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1.  REGERINGSKONFERENSEN  

 
•  Utkast till yttrande inför regeringskonferensen 2003 

 
–  Föredragande: Malosse (Arbetsgivargruppen – FR) 

 
−  Referens: Initiativyttrande – CESE 1171/2003 

 
−  Huvudpunkter:  

 
Detta yttrande utgör kommitténs bidrag till regeringskonferensens arbete med det utkast till 
konstitutionellt fördrag för Europa som utarbetats av Europeiska konventet. 
 
EESK anser att det är viktigt att man vid regeringskonferensen inte äventyrar jämvikten och de 
övergripande principer som man genom samråd nådde fram till i det utkast till konstitutionellt fördrag 
som lades fram den 18 juli 2003 för EU:s ordförandeskap.  
 
Inför de diskussioner som kommer att hållas på EU-nivå och i medlemsstaterna rekommenderar 
dock EESK företrädarna vid regeringskonferensen att komplettera och förtydliga texten i syfte att 
öka förtroendet och engagemanget bland medborgarna och det civila samhällets organisationer:  
 

• Genom att förstärka mekanismerna för genomförande av den ekonomiska och sociala 
politiken i EU och genom att förbättra förvaltningsapparaten i eurozonen.  

• Genom att förstärka den ekonomiska, sociala och monetära politikens demokratiska 
legitimitet via ökad medverkan från Europaparlamentets och EESK:s sida.  

• Genom att se över prioriteringarna och förenkla instrumenten för den ekonomiska, sociala 
och territoriella sammanhållningspolitiken.  

• Genom att demokratisera den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och göra den 
mer konsekvent och effektiv.  

• Genom att bättre definiera de olika befogenhetsområdena och det konkreta genomförandet 
när det gäller principen om deltagardemokrati, så att man konkretiserar den civila dialogen 
och EESK:s uppdrag med anknytning till denna.  

• Genom att utöka området för obligatorisk rådfrågning av EESK så att det omfattar den 
gemensamma asyl- och invandringspolitiken, tillämpningen av principen om icke-
diskriminering samt kulturområdet.  

• Genom att erkänna det organiserade civila samhällets betydelse för genomförandet av 
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och låta EESK få rätt att väcka talan inför 
EG-domstolen.  

−  Kontaktperson: Patrick Fève 
 (Tfn (32–2) 546 96 16 – e-post: patrick.feve@esc.eu.int) 
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2.  REGIONALPOLITIK, STRUKTURPOLITIK OCH POLITIK FÖR 
EKONOMISK OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING  

 

•  Partnerskap för genomförande av strukturfonderna 

 
–  Föredragande: Barros Vale (Arbetsgivargruppen – PT) 

 

−   Referens: Förberedande yttrande – CESE 1166/2003 
 
−   Huvudpunkter:  

 
EESK anser att finns många fördelar med att gemenskapen fastställer minimigränser för medverkan 
av arbetsmarknadens parter och andra organisationer i näringsliv och samhälle, huvudsakligen 
genom en förordning som låter medlemsstaterna själva fastställa formerna för denna typ av 
medverkan, genom lagstiftning och nationella bestämmelser. 
 
Rollen för arbetsmarknadens parter, förslagens innehåll och formerna för medverkan varierar 
självfallet under de olika faserna för förberedelse, finansiering, övervakning och utvärdering av 
gemenskapens strukturfondsåtgärder. Det är därför viktigt att det klargörs vad man förväntar sig av 
arbetsmarknadens parter, vad parterna bör göra för att programmen skall bli så lyckade som möjligt, 
på vilken nivå partnerskapet genomförs och vilka politiska och administrativa organ som parterna 
skall medverka i. 
 
EESK understryker att partnerskapet har avgörande betydelse i följande två faser av 
strukturåtgärderna: 
 
– I den politiskt viktiga fasen då stödformerna planeras och övergripande beslut fattas på 

europeisk nivå och på medlemsstatsnivå. 

– I fasen för övervakning och utvärdering av stödåtgärderna. 
 
EESK anser att artikel 8 i förordning (EG) nr 1260/99 behöver formuleras om och göras mer 
detaljerad så att man skapar en tydlig ram för varje grupp av aktörer i programmets olika faser, från 
utformning till utvärdering, och därmed ger arbetsmarknadens parter möjlighet till reell medverkan. 
 
Den operationella förvaltningen av stödåtgärder bör även fortsättningsvis vara myndigheternas 
befogenhetsområde, så att inte rollerna blir överlappande och otydliga. 
 
Slutligen vore det önskvärt att arbetsmarknadsparternas medverkan präglas av mer djup och större 
ansvar – med tillräckligt administrativt och finansiellt stöd – i förvaltningen av åtgärder som 
finansieras genom strukturfonderna. EESK föreslår därför att en del av anslagen tilldelas som 
globalt stöd (exempelvis 15 procent av det samlade stödramsanslaget) så att medlemsstaterna upp 
till en minimitröskel måste acceptera denna metod som för närvarande tillämpas i alltför liten 
utsträckning. 
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−  Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 

(Tfn (32–2) 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

 

• Ekonomisk och social sammanhållning: regionernas 
konkurrenskraft, styresformer och samverkan 

 
–  Föredragande: Malosse (Arbetsgivargruppen – FR) 

 

−   Referens: Förberedande yttrande – CESE 1178/2003 
 

−   Huvudpunkter: 
 
Genom detta förberedande yttrande som utarbetats på begäran av det italienska ordförandeskapet 
vill EESK framhålla att bristen på sammanhållning inom unionen är en svaghetsfaktor som inte kan 
förnekas, nu när EU behöver hitta en väg till stark tillväxt. Kommittén ger en rad rekommendationer 
för den framtida sammanhållningspolitiken, när det gäller konkurrenskraft, styresformer och 
samverkan. 
 
