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•    Utvärdering av strukturreformer 
 
Föredragande: Bruno Vever (Arbetsgivargruppen – FR) 
 
–   Referens: Förberedande yttrande – CESE 1406/2003 
 
–   Huvudpunkter:  

 
Kommittén betonar först och främst behovet av att öka Lissabonmandatets trovärdighet bland 
medborgarna och av att stilla deras oro beträffande mandatets verkliga innebörd och sociala kostnader. 
Det bör tydligare klargöras att vi med rätta tillsammans kan sträva efter att bli de första som drar nytta 
av världens största marknad och att de planerade reformerna är en förutsättning för den europeiska 
utvecklingsmodellens framtid i en öppen ekonomi. 
 
Kommittén beklagar framför allt att det saknas en gemensam ekonomisk politik i anslutning till 
införandet av euron. Detta bör åtgärdas snarast möjligt. Man bör också påbörja en harmonisering av 
medlemsstaternas skattepolitik i enlighet med de konkurrensmål som fastställdes i Lissabon. 
 
EESK konstaterar att inre marknaden, trots att den utvidgats, fortfarande är långt ifrån fullbordad. 
Dess identitet bör stärkas liksom sammanhållningen och säkerheten. 
 
EESK är också oroad över de dröjsmål på forskningsområdet som förekommer inom unionen, i 
synnerhet som de konkurrenskraftsmål som uppställdes i Lissabon bygger på de fördelar en 
kunskapsbaserad ekonomi erbjuder. 
 
Kommittén betonar växelverkan mellan de olika strukturreformerna men framhåller samtidigt att 
genomförandet av reformerna på olika områden varierar stort från ett land till ett annat, bland annat när 
det gäller avregleringen av marknaden, tillgången till finansiering, balanseringen av offentliga utgifter, 
främjandet av innovation, anpassningen av arbetsmarknaden, moderniseringen av den sociala 
tryggheten, utvecklingen av utbildningen, förenklingen av lagstiftningen samt förstärkningen av en 
hållbar utveckling. EESK konstaterar också att reformerna över lag har fortskridit längre i de länder 
där man har respekterat stabilitetspakten än i de länder där detta inte har varit fallet. Kommittén 
efterlyser mer detaljerad information om läget i de olika medlemsstaterna och föreslår att man på 
webbplatsen Europa inför en databas med bästa praxis vad gäller reformerna i anslutning till 
Lissabonstrategin. 
 
Sammanfattningsvis anser kommittén att de strukturreformer som är nödvändiga för unionens 
konkurrenskraft måste debatteras mer, få ökad förståelse och fördelas bättre mellan de politiska 
beslutsfattarna och det organiserade civila samhällets aktörer. Hur stora effekter dessa reformer 
verkligen får i en komplicerad ekonomisk och social miljö, och således om de blir framgångsrika eller 
misslyckade, kan bero på om de uteslutande beslutas och drivs på "uppifrån" av de politiska 
beslutsfattarna genom lagar och regler, eller om de även får spridning och stöd i senare led av 
arbetsmarknadens parter, som fyller en funktion som avtalsspartner och skapar nya initiativ "ute på 
fältet". 
–    Kontaktperson: Alberto Allende 

 (tfn (32-2) 546 96 79, e-post: alberto.allende@esc.eu.int) 
   

•  Rationell samordning av den sociala tryggheten 
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Föredragande: Wilfried Beirnaert (Arbetsgivargruppen – BE) 

 
– Referens: KOM(2003) 261 slutlig – CESE 1395/2003 

 
– Huvudpunkter: 

 
Kommittén noterar att man lägger till principen om samordning av medlemsstaternas socialpolitik i 
utkastet till konstitution för Europeiska unionen, men anser att det är lika viktigt att principen åtföljs av 
en politisk vilja att ge den ett konkret innehåll. 
 
Kommittén anser att det är särskilt positivt att meddelandet är avsett att stärka Lissabonstrategins 
sociala dimension genom att ge större tyngd åt politiken för modernisering och förbättring av det sociala 
skyddet. 
 
När de olika processerna förs ihop till en enhet anser kommittén att man måste vara noga med att se till 
att detta inte går ut över de aspekter som rör särarten hos de olika frågorna social integration, 
pensioner samt hälso- och sjukvård. Var och en av frågorna är förknippad med särskilda utmaningar 
och kräver kontakt med olika intressegrupper. 
 
