvar av alla 
dem som orsakar skadorna. 
 
Strategin bör baseras på effektivitet, dvs. på EU:s verkliga kapacitet för inflytande i frågor rörande den 
marina miljön i medlemsstaternas kust- och territoria lvatten, vatten inom särskilda ekonomiska zoner 
samt internationella vatten genom en utökning av lagstiftningsinstrument (vare sig det gäller bindande 
och obligatoriska eller enkla avtal och överenskommelser) och ekonomiska instrument (handelsavtal 
och  finansieringsprogram som riktar sig till tredje land). 
 
Kontaktperson:  Johannes Kind  

   (Tfn (32-2) 546 9111 – e-post: johannes.kind@esc.eu.int)  
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• Svavelhalt i sjöfartsbränslen 
  
Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargruppen – F) 

 
Referens: KOM(2002) 595 slutlig – volym II – 2002/0259 COD – CESE 580/2003 

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

8.    LIVSMEDELSSÄKERHET 
 

• Kontroll av mul- och klövsjuka 
 

Föredragande: Jean-Paul Bastian (Arbetsgivargruppen – F) 
 
Referens : KOM(2002) 736 slutlig – 2002/0299 CNS – CESE 577/2003 
 
Huvudpunkter 
 
Kommittén anser att det krävs en ny gemenskapsram för att bekämpa mul- och klövsjukan och att man 
bör främja en hållbar djurhållning samt ta hänsyn till EU-medborgarnas krav i fråga om djurs 
välbefinnande, till livsmedelsproduktionens och handelns utveckling samt till kravet på att bevara en väl 
fungerande inre marknad. En hållbar djurhållning bygger på en politik som värnar om djurhälsan och tar 
till vara nya forskningsresultat och ny teknik. 
 
I sitt yttrande framför kommittén specifika rekommendationer i samband med följande frågor: 

 
• Hur sjukdomen kan förebyggas. 
 
• Åtgärder som bör vidtas när sjukdomen brutit ut. 
 
• Beredskapsplaner. 
 
• Forskning och utveckling. 
 
Kontaktperson: Silvia Calamandrei  
    (Tfn (32-2) 546 9657 – e-post: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  

 
 

• Identifiering och registrering av får och getter 
 
Föredragande: John Donnelly (Övriga intressegrupper – IRL) 

 
Referens: KOM(2002) 729 slutlig – 2002/0297 CNS – CESE 582/2003 
 
Huvudpunkter 

Kommittén välkomnar kommissionens förslag rörande identifiering av får och getter och håller med 
om att det föreligger ett överhängande behov av att utveckla en effektiv metod att snabbt spåra och 
identifiera djur i EU. Kommittén noterar att förslaget bygger på slutrapporten från IDEA-projektet 
2002 (genomförd av Gemensamma forskningscentret) och dess rekommendationer. Vissa av dessa 
rekommendationer behandlas dock inte i förslaget. Kommittén vill särskilt framhålla behovet av ett 
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harmoniserat och centraliserat EU-system för registrering och identitetsmärkning av djur, inbegripet 
djur i transit till ett tredje land. Mot bakgrund av utbrotten av djursjukdomar på senare tid och den 
förestående utvidgningen, anser kommittén att ett sådant system kan ge ett effektivt och snabbt svar på 
eventuella framtida sjukdomsutbrott. 

 
Kontaktperson:  Silvia Calamandrei  
    (Tfn (32-2) 546 9657 – e-post: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  

 
 

• Transmissibel spongiform encefalopati: Förlängning av perioden för 
 övergångsbestämmelser 

  
Föredragande: Leif Nielsen (Övriga intressegrupper – DK) 

 
Referens : KOM(2003) 103 slutlig – 2003/0046 COD – CESE 587/2003 
 
Huvudpunkter 
 
Vad gäller frågan om en förlängning av perioden för övergångsbestämmelser för 
riskbedömning av transmissibel spongiform encefalopati anser Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén att det är demoraliserande för EU-samarbetet att kommissionen och 
medlemsstaterna mer eller mindre välgrundat ständigt överskrider de tidsfrister som man gemensamt 
beslutat om. Det gäller inte minst på djurhälso- och folkhälsoområdet, som är föremål för nästan hälften 
av de rättsakter som rör inre marknaden. 
 