Med utgångspunkt i de erfarenheter som gjorts förordar EESK en aktiv politik för att stödja 
regionernas konkurrenskraft till förmån för de minst utvecklade länderna och regionerna (mål 1 i 
sammanhållningspolitiken) med betydande medel, inriktade på utbildning, infrastruktur och hållbar 
utveckling, företagaranda samt på de små och medelstora företagen och förmågan hos det civila 
samhällets organisationer att mobilisera aktörerna på lokal nivå. 
 
EESK kräver att EU:s stöd bibehålls för regioner som av statistiska skäl skulle upphöra att vara mål 
1-områden på grund av utvidgningen och att det främst inriktas på åtgärder som stöder 
företagaranda och skapande av arbetstillfällen.  
 
Den nationella och europeiska solidariteten måste bibehållas gentemot regioner som lider av 
allvarliga strukturella nackdelar (regioner i de yttersta randområdena, ö- och bergsregioner, 
svårtillgängliga inlandsområden, glesbygd) vilka behöver särskilt stöd för att undvika avfolkning.  
 
EESK anser framför allt att gemenskapens regionala sammanhållningspolitik bör genomgå en 
genomgripande reform. Syftet med politiken bör vara att öka konkurrenskraften i de av EU:s 
regioner som underutnyttjar sina resurser snarare än att med hjälp av offentligt stöd jämna ut 
skillnader i utvecklingsnivåer. EU bör genom sina insatser skapa ett verkligt mervärde genom att dra 
lärdom av tidigare erfarenheter och utnyttja samarbetet mellan regioner. Genom detta mervärde 
säkerställer man att de regioner som släpar efter i utvecklingen integreras i Europeiska unionens 
övergripande politik.  
 
Det förefaller som om en bättre förvaltning av sammanhållningspolitiken vore nödvändig, eftersom 
detta är en förutsättning för att denna gemenskapspolitik skall kunna skapa ett mervärde. En 
effektiv sammanhållningspolitik skall vara tydlig, lättförståelig och ha stöd av mottagarna som skall 
genomföra den. Den bör i synnerhet omfatta alla de faktorer som kan bidra till den ekonomiska, 
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sociala, kulturella, miljömässiga och mänskliga utvecklingen. Dessa faktorer är allt mer 
sammanflätade. 
 
Mot bakgrund av detta anser kommittén att en bättre ansvarsfördelning mellan Europeiska unionen, 
medlemsstaterna och regionerna krävs för att man skall undvika överlappande förvaltning och 
onödiga förseningar. Unionen bör fastställa de allmänna prioriteringarna med utgångspunkt i 
Lissabonmålsättningarna, regionerna bör tilldelas ansvaret för genomförandet och medlemsstaterna 
bör koncentrera sig på att övervaka genomförandet. 
 
Intresseorganisationer inom arbetsliv och samhälle bör delta i utformningen av prioriteringar med 
utgångspunkt i EU:s mål och i samarbete med de lokala myndigheterna. Vidare bör de få möjlighet 
att delta i uppföljningen och utvärderingen via lokala och regionala samordningskommittéer. Ett 
verkligt partnerskap som omfattar alla ekonomiska och sociala parter i samtliga programfaser är av 
avgörande betydelse, med tanke på att varje tendens till att begränsa partnerskapets betydelse inom 
ramen för initiativen bidrar till att minska och försvaga åtgärdernas räckvidd och potential. 
 
När det gäller effekterna av utvidgningen och globaliseringen bör sammanhållningspolitiken bidra till 
att främja ett polycentriskt EU. För denna grundläggande EU-politik krävs inte enbart gemensamma 
mål, utan även ett erkännande av den europeiska mångfalden. Trots svårigheter i samband med 
genomförandet är det gränsöverskridande och interregionala samarbetet i EU känt som ett viktigt 
integrationsinstrument för regioner som länge levt sida vid sida. I och med den framtida EU-
utvidgningen bör Interreg-programmet förlängas och utvidgas, men då med nya prioriteringar och 
förenklade förvaltningsformer som kan uppnås genom en radikal förändring av förfarandena. 

 
−  Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 

(Tfn ( 32–2) 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

• Gemenskapspolitikens bidrag till den ekonomiska och sociala 
sammanhållningen  

 
–  Föredragande: Dassis (Arbetstagargruppen – EL) 

 

−   Referens: Förberedande yttrande – CESE 1179/2003 
 
−   Huvudpunkter:  

 
När det gäller sammanhållningspolitiken skulle EESK vilja studera detta ämnesområde ytterligare 
och försöka besvara frågor som t.ex. följande: Vilken gemenskapspolitik bidrar till ökad 
sammanhållning? Hur kan man se till att den ekonomiska och sociala sammanhållningen stärks på 
bästa sätt inom EU? I detta yttrande har kommittén dock begränsat sig till att analysera 
sammanhållningsbegreppet och den helhetssyn på den ekonomiska respektive sociala 
sammanhållningen som finns i fördraget. Efter en första, allmän granskning av gemenskapspolitikens 
konsekvenser för den ekonomiska och sociala sammanhållningen drar EESK följande slutsatser: 
 
– För att den ekonomiska och sociala sammanhållningspolitiken skall vara effektiv krävs en 

övergripande regionalpolitik inom EU, så att hänsyn kan tas till effekterna för EU:s regioner 
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och deras utveckling när samtliga gemenskapsåtgärder utformas.  
 