Det är nödvändigt att den samlade rapporten säkerställer en god uppföljning av de insatser som gjorts 
inom ramen för de nationella handlingsplanerna (integration) och i strategirapporter avseende pensioner 
och att den därigenom upprätthåller den dynamik som skapats.  

 
– Kontaktperson: Alan Hick 

 (tfn (32-2) 546 93 02, e-post: alan.hick@esc.eu.int) 
 

 
 2.  FOLKHÄLSA OCH SOCIAL TRYGGHET   

 

•  Centrum för övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar 
 
Föredragande: Adrien Bedossa (Övriga intressegrupper – FR) 
 
– Referens: KOM(2003) 441 slutlig – 2003/0174 (COD) – CESE 1394/2003 
 
– Huvudpunkter:  

 
Det krävs en systematisk och strukturerad metod för kontroll av smittsamma sjukdomar och av andra 
allvarliga hälsorisker. Detta visar hur viktigt det är att arbeta förebyggande, vilket också helt riktigt 
återspeglas i benämningen på centrumet och i avgränsningen av dess uppdrag. 

 
På livsmedelsområdet har de på varandra följande utbrotten av bovin spongiform encefalopati, 
Creutzfeldt-Jacobs sjukdom, scrapie och kycklinginfluensa inneburit allmänt spridda, allvarliga 
hälsorisker. 
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På miljöområdet betraktas nu också den kraftiga ökningen av sjukdomar och dödsfall på grund av 
asbest, exponering för kemiska ämnen, utvecklingen av luftvägssjukdomar orsakade av luftföroreningar, 
samt den förhöjda dödligheten till följd av värmeböljan, dvs. av den globala uppvärmningen, som 
allvarliga folkhälsokriser som även de har epidemiska kännetecken. Förebyggande och kontroll av 
dessa nya hälsokriser kräver att man går utöver en smittskyddsmodell som endast är anpassad till 
smittsamma sjukdomar, inte minst eftersom miljöfaktorer får allt större inverkan även på dessa 
sjukdomar. Dessa kriser pekar på vikten av att studera hur flera riskfaktorer samverkar och 
ackumuleras och kan leda till svåra sjukdomar och hälsokriser. Europeiska centrumet för förebyggande 
och kontroll av sjukdomar bör ha en sådan struktur och utrustning att det kan genomföra komplexa 
analyser och till exempel ta fram mekanismerna bakom samverkan mellan och ackumulering av olika 
riskfaktorer. 
 
Europeiska kommissionen har reagerat med snabbhet på den internationella sanitära kris som SARS 
framkallade. 
 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är övertygad om att dessa hälsorisker kommer att bli allt 
fler i framtiden och ha flera olika fronter – kemiska, toxiska eller mikrobiska – och att resistens mot 
behandling kommer att accentuera riskerna, t.ex. när det gäller tuberkulos, aids, malaria och dödliga 
hemorragiska febrar. 
 
Inrättandet av detta centrum innebär att Europeiska unionen uppmuntras att förstärka sin 
folkhälsopolitik i enlighet med definitionen i artikel 152, enligt lydelsen i det utkast till konstitution för 
Europeiska unionen som skall behandlas under regeringskonferensen. 
 
–       Kontaktperson: Stefania Barbesta 

 (tfn: (32-2) 546 95 10, e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

• Aktualisering av förordningarna 1408/71 och 572/72 – Social 
trygghet 

 
Huvudföredragande: Peter Boldt (Arbetstagargruppen – FI) 

 

−  Referens: KOM(2003) 378 slutlig – 2003/0138 (COD) – CESE 1399/2003 
 
−  Huvudpunkter:  

 
Kommittén ställer sig positiv till förslaget om ändring av de båda förordningarna. Kommittén utgår ifrån 
att de ändringar som kommer att göras i 1408/71 och 574/72 kan bifogas till den stora helhetsreformen 
av dessa förordningar. 

 
− Kontaktperson: Alan Hick 

     (tfn (32-2) 546 93 02, e-post: alan.hick@esc.eu.int) 
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3.   MILJÖEKONOMI 
 
• Handlingsplan för miljöteknik  
   
Föredragande: Staffan Nilssson (Övriga intressegrupper – SE) 

 
–    Referens: KOM(2003) 131 slutlig – CESE 1390/2003 
 
–    Huvudpunkter: 

   
EESK stöder kommissionens planer på ett europeiskt initiativ för att utveckla och stödja miljöteknik 
samt de fyra temaområden som anges. Vidare stöder EESK den bredare definitionen som innebär att 
miljöteknik inbegriper kunskap, forskning och produktionsteknik. 
 
