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Vid plenarsessionen den 16–17 juli deltog Rocco Buttiglione, italiensk EU-minister, representant för det 
sittande EU-rådsordförandeskapet, samt Tarso Genro, chef för Brasiliens ekonomiska och sociala 
utvecklingsråds särskilda sekretariat. 
 

1. INRE MARKNADEN OCH INDUSTRIPOLITIK 
 

• Industripolitik 
 
Föredragande: John Simpson (Övriga intressegrupper – UK) 
 
Referens: KOM(2002) 714 slutlig – CESE 935/2003 
 
Huvudpunkter: 
 

EESK uppskattar att meddelandet i huvudsak ger en övergripande bild av de aktuella frågorna. 
Avsikten med meddelandet är inte att föreslå detaljerade politiska åtgärder. Den logiska följden är dock 
att kommissionen nu följer upp de politiska konsekvenserna och antar en aktiv politik till stöd för 
industriell utveckling. EESK kan då erbjuda kommissionen sin erfarenhet och sina  yttranden.  

EESK hyser oro för att man har underskattat utvidgningens följder på ett antal områden.  

En viktig aspekt när det gäller utvidgningen av inre marknaden är att infrastrukturutbyggnaden i många 
av de nya medlemsstaterna fortfarande släpar efter i förhållande till resten av EU. EESK 
rekommenderar att man gör en bedömning av prioriteringar och finansieringsmekanismer (med ett 
fastställt bidrag från gemenskapens sida) i syfte att modernisera centrala delar av infrastrukturen 
inklusive de transeuropeiska näten. 

Kommissionens meddelande är värdefullt på så vis att det ställer upp ramarna för en ökad förståelse 
för de faktorer som påverkar industrins utveckling inom gemenskapen. Det grundläggande budskapet i 
detta meddelande, som får EESK:s stöd, är att man i anslutning till industrins, näringslivs-
organisationernas, de lokala och regionala myndigheternas, de nationella myndigheternas och 
gemenskapens gemensamma ansträngningar måste bekräfta och uppfylla behovet av att bevara och 
förstärka industrins konkurrenskraft i en miljö som möjliggör en hållbar och livskraftig framtid. 

EESK välkomnar det förslag i meddelandet som syftar till att lansera en fortlöpande översyn av all EU-
politik som påverkar näringslivet. Kommittén uppskattar denna positiva omorientering när det gäller att 
utforma politiken och stöder förslaget att använda utvärderingsmetoder som baserar sig på 
konsekvensanalyser. 

Kontaktperson: João Pereira dos Santos  
   (Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Strategin för inre marknaden 2003–2006 

 
Huvudföredragande: Bryan Cassidy (Arbetsgivargruppen – UK) 
 
Referens: KOM(2003) 238 slutlig – CESE 932/2003 
 
Huvudpunkter: 
 
Kommittén välkomnar kommissionens meddelande och ställer sig bakom de rekommendationer som 
framförs, men anser samtidigt att meddelandet har vissa allvarliga brister. Framför allt uppmärksammas 
inte sysselsättningsskapande aspekter i tillräcklig omfattning. Kommissionen ger visserligen i sitt 
meddelande i allmänna ordalag uttryck för åsikten att inre marknaden kommer att skapa sysselsättning, 
men inga bevis på detta anförs. 
 
Dessutom fäster man i kommissionens meddelande inte något större avseende vid konsumenterna och 
de fördelar som konsumenterna har rätt till i samband med förverkligandet av den inre marknaden. 
 
Kommittén vill dessutom understryka att det inte räcker med att skapa den inre marknaden för att lösa 
problemen på den europeiska arbetsmarknaden, utan att det dessutom kommer att behövas ytterligare 
aktiva åtgärder. 
 
EESK menar att arbetsmarknaden är stadd i ständig utveckling; arbetsplatser försvinner på grund av 
den ekonomiska strukturomvandlingen, förändringar i den internationella arbetsfördelningsstrukturen, 
den tekniska utvecklingen etc. Hur man hanterar förändringar utgör en viktig utmaning för Europeiska 
kommissionen och i synnerhet för arbetsmarknadens parter. 
 
