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Plenarsessionen den 17–18 juli gästades av kommissionsledamot Anna Diamantopoulou, som höll ett 

anförande om unionens politik beträffande sysselsättning och sociala frågor, och Claus  Fredriksen, 
arbetsmarknadsminister i Danmark, som redogjorde för Danmarks prioriteringar under det danska 
ordförandeskapet. Anförandena följdes av en allmän debatt. Dessutom diskuterade och antog 
kommittén den uppdaterade arbetsordningen.  
 

1. KONSUMENTFRÅGOR 
 

• Tjänster i allmänhetens intresse 
Föredragande: HERNÁNDEZ BATALLER (Övriga intressegrupper – E) 

 

– Ärende: Förberedande yttrande – CES 860/2002 
 

– Huvudpunkter: 
 
Vid plenarsessionen i november 2001 och därefter i en skrivelse av den 10 januari 2002 ombad 
kommissionens ordförande Romano Prodi Ekonomiska och sociala kommittén att utarbeta detta 
förberedande yttrande.  
 
Allmännyttiga tjänster spelar en avgörande roll i medborgarnas vardag. De är ett av de värden som 
ligger till grund för den europeiska sociala modellen. I detta avseende vill kommittén framhålla följande: 
 
– Kommittén anser att det i EG-fördragets artikel 3 bör anges att tillhandahållandet av tjänster av 

allmänt intresse är en av de åtgärder som gemenskapen bör utveckla i syfte att uppnå sina 
målsättningar. 

– Enligt kommitténs uppfattning är det viktigt att kommissionen lägger fram ett förslag till 
ramdirektiv som befäster de politiska principerna för ekonomiska tjänster i allmänhetens intresse 
och ger medlemsstaterna möjlighet att agera flexibelt på detta område. I vissa fall kan det vara 
lämpligt att utarbeta branschspecifika direktiv som komplement till ramdirektivet.  

– Det är viktigt att inrätta en skyddsmekanism så att man skall kunna slå vakt om konsumenternas 
rättigheter och för att konsumenterna snabbt och effektivt skall kunna ta tillvara sina rättigheter. 

– I syfte att utveckla medborgarnas demokratiska deltagande bör de som förvaltar tjänsterna av 
allmänt intresse kunna rådfråga användarna, framför allt olika konsumentorganisationer, 
arbetstagarna och deras representanter när det gäller planeringen av tjänster. 

– Kommittén anser att det bör inrättas en observationsgrupp för tjänster av allmänt intresse, med 
uppdraget att utvärdera dessa tjänster i medlemsstaterna. 
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– EESK anser att man genom att skilja mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet 
uttryckligen bör se till att konkurrensregler och inre marknadens bestämmelser inte tillämpas på 
tjänster som tillhandahålls inom de nationella utbildningssystemen, som är anslutna till det 
grundläggande socialförsäkringssystemet eller som tillhandahålls av instanser som drivs för 
sociala, välgörande, kulturella eller icke-vinstgivande ändamål. 

– Kommittén betonar att det krävs ett särskilt perspektiv på public -serviceföretagens 
tillhandahållande och finansiering av radio- och tv-sändningar, i syfte att slå vakt om ett antal 
grundläggande rättigheter. 

 

Kontaktperson:  Raffaele Del Fiore (Tfn: (32-2) 546 9794 - e-post: 
raffaeledelfiore.@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
 
 

2. SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK OCH REGIONALPOLITIK 
 

• ”En strategi för ekonomisk och social sammanhållning inom EU” 
Föredragande: CHRISTIE (Arbetstagargruppen – UK) 

 

− Ärende: Initiativyttrande – CES 866/2002 
 

– Huvudpunkter: 
 
Detta yttrande utgör kommitténs bidrag till debatten om sammanhållningspolitikens framtid. Med 
utgångspunkt i de resultat som hittills uppnåtts och de objektiva svårigheter som denna politik kommer 
att stöta på i framtiden vill kommittén peka på de utmaningar som EU står inför (utvidgningen, 
globaliseringen, större obalans centrumperiferi, den makroekonomiska stabiliteten, osv.) och visa på de 
åtgärder som enligt kommittén bör vidtas. Bland dessa åtgärder märks följande: 
 
– Fortsatt mål 1-stöd efter år 2006. 
 
– Åtgärder för att rätta till de negativa statistiska följderna av utvidgningen på den genomsnittliga 

BNP per capita. 
 
– En höjning av taket på 0,45 % av BNP för strukturfonderna. 
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– Inrättande av ett budgetinstrument för stabilisering av de regionala inkomsterna i händelse av 
oförutsedda ekonomiska chocker. 

 
– En stärkning av programmet för gemenskapsinitiativ. 
 
– En öppen samordningsmetod för att kunna hantera problem när det gäller ekonomisk och social 

sammanhållning i mål 2-regioner.  
 
– Prioritering av investeringar i missgynnade områden. 
 

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

 

• "Sammanhållningspolitikens framtid inför utvidgningen och övergången till 

en kunskapsbaserad ekonom "  
 Föredragande:  MALOSSE (Arbetsgivargruppen – F) 

 

– Ärende: Initiativyttrande – CES 848/2002 
 

– Huvudpunkter: 
 
I detta tilläggsyttrande till det yttrande om den andra sammanhållningsrapporten som antogs den 
25 april 2001 ställer sig kommittén positiv till en grundläggande reform av de allmänna principerna, 
villkoren, förfaringssätten och utbildningen inom ramen för sammanhållningspolitiken inför 
kandidatländernas anslutning till EU.  
 