– Utan att underskatta den övriga gemenskapspolitikens roll måste man se över 

transportpolitiken och konkurrenspolitikens bestämmelser för statligt stöd som syftar till 
regional utveckling.  

 
– Eftersom det ännu inte finns någon gemensam skattepolitik bör medlemsstaternas nationella 

skattepolitik utformas med stor hänsyn till den regionala dimensionen och syfta till att stärka 
sammanhållningen utan att åsidosätta konkurrenspolitiken.  

 
Man bör införa särskilda metoder för att mäta effekterna av den politik som förs med stöd av 
artikel 159 på den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Man bör ta fram information om 
varje regions BNP per capita, sysselsättning, arbetslöshet och fattigdom. En särskild studie måste 
också genomföras så att man kan fastställa vilka indikatorer som skall användas, för att den övriga 
politikens effektivitet skall kunna mätas innan och efter det att åtgärderna vidtas. 
 
Enligt EESK är det nödvändigt att utarbeta ett förfarande för den översyn och utvärdering av 
stabilitetspakten som skall ske vart tredje år, både för EU som helhet och för varje enskild region. 
 

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

 
3.  ORGANISATIONEN AV MARKNADEN 

 

•  Horisontella företagskoncentrationer  
 
–  Föredragande: Hernández Bataller (Övriga intressegrupper – ES) 

 
− –  Referens : EGT C 331/18 – 31/12/2002 – CESE 1170/2003 

 
–  Huvudpunkter: 
 

För att företag skall få bättre rådgivning i enskilda fall bör meddelandet i högre grad handla om 
typiska situationer som uppstår i praktiken, och frågor som rör empiriska bevis och beviskvalitet 
bör få större utrymme.  
 
I detta sammanhang menar kommittén att man bör ta hänsyn till andra aspekter som också är 
viktiga för företagskoncentrationer, t.ex. sysselsättning och industripolitik, i framtida överstatliga 
lagstiftningsförslag. 
 

Enligt kommitténs uppfattning måste kommissionen närmare precisera sitt klargörande i utkastet 
till meddelande beträffande definitionerna i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 med avseende på 
"effektivitetsvinsterna". 
 
Å andra sidan anser kommittén att kommissionen borde överväga att låta vissa av de principer, 
kriterier, parametrar och normer som nämns bli rättsligt bindande genom att inkludera dem i 
förslaget till förordning om kontroll av företagskoncentrationer (KOM(2002) 711 av den 
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12 december 2002), så att man stärker rättssäkerheten kring bedömningen av 
företagskoncentrationer.  

 
–  Kontaktperson: Nemesio Martinez  
  (Tfn (32–2) 546 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
•  Kontroll av företagskoncentrationer  
  
–   Föredragande: Sánchez (Arbetstagargruppen – ES) 

 
–  Referens : KOM(2002) 711 slutlig – 2002/0296 CNS – CESE 1169/2003 
 
–  Kontaktperson: Nemesio Martinez   
  (Tfn (32–2) 546 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 
 

4.  INDUSTRIELL OMVANDLING 
 

•  Industriell omvandling/Sammanfattning och prognoser 
 
–  Föredragande: van Iersel (Arbetsgivargruppen – NL) 
 
–  Medföredragande: Varea Nieto (Ledamot – ES) 

 
–  Referens: Initiativyttrande – CESE 1180/2003 

 
– Huvudpunkter: 

 
Syftet med detta yttrande, som är det första av en serie yttranden, är att lyfta fram CCMI:s roll när 
det gäller att främja en direkt dialog med samtliga parter som berörs av strukturomvandling. 
Kunskaper från såväl kol- och stålområdet som andra branscher kommer att tillvaratas. 
Erfarenheten från EESK och EKSG visar att en kontinuerlig, branschbaserad dialog på EU-nivå 
med företrädare för producenter, anställda och andra grupper som representerar det organiserade 
civila samhället (konsumenter, återförsäljare osv.) kan fungera som utgångspunkt för en förnyad 
industripolitik. 

 
Den industriella omvandlingen i Europa har ofta setts som en form av omstrukturering. Det är 
emellertid i praktiken fråga om ett betydligt mer dynamiskt begrepp. 
 
Det handlar å ena sidan om en process inom vilken företagen genomgår en löpande utveckling. Å 
andra sidan har företagsklimatet nära koppling till det europeiska politiska och arbetsmarknads-
mässiga klimatet. I dag är det viktigt att agera i ett tidigt skede för att man på ett bättre sätt skall 
kunna parera strukturomvandlingens ekonomiska, sociala, organisatoriska och miljömässiga 
konsekvenser. 
 
För att skapa bättre villkor för en industriell omvandling som bygger på social sammanhållning och 
konkurrenskraft framför EESK på nytt sina krav om effektiv politik för att åstadkomma följande:  

• Utveckling av de mänskliga resurserna.  
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• Fler och bättre arbetstillfällen på en arbetsmarknad med ökat tillträde för olika grupper.  