Inre marknaden innebär utmaningar för de sociala systemen och deras framtida utveckling. 
Diskussionen om den framtida utformningen av dessa system får dock inte bara ske mot bakgrund av 
inre marknaden och budgetkraven; den måste beakta systemen i deras helhet och ta hänsyn till målen 
för dem. 
 
Lissabonprocessens långsamma framsteg börjar ge anledning till oro. Kommissionen tar i sitt 
meddelande inte upp detta problem. 
 
Vi kommer inte att kunna öka välfärden ytterligare inom EU uteslutande genom att liberalisera 
marknaderna och främja konkurrensen. En kompletterande makroekonomisk politik inriktad på tillväxt 
och sysselsättning kommer att ge ett tungt bidrag till fullbordandet av EU:s inre marknad. 
 
EESK anser slutligen att det är märkligt att man inte tar upp bland de strategiska målen den inre 
marknaden skall vinna medborgarnas förtroende (konsumenter och arbetstagare) och att 
förverkligandet skall ge fördelar för konsumenterna. 
 
Kontaktperson: Jakob Andersen 
   (Tfn 32-2) 546 92 58 – e-post: jakob.andersen@esc.eu.int) 
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2. YTTRE FÖRBINDELSER 
 
• Det civila samhällets roll i EU:s utvecklingspolitik  

 
Föredragande: Susanna Florio (Arbetstagargruppen – IT) 

 
Referens: Initiativyttrande – CESE 933/2003 
 
Huvudpunkter:  
 
I sitt meddelande från den 26 april 2000 med titeln ”Europeiska gemenskapens utvecklingspolitik”1  
underströk kommissionen det civila samhällets centrala roll och konstaterade att "EU:s politik framöver 
kommer att syfta till att ytterligare förstärka det civila samhället och engagera dess aktörer i 
gemenskapens utvecklingspolitik". På motsvarande sätt betonar kommissionen i ett senare meddelande 
om "Icke-statliga aktörers deltagande i Europeiska gemenskapens utvecklingspolitik"2 av den 
7 november 2002 att ett så brett deltagande som möjligt av alla samhällssektorer måste utgöra en av 
huvudprinciperna i EU:s utvecklingspolitik och därigenom stärka samhällets demokratiska struktur. 
 
Eftersom kommittén är mycket engagerad och har stor erfarenhet på detta område kan 
initiativyttrandet om det civila samhällets roll i EU:s utvecklingspolitik ge ett betydelsefullt bidrag till den 
diskussion som för närvarande förs inom EU. 
 
I sammanhanget rekommenderar EESK följande: 
 
• Ett gemensamt avtal på kort eller medellång sikt som preciserar former och instrument för de 

icke-statliga aktörernas deltagande i syfte att uppnå ett system som reglerar och legitimerar 
dialogen. 

 
• Kartläggning med utgångspunkt i omfattande och klara urvalssystem för att underlätta dialogen 

och de icke-statliga aktörernas deltagande. 
 

• Processen för decentralisering till delegationerna bör innehålla mekanismer som möjliggör ett 
verkligt utbyte med de icke-statliga aktörerna i tredje land. 

 
• Behovet av särskilda utbildningsinitiativ för att stärka kapaciteten hos de icke-statliga aktörerna i 

tredje land. 
 
• Behovet av att skapa ett konstant informationsflöde som når ut till alla. 
 
• Vikten av att stärka de instrument som används för att bekämpa korruption som ett kriterium för 

utökat stöd. 
 
• Införandet av ett system för att i såväl kvalitativt som kvantitativt hänseende kontrollera de icke-

statliga aktörernas faktiska deltagande i processerna för att utarbeta och utvärdera 

                                                 
1  KOM(2000) 212 slutlig.  
2  KOM(2002) 598. 
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utvecklingspolitiken i de länder som mottar EU-medel. 
 
• För att garantera en verklig delaktighet i den politiska dialogen bör de icke-statliga aktörernas 

initiativ, till exempel forumet för arbetsgivarorganisationer, de fackföreningskommittéer som är 
representerade i Euromed och EU–Mercosur eller liknande initiativ, få stöd från kommissionen. 