För att kunna få till stånd den nödvändiga förenklingen av förfarandena föreslår kommittén att man 
inrättar en enda fond som är tillräckligt flexibel och som bidrar till att förenkla förfarandena och öka 
synligheten. 
 

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

 
 

* 
 

*          * 
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3. FÖRETAGSKLIMATET, HANDELN OCH INRE MARKNADEN  

 

• "Direktbeskattning av företag" 
Föredragande:  MALOSSE (Arbetsgivargruppen – F) 

 

− Ärende :  Initiativyttrande – CES 850/2002 
 

– Huvudpunkter:  
 

EESK stöder först och främst Europeiska kommissionens förslag att påskynda åtgärderna för att 
undvika dubbelbeskattning. Vi stöder i synnerhet förslaget om ett "gemensamt forum för 
transferprissättning i EU". 
 
EESK anser att man måste skapa en grund för öppenhet i EU:s skattesystem, eftersom det är en 
förutsättning för sunda konkurrensvillkor. Utifrån den synvinkeln är kommissionens fjärde alternativ, en 
harmoniserad skattebas, det enda som uppfyller denna målsättning.  
 
En harmoniserad skattebas för samtliga företag i EU är en målsättning som är förenlig med 
medlemsstaternas och EU-regionernas suveränitet på skatteområdet, eftersom det innebär att de 
bevarar möjligheten att fastställa skattesatsen. Det bör understrykas att en harmoniserad skattesats – 
tack vare den öppenhet det skulle innebära – skulle göra det möjligt för de ekonomiska aktörerna att 
utöva starka påtryckningar på de nationella myndigheterna, vilket inte är fallet i dag på grund av att 
skattesystemen är så ogenomträngliga.  
 
EESK ställer sig positiv till att en harmonisering av skattesatsen provas på företag som bildas enligt 
Europabolagsordningen under förutsättning att man inte ger dem skattemässiga fördelar jämfört med 
andra företag. För att uppmuntra dem och för att göra Europabolagsordningen attraktiv skulle man 
emellertid kunna erbjuda dem en konsoliderad skattebas – i enlighet med Europeiska kommissionens 
andra alternativ – vilket skulle vara en fördel i fråga om förenkling för företag med gränsöverskridande 
verksamhet. 

 

Kontaktperson: Alberto Allende (Tfn: (32-2) 546 9679 - e-post: alberto.allende@esc.eu.int) 
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• Kontroll av företagskoncentrationer 
Föredragande: LAGERHOLM  (Arbetsgivargruppen – S) 

 
– Ärende: KOM(2001) 745 slutlig – CES 862/2002 

 

– Huvudpunkter:  
 

Kommittén välkomnar att kommissionen inleder debatten om hur hela det europeiska systemet för 
koncentrationskontroll skall förbättras och att man lägger fram konstruktiva förslag till förändring i 
syfte att göra det europeiska fusionskontrollförfarandet snabbare och enklare. 

 
I yttrandet behandlar kommittén utförligt de rättsliga, materiella och förfaranderelaterade frågor som 
tas upp i grönboken. 

 

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

 
• Särskilda regler för resebyråer 

Föredragande: WALKER (Arbetsgivargruppen – UK) 

 
− Ärende : KOM(2002) 64 slutlig – 2002/0041 CNS – CES 852/2002 

 

– Huvudpunkter:   
 

Kommittén välkomnar i stort kommissionens förslag, men vill framföra följande synpunkter:  
 
– Kommittén beklagar att medlemsstaterna får möjlighet att välja hur det allmänna 

vinstmarginalsystemet skall tillämpas. 
 
– Kommittén ser med oro på de komplikationer som kan bli ett resultat av möjligheterna att välja att 

inte tillämpa systemet. 
 
– Kommittén förutspår svårigheter när det gäller att få aktörer utanför EU att följa bestämmelserna. 

Om det inte går att säkerställa efterlevnaden på ett tillfredsställande sätt kan inte incitamentet för 
aktörer inom EU att etablera sig offshore avlägsnas. 

 
Kontaktperson: Katarina Lindahl (Tfn (32– 2) 546 9254 - e-post : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

• Europeisk avtalsrätt 
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Föredragande: RETUREAU  (Arbetstagargruppen – F) 

 
– Ärende: KOM(2001) 398 slutlig –  CES 836/2002 

 

Kontaktperson: João Pereira dos Santos (Tfn: (32-2) 546 9245 - e-post:  
joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Tull 2007 
Föredragande:  SIMPSON   (Övriga intressegrupper – UK) 

 
– Ärende  : KOM(2002) 26 slutlig – 2002/0029 COD –  CES 837/2002 

 

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

• Förbättra skattesystemens funktionssätt på den inre marknaden (Fiscalis 2007-

programmet) 
Föredragande: BENTO GONÇALVES (Övriga intressegrupper – P) 

 
− Ärende : KOM(2002) 10 slutlig – 2002/0015 COD – CES  851/2002  

 

– Huvudpunkter:  
 

Kommittén ställer sig bakom kommissionens förslag att fortsätta det första Fiscalis-programmet genom 
att anpassa det till de nya förhållandena på ekonomi- och beskattningsområdet. Dessutom 
uppmärksammar förslaget särskilt kandidatländerna och utvidgar Fiscalis 2007-programmets räckvidd, i 
enlighet med kommitténs rekommendation 1997, till att omfatta även det viktiga området direkt 
beskattning. 