EESK anser att miljöteknik kan utvecklas till ett strategiskt viktigt affärsområde om de europeiska 
företagens konkurrensförmåga stärks i enlighet med Lissabonstrategin. Utveckling och 
kommersialisering av miljöteknik bör stärkas genom olika former av stöd och inte genom ekonomiska 
och legislativa krav som både kan hindra export och leda till att produktionen flyttar utanför Europas 
gränser. Den offentliga upphandlingen kan redan i dag utnyttjas för att främja efterfrågan av produkter 
och tjänster med en miljöteknisk dimension. Även problemområden för mindre företag och småskaliga 
miljötekniska framgångar skall stödjas, och en väg kan vara investeringsstöd. EESK föreslår att 
kommissionen anger till vem eller vart enskilda företag kan vända sig för att påvisa hinder som rättsliga 
ramar eller myndigheter förorsakar och som leder till miljöförsämringar. 
 
Avfallsfrågor måste lösas utifrån ett helhetsperspektiv där lösningar också bedöms från ett lokalt och 
regionalt perspektiv. Rent vatten måste i första hand finnas genom att föroreningar inte förorenar 
vattnet. Miljöteknik kan på kort sikt bidra till renare utsläpp. Livscykelanalyser måste vara ett 
instrument för att bedöma om ny miljöteknik kan leda till miljövinster. EESK noterar att det fortfarande 
finns hinder för att man skall kunna säkerställa en långsiktig stabil produktion av biodrivmedel. 
 
–    Kontaktperson: Johannes Kind 
 (tfn (32-2) 546 91 11, e-post: johannes.kind@esc.eu.int) 

 

 
4.  TURISM 

  
• Nya former av turism  

 
Föredragande: Juan Mendoza Castro (Arbetstagargruppen – ES) 

 
–   Referens: Initiativyttrande – CESE 1384/2003 

 
–    Huvudpunkter: 

   
EESK presenterar i sitt yttrande följande 10 punkter för en hållbar turism, vilka i sin tur innehåller 
hundra förslag till initiativ: 
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– Turism och turister 

– Turism och sysselsättning 

– Turism och företag: konkurrenskraft och företagens sociala ansvar 

– Turism och social sammanhållning: turistnäringens påverkan och aspekter som rör social jämvikt 

– Turism och stabilitet: minska säsongsbundenheten 

– Turismen, kulturen och kulturarvet 

– Turismen och tillgängligheten för funktionshindrade 

– Turism och miljö 

– Turism, fred och solidaritet 

– Turismen och sektorns aktörer 
 

Till yttrandet hör även bilagor och hänvisningar. 
 
–    Kontaktperson: Nemesio Martinez   

 (tfn (32-2) 546 95 01,  e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

 

5.  TRANSPORT OCH ENERGI 
 
• Energinät EU–Medelhavsområdet 
 
Föredragande: Bernardo Hernández Bataller (Övriga intressegrupper – SE) 

 
–   Referens: Förberedande yttrande – CESE 1388/2003 

 
–    Huvudpunkter: 

 
Samarbetet på energiområdet mellan EU och Medelhavsländerna är ett väsentligt steg mot att förbättra 
den allmänna energiförsörjningstryggheten. Därför ser kommittén mycket positivt på arbetena för att 
upprätta energinäten över hela Medelhavsområdet. På inbjudan av  
Europeiska kommissionens vice ordförande Loyola de Palacio om att utarbeta ett förberedande 
yttrande om detta omfattande inititativ, lägger kommittén fram en rad förslag som är av stor betydelse 
för det konkreta genomförandet. Dessa behandlas i detalj i yttrandet och koncentreras särskilt på 
följande aspekter: 

– Att konkret fastställa vilka uppgifter som kan övertas av den offentliga respektive den privata 
sektorn, och skapa förutsättningar för bästa möjliga samverkan (finansieringsbehov, tillgängliga 
stöd, främjande av utländska investeringar, harmonisering, stabilitet och överskådlighet i 
regelverket osv.). 
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– Riktlinjer (avtal om investeringsskydd, skatteåtgärder, nya finanstjänster osv.) för genomförandet 
av åtgärderna. 

– Komplettering av nord-syd-initiativen med åtgärder som stärker syd-syd-dimensionen. 