 
• För att undvika motsägelser mellan unionens politik och de enskilda medlemsstaternas politik 

måste EU verka för att fastställa ramkriterier som skall gälla i alla medlemsstater. 
 
• EESK understryker vikten av att stärka kvinnornas roll i samarbetspolitiken och att bekräfta 

deras rättigheter i utvecklingsprocesserna. 
 
• EESK rekommenderar att Världsbanken, Internationella valutafonden (IMF) och Internationella 

arbetsorganisationen (ILO) bidrar till de europeiska institutionernas insatser för att stärka och 
uppvärdera den roll som arbetsmarknadsparterna och det civila samhällets organisationer spelar i 
 utvecklingsländerna. 

 
• Kommittén föreslår att en större del av EU-medlen går direkt till de icke-statliga aktörerna i 

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

•  Förbindelserna mellan EU och Kina 
 

Föredragande: Thomas Etty (Arbetstagargruppen – NL) 
Medföredragande: Dimitrios Dimitriadis (Arbetsgivargruppen – EL) 
 
Referens: Initiativyttrande – CESE 934/2003 
 
Huvudpunkter: 
 
EESK tror att Kina endast kan lyckas med en övergång till marknadsekonomi via genomgripande 
politiska reformer. I framtida kontakter mellan EU och Kina, bland annat i kontakten mellan EESK och 
Kinas ekonomiska och sociala råd, bör denna fråga diskuteras. 
 
Kommittén stöder eftertryckligen ansträngningarna att utbilda de personer inom lagstiftning och 
rättsskipning som arbetar med Kinas tillämpning av WTO:s regler på de olika berörda nivåerna. 
 
Vad gäller efterlevnaden av WTO-reglerna rekommenderar kommittén att kommissionen driver nära 
samarbete med EU:s handelskammare i Kina. 
 
Det organiserade civila samhället kan sannolikt vara till stor hjälp när det gäller att hantera de negativa 
aspekterna av övergången. Europeiska kommissionen är medveten om den avgörande roll som 
frivilligorganisationerna kan spela. Tyvärr har man hittills knappast uppmärksammat den roll som de fria 
och oberoende intressegrupperna inom näringsliv och samhälle har. 
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När det gäller icke-statliga organisationer föreslår EESK att man, i nära samarbete med Kinas 
ekonomiska och sociala råd, verkar för att förbättra insynen och tydligheten i regelverket för 
frivilligorganisationerna. 
 
Med tanke på Kinas betydelsefulla roll som medlem i Internationella arbetsorganisationen ILO bör 
landet ratificera ILO:s samtliga åtta grundläggande människorättskonventioner och tillämpa dem. Kina 
bör också dra tillbaka sin reservation avseende artikel 8:1(a) i den internationella konventionen om 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. 
 
I människorättsdialogen med Kina bör kommissionen i större utsträckning uppmärksamma Kinas 
ständiga kränkningar av organisationsrätten och rätten till kollektivförhandlingar, och betona vikten av 
att fria, oberoende och demokratiska intressegrupper från arbetslivet engageras i övergången till 
marknadsekonomi. 
 
EU bör stödja och stärka dialogen mellan det organiserade civila samhället och intressegrupper inom 
arbetsliv i Kina och EU. 
 
Utvecklingen av de politiska och medborgerliga rättigheterna, de ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheterna enligt villkoren i "ett land, två system" i Hong Kong och Macao kommer att studeras 
ingående av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén framhåller OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag som referenspunkt för verksamheten i Hong Kong-baserade bolag och deras 
underleverantörer i fastlands-Kina. EESK:s delegation till Hong Kong och Macao drog slutsatsen att 
relationerna mellan EU och Hong Kong och mellan EU och Macao varit fortsatt utmärkta efter 
överlämnandet, men att de nu behöver bli mer strukturerade. 
 
EESK uppmuntrar till utvecklingssamarbete vad gäller levnadsvillkor och ökad social rättvisa, frågor 
som rör sysselsättning och social trygghet samt stöd till företagsutbildning. 
 