 
Kontaktperson: Alberto Allende(Tfn: (32-2 )546 9679 - e-post: alberto.allende@esc.eu.int) 

• Strategin för inre marknaden 
Föredragande:  WALKER   (Arbetsgivargruppen – UK) 

 
– Ärende: KOM(2002) 171 slutlig –  CES 871/2002 
 

– Huvudpunkter:  
 

Kommissionens meddelande är den tredje årliga översynen av strategin för den inre marknaden som 
inleddes i november 1999. Här sammanförs de olika komponenterna i inremarknadspolitiken till ett 
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enda dokument, och vägledning ges för de närmaste 18 månaderna. Dokumentet baseras på en analys 
av de områden där inre marknaden behöver förbättras, och det innehåller ett antal målinriktade 
åtgärder som skall fylla dessa luckor. 
 
Kommittén noterar att kommissionen erkänner att den har missat några av de tidsgränser som den 
själv har satt upp, t.ex. för handlingsplanen för bättre lagstiftning. Detta är något som kommittén redan 
påpekat i ett tidigare yttrande. Kommittén stöder dock kommissionens bedömning att det huvudsakligen 
är Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna som är skyldiga till denna avsaknad av framsteg. 

 
För att EU-lagstiftningen skall kunna överföras till den nationella lagstiftningen på ett så enhetligt sätt 
att inre marknaden kan genomföras, krävs det också att ett antal villkor uppfylls så att processen kan 
slutföras. De viktigaste villkoren är följande:  

• Överföringen av lagstiftningen skall ske på ett enhetligt sätt och i tid. 

• De administrativa resurser som behövs för ett effektivt genomförande skall skapas. 

• Den politiska viljan att säkerställa genomförandet skall omvandlas till handling.  
 
I yttrandet kommenterar och stöder kommittén kommissionens förslag till målinriktade åtgärder på 
följande områden: 

• Modernisera marknaderna. 

• Förbättra näringslivets villkor. 

• Möta medborgarnas behov. 

• Förbereda utvidgningen. 
 

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

* 
 

*          * 
 
 

4. UTVIDGNIGNEN 
 

• Rumänien på väg mot anslutning 
Föredragande: BEDOSSA (Övriga intressegrupper – F) 

 

− Ärende: Initiativyttrande – CES 858/2002 
 

– Huvudpunkter:  
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Det är av avgörande betydelse för Rumäniens EU-medlemskap att det organiserade civila samhällets 
viktiga roll i ett demokratiskt samhälle inte bara erkänns i teorin utan också i praktiken, både genom en 
social dialog och genom en civil dialog, som ännu inte utvecklats i tillräckligt stor utsträckning. 
 
Rent allmänt anser EESK att Rumänien gjort framsteg i arbetet när det gäller Köpenhamnskriterierna 
och med att anta EG-rättens bestämmelser, men att dessa framsteg inte nödvändigtvis motsvaras av 
en förbättrad administrativ kompetens eller ett bättre genomförande av lagstiftningen. 
 

Kontaktperson: Nicola Murray (Tfn: (32-2) 546 9628 e-post : nicola.murray@esc.eu.int) 

  
• Sloveniens framsteg på vägen mot anslutning 
 Föredragande: CONFALONIERI (Övriga intressegrupper – I) 

 
– Ärende: Initiativyttrande – CES 870/2002 

 
– Huvudpunkter:   
 
Kommittén välkomnar Sloveniens framsteg. 

 
Från slovensk sida har man varit tillmötesgående och beredd att anpassa sig till EU på alla områden, 
från det politiskt-institutionella till det ekonomiska och sociala, liksom på kultur- och 
informationsområdet. Ett bevis på detta är att 90 % av kapitlen i gemenskapens regelverk har 
införlivats och genomförts, och att man har utvecklat utbyte och samarbete med Tyskland, följt av 
Italien, Frankrike och Österrike. 
 
Kommittén betonar den strategiska betydelsen av Sloveniens anslutning till EU för stabiliteten i 
Balkanområdet.  
 
Kommittén konstaterar att Slovenien har fått en viktig marknadsposition för EU, och håller på att 
förstärka den. I sitt yttrande analyserar kommittén följande aspekter: 
 

– Historisk-kulturella identiteter och minoriteter i ett anslutningsperspektiv, 

– Övergångsprocessen, privatiseringsutvecklingen, öppnandet av marknaden för investeringar 
utifrån, sysselsättningspolitiken, arbetsmarknaden, 

– Arbetsmarknadens parter och utvecklingsstrategierna för framtiden, 

– Läget i Slovenien rörande miljö, transporter, turism, social service och konsumentskydd.  
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Övergången från envälde till pluralistisk demokrati och omställningen från planekonomi till 
marknadsekonomi leder till en omvandling av samhället och förändring av de sociala relationer, 
behov och strävanden som styr individers och gruppers beteenden, och allt detta formas efter de 
befintliga modellerna.  

 
Kontaktperson: Jacques Kemp (Tf: (32-2) 546 9810 - e-post : jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
 

5. SYSSELSÄTTNING, SOCIALA FRÅGOR OCH UTBILDNING 
 

• Ny arbetsmiljöstrategi 
Föredragande: ETTY (Arbetstagargruppen – NL) 

 
– Ärende: KOM(2002) 118 slutlig – CES 855/2002 

 
– Huvudpunkter:    
 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén erinrar om sitt tidigare förberedande yttrande. 
Kommissionen har i stor utsträckning tagit hänsyn till synpunkterna i detta yttrande. De stora 
problemen inom arbetsmiljöområdet tas upp, men det saknas framför allt en handlingsplan och denna 
brist är oroande. Kommittén sätter den i samband med något som EESK upprepade gånger har 
uttryckt oro för, nämligen bristen på resurser. Kommittén anmodar kommissionen att så snart som 
möjligt presentera en handlingsplan för hur strategin skall genomföras. 