• Särskild uppmärksamhet visavi den åldrande förvärvsarbetande befolkningen och åtgärder som 
främjar kvinnornas tillträde till arbetsmarknaden.  

 
EESK anser det vara av största vikt att innovation och forskning stöder Europas ledande ställning i 
fråga om såväl konkurrenskraft som social välfärd. 

 
En effektiv konsekvensanalys av europeisk lagstiftning efterlyses. Därför stöder EESK förslaget att 
inrätta en oberoende rådgivande grupp för att analysera gemenskapslagstiftningens konsekvenser 
för företagen, i syfte att förbättra kvaliteten på densamma. 
 
Kommittén anser att större uppmärksamhet bör riktas mot de konsekvenser som vissa av 
gemenskapens åtgärder och regler kan ha för små och medelstora företag.  
 
EESK anser att den sociala dialogen i företagen och, i tillämpliga fall, dialogen med lokala aktörer 
och offentliga myndigheter, är av central betydelse för att utveckla en produktiv balans mellan 
konkurrenskraft, sociala förhållanden, sysselsättning och miljöhänsyn. 

 
EESK stöder en industripolitik med övergripande målsättningar som samtidigt möjliggör en 
utveckling av sådana sektorsspecifika strategier som är direkt inriktade på industriell omvandling. 

 
En sektorsspecifik politik bör åtföljas av stärkta samrådsförfaranden, deltagande av alla aktörer 
samt förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter inom ramen för den industriella och ekonomiska 
omvandlingen, särskilt i kandidatländerna. EESK anser att man genom att sektorsvis inrätta sådana 
centrum skulle öka möjligheterna att förutse och genomföra industriell omvandling, utarbeta lämpliga 
alternativ och minimera de negativa konsekvenserna. 

 
EESK betonar behovet av att säkerställa att konkurrenskraft och strategier för industriell 
omvandling är effektiva och får ett konsekvent genomförande. CCMI kommer att följa denna 
process på nära håll. I det första fallet kan man planera för särskilda åtgärder under en begränsad 
period i berörda regioner. 

 
Särskilda åtgärder kan behöva vidtas tillfälligt i regioner som är beroende av en enda industri.  
 
EESK rekommenderar att de positiva erfarenheterna med sektorsspecifika program som Rechar, 
Resider och Retext beaktas i samband med moderniseringen av regioner som är beroende av en 
enda industri såväl i de blivande medlemsstaterna som i de nuvarande och att nya former av social 
dialog främjas i dessa länder.  

 
CCMI:s framtida arbete såsom ett organ inom EESK kommer att inriktas på de sektorer eller 
regioner där den industriella omvandlingen är särskilt märkbar och framför allt bestå av följande: 

• Analysera industriell omvandling och dess orsaker ur ekonomiska, sociala och regionala 
aspekter, samt miljöaspekter, och bedöma konsekvenserna av industriell omvandling för 
sektorer, företag, arbetskraft, regioner och miljö.  

• Söka positiva gemensamma vägar att förutse och hantera industriell omvandling, samt söka 
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vägar för EU och medlemsstaterna att förbättra företagens konkurrenskraft och lönsamhet, 
med stöd av dialogen mellan arbetsmarknadens parter och samverkan mellan alla berörda 
aktörer.  

• Söka gemensamma vägar att främja hållbar utveckling och förbättra den sociala och 
territoriella sammanhållningen för att stärka Lissabonstrategin, samt att främja ramar och 
villkor inom vilka industriell omvandling kan äga rum på ett sätt som är förenligt både med 
företagens behov av god konkurrenskraft och med den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen.  

• Främja samordning och konsekvens i gemenskapens åtgärder för de större industriella 
förändringarna i samband med utvidgningen: forskning, konkurrens, ekonomiska, sociala, 
regionala frågor, miljö- och transportfrågor mm. 

 
− Kontaktperson: José Miguel Cólera Rodríguez 

(Tfn (32–2) 546 96 29 – e-post: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int 
 

5.  FÖRSVARSPOLITIK 
 

•  Europeiskt försvar 
 

–  Föredragande : Wilkinson  (Arbetsgivargruppen – UK) 
 

–  Referens: KOM(2003) 113 slutlig – CESE 1160/2003 
 

–  Huvudpunkter: 
 

EESK välkomnar att man inlett processen med att skapa en mer samordnad politik för 
försvarsutrustning i EU som ett led i en livskraftig europeisk säkerhets- och försvarspolitik och att 
man koncentrerar sig på att skaffa de resurser som behövs för att uppfylla de krav man kommit 
överens om inom EU vad gäller den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken inom ramen för den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Fastställda förfaranden på EU-nivå kan leda till högre 
effektivitet och lägre kostnader för de medlemsstater som deltar. 
 
Kommittén delar uppfattningen att ett centralt inslag i den här processen kommer att vara den 
nödvändiga politiska viljan, särskilt när det gäller ökad finansiering. 
 
Det ligger i EU:s politiska och ekonomiska intresse att ha en försvarsindustri som har förmåga att 
konkurrera på världsmarknaden, och kommittén noterar att det redan sker en omstrukturering som 
till stor del beror på marknadstrycket.  
 
Att skaffa och kontrollera relevanta uppgifter om industrierna är en uppgift som utförs bäst på 
medlemsstatsnivå. Uppgifterna bör omfatta antalet sysselsatta inom olika kompetensområden. 
 
