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Under plenarsessionen den 10–11 december medverkade kommissionsledamot Michel Barnier som 
talade om sammanhållningspolitiken, regeringskonferensen och medverkan av företrädare för det 
organiserade civila samhället i de framtida kandidatländerna. På förslag av tre kvestorer kommer 
plenarförsamlingen även att anta ledamotsstadgan. 

 
 

1.  LISSABONSTRATEGIN OCH SAMORDNING AV DEN 
EKONOMISKA OCH SOCIALA POLITIKEN  

 
•  EESK:s resolution om Lissabonstrategin 
 
– Referens: CESE 1698/2003 

 
−  Huvudpunkter:  

 

1.  I den resolution om framstegen under genomförandet av Lissabonstrategin som EESK 
utarbetat på begäran av kommissionen framhåller kommittén att Lissabonstrategin kommer att kunna 
uppnå sina mål rörande internationell konkurrenskraft, ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg 
samt hållbar utveckling endast under förutsättning att man i grunden förnyar den metod, den 
institutionella politiska bas och de samarbetsinstrument som dessa mål bygger på. Kommittén har gjort 
sin bedömning med utgångspunkt i sina egna iakttagelser och i de frågor som behandlas under en större 
EESK-konferens i oktober. 

2.  För att komma till rätta med denna situation föreslår kommittén ett mer dynamiskt 
angreppssätt, som på institutionell nivå tar formen av ökad samordning för att säkerställa ett uppsving i 
EU:s ekonomiska tillväxt. Utgångspunkten för detta är tillräcklig hänsyn till de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga förhållandena och en ständig växelverkan mellan dessa förhållanden, t.ex. hållbar 
utveckling och ett konkurrenskraftigt europeiskt system. 

3.  I resolutionen framhålls även den centrala betydelsen av dialog med och mellan 
arbetsmarknadens parter på såväl EU-nivå som nationell nivå för att genomföra reformer som särskilt 
syftar till ökade utbildnings- och fortbildningsinsatser, en bättre fungerande arbetsmarknad samt sociala 
trygghetsprogram som garanterar långsiktig hållbarhet och förbättringar. 

4.  För att Lissabonstrategin skall lyckas krävs, förutom att gemenskapsinstitutionerna och 
staterna fullgör sina åtaganden, följande: 

– Strategin måste begripas och accepteras av den allmänna opinionen, vilket förutsätter att den 
blir  mer lättförståelig och trovärdig.  

– Den måste omfattas av deltagardemokratins samhälls- och näringslivsaktörer. 
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5.  Kommittén vill fungera som ett övervakningsorgan för genomförandet av 
Lissabonstrategin, och bland annat göra följande: 

–  Bidra till att utveckla den offentliga dialogen, genom att göra företrädare för det civila samhället 
  direkt delaktiga i denna utvärdering.  

–  Ha ett nära samråd om genomförandet med de ekonomiska och sociala råden och liknande  
  organisationer i medlemsstaterna.  

–  Främja spridning av europeiska och nationella initiativ från näringslivs- och samhällsaktörerna, 
  inklusive arbetsmarknadens parter, som bidrar till att Lissabonstrategin lyckas.  

–  Med denna utgångspunkt fortsätta att årligen vid Europeiska rådets vårmöte lägga fram en  
  rapport med utvärdering av genomförandet av Lissabonstrategin. 

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

 

•  De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken   
 

–  Föredragande: Thomas Delapina (Arbetstagargruppen – AT) 
 

−   Referens: Initiativyttrande – CESE 1618/2003 
 
−   Huvudpunkter:  

 
Den europeiska ekonomin har under de senaste tre åren uppvisat en oroväckande låg tillväxt, och 
utsikterna till en snabb, kraftig och ihållande återhämtning är dåliga i och med att det inte finns någon 
stark intern efterfrågan. Det är framför allt den svaga investeringsbenägenheten som inger 
betänkligheter. De mål som sattes upp i Lissabon för tiden fram till 2010 förefaller därför orealistiska.  
 
Trots bristen på framgångar förblir huvudinriktningen densamma för "de allmänna riktlinjerna", nämligen 
en kombination av en stabilitetsinriktad makroekonomisk politik och åtgärder för att öka flexibiliteten på 
utbudssidan. Hypotesen att det räcker med enbart en stabilitetspolitik för att tillväxt skall genereras 
automatiskt har inte visat sig hållbar. Ökad flexibilitet och sänkta kostnader kan inte råda bot på 
bristande efterfrågan. En stabilitetspolitik som ensidigt inriktas på bättre villkor på utbudssidan har en 
begränsande inverkan. Liksom tidigare finns det inga tecken som tyder på att EU:s makroekonomiska 
politik på egen hand kan skapa en tillväxtdynamik.  
 