EESK håller med om att EU bör fortsätta att uppmuntra överföring av know-how, teknik eller policy. 
 
För att dra full fördel av avregleringen av handel och investeringar behöver Kinas ekonomi sannolikt en 
omfattande omstrukturering. 
 
Kommissionens Kinaprogram bör på ett bättre sätt återspegla vilken vikt man fäster vid god offentlig 
förvaltning, det civila samhället, de mänskliga rättigheterna och den hållbara utvecklingen, och den bör 
innehålla en kvinnospecifik dagordning för kamp mot fattigdomen. 
 
EESK och Kinas ekonomiska och sociala råd har beslutat att på regelbunden basis inleda samråd, 
dialog och forskning i arbetsmarknadsfrågor och i frågor om mänskliga rättigheter och rättsstaten. 
Framtida besök i Kina från Ekonomiska och sociala kommitténs sida bör inte bara utnyttjas till att 
förstärka kontakterna med Kinas ekonomiska och sociala råd, utan också till att förnya och bredda 
kontakterna med frivilligorganisationer. 
 
Kontaktperson: Michael Wells 

  (Tfn (32-2) 546 82 83 – e-post: michael.wells@esc.eu.int) 
 

• Förberedelser inför WTO:s 5:e ministerkonferens 
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Föredragande: Bruno Vever (Arbetsgivargruppen – FR) 
 
Referens: Initiativyttrande – CESE 940/2003 
 
Huvudpunkter: 
 
WTO:s 5:e ministerkonferens i Cancun i Mexiko den 10–14 september 2003 innebär en betydelsefull 
etapp mitt i programperioden för genomförandet av Dohadagordningen om utveckling. Den kommer att 
spela en avgörande roll för att man skall kunna fullfölja förhandlingarna fram till slutet av 2004. Mot 
bakgrund av nuvarande omständigheter är det särskilt viktigt att konferensen blir framgångsrik, 
eftersom det är en förutsättning för att komma till rätta med den ekonomiska tillväxten, som har avtagit 
betydligt sedan konferensen i Doha, stärka investerarnas förtroende, som har försämrats på grund av 
den ihållande börs- och finanskrisen, och förbättra det allmänna klimatet, som alltjämt präglas av oron 
beträffande den internationella säkerheten och kampen mot terrorismen. 
 
När konferensen nu närmar sig kan EESK konstatera att situationen fortfarande är motsägelsefull. 
 
För att konferensen i Cancun skall bli en avgörande drivkraft i förhandlingarna vill kommittén framhålla 
att det är viktigt att alla får känslan av att det råder en övergripande och dynamisk jämvikt i fråga om 
tillträdet till marknaderna, vilket bör underbyggas av konsekvensbedömningar och proportionalitets–
tester. 

 
EESK understryker vidare att det är viktigt att konferensen leder fram till en märkbar minskning av 
antalet hinder utan anknytning till tulltaxan och större insyn vid offentlig upphandling, en 
överenskommelse om utländska direktinvesteringar, bättre anpassade och effektivare bestämmelser 
mot dumpning och subventioner och framsteg i fråga om miljöskydd. 

 
Kommittén vill även påpeka att utvecklingen är av central betydelse för att Dohadagordningen skall bli 
framgångsrik, och att detta bland annat förutsätter verkliga framsteg avseende igångsättandet av det 
arbetsprogram som genom differentierad särbehandling av utvecklingsländerna skall underlätta 
genomförandet av åtagandena, en tydligare kategorisering av förhållandena i de så kallade 
utvecklingsländerna; man bör ge ett effektivt stöd i syfte att stärka den administrativa kapaciteten i de 
minst utvecklade länderna. 

 
Kommittén vill dessutom erinra om att den alltjämt fäster stor vikt vid framsteg i fråga om de 
grundläggande sociala rättigheterna som måste gå hand i hand med utvecklingen. 
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Kommittén uppmanar slutligen det civila samhällets olika aktörer (företagare, arbetsmarknads–
organisationer, arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer) att ta initiativ för att 

 
– delta i informationskampanjer om de utmaningar som Dohadagordningen innebär, 

 
– anordna internationella sammankomster mellan olika yrkesgrupper och i olika branscher, 
 
– genom analyser, förslag och medverkan bidra till en hållbar global utveckling. 
 