EESK är tveksam till att det skulle uppstå ett mervärde som följd av att EU föreslås få en direkt roll 
vid upphandling av försvarsutrustning. 
 
En samstämmig insats för avancerad säkerhetsforskning inom EU är avgörande för kommande 
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framsteg. En avgörande faktor i detta sammanhang är att definiera de "strategiska tekniker för EU" 
som krävs för att överbrygga klyftan i fråga om resurser. 
 
Kommittén ser fram emot att kommentera EU-organet inom området för försvarsresurser i detalj 
när dess roll och andra detaljer har fastställts. 
 
Försörjningstryggheten måste inom den närmaste framtiden fortsätta att vara medlemsstaternas 
ansvar, även om försvarsutrustningsorganet kan spela en viktig roll. 
 

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

 
6.  FORSKNINGSPOLITIK 
 

•  Innovation 
 

– Föredragande : Soares (Arbetstagargruppen – PT) 
 

–  Refere ns : KOM(2003) 112 slutlig – CESE 1175/2003 
 

–   Huvudpunkter: 

Kommittén delar kommissionens sätt att se systematiskt på innovationsprocessen och uppfattningen 
att processen kan ta flera former, även om det i grunden är kompetensen hos de mänskliga 
resurserna – grundlagd genom utbildning – som ger upphov till innovation i företag. EESK anser 
dessutom att uppbyggnad av goda relationer – under frivilliga eller framförhandlade former – 
framför allt på områden som berör mänskliga resueser och sociala, finansiella och miljömässiga 
frågor, är en avgörande faktor för att stärka Europeiska unionens speciella innovationsmodell. 
 
I samband med att man utformar och tillämpar europeisk politik på områden där företag utgör 
drivkraften, vilket är fallet med innovationer, anser EESK att man bör ta hänsyn till att formerna för 
deltagande och medverkan för huvudaktörerna – företagare och arbetstagare – behöver förstärkas.  
 

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

•  Företagaranda (Grönbok) 
 

– Föredragande: Butters (Arbetsgivargruppen – UK) 
 

–  Referens : KOM(2003) 27 slutlig – CESE 1173/2003 
 

–  Huvudpunkter: 

Kommittén välkomnar kommissionens grönbok och att man anser det angeläget att få i gång 
diskussionerna om europeisk företagspolitik bland tjänstemän, politiker och andra berörda. För att 
denna process nu skall få ett bestående värde är det viktigt att det utarbetas en ambitiös men noga 
målinriktad handlingsplan. 
 
Det är tydligt att en bättre balans mellan risk och belöning för företagare är grundläggande för en 
ökad företagsverksamhet och måste löpa som en röd tråd genom hela handlingsplanen. 
 
Kommittén betonar att den offentliga politiken bör målinriktas och försöka ta itu med de mest 
angelägna frågorna först så att samtliga mål slutligen kan genomföras. Bland den långa rad 
politikområden som täcks i grönboken är det därför ett krav att specifika politikområden 
prioriteras i handlingsplanen.  
 
Kommittén lyfter fram flera viktiga insatsområden som borde prioriteras i handlingsplanen: 
 
• Ökad tillträde till offentliga kontrakt för små och medelstora företag.  
 
• En översyn av skattesystemen för små och medelstora företag i EU, bedömning av 

skattenivåer, administration och uppbörd.  
 
• En ökad förståelse för processen kring företagsavvecklingar och för samhällets reaktion på 

företagsledare som dessa omfattas av.  

• Insatser för att främja företagsandan och uppmuntra människor i alla åldrar och med olika 
bakgrund som har den rätta inställningen till att bli företagare.  

• Utveckling av mer systematiska jämförande uppgifter om små och medelstora företag för 
att underlätta mätningen och sätta in vidta lämpliga politiska åtgärder.  

 
– Kontaktperson: Jakob Andersen  
 (Tfn (32–2) 546 92 58 – e-post: jakob.andersen@esc.eu.int) 
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8.  TRANSPORTER OCH TEN 
 

•  TEN-projekt/2004 
 
–  Föredragande: Levaux (Arbetsgivargruppen – FR) 

 
–  Referens: Förberedande yttrande – CESE 1174/2003 
 
–  Huvudpunkter: 

  
Kommittén uppmanar kommissionen att ta hänsyn till nedanstående prioriteringar och förslag i 
samband med att de nya riktlinjerna utarbetas för de alleuropeiska transportnäten: 
 
– De alleuropeiska trafiklederna måste ges högsta prioritet, så att man kan komma till rätta med 

flaskhalsar och bristen på trafiklänkar.  
 
– Subventioneringsgraden bör vara vägledande i större utsträckning, framför allt för 

gränsöverskridande projekt. 
 
– Det bör inrättas en särskild fond för prioriterade projekt inom ramen för de alleuropeiska 

trafiknäten, genom en avgift på en eurocent per liter bränsle som konsumeras på Europas 
vägar. 

 
– Det bör inrättas en europeisk byrå för samordning av transportinfrastruktur. 
 
– Man bör införa sanktioner och straffavgifter när berörda medlemsstater inte respekterar 

uppsatta tidsgränser för investeringsprojekt i det alleuropeiska trafiknätet.  
 