 
Avsnitten om kön och ålder återspeglas inte i dokumentets åtgärdsinriktade del. De siffror som 
kommissionen anger för följdverkningarna i form av förlust av produktionskapacitet samt 
kompensationsbetalningar och förmåner förefaller vara alldeles för låga. 
 
Viktiga inslag i meddelandets åtgärdsinriktade del behandlar de planerade lagstiftningsinsatserna i 
ergonomiska frågor. Direktivet om bildskärmsarbete är inget lämpligt instrument för kompletterande 
åtgärder mot skador av repetitiv stress, eftersom det finns många fler sådana riskfaktorer som inte är 
kopplade till arbete vid en bildskärm. Kommittén hänvisar också till sina kommentarer om psykosociala 
riskfaktorer i sitt tidigare yttrande. 
 
Kommittén anser det vara intressant att se hur kommissionen tänker sig att främja välbefinnande på 
arbetsplatsen.  
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Ett viktigt inslag i kommitténs förberedande yttrande var förslagen om öppen samordning. Kommittén 
hade gärna sett ännu starkare stöd för detta. Medlemsstaterna skall inte bara uppmuntras, utan 
förväntas komma fram till gemensamma preciserade mål för minskning av arbetsrelaterade olyckor 
och sjukdomar.  

 
Kommittén är något besviken över att små och medelstora företag uppmärksammas i relativt liten 
utsträckning.  
 
Det sägs ingenting i meddelandet om erkännande av arbetsrelaterade sjukdomar. Kommittén 
understryker vikten av att harmonisera statistiken om arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar. 
 
Kommittén stöder kommissionens idé om att inrätta ett ”riskobservatorium” som i synnerhet inriktar sig 
på nya risker. 
 
Kommittén rekommenderar starkt att kommissionen ser till att den egna upphandlingspolitiken 
innefattar en hälso- och säkerhetsklausul. Kontrakt bör bara tilldelas entreprenörer som har och följer 
en skälig säkerhets- och hälsopolicy. 
 

Kontaktperson: Alan Hick (Tfn:(32-2) 546 9302 - e-post : alan.hick@esc.eu.int) 

  
• Statligt sysselsättningsstöd 
Huvudföredragande:  ZÖHRER (Arbetstagargruppen – A) 
 

– Ärende : EGT C  88/2, 14.4.2002 – CES 864/2002 
 

– Huvudpunkter: 
 

Kommittén ställer sig bakom huvuddragen i förslaget, men vill framföra följande ståndpunkter: 
 
– Enligt kommitténs uppfattning bör den föreslagna förordningen även kunna tillämpas på stöd till 

projekt som syftar till att främja "skyddade arbetsplatser". Sådan verksamhet kan inte jämställas 
med kommersiella företag. 

 
– Kommittén föreslår att det anges en högsta gräns för stödnivån på 20 % för företag och 

organisationer inom den sociala sektorn. 
 
– Man bör räkna med att kommissionens rekommendation av den 3 april 1996 beträffande 

definitionen av små och medelstora företag eventuellt måste anpassas under den tid som 
förordningen är i kraft. 
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– I förordningen måste man även ta hänsyn till de ungdomar som i samband med varvad utbildning 

och praktik redan har haft ett anställningsavtal.  
 
– Den föreslagna åldersgränsen för äldre arbetstagare är alltför restriktiv. 
 
– Den genomsnittliga perioden på två år som man utgår från vid beräkning av arbetslöshetsgraden 

för kvinnor förefaller för lång. 
 
– Kommissionens definition av funktionshindrade arbetstagare är för restriktiv. 
 
– Man bör sträva efter en enklare metod för beräkning av stödnivån. 

 

Kontaktperson: Alan Hick (Tfn: (32-2) 546 93 02 - e-post : alan.hick@esc.eu.int) 
 

• "Hälsa och säkerhet I arbetet för egenföretagare" 
Föredragande: SCHWENG (Arbetstagargruppen – A) 

 

– Ärende: KOM(2002) 166 slutlig - 2002/0079 (CNS) – CES 863/2002 
 

– Huvudpunkter: 
 

EESK välkomnar att kommissionen föreslagit ett icke-bindande instrument men beklagar att den inte i 
större utsträckning skiljer mellan egenföretagare och arbetstagare. Kommittén anser att 
egenföretagare endast bör omfattas av lagstiftningen för säkerhet och hälsa i arbetet när arbetstagare 
som samarbetar med egenföretagare kan komma i fara. 
 
EESK hänvisar också till att ramdirektiv 89/391, som medlemsstaterna införlivat i sin lagstiftning, 
fastställer rättigheter och skyldigheter för arbetstagare och arbetsgivare. Om egenföretagare skall 
omfattas av ramdirektivet kan man inte behålla denna klara uppdelning. 
 
Det vore positivt om rådets rekommendation inte bara fastställde lagstiftande åtgärder utan även andra 
åtgärder som gör egenföretagare mer medvetna om sin egen säkerhet och hälsa. 
 
EESK välkomnar och stöder rekommendationerna beträffande tillgången till myndigheter eller organ 
för att säkerställa att egenföretagare får ta del av relevant information. EESK ställer sig även bakom 
rekommendationen om tillgången till fortbildningsåtgärder. 
 