– Utveckling av en hållbar energipolitik med tyngdpunkt på rationellt utnyttjande av energi, 
främjande av förnybara energislag och bättre miljöanpassning av energitillämpningarna. 

– Säkerställande av den offentliga försörjningsuppgiften, särskilt förpliktelsen att tillhandahålla en 
universell tjänst. 

– Att företräda en gemensam ståndpunkt för EU-medlemsstaterna och partnerländerna i olika 
internationella sammanhang. 

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

 
 

• Sjöfartsskydd – skydd för fartyg och hamnanläggningar  
 
Föredragande: Anna Bredima Savopoulou (Arbetsgivargruppen – EL) 

 
– Referens: KOM(2003) 229 slutlig – 2003/0089 (COD) – CESE 1387/2003 
   
–    Kontaktperson: Luis Lobo 
 (tfn (32-2) 546 97 17, e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

 

• Närsjöfart – Intermodala lastenheter 
 
Föredragande: Eduardo Manuel Chagas (Arbetstagargruppen – PT) 

 
–    Referens: KOM(2003) 155 slutlig – 2003/0056 (COD) – CESE 1398/2003 

  
–    Kontaktperson: Luis Lobo 

     (tfn (32-2) 546 97 17, e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
• Elektroniska vägtullsystem  
 
Föredragande: Philippe Levaux (Arbetsgivargruppen – FR) 

 
–    Referens: KOM(2003) 132 slutlig – 2003/0081 (COD) – CESE 1389/2003 
  
–    Kontaktperson: Raffaele del Fiore 

 (tfn (32-2) 546 97 94, e-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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6.  INVANDRING 
 
• Program för samarbete med tredjeländer/migration 

 
Föredragande: Giacomina Cassina (Arbetstagargruppen – IT) 

 
– Referens: KOM(2003) 355 slutlig – 2003/0124 (COD) – CESE 1392/2003 

 
– Huvudpunkter: 

 
EESK ställer sig bakom inrättandet av ett program med detta syfte och hoppas att EU-institutionerna 
snarast godkänner instrumentet. 
 
Utan en tydlig viserings-, inrese- och integreringspolitik försvårar förslaget om ett samarbetsprogram 
med invandrarnas ursprungsländer en balanserad lösning, i synnerhet vad gäller vilka åtgärder som skall 
prioriteras. 
 
Ett annat mycket viktigt område är de potentiella invandrarnas yrkesutbildning, som inte bara skulle 
förse företagen i EU med kvalificerad arbetskraft utan också på ett påtagligt sätt hjälpa 
ursprungsländerna att förbättra sina konkurrensfaktorer så att de kan locka till sig utländska 
direktinvesteringar. 
 
För att erbjuda tydlig information om förfarandena vid flyttning kräver EESK därför att man som en 
åtgärd i förslaget åtminstone startar (om så bara på försök) ett system som EURES, där 
arbetsmarknadsparterna i EU och i invandrarnas ursprungsländer deltar. 
 
– Kontaktperson: Pierluigi Brombo 

 (tfn (32-2) 546 97 18, e-post: pierluigi.brombo.@esc.eu.int) 
 
 

7.   ARBETSRÄTT 
 

• Civil- och handelsrättsliga befogenheter 
  
Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargruppen – FR) 

 
– Referens: EGT C 311/16 – 14.12.2002 –  CESE 1401/2003 
 
– Kontaktperson: João Pereira Dos Santos  
  (tfn (32-2) 546 92 45, e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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8.   SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 

 
• Statligt stöd till utbildning 

 
Föredragande: Gerd Wolf (Övriga intressegrupper – DE) 

 
–    Referens: EGT C 190 – 12.8.2003 –  CESE 1386/2003 

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

 
 

9.   INTELLEKTUELL ÄGANDERÄTT 
 

• Respekten för immateriella rättigheter 
 

Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargruppen – FR) 
 

–    Referens: KOM(2003) 46 slutlig – 2003/0024 (COD) – CESE 1385/2003 
 

–  Kontaktperson: Jakob Andersen 
  (tfn (92-2) 546 92 58, e-post: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 
10.  UTBILDNING OCH FORTBILDNING 

 
• Program för stöd till utbildningsorgan 

 
Föredragande: Angel Panero Flórez (Arbetsgivargruppen – ES) 

 
– Referens: KOM(2003) 273 slutlig – 2003/0114 (COD) – CESE 1393/2003 

 
– Huvudpunkter: 

 
Med reservation för ovanstående kommentarer stöder EESK generellt sett de olika åtgärder som ingår 
i förslaget till beslut. De flesta har redan börjat genomföras och visat sig vara lämpliga att förlänga. 
 