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

 

•  Alleuropeiskt system för inre sjöfart 
 
–  Föredragande: Simons (Arbetsgivargruppen – NL) 

 
– Referens: Initiativyttrande – CESE 1172/2003 
 
I syfte att få till stånd en övergripande lagstiftning och enhetliga bestämmelser för transporter på inre 
vattenvägar rekommenderar EESK följande: 

 
– Nuvarande fördrag, konventioner och bilaterala överenskommelser om nationella och 

internationella vattenvägar bör harmoniseras.  

– Konventioner som redan ingåtts bör ratificeras och genomföras. Europeiska unionens 
nuvarande och framtida medlemsstater uppmanas att göra sitt yttersta för att förhindra att 
lagstiftningen för den inre sjöfarten på olika områden fragmenteras. 

– Med tanke på Donaukommissionens ställning som samordningsfunktion mellan öst och väst, 
mellan Europeiska unionen (och dess medlemsstater) och övriga medlemsstater i 
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Donaukommissionen kan en ny Donaukonvention som ligger i linje CCR:s och EU:s 
bestämmelser utgöra ett positivt steg mot harmonisering 

– Man bör skapa en gemensam grund för lagstiftningen beträffande besättningar i EU, eftersom 
detta är en förutsättning för att säkerställa lika villkor för den inre sjöfarten.  

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

 
9.  ARBETSRÄTT 

 
• Europeiska företagsråd  

 
–  Föredragande: Piette (Arbetstagargruppen – BE) 

 
–  Referens : Förberedande yttrande – CESE 1164/2003 

 
–  Huvudpunkter: 
 

Olika rapporter och studier om överenskommelser och praxis när det gäller de europeiska 
företagsråden bekräftar att de erfarenheter som hittills har vunnits gör det möjligt att dra ett antal 
slutsatser i fråga om hur förhandlingsprocessen inför inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller 
ett förfarande för information till och samråd med arbetstagarna kan genomföras på ett enkelt, 
demokratiskt och effektivt sätt. När det gäller de centrala delarna av direktivet (dvs. hur 
arbetstagarnas rätt till information och samråd kan omsättas i praktiken) finns det också rikliga 
erfarenheter.  
 
EESK har genom sin sammansättning kunnat belysa den dynamiska processen i den sociala dialog 
som förs inom företag och företagsgrupper. Det europeiska företagsrådet är fortfarande en ung 
företeelse, men det utvecklas fortlöpande. Om detta vittnar det stora antal avtal som omförhandlas 
varje år. 
 
Informationsspridningen och samrådet inom det europeiska företagsrådet samt dynamiken i dess roll 
och verksamhet kan verkligen gynna alla berörda aktörer, däribland medborgarna. Mot bakgrund av 
företagens globalisering och omstruktureringar påverkar våra reaktioner på dessa företeelser inte 
bara våra levnads- och arbetsförhållanden, utan också det sociala klimatet utanför företagets 
väggar. 
 
EESK har tagit del av en serie uppgifter om direktivets konkreta tillämpning och de europeiska 
företagsrådens funktion, och kommittén har därmed kunnat ringa in företagsrådens bidrag till den 
sociala dialogen och till den europeiska utvecklingen. Vissa grundläggande frågor är dock ännu 
obesvarade. De berör i huvudsak följande aspekter: 
 
– Frågan om vad som avses med att "ändamålet (…) säkerställs" och "i god tid" när det gäller 

information till och samråd med arbetstagarna?  
 
– Frågan om tillämpningsområdet för direktiv 94/45/EG, till exempel när det gäller 

samriskföretag och möjligheterna till undantag för handelsflottan: Oklart är också själva 
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företagsbegreppet på grund av mångfalden av företagsformer, en mångfald som kommer att 
bli större inom EU genom olika typer av föreningar, kooperativ och ömsesidiga bolag, vikas 
ekonomiska verksamhet blir allt större och alltmer gränsöverskridande. Offentliga företag 
nämns uttryckligen i de nationella genomförandebestämmelserna i två länder: Sverige och 
Spanien.  

 
– Frågan om representationen och proportionaliteten i representationen inom de europeiska 

företagsråden omfattas inte av de transnationella bestämmelserna.  
 
– Frågan om de europeiska företagsrådens påverkan på den sociala dialogen i företaget på 

nationell nivå.  
 
– Frågan om möjligheterna för företrädare för företagsråden att kunna bege sig till de 

driftsställen vars arbetstagare de företräder och föra en dialog med arbetstagarrepresentanter 
på dessa ställen.  

 
– Frågan om förhållandet mellan det europeiska företagsrådet och regleringsmyndigheterna på 

konkurrensområdet. Enligt rådets förordning nr 4064/89 om kontroll av 
företagskoncentrationer kan "fysiska eller juridiska personer som visar ett tillräckligt intresse" 
(särskilt nämns "erkända arbetstagarrepresentanter") höras i samband med granskningen av 
en koncentration som är underställd gemenskapskontroll. För närvarande garanteras dock inte 
arbetstagarföreträdare tillgång till material i ärendet, inte ens icke sekretessbelagda delar av 
detta material. Denna fråga gäller framför allt EU-myndigheterna inom ramen för arbetet 
med en bättre samordning mellan socialpolitik och konkurrenspolitik.  