Kommittén kommer att bidra till dessa initiativ genom att, innan Doharundan har avslutats 2004, lägga 
fram konkreta förslag för att förstärka den deltagande demokratin, så att det organiserade civila 
samhället kan bli delaktigt i WTO:s arbete. Dessa kommer att bygga på analyser och diskussioner där 
kommitténs samarbetspartner inom och utanför Europeiska unionen deltar. 
 
Kontaktperson: Jean-François Bence 
   (Tfn (32-2) 546 93 99 – e-post: jean-francois.bence@esc.eu.int) 

 

3.   FORSKNING OCH HÄLSA  
 

• Hälso- och sjukvård  
 

Föredragande: : Adrien Bedossa (Övriga intressegrupper – FR) 
 

Referens: Initiativyttrande – CESE 928/2003 
 
Huvudpunkter: 
 
Mot bakgrund av medlemsstaternas och EU:s respektive behörighet, de aktuella problemen och det 
stora antalet inblandade aktörer föreslår EESK en rad åtgärder med utgångspunkt i den öppna 
samordningsmetoden. 
 
Denna måste snarast tillämpas. 
 
Det kan ske med följande målsättningar: 
 
– Modernisering av de nationella systemen genom utveckling av ett högkvalitativt hälsovårds–

program. 
 
– Bästa möjliga samarbete mellan medlemsstaterna. 
 
Detta samarbete bör göra det möjligt att definiera gemensamma mål, om möjligt i fråga om hälsovård 
och äldreomsorg, som skall utmynna i nationella handlingsplaner som regelbundet kan redovisas i en 
sammanfattande rapport. 
 
För att etablera denna öppna samordningsmetod, göra den både synlig och trovärdig och ge den 
substans, anser Europeiska ekonomiska och sociala kommittén det viktigt att man bygger upp en lätt, 
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flexibel och effektiv organisation med ansvar för ett antal prioriterade åtgärder. 
 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén anser att insatser inom hälsoområdet skall göras till ett 
område för gemensamma åtgärder, med respekt för existerande politiska och juridiska ramar. 
Kommittén anser att man på europeisk nivå måste utveckla instrument för att ge alla européer en 
möjlighet att göra bedömningar utöver diskussionerna om de nationella sociala trygghetssystemens 
utveckling. EESK konstaterar att det behövs en politisk vilja att främja insikter om den reella situationen 
inom hälso- och sjukvården och att utnyttja framstående innovationer inom de medicinska och sociala 
områdena. Detta är skälet till att kommittén föreslår att det inrättas effektiva organ för att ge unionens 
medborgare en grundläggande rätt till en bättre hälsa för alla. 
 
Kontaktperson: Stefania Barbesta 
   (Tfn (32-2) 546 95 10 – e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

• Biovetenskap och bioteknik 
 
Föredragande: Paolo Braghin (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
Referens: KOM(2003) 96 slutlig – CESE 920/2003 
 
Huvudpunkter: 
 

 EU och medlemsstaterna bör ge hög prioritet åt att öka konkurrenskraften i biotekniksektorn, som är en 
 viktig beståndsdel i arbetet med att uppnå de strategiska Lissabonmålen. 
 
 Modellen med "kluster" och "kuvöser för bioteknikföretag" utgör en utgångspunkt för att förstå 
 dynamiken när det gäller konkurrenskraften, samverkansfördelarna, tekniköverföringen och de mest 
 lämpliga finansieringssätten. Samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen samt kunskap om 
 och spridning av goda metoder bör ske med särskild hänsyn till denna bakgrund i syfte att skapa 
 lösningar som möjliggör en snabbare tillväxt. 
 
 En större satsning bör göras för att öka förståelsen för de olika företagskategorierna inom sektorn och 
 deras olika finansieringsbehov. 
 