Kontaktperson : Alan Hick (Tfn: (32-2) 546 93 02 - e-post : alan.hick@esc.eu.int) 
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• Integration av funktionshindrade i samhället 
 Föredragande: CABRA DE LUNA (Övriga intressegrupper – E) 
 

–  Ärende: Initiativyttrande – CES 853/2002 
 

–  Huvudpunkter:  
 
Bland de konkreta förslag som Europeiska ekonomiska och sociala kommittén lägger fram för att 
integrera de funktionshindrade i samhället finns följande: 

– Ett särskilt handlingsprogram bör upprättas på EU-nivå. 

– Stöd bör ges till inrättandet av en öppen samordningsmetod inom handikappområdet. 

– Deltagande från representativa handikapporganisationer i den civila dialogen på EU-nivå bör 
säkerställas och stärkas och organisationer och stiftelser som sysslar med välgörenhet bör 
engageras. 

– Ett EU-direktiv med utgångspunkt i artikel 13 bör antas i syfte att förbjuda diskriminering av 
funktionshindrade inom alla områden. 

För att öka sysselsättningsgraden för funktionshindrade bör följande göras:  

– EU:s medlemsstater bör se till att EU:s direktiv om likabehandling på arbetsplatsen genomförs. 

– Kommissionen bör föreslå en stärkning av nuvarande riktlinje 7 i sysselsättningsriktlinjerna. 

– Arbetsmarknadsparterna på EU-nivå bör föreslå nya initiativ när det gäller sysselsättning för 
funktionshindrade.  

– EU:s direktiv om offentlig upphandling bör ändras så att det blir möjligt för offentliga myndigheter 
att ta med anställning av funktionshindrade bland tilldelningskriterierna. 

– EU:s arbetskraftsundersökning bör inbegripa information om de funktionshindrades situation på 
arbetsmarknaden.  

 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén åtar sig härmed att integrera handikapperspektivet i sitt 
arbete och kommittén kommer att ta aktiv del i utvärderingen av Europeiska handikappåret. 
 

Kontaktperson: Susanne Johansson (Tfn: (32-2) 546 96 19 – e-post : 
susanne.johansson@esc.eu.int) 
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• Rätt till familjeåterförening 
  Huvudföredragande: MENGOZZI (Övriga intressegrupper – I) 
 

– Ärende : KOM(2002) 225 slutlig – 1999/0258 (CNS) – CES 857/2002 
 

– Huvudpunkter: 
 

Kommissionens nya förslag omfattar en rad förfaranden som är av mer restriktivt slag än de som 
föreskrevs i direktivförslaget. Ändringarna återspeglar den huvudlinje som växt fram under 
diskussionerna i rådet. 

 
De ändrade förslag som verkar kunna få störst konsekvenser är följande: 
 
– Förutsättningen att ha "välgrundade utsikter att få ett varaktigt uppehållstillstånd”. 
 
– Det undantag som föreslås gör det möjligt för en medlemsstat att när det gäller en minderårig som 

är över 12 år pröva om barnet ”uppfyller ett kriterium om integration, om deras lagstiftning vid den 
tidpunkt då detta direktiv antas föreskriver en sådan prövning”. 

 
– Tidsfristen för underrättelse om beslut avseende återförening har förlängts från 6 till 9 månader. 
 
– Medlemsstaterna får kräva att sökanden skall ha vistats lagligen på deras territorium under en 

period som inte får överstiga två år. 
 
– För att styrka ”familjebanden” (artikel 5.2) får medlemsstaterna hålla samtal och göra de 

utredningar som bedöms nödvändiga. 
 
– I kapitlet ”Påföljder och rättsmedel” fastställs att det är normalt att kräva att en tredje lands-

medborgare har ett moraliskt sett oklanderligt familjeliv.  
 
Kommittén tar bestämt avstånd från de omfattande ändringar som texten från 1999 tillfogats men vill 
trots detta inte formellt avge ett yttrande som är negativt till förslaget. Det är vår förhoppning, snarare 
än vår övertygelse, att förslaget på så sätt handläggs snabbare och att ett slutgiltigt antagande av 
dokumentet kan komma till stånd. 
 

Kontaktperson: Alan Hick (Tfn: (32-2) 546 93 02 – e-post : alan.hick@esc.eu.int) 

  
• Den socialpolitiska dagordningen – Resultattavla 

Föredragande:  BLOCH-LAINÉ (Övriga intressegrupper – F) 
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 Medföredragande: M. KORYFIDIS (Arbetstagargruppen – EL) 

 
– Ärende: KOM(2002) 89 slutlig – CES 856/2002 

 
– Huvudpunkter:  

 
EESK avser att aktivt delta i utvärderingen efter halva tiden av dagordningen under 2003, det vill säga 
inom en relativt snar framtid. Kommittén vill emellertid framhålla följande: 
 
Erkännandet av fattigdomens många dimensioner är ett stort steg framåt. Det krävs emellertid 
ytterligare ansträngningar på det här planet. Slutmålet måste vara en tillgång till samtliga 
grundläggande rättigheter. Kommittén anser att EU bör uppvisa en större mått av uppmärksamhet och 
uppfinningsförmåga i frågor som rör asylrätten och invandringen, och intressera sig mer för vad som 
kommer att ske på det sociala området efter utvidgningen. Kommittén anser att denna resultattavla 
lägger otillräcklig tonvikt på den roll som privata tjänster utan vinstsyfte spelar inom det organiserade 
civila samhället när det gäller att bidra till allmänintresset. För genomförandet av den socialpolitiska 
dagordningen måste hänsyn tas till icke-offentliga grupperingar som skapats och drivs av så kallade 
”utslagna” personer. EESK framhåller att man måste öka samverkanseffekterna mellan 
sysselsättningspolitiken och regionalpolitiken för att minska skillnaderna i EU i fråga om arbetslöshet 
och graden av utslagning. EESK erinrar om att det är nödvändigt att gå framåt när det gäller den 

komplicerade uppgiften att fastställa indikatorer avseende kvaliteten. 
 