 
Även inom kommittén går åsikterna isär när det gäller räckvidden av frågorna och diskussionen om 
tillämpningen av direktivet och de europeiska företagsrådens funktion. Vissa ledamöter anser att 
detta förberedande yttrande endast bör vara informativt, utan avsikt att påverka eventuella framtida 
diskussioner mellan arbetsmarknadens parter om översynen av direktiv 94/45/EG, eftersom 
kommissionen i sitt arbetsprogram har planerat att samråda med arbetsmarknadsparterna senast 
hösten 2003. Andra ledamöter anser att de uppgifter som kommittén tagit fram om tillämpningen av 
direktivet och om företagsrådens funktion bör kunna fungera som bas för granskning av de aspekter 
som eventuellt kommer att kräva en översyn av direktiv 94/45/EG. 
 

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

• Program för stöd till icke-statliga ungdomsorganisationer 
 

–  Föredragande: van Turnhout (Övriga intressegruppen – IE) 
 
–  Medföredragande:  Soares (Arbetsgivargruppen – PT) 
    Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
– Referenser: KOM(2003) 272 slutlig – 2003/0113 (COD) – CESE 1165/2003 
 
– Huvudpunkter: 
 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkomnar denna åtgärd som garanterar kontinuitet 
vad gäller finansieringen av organisationer verksamma på europeisk nivå inom ungdomsområdet. 
 
EESK är dock kritisk till förslaget att minska stödet med 2,5 % för varje år efter det tredje året.  
 
EESK välkomnar den bidragsstabilitet som åtgärden kommer att ge Europeiskt ungdomsforum så att 
det fortsätter att växa och förstärkas. 
 
EESK noterar med viss oro de senaste årens trend där en gradvis minskning av bidragen till vissa 
internationella ungdomsorganisationer har observerats. EESK uppmanar Europaparlamentet, rådet 
och Europeiska kommissionen att göra en aktiv insats för att öka denna budgetpost. Vi bör vara 
medvetna om att tillväxten och utvecklingen av internationella ungdomsorganisationer är ytterst 
viktig för Europas framtid och utveckling. 
 
EESK noterar att förslaget täcker perioden 2004–2006. Vi uppmanar kommissionen att inleda 
arbetet och genomföra ett så omfattande samråd som möjligt för hur budgetpost 2006 skall 
behandlas. 
 
Det är mycket viktigt att rekommendationerna i kommissionens utvärderingsrapport om stöd till 
internationella icke-statliga ungdomsorganisationer genomförs omedelbart. 
 
Kommittén konstaterar att detta är ett av många kommissionsförslag om gemenskapens 
handlingsprogram och åtgärder på olika områden som lagts ut på remiss. EESK förordar med kraft 
att kommissionen antar ett konsekvent förhållningssätt på alla dessa områden, särskilt när det gäller 
finansieringskriterierna. 
 

– Kontaktperson: Stefania Barbesta 
 (Tfn ( 32–2) 546 95 10 – e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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11.  EU–MEDELHAVSLÄNDERNA 
 
• För ett ökat deltagande av det organiserade civila samhället inom 

partnerskapet EU–Medelhavsländerna  
 

–  Föredragande: Dimitriadis (Arbetsgivargruppen – EL) 
 

–  Referens : Informationsrapport – CESE 217/2003 fin 
 

–  Huvudpunkter: 

De årliga toppmötena mellan ekonomiska och sociala råd och motsvarande institutioner inom EU 
och Medelhavsländerna som anordnas sedan 1995 har som målsättning att bidra till en större 
förståelse för de stora frågorna som rör partnerskapet EU-Medelhavsländerna och att öka den 
ömsesidiga kunskapen om de ekonomiska och sociala förhållandena. 
 
Vid det senaste toppmötet mellan EU och Medelhavsländerna i Aten beslöts att nästa möte skulle 
äga rum på Malta år 2003. 
 
Förberedelsegruppen för toppmötet består förutom av Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén av Greklands ekonomiska och sociala råd (OKE) och Maltas råd för ekonomisk och 
social utveckling (MCESD). EESK är ständig medlem i kommittén för förberedelser inför 
toppmötena mellan EU och Medelhavsländerna och bidrar bland annat genom att årligen utarbeta en 
monografi i form av en informationsrapport. 
 
Ämnena i monografierna är följande:  
 
–  "För ett ökat deltagande av det organiserade civila samhället inom partnerskapet EU–

Medelhavsländerna på nationell och regional nivå". Utarbetandet kommer att ledas av EESK i 
samarbete med Tunisiens och Portugals ekonomiska och sociala råd och det nationella 
ungdoms- och framtidsrådet i Marocko (CNJA). 

 
–  "Ny kunskap, nya arbetstillfällen – Effekterna av ny teknologi". Arbetet leds av Frankrikes 

ekonomiska och sociala råd i samarbete med Algeriets ekonomiska och sociala råd, italienska 
CNEL och Spaniens, Greklands och Tunisiens ekonomiska och sociala råd. 

 
EESK:s yttrande behandlar hur man på nationell och regional nivå, genom t.ex. information, 
rådgivning och genomförande, skall involvera det organiserade civila samhället i EU-
Medelhavsländernas partnerskap för att uppmuntra till ett djupare engagemang.  
 
EESK anser att demokratibegreppet i Medelhavsländerna inte får och inte bör ses utifrån exakt 
samma kriterier som i väst, även om det för den skull inte får avvika från de grundläggande 
demokratiska principer som är förhärskande i världen. Dessa principer har utformats efter 
omfattande social kamp och bekräftats av internationella organ och i internationella fördrag. 
 