 Kontaktperson:  Nemesio Martinez 
    (Tfn (32-2) 546 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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4.   KONSUMENTSKYDD OCH LIVSMEDELSSÄKERHET 
 
• Konsumentkrediter 

 
Föredragande: Jorge Pegado Liz (Övriga intressegrupper – PT) 
 
Referens: KOM(2002) 443 slutlig – 2002/0222 COD – CESE 918/2003 
 
Huvudpunkter: 
 
Kommissionen har tagit ett initiativ för att ändra direktivet om konsumentkrediter. Kommittén anser 
emellertid att förslaget skulle behöva förändras på grundläggande punkter, och kan därför inte stödja 
det i dess nuvarande form. Förslaget måste ändras så att det 
 
• blir förenligt men andra gemenskapsrättsakter inom näraliggande områden, 
 
• innehåller en ingående analys av effekterna av de föreslagna åtgärderna, så att man täcker in 

samtliga områden och aspekter som berörs, i synnerhet effekterna för den inre marknaden för 
finansiella tjänster och hur konsumenternas förtroende påverkas, 

 
• tar hänsyn till proportionalitetsprincipen och förhindrar att en fullständig  harmonisering leder till 

ett försämrat konsumentskydd, med tanke på att man för närvarande har en minimiklausul för 
att säkra konsumentskyddet. 

 
Enligt de slutsatser EESK drar måste man på flera punkter välja ett annat angreppssätt än vad som 
presenteras i förslaget för att uppnå målsättningarna. Det rör i synnerhet 
 
• den rättsliga grunden för antagandet av direktivet, 

 
• direktivets tillämpningsområde, såväl vad som skall omfattas som vad som inte skall omfattas, 

 
• sättet att införa en fullständig harmonisering utan att garantera att konsumentskyddet säkras på 

en hög nivå, 
 
• problemet med överskuldsättning, som man inte tar tillräcklig hänsyn till i förslaget eftersom 

man nöjer sig med en förteckning av olika informationsskyldigheter, som dessutom inte har rätt 
innehåll och inte är proportionerlig eftersom viktiga aspekter lämnas utan avseende, 

 
• utformningen av de centrala databaserna, eftersom man inte anger hur de skall vara 

strukturerade, hur de skall användas och vilka garantier som skall gälla. 
 
Kontaktperson:  João Pereira dos Santos 

   (Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Rättslig grund för finansiering till stöd för konsumentpolitiken  
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Föredragande: Benardo Hernández Bataller (Övriga intressegrupper – ES) 
 
Referens: KOM(2003) 44 slutlig – 2003/0020 COD – CESE 936/2003 
 
Huvudpunkter: 

 
Kommittén instämmer med kommissionen att det behövs en allmän rättslig ram för finansiering av 
gemenskapens åtgärder till stöd för konsumentpolitiken. 
 
EESK anser vidare att införandet av en "projektcykel" på i princip två år och en "inbjudan att lämna 
förslag" minst vartannat år inte innebär att de stödberättigade projekten nödvändigtvis måste löpa under 
två år, eftersom det skulle innebära en överdriven rigiditet. 
 
EESK konstaterar att det bara är en organisation som kommer att få del av detta stöd. Kommissionen 
bör därför vara mer flexibel. 
 
Kommittén ber kommissionen att kriterierna för att bevilja gemenskapsstöd inte skall utgöra de främsta 
kriterierna för att vara representerad i konsumentkommittén. 
 
Det är viktigt att skilja mellan organisationernas storlek och resurser, deras EU-dimension och 
nationella dimension samt deras förslags "intresse för gemenskapen". 
 
Det är enligt kommittén förvånande att man i samband med den pågående europeiska integrationen inte 
ställer krav på att dessa organisationer skall arbeta "demokratiskt" och präglas av öppenhet samt ge 
allmänheten tillgång till sin information. 
 
Kommittén ställer sig tveksam till att det ekonomiska stödet till delfinansiering av specifika projekt inte 
också skall kunna uppgå till 95 % av de stödberättigade kostnaderna för att genomföra projekten. 
 
Kommittén vill än en gång för kommissionen understryka behovet av att avsätta offentliga medel för att 
inrätta ett europeiskt forskningsorgan för skydd av konsumenternas rättigheter. 
 