EESK kommer alltid att välkomna insatser som syftar till att stärka, förbättra och främja de europeiska 
utbildningssystemen, såväl inom som utanför unionens gränser.  
 
EESK vill också särskilt nämna insatser som syftar till att stödja sådana välrenommerade organ som 
ingår i område 1 i förslaget till beslut. De utför ett viktigt och målinriktat arbete på sina olika områden 
på grundval av positiva värden som nära anknyter till medborgarnas önskemål och som bör vara 
vägledande för den europeiska integrationsprocessen. EESK stöder därför förslaget att dessa organ 
även i fortsättningen skall kunna beviljas bidrag genom de åtgärder som anges i förslaget till beslut. 
 
Kommittén anser också att domare i medlemsstaterna behöver stöd för att fortbilda sig i och öka sina 
kunskaper om gemenskapslagstiftningen. 
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EESK vill fästa uppmärksamheten på att detta förslag till beslut ingår i en samling av sju förslag som 
läggs fram till följd av tillämpningen av budgetförordningen. Kommittén anmodar kommissionen att 
anlägga ett helhetsperspektiv när den utarbetar denna typ av förslag, i synnerhet när det gäller 
kriterierna för tillgång till finansiering. 

 
– Kontaktperson: Stefania Barbesta 

 (tfn (32-2) 546 95 10, e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

11.  FORSKNING 
 
• Ändring av de särskilda FoTU-programmen 

 
Huvudföredragande : Gerd Wolf (Övriga intressegrupper – DE) 

 
–    Referens : KOM(2003) 390 slutlig – 2003/0151 (CNS) – CESE 1400/2003 
  
–    Kontaktperson: Nemesio Martinez   
           (tfn (32-2) 546 95 01, e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
12.  LIVSMEDELSSÄKERHET 
 
• Foderhygien 

 
Huvudföredragande: John Donnelly (Övriga intressegrupper – IE) 

 
–    Referens: KOM(2003) 180 slutlig – 2003/0071 (COD) – CESE 1404/2003 

 
–    Kontaktperson: Robert Wright 
       (tfn (32–2) 546 91 09, e-post: robert.wright@esc.eu.int) 

 
 
13.  ÅTGÄRDER PÅ MILJÖOMRÅDET 
 
• Långlivade organiska föroreningar  
 
Föredragande: Giacomina Cassina (Arbetstagargruppen – IT) 

 
–    Referens: KOM(2003) 331–332–333 slutlig – CESE 1391/2003 
   
–    Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
  (tfn (32-2) 546 94 54, e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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14.  FISKE OCH JORDBRUK 
 
• Fiskeri/omställning (Marocko)  
 
Huvudföredragande: Eduardo Manuel Chagas (Arbetstagargruppen – PT) 

 
–    Referens: KOM(2003) 437 slutlig – 2003/0157 (CNS) – CESE 1397/2003 
    
–    Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio   
  (tfn (32-2) 546 94 54, e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

• Fiskeri/kompensation för merkostnader i utkantsläge  
 
Huvudföredragande: Gabriel Sarró Iparraguirre (Övriga intressegrupper – ES) 

 
–    Referens: KOM(2003) 516 slutlig – 2003/0202 (CNS) – CESE 1396/2003 
   
–    Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio   
  (tfn (32-2) 546 94 54, e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Nätverket för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter  
 
Huvudföredragande: Frank Allen (Övriga intressegrupper – IE) 

 
–    Referens : KOM(2003) 472 slutlig – 2003/0182 (CNS) – CESE 1405/2003 
   
–    Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio   
  (tfn (32-2) 546 94 54, e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 
15.  KODIFIERING OCH FÖRENKLING AV 

 GEMENSKAPSLAGSTIFTNINGEN 
 
• Varuhandelsstatistik 

 
Huvudföredragande: Susanna Florio (Arbetstagargruppen – IT) 

 
– Referens: KOM(2003) 364 slutlig – 2003/0126 (COD) – CESE 1402/2003 

 
– Huvudpunkter: 
 
EESK har redan i tidigare yttranden ställt sig positiv till utvecklingen på statistikområdet och 
beträffande sammanställningen av uppgifter insamlade av kommissionen och medlemsstaterna som ett 
sätt att främja och övervaka utvecklingen inom den ekonomiska och monetära unionen. 
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Ett sådant instrument är viktigt, men det kommer dessutom att behövas informationskampanje r – 
speciellt som stöd till de små och medelstora företagen – om den nya förordningen och om hur 
uppgifterna skall samlas in och användas.  