Tyvärr tycks det civila samhället i partnerländerna för närvarande i alltför liten utsträckning 
involveras i och informeras om partnerskapet, både från regeringarnas och EU:s sida. 
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EESK vill särskilt framhålla följande synpunkter: 
 
• Kommittén anser att det är absolut nödvändigt att förenkla de förfaranden som tillämpas när 

det civila samhället vill dra nytta av de olika stödprogrammen.  
 
• Ett ökat informationsflöde är en avgörande faktor. 
 
• Det bör inrättas ett nätverk mellan EU:s och partnerländernas ekonomiska och sociala råd på 

Internet, i vilket även det civila samhällets nationella organisationer bör ingå. 
 
• Med hjälp av ökade satsningar bör man verka för att skapa en ram för samarbete och 

strukturerad dialog mellan det organiserade civila samhällets representanter och 
partnerländernas regeringar, snarare än att upprätta nya strukturer.  

• Kommittén ställer sig bakom kommissionsordförande Romano Prodis fördömande av att 
terroristhot används som förevändning för att begränsa människors politiska och sociala 
rättigheter.  

• Det civila samhället måste få kunna skapa gemensamma nätverk mellan de olika samhällena.  

• Antalet småskaliga projekt bör öka.  

• Det civila samhället bör fungera som en viktigt aktör som främjar dialog mellan 
partnerländerna. 

• Migrationsfrågan bör ges särskild uppmärksamhet. 

• Internationella valutafondens och Världsbankens medverkan i Medelhavsområdets utveckling 
är särskilt värdefull, framför allt när det gäller att stärka organisationerna i det civila 
samhället. 

 
EESK vidhåller att samarbetet på regional och subregional nivå bör stärkas. För att partnerländerna 
skall kunna behålla sin nationella identitet, civilisation, kultur, värdegrund och historia är den enda 
lösningen att länderna går samman och fastställer på vilket sätt de bäst slår vakt om de egna 
särdragen, så att man endast använder sig av EU för en social, politisk och ekonomisk 
modernisering. Med en sådan framtidsvision anser kommittén att partnerskapet mellan EU och 
Medelhavsområdet kan spela en viktig roll i den regionala integrationen mellan partnerländerna, 
eftersom EU skulle kunna kompensera den brist på förtroendekapital som präglar de ömsesidiga 
relationerna mellan dessa länder. Tack vare Barcelonaprocessen kan och bör EU stå som garant 
för de åtaganden som de regionala samarbetspartnerna kommit överens om, och förhindra att 
integrationsprocessen påverkas av att samarbetspartnerna inte fullföljer sina åtaganden.  
 

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

 
12.  INFORMATIONSKOMPONENTER 
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•  Ändringar/Media – Utbildning 2001–2005 
  
–  Föredragande: Braghin (Arbetsgivargruppen – IT) 

 
– Referens: KOM(2003) 188 slutlig – 2003/0064 COD – CESE 1163/2003 

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

 

•  Ändringar/Media plus 
  
–  Föredragande: BRAGHIN (Arbetsgivargruppen – IT) 

 
– Referens: KOM(2003) 191 slutlig – 2003/0067 COD – CESE 1163/2003 
 
–   Kontaktperson: Raffaele Del Fiore 

(Tfn (32–2) 546 97 94 – e-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
13.  JORDBRUK 
 

•  Fetthalt i mjölk (Finland och Sverige) 
 

– Huvudföredragande: Nilsson (Övriga intressegrupper – SE) 
 

–  Referens : KOM(2003) 372 slutlig – 2003/0144 CNS – CESE 1177/2003 
  
–  Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
  (Tfn (32–2) 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
14.  MILJÖ 
 

•  Liv (Ändring) 
  
–   Huvudföredragande: Chiriaco (Arbetstagargruppen – IT) 

 
–  Referens: KOM(2003) 402 slutlig – CESE 1176/2003 
   
–  Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio 
 (Tfn (32–2) 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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15. KODIFIERING OCH FÖRENKLING AV LAGSTIFTNINGEN 
 

•  Kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik 

 
– Föredragande: Florio (Arbetstagargruppen – IT) 

 

−   Referens: KOM(2003) 298 slutlig – 2003/0103 (CNS) 1167/2003 
 

−   Huvudpunkter: 
Kommittén stöder kommissionens förslag. 
 
− Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 

(Tfn (32–2) 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

• Sammanhållningsfonden (kodifiering) 

–  Föredragande: Silva (Övriga intressegrupper – PT) 
 

−   Referens: KOM(2003) 352 slutlig – 2003/0129 (AVC) – CESE 1168/2003 
 

−   Huvudpunkter: 
 Kommittén stöder kommissionens förslag. 
 
−  Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 

(Tfn (32–2) 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

•  Förbudsföreläggande/konsumentskydd 
 

–  Föredragande: Burani (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
–  Referens: KOM(2003) 241 slutlig – 2003/0099 COD – CESE 1162/2003 
 
– Kontaktperson: Joao Pereira dos Santos 
 (Tfn (32–2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

•  Elektrisk utrustning 
 

– Föredragande: Green (Arbetsgivargruppen – DK) 
 

– Referens: KOM(2003) 252 slutlig – 2003/0094 COD – CESE 1161/2003 
  
–  Kontaktperson: Jakob Andersen  
 (Tfn (32–2) 546 92 58 – e-post: jakob.andersen@esc.eu.int) 

 
 

 
 