Kontaktperson:   Nemesio Martinez 

    (Tfn (32-2) 546 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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• Foder- och livsmedelskontroller 
 

Föredragande: Franco Chiriaco (Arbetstagargruppen – IT) 
 
Referens: KOM(2003) 52 slutlig – 2003/0030 COD – CESE 925/2003 
 
Huvudpunkter: 
 
Kommittén stöder det arbetssätt som presenteras i kommissionens förslag och anser att förslaget är ett 
värdefullt bidrag till en konkretisering av principen om att prioritera livsmedelssäkerheten i de offentliga 
systemen för kontroll av foder och livsmedel. 

 
För att detta integrerade arbetssätt skall lyckas är det nödvändigt att främja ett starkt partnerskap 
mellan de olika aktörerna i livsmedelskedjan, grundat på ömsesidigt förtroende och öppenhet och 
präglat av jämvikt mellan de offentliga kontrollmekanismerna och egenkontroll, ansvar och frivillig 
certifiering bland producenterna. 
 
Kommittén anser att man inte kan säkerställa livsmedelssäkerheten inom EU utan att främja och 
förstärka samarbetet med tredje land genom avtal och särskilda åtgärder, anpassade efter 
utvecklingsgraden, samt internationellt samarbete inom ramen för Codex Alimentarius, där EU:s insats 
behöver stärkas, och WTO. 

 
Kommittén rekommenderar att särskild uppmärksamhet riktas mot harmoniseringen av kontrollerna i 
kandidatländerna. EESK förespråkar ett främjande av utbildningsåtgärder och informationsspridning 
som inte enbart riktar sig till kontrollpersonalen utan också till aktörerna i livsmedelskedjan och till 
allmänheten. 
 
Kontaktperson:   Silvia Calamandrei 

     (Tfn 32-2) 546 96 57 – e-post: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 

 
• Gränsvärden för bekämpningsmedelsrester 

 
Föredragande: Giacomina Cassina (Arbetstagargruppen – IT) 
 
Referens: KOM(2003) 117 slutlig – 2003/0052 COD – CESE 927/2003 
 
Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio 
   (Tfn (32-2) 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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5. TRANSPORTER OCH TELEKOMMUNIKATIONER 
 

• Skydd av fotgängare 
 

Föredragande: Philippe Levaux  (Arbetsgivargruppen – FR) 
 
Referens: KOM(2003) 67 slutlig – 2003/0033 COD – CESE 919/2003 
 
Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
  (Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Direktiv om passagerarhandtag för motorcyklar 
 

Föredragande : Patrizio Pesci (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
Referens: KOM(2003) 145 slutlig – 2002/0058 COD – CESE 921/2003 
 
Kontaktperson:  João Pereira dos Santos 
  (Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

• Stöd för motorcyklar 
 

Föredragande: Patrizio Pesci (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
Referens: KOM(2003) 147 slutlig – 2003/0059 COD – CESE 922/2003 
 
Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
  (Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Luftfartsavtal/Tredje länder 
 

Föredragande: Hubert Ghigonis (Övriga intressegrupper – FR) 
 
Referens: KOM(2003) 94 slutlig – 2003/0044 COD – CESE 923/2003 
 
Kontaktperson: Siegfried Jantscher 
   (Tfn (32-2) 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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• Ändring/Finansiellt stöd TEN 
 

Föredragande: Jan Simons (Arbetsgivargruppen – NL) 
 
Referens: KOM(2003) 220 slutlig – 2003/0086 COD – CESE 924/2003 
 
Kontaktperson: Siegfried Jantscher 
   (Tfn (32-2) 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

6. MILJÖSKYDD 

• Övervakningsmekanism för utsläpp av växthusgaser/Genomförande 
av Kyotoprotokollet 

 
Föredragande: An Le Nouail Marlière (Arbetstagargruppen – FR) 

 
Referens: KOM(2003) 51 slutlig – 2003/0029 COD – CESE 931/2003 
 
Kontaktperson: Johannes Kind 
   (Tfn (32-2) 546 91 11 – e-post: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