I det aktuella läget krävs dock en förlängning av övergångsbestämmelserna, men man måste undvika 
att tidsfristen efter förlängningen på nytt skall förlängas, med ytterligare osäkerhet till följd. 

 
Kontaktperson: Silvia Calamandrei  
    (Tfn (32-2) 546 9657 – e-post: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  

 
 

• Andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel 
  
Föredragande: John Donnelly (Övriga intressegrupper – IRL) 

 
Referens: KOM(2002) 662 slutlig – 2002/0274 COD – CESE 581/2003 
  
Kontaktperson:  Silvia Calamandrei  
   (Tfn (32-2) 546 9657 – e-post: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
 
9.  FISKE/JORDBRUK 
 
• Konsekvenserna av omstruktureringen av EU:s fiskeindustri 
  
Föredragande : Eduardo Chagas (Arbetstagargruppen – P) 

 
Referens : KOM(2002) 600 slutlig – CESE 579/2003 
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Huvudpunkter 
 
Handlingsplanen för att motverka de sociala, ekonomiska och regionala konsekvenserna av 
omstruktureringen av EU:s fiskeindustri har lagts fram vid en tidpunkt då den europeiska 
fiskerinäringen står inför stora problem. Det krävs resoluta åtgärder, däribland insatser för att stärka 
fiskebestånden, för att säkerställa att kontinuiteten inom EU:s fiskenäring blir långsiktigt hållbar. Mot 
bakgrund av de beslut som ministerrådet fattade i december 2002 kommer vissa av dessa 
konsekvenser att bli mer begränsade och tillgängliga anslag lägre, i och med att rådet valt att behålla 
vissa av de åtgärder som kommissionen hade för avsikt att dra in i syfte att omfördela fondmedel. 
 
EESK anmodar kommissionen att öronmärka finansiella medel för att få bukt med problemen vad gäller 
sysselsättning och brister i tekniska resurser, infrastruktur och utbildning. Kommittén menar dessutom 
att det endast är möjligt att skapa en hållbar stödram för denna sektor och dem som är sysselsatta inom 
den genom en förstärkning av FFU-medlen och genom att inrätta en särskild rubrik för sociala 
stödinsatser. 

 
Kontaktperson:  Silvia Calamandrei  
    (Tfn (32-2) 546 9657 – e-post: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
 
 

• Avtal om fiskepartnerskap med tredjeländer 
  
Föredragande: Gabriel Sarró Iparraguirre (Övriga intressegrupper – E) 

 
Referens : KOM(2002) 637 slutlig – CESE 583/2003 
  
Kontaktperson:  Silvia Calamandrei  
   (Tfn (32-2) 546 9657 – e-post: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  

 
 

• Vattenbruk/hållbar utveckling 
  
Föredragande: Maria Luísa Santiago (Arbetsgivargruppen – P) 

 
Referens : KOM(2002) 511 slutlig – CESE 595/2003 
 
Huvudpunkter 

Kommittén ser positivt på kommissionens förslag om vattenbruk och välkomnar rådets och 
kommissionens avsikt att granska och genomföra lämpliga initiativ för att få till stånd en hållbar 
vattenbrukssektor i EU. 

Det är viktigt att utvecklingen av fiskodlingen sker på ett balanserat sätt utan att miljön skadas, och 
utan att man äventyrar slutproduktens kvalitet och säkerhet. Kommittén vill betona hur viktig 
forskningen är för utvecklingen inom denna sektor, och vill även lyfta fram vikten av kontinuerlig 
fortbildning, med särskild inriktning på kvinnornas roll.  

Samarbete mellan producentorganisationer och kooperativ är av avgörande betydelse för att 
marknaden skall utvecklas och för att utbudet skall stabiliseras och organiseras. Det vore även bra med 
ett samarbete mellan förvaltningsmyndigheter, forskare och producenter för att lättare finna lösningar 
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på de problem som finns inom denna sektor. I sitt yttrande utvecklar kommittén dessutom en rad 
iakttagelser om produkternas säkerhet och kvalitet.  

Kontaktperson: Eleonora Di  Nicolantonio  
    (Tfn (32-2) 546 9454 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

___________ 