Kontaktperson: Susanne Johansson (Tfn:(32-2) 546 9619 - e-post: 
susanne.johansson@esc.eu.int) 
 

• Andra etappen av Sokratesprogrammet 
 Föredragande: M. BERNABEI (Arbetsgivargruppen – I) 
 

– Ärende : KOM(2002) 193 slutlig – CES  854/2002 

 
– Huvudpunkter:  
 
Kommittén välkomnar förslaget till teknisk ändring rörande det finansiella stödet till projekten inom 
programmet. Utöver den behövliga översynen vad gäller tillämpningen av principerna om förenkling 
och proportionalitet i samfinansieringen behöver även följande frågor studeras: 
 
- Garantera enhetlighet, samordning och öppenhet när det gäller decentraliserade projekt i 

Europeiska unionen efter utvidgningen. 

- Förbättra informationen om och spridningen av resultat. 
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- Öka och förbättra samordningen med de övriga gemenskapsprogrammen. 

- Säkerställa en effektiv funktion av den nya ramen för indikatorer, standardisering och jämförelse 
av uppgifterna, uppföljning och kontroll som skall leda till en adekvat utvärdering av effekten, utan 
att detta på ett onödigt och menligt vis sätter ”administrativt snarben” för bidragsmottagarna. 

- Ytterligare rationalisera och påskynda förfarandena, framför allt vad gäller utbetalningen av de 
ofta mycket blygsamma beloppen. 

 

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

* 
 

*          * 
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6. LIVSMEDEL OCH JORDBRUK  
 

• Skydd för geografiska beteckningar för jordbruksprodukter 
 Föredragande:  de las HERAS CABAÑAS (Övriga intressegrupper – E) 

 
– Ärende: KOM(2002) 139 slutlig – 2002/0066 CNS – CES 845/2002 

 
– Huvudpunkter: 

 
Kommittén stöder strävan att stärka skyddet för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar 
(SUB/SGB) eftersom det är ett effektivt sätt att värna om konsumenternas rättigheter och tillmötesgå 
deras önskemål om säkra livsmedel av hög kvalitet. 
 
Kommittén anser att EU måste bekämpa att man på falska grunder utnyttjar en beteckning och 
anmodar kommissionen och rådet att skärpa kontrollbestämmelserna och anmodar kommittén 
kommissionen att driva en så aggressiv strategi som möjligt för att stärka skyddet för SUB och SGB 
inom ramen för TRIPs-avtalet så att det är lika starkt som på EU:s marknad. 
 
Kommittén anser att bilaga II i förordning nr 2081/92 mycket väl skulle kunna tillämpas också på andra 
jordbruksprodukter för att främja utvecklingen i fler landsbygdsområden. 
 
Kommittén stöder de nya ändringar som kommissionen har föreslagit för att skydda rätten om globalt 
erkännande av europeiska beteckningar. På så sätt får alla WTO-medlemsstater möjlighet att invända 
mot en registrering, vilket dessutom kan bidra till att undvika konflikter. 
 
Det är logiskt att föra en ömsesidig politik och föreslå att produkter från tredje land skall kunna 
registreras på EU:s marknad om det medför att EU:s produkter får samma skydd i dessa länder. 
 
Slutligen betonar kommittén vikten av att marknadsföra produkter som skyddas av SUB/SGB. 

 

Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio (Tfn:(32-2) 5469454 – e-post: 
eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 

  

• GMO/Gränsöverskridande förflyttning 
 Föredragande: ESPUNY MOYANO  (Arbetsgivargruppen – E) 

 
– Ärende: KOM(2002) 85 slutlig – 2002/0046 COD - CES  846/2002 

 
Kontaktperson: Johannes Kind (Tfn:(32-2)  546 9111 – e-post: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• ”Saluföring av utsäde av olje - och spånadsväxter” 
 Föredragande: SABIN  (Övriga intressegrupper – F) 

 
– Ärende: KOM(2002) 232 slutlig – 2002/0105 CNS - CES 847/2002 

 
Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio (Tfn: (32-2) 5469454 – e-post: 
eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
 

7. MILJÖ, ENERGI OCH FORSKNING  
 

• Forskning och energi 
Föredragande: WOLF (Övriga intressegrupper – D) 

 
– Ärende: Tilläggsyttrande –  CES 838/2002 

 

– Huvudpunkter:  
 

Att säkerställa en prisvärd, miljövänlig och hållbar energiförsörjning inom EU hör till kärnpunkterna 
i besluten från Europeiska rådet i Lissabon, Göteborg och Barcelona.  
 
Kommittén rekommenderar att kommissionen utarbetar en strategi för en integrerad europeisk 
energiforskning, som ett omfattande, framtida europeiskt energiforskningsprogram kan bygga på. 
 
Temamässigt måste det forskningsprogram som skall utformas på detta sätt innefatta alla relevanta 
användaraspekter – budget, byggnader, industri och transporter – och dessutom de olika teknikerna för 
energiförsörjning – omvandling, distribution och användning – inklusive energibesparing och utveckling 
av nya koncept. 
 