• Alleuropeiskt miljösamarbete (Kiev) 
 

Föredragande: Lutz Ribbe (Övriga intressegrupper – DE) 
 
Referens: KOM(2003) 62 slutlig – CESE 926/2003 
 
Kontaktperson:  Johannes Kind  
    (Tfn (32-2) 546 95 01 – e-post: johannes.kind@esc.eu.int)  
 
 

•  Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter/Ändring 

 
Huvudföredragande: Giacomina Cassina (Arbetstagargruppen – IT) 
 
Referens: KOM(2003) 219 slutlig – 2003/0084 COD – CESE 937/2003 
 
Kontaktperson:  Robert Wright 
   (Tfn (32-2) 546 91 09 – e-post: robert.wright@esc.eu.int) 
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7.   ORGANISATIONEN AV JORDBRUKSMARKNADEN 

• GOM/råtobak (kodifierad version) 
 

Huvudföredragande: Fernando Moraleda Quilez (Övriga intressegrupper – ES) 
 

Referens : KOM(2003) 243 slutlig – 2003/0096 CNS – CESE 938/2003 
 
Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio 
   (Tfn (32-2) 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• GOM för griskött (kodifierad version) 
  

Huvudföredragande: Joan Caball i Subirana (Övriga intressegrupper – ES) 
 
Referens: KOM(2003) 297 slutlig – 2003/0104 CNS – CESE 939/2003 

 
Kontaktperson:  Eleonora Di Nicolantonio 
   (Tfn (32-2) 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

8.   EKONOMISK OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING 
 

• Andra sammanhållningsrapporten  
 

Föredragande: Paulo Barros Vale (Arbetsgivargruppen – PT) 
 
Referens : KOM(2003) 34 slutlig – CESE 929/2003 
 
Huvudpunkter: 
 
Kommittén konstaterar att de resultat som uppnåtts under de senaste åren i fråga om ekonomisk och 
social sammanhållning visserligen är positiva men att de inte har undanröjt de befintliga skillnaderna 
mellan unionens regioner. Dessa skillnader löper risk att öka med den förestående utvidgningen, vilket 
enligt kommitténs åsikt motiverar att resurserna inom ramen för vart och ett av sammanhållningsmålen 
i framtiden tillfaller de regioner där arbetslösheten är högst, samtidigt som man (utöver de instrument 
som kommissionen föreslår) behöver koncentrera stödet till de regioner som släpar efter i utvecklingen, 
i synnerhet i de nya medlemsländerna. 
 
Kommittén välkomnar de förslag som kommissionen har lagt fram om kriterierna för berättigande till 
ställning som mål 1-region, men anser att man bör diskutera om den finansiering som avsatts för 
sammanhållningspolitiken räcker för att uppfylla de ambitiösa målen för en union med 
25 medlemsländer. 
 
Kontaktpe rson: Roberto Pietrasanta 
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   (Tfn (32-2) 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

 

9. BESKATTNING 

 
• Punktskatt på tobaksprodukter – förlängd tillämpning 
  

Föredragande : Umberto Burani  (Arbetsgivargruppen – IT) 
 

Referens : KOM(2003) 186 slutlig – 2003/0075 CNS – CESE 930/2003 
 
Huvudpunkter: 
 
EESK anser med hänsyn tagen till alla omständigheter att de åtgärder som föreslås knappast kan 
rättfärdigas med de motiv som anges. De föreslagna åtgärderna tycks inte egentligen vara en tillfällig 
skattebefrielse, utan snarare något som gränsar till statligt stöd. Kommittén är dock medveten om de 
särskilda politiska omständigheterna och förbindelserna mellan ön och det franska fastlandet. Ett avslag 
skulle kunna få konsekvenser som gick långt bortom det ganska ringa ekonomiska värde som står på 
spel. Kommittén ställer sig alltså, motvillig men medveten om sitt ansvar, bakom förslaget till direktiv i 
den form det lagts fram för yttrande. 
 
Kontaktperson:  Alberto Allende  
    (Tfn (32-2) 546 96 79 – e-post: alberto.allende@esc.eu.int)  
 
 

___________ 