 
–    Kontaktperson: Roberto Pietrasanta 

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

 
16.  SKATTEPOLITIK 
 
•  Reducerade mervärdesskattesatser 
 
Huvudföredragande: Adrien Bedossa (Övriga intressegrupper – FR) 
 
–    Referens: KOM(2003) 397 slutlig – 2003/0169 (CNS) – CESE 1407/2003 
 
–    Huvudpunkter:  

 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkomnar "Förslag till rådets direktiv om ändring av 
direktiv 77/388/EEG med avseende på reducerade mervärdesskattesatser". 
 
När det gäller dessa många avvikelser delar EESK kommissionens uppfattning att en momssänkning 
endast i ringa utsträckning och snarast tillfälligt avspeglar sig i konsumentpriserna, vilket utan tvivel 
utgör ett steg tillbaka för inre marknaden, med tanke på budgetkostnaderna för en sådan åtgärd. 
 
EESK välkomnar satsningarna på att ge bilaga H ny utformning i syfte att rationalisera och förenkla 
den. Härigenom har den getts status som enda referensram för avgränsning av tillämpningsområdet för 
reducerade momssatser, inbegripet superreducerade skattesatser och nollskattesatser. 
 
–    Kontaktperson: Borbala Szij 
 (tfn (32-2) 546 92 54, e-post: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

•  Mervärdesskatt / förfarande för avvikelser 
 
Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
– Referenser: KOM(2003) 335 slutlig – 2003/0120 (CNS) – CESE 1409/2003 
 
– Huvudpunkter:  

 
Kommittén stöder kommissionens förslag om att införa ett förfarande för rådets antagande av formella 
beslut när det gäller avvikelser. EESK betonar dock vikten av att rationalisera i de nya 
undantagssystem som finns. 
 
Kommittén delar kommissionens syn på behovet av harmonisering av rådets tillämpningsföreskrifter. 
EESK uppmuntrar dock kommissionen att utforma ett nytt förslag för mervärdesskattekommittén. 
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Kommittén betonar vikten av en övergång till omröstning med kvalificerad majoritet när det gäller 
mervärdesskatt, dock inte när det gäller fastställande av mervärdesskattesatser innan ett 
kompensationssystem har införts.  

 
–    Kontaktperson: Pawel Olechnowicz   

 (tfn (32-2) 546 99 72, e-post: pawel.olechnowicz@esc.eu.int)  
 

 

• Gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag 

 
Huvudföredragande: Renata Polverini (Arbetstagargruppen – IT) 

 
–    Referens: KOM(2003) 462 slutlig – 2003/0179 (CNS) – CESE 1408/2003 

 

–  Huvudpunkter: 
 
Kommittén stöder kommissionens förslag om att införa ett förfarande för rådets antagande av formella 
beslut när det gäller avvikelser. EESK betonar dock vikten av att rationalisera i de nya 
undantagssystem som finns. 
 
Kommittén stöder förslaget att kategorin med de aktörer som direktivet riktar sig till även skall omfatta 
en rad juridiska personer som inte omfattats tidigare. 
 
–  Kontaktperson: Borbala Szij  

       (tfn (32-2) 546 92 54, e-post: borbala.szij@esc.eu.int ) 
 

 
• Direkt och indirekt beskattning – Ömsesidigt bistånd av behöriga 

 myndigheter 
 
Huvudföredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT) 

 
– Referens: KOM(2003) 446 slutlig – 2003/0170 (CNS) – CESE 1403/2003 
 

– Huvudpunkter: 
 
EESK instämmer i att det behövs ett effektivt system för informationsutbyte mellan medlemsstaterna 
för att motverka skatteflykt och skatteundandragande. 
 
Med hänsyn till gällande nationella förfaranden och den politiska strävan att inte underminera dessa 
strukturer accepterar EESK de föreslagna ändringarna som en kompromiss och ett ytterligare steg, om 
än otillräckligt, mot en modernisering av samarbetet mellan medlemsstaterna. 
 
EESK vill än en gång påpeka att enhällighetsprincipen, som tillämpas vid alla gemenskapsbeslut om 
skattelagstiftning, tyvärr skapar begränsningar och därför bör ersättas av kvalificerad majoritet.  
 

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

____________ 