Kommittén uppmanar dessutom även regeringarna, näringslivet och forskningsinstitut i 
medlemsstaterna att delta i en sådan europeisk strategi och i ett europeiskt energiforskningsprogram. 
 

Kontaktperson: João Pereira dos Santos (Tfn: (32-2) 546 9245 - e-post: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Miljöansvar 
 Föredragande: SÁNCHEZ MIGUEL  (Arbetsgivargruppen – E) 

 
– Ärende: KOM(2002) 17 slutlig – 2002/0021 COD – CES 868/2002 

 
– Huvudpunkter:  
 
EESK välkomnar miljöansvarssystemet, eftersom det på grund av sin avskräckande och förebyggande 
effekt kan leda till en bättre tillämpning av den ofta negligerade lagstiftningen på miljöområdet. 
 
Kommittén påpekar några begränsningar i systemet särskilt vad gäller tillämpningsområdet, t.ex. att 
skador på den biologiska mångfalden begränsas till områden som skyddas av Natura-nätet 2000 och att 
undantag beviljas på grundval av befintliga internationella avtal på detta område.  
 
Kommittén efterlyser dessutom en bättre definition av begreppet ”biologisk mångfald och ”behörig 
part” som skall verka inom miljöansvarsområdet, av begreppet ”miljöskada” och av 
behörighetsfördelningen mellan de olika myndigheterna i syfte att undvika överlappningar och 
dubbelarbete. 
 
Vad gäller ”den ekonomiska säkerheten” är EESK oroad över att förslaget kan urholkas om det inte 
ställs krav på att teckna miljöansvarsförsäkring. Kommittén föreslår därför att det inrättas nationella 
eller regionala fonder som finansieras av böter på grund av bristande efterlevnad av direktiven i bilaga 
I. 

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

 

• Riktlinjer för transeuropeiska nät inom energisektorn 
Föredragande: VON SCHWERIN  (Arbetstagargruppen – D) 

 

– Ärende : KOM(2001) 775 slutlig – 2001/0311 COD – CES 865/2002 
 

Kontaktperson:  Siegfried Jantscher(Tfn: (32-2) 546 8287 - e-post : 
siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

• Regler för 6:e FOTU-ramprogrammet (Euratom) 
Föredragande: MALOSSE (Arbetsgivargruppen – F) 

 
– Ärende: KOM(2001) 823 slutlig/2 – 2001/0327 CNS –  CES 867/2002 
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Kontaktperson: João Pereira dos Santos (Tfn: (32-2) 546 9245 - e-post: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 

• Export och import av farliga kemikalier 
Föredragande: SKLAVOUNOS (Övriga intressegrupper – EL) 

 
– Ärende: KOM(2001) 803 slutlig – 2002/0026 ACC - CES  844/2002 

 

Kontaktperson: Nikolaos Pipiliagkas (Tfn:(32-2) 9109 – e-post: 
nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 

 

• Kontroll av radioaktiva strålkällor 
Föredragande: WOLF  (Övriga intressegrupper – D) 

 

– Ärende: KOM(2002) 130 slutlig – CES 843/2002 
 

Kontaktperson: Siegfried Jantscher (Tfn: (32-2) 546 8287 - e-post: 
siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

8. TRANSPORTPOLITIK 

 
• Vitbok om transporter 2010 

Föredragande:  GARCÍA ALONSO (Arbetsgivare – E) 
 

– Ärende : KOM(2001) 370 slutlig – CES 869/2002 
 

– Huvudpunkter: 
 
EESK har med intresse tagit del av vitboken om transporter men anser att problemen och de lösningar 
som föreslås behandlas på ett alltför enhetligt sätt, i bland annat territoriellt, ekonomiskt, socialt, 
miljörelaterat och kulturellt hänseende. Det nuvarande EU med 15 medlemsstater är inte ett enhetligt 
territorium, utan situationerna och förutsättningarna i medlemsstaterna skiljer sig åt och kräver så långt 
det är möjligt olika behandling. 
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De åtgärder som föreslås för att skapa balans mellan transportsätten behöver inte nödvändigtvis leda 
till en snedvridning av konkurrensen. EESK stöder emellertid tillämpningen av principen om ”reglerad 
konkurrens” för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, t.ex. i fråga om kollektivtrafiken med dess 
olika transportsätt.  
 
Man får inte glömma bort godstransporternas strategiska betydelse för utvecklingen i länderna och 
försörjningen av isolerade bergsområden, öregioner och de yttersta randområdena, som har mindre 
ekonomisk potential. Mot bakgrund av målet att integrera transporterna i strategin för hållbar 
utveckling bör man styra om efterfrågan mot de minst utnyttjade, säkraste och miljövänligaste 
transportsätten, och på så vis åstadkomma en mer balanserad fördelning mellan transportsätten.  
 
När det gäller personers rörlighet, görs en otillräcklig bedömning av kollektivtrafikens roll. EESK anser 
att man bör främja andra landsvägstransporter som ett alternativ till privatbilar i stället för att 
missgynna dessa transporter.  
 
Bland målen och åtgärdsprogrammen på transportområdet borde kommissionen inbegripa ökad energi- 
och transporteffektivitet. Konkreta åtgärder som kan föreslås eller antas bör inbegripa ökning av 
effektivare tunga fordon och alternativa bränslen.  
 

Kontaktperson: Luis Lobo (Tfn: (32-2) 546 9717 - e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
  

• Godstransportsystemets miljöprestanda / Marco Polo 
Föredragande:  LEVAUX (Arbetsgivargruppen – F) 

 

– Ärende : KOM(2002) 54 slutlig – 2002/0038 COD – CES 842/2002 
 

– Huvudpunkter: 
 

EESK ställer sig över lag positiv till förslaget till förordning om Marco Polo-programmet, men föreslår 
att bl.a. följande konkreta åtgärder vidtas som ett komplement:  
 
– Att omgående skärpa kontrollerna och höja bötesbeloppet för brott mot sociallagstiftningen. 
 
– Att med hjälp av offentliga medel finansiera infrastruktur för intermodala transporter.  
 
– Att ställa krav på operatörerna att de allmännyttiga tjänster som de tillhandahåller skall baseras 

på ett långsiktigt engagemang. 
 
– Att redan nu planera en förlängning av Marco Polo-programmet till 2010. 
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– Att ge en förvaltningskommitté i uppdrag att göra en uppföljning av vidtagna åtgärder.  
 
– Att bereda möjlighet att beakta åtgärder som omfattar även lufttransport och transport via 

pipelines. 
 
– Att tillåta lokala projekt i en enda medlemsstat som gynnar alla internationella transporter som 

går över detta område. 
 
– Att utarbeta en europeisk handledning med beskrivningar av de multimodala plattformarna. 
 
För att minska vägtrafikstockningarna och förbättra hela transportsystemets miljöprestanda, vilket är 
Marco Polo-programmets mål, betonar kommittén nödvändigheten av en politisk helhetsstrategi som 
kan leda till en förändring av viss handelspraxis och en tillräcklig utökning av finansieringskällorna. 
 

 
Kontaktperson: Raffaele Del Fiore (Tfn (32–2) 546 9794 - e-post : raffaeledelfiore.@esc.eu.int) 
 

• Gemensamt europeiskt luftrum / europeiskt luftrum / flygledning 
Föredragande:  TOSH (Arbetsgivare – UK) 

 
– Ärende:  KOM(2001) 123 slutlig – 2001/0060 COD 

  KOM (2001) 564 slutlig – 2001/0235-0236-0237 COD – CES 839/2202 
 

– Huvudpunkter 
 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén anser att det återstår många detaljer att utarbeta, 
särskilt vad gäller de nya ramarnas exakta funktion, samrådsförfarandena samt hur man formulerar 
mål och övervakar arbetet med att uppnå dem. 
 
Kommittén anser exempelvis följande: 
 

• Om luftrummets kapacitet skall kunna optimeras, krävs det stöd för att bygga ytterligare start- 
och landningsbanor och annan infrastruktur på marken, samtidigt som man begränsar 
konsekvenserna för den lokala miljön. 

 

• Förutsättningen att säkerheten går före alla andra aspekter av dessa förslag måste finnas med 
i förslagens alla delar. För att nå detta mål måste normer etableras och omprövas 
kontinuerligt.  
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• Det kommer att bli viktigt att gemenskapen ställer adekvata instrument till förfogande för 
avancerad forskning och utveckling för att säkerställa att kompetenscentra skapas och 
bibehålls. 

 

• De förfaranden som väljs för att ta ut avgifter av luftrummets användare måste vara öppna 
för insyn så att det skapar rätt incitament för att utforma investeringarna efter användarnas 
krav.  

 

• Slutligen måste den europeiska tillsynsmyndigheten säkerställa att investerarnas inverkan, var 
den än finns i kedjan, framgår och belönas.  

 

Kontaktperson: Luis Lobo (Tfn: (32-2) 546 9717 - e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
  

•  Ändringar/Nekad ombordstigning 
Föredragande: GREEN  (Arbetsgivare – DK) 

 

– Ärende: KOM(2001) 784 slutlig – 2001/0305 COD – CES 840/2002 
 

Kontaktperson:  Raffaele Del Fiore (Tfn: (32-2) 546 9794 - e-post: 
raffaeledelfiore.@esc.eu.int) 

 

• Flygsäkerhet/Tredjelands flygplan 
Föredragande:  SANTILLAN CABEZA  (Arbetstagare – E) 

 

– Ärende: KOM(2002) 8 slutlig – 2002/0014 COD – CES 841/2001 
 

Kontaktperson: Siegfried Jantscher (Tfn (32-2) 546 8287 - e-post: 
siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
 

9. INSITUTIONELLA FRÅGOR – STYRELSEFORMER 
 

• Anpassning av bestämmelserna om de kommittéer som biträder kommissionen 
Huvudföredragande: HERNÁNDEZ BATALLER (Övriga intressegrupper – E) 
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– Ärende : KOM(2001) 789 slutlig – 2001/0313 (AVC) 
     2001/0314 (COD) 
     2001/0315 (CNS) 
     2001/0316 (CNS) – CES 861/2002 
 

– Huvudpunkter: 
 
 Kommissionens förslag syftar till att harmonisera och förenkla samrådsprocessen 

(kommittéförfarandet).  
 

Kommittén betonar betydelsen av kommissionens förslag som utgör ett viktigt steg mot en 
samordnad strategi för att förenkla gemenskapsbestämmelserna och förbättra styrelseformerna i 
EU.  
 

Därför föreslår kommittén följande: 
 
– För det första bör det förfarande som tillämpas för information till Europaparlamentet utvidgas till 

att även omfatta EESK.  
 
– För det andra bör de kommittéer som bistår kommissionen och i vilka företrädare för det civila 

samhället är delaktiga informeras i enlighet med deras respektive befogenheter.  
 

Kontaktperson: Fritz Rath (Tfn: (32-2) 546 9250 - e-post: fritz.rath@esc.eu.int  
 

__________ 