EU måste förlita sig på sina inre resurser för att på nytt föra in den europeiska ekonomin på ett spår 
som leder till full sysselsättning och tillväxt. För detta behövs en aktiv och samordnad ekonomisk politik 
som tar hänsyn till de makroekonomiska kretsloppen. Förutom kostnadssänkande åtgärder på 
utbudssidan hör framför allt en stärkning av den reella efterfrågan hemma i en sådan välavvägd 
makroekonomisk politik med det uttalade målet att skapa full sysselsättning. 
 
Samordningen av den ekonomiska politiken inom Europeiska unionen har inte fungerat effektivt under 
den nuvarande ekonomiska krisen. Vissa regler har visat sig vara för stelbenta och för lite inriktade på 
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praktiska utmaningar, och samspelet mellan institutionerna lämnar mycket övrigt att önska. På 
dagordningen står omfattande reformer. Dessa skall framför allt skapa utrymme för mer flexibla 
ekonomisk-politiska reaktioner som inriktas på aktuella ekonomiska utmaningar. Endast på detta sätt 
kan Europa ta sig ut ur den nuvarande tillväxt- och sysselsättningskrisen. Med tanke på den styrka som 
Europa tidigare visat prov på när det gäller att förena social stabilitet och innovationer, ser kommittén 
optimistiskt på möjligheten att framgångsrikt genomföra de nödvändiga reformerna. 

 
Positivt att notera är också att riktlinjerna särskilt lyfter fram arbetsmarknadsparternas roll i denna 
samordningsprocess. Enligt kommittén bör dessutom det trepartssammansatta socialpolitiska toppmöte 
som skall hållas inför rådsmötet bli ett genuint samrådsforum för tillväxt och sysselsättning.  
 
Kommittén vill med eftertryck framhålla att en bättre samordning av den ekonomiska politiken inte bara 
är ett krav som gäller euroområdet, utan i princip hela Europeiska unionen. 
 
Kontaktperson:  Alberto Allende (Tfn (32–2) 546 96 79 – e-post: alberto.allende@esc.eu.int) 

   
 

• Utvärdering efter halva tiden av den sociala agendan 

 
–  Föredragande: Luca Jahier (Övriga intressegrupper – IT) 

 

−   Referens: KOM(2003) 312 slutlig – CESE 1614/2003 
 

−   Huvudpunkter: 
 

EESK ställer sig bakom den allmänna inriktningen och förslagen i meddelandet, och framhåller åter sin 
fasta övertygelse om att det fortsatta arbetet med de fastslagna handlingslinjerna och den sociala 
agendans framtid är mycket viktiga också i en period av ekonomisk kris eller stagnation.  
 
Kommittén håller med om att det är nödvändigt att behålla kontinuiteten i åtgärder, investeringar och 
arbetsmetoder. Man måste särskilt inrikta sig på lagstiftningens sociala effekter, investering i det 
mänskliga och sociala kapitalet och utveckling av den sociala ekonomin och dess olika aktörer, bland 
annat samhällstjänster utan vinstsyfte, för att på ett effektivt sätt uppnå så många som möjligt av 
Lissabonstrategins mål om sammanhållning och social utveckling.  
 
EESK vill än en gång framhålla att det är ett ovillkorligt krav att aktuell statistik skall göras mer 
lättillgänglig, och anser att det behövs en mer exakt prioriteringsram för den andra fasen av agendan 
som redan inletts. Inför den offentliga debatt som skall äga rum hösten 2004 vill EESK därför uttrycka 
sitt intresse för att delta aktivt i denna process som redan inletts. 

 
Kontaktperson:  Pierluigi Brombo (Tfn (32-2) 546 97 18 – e-post: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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2.  TJÄNSTER I ALLMÄNHETENS INTRESSE 

 

•  Grönbok om tjänster i allmänhetens intresse  
 
–  Föredragande: Bernardo Hernández Bataller (Övriga intressegrupper – ES) 

 
−   Referens : KOM(2003) 270 slutlig – CESE 1607/2003 

 
–  Huvudpunkter: 
 
I samband med samrådet om kommissionens grönbok bekräftar kommittén sina riktlinjer på området 
tjänster i allmänhetens intresse. 
 
I yttrandet rekommenderas kommissionen att göra följande: 
 
– Lägga fram ett förslag till ramdirektiv om ekonomiska tjänster i allmänhetens intresse, i syfte 

att konsolidera principerna, de allmänna riktlinjerna för gemenskapsrätten, 
finansieringsformerna, valet av former för organisation och reglering, förfarandena för 
utvärdering av utförda tjänster samt användarnas rättigheter. 

 
– Införa en lämplig rättslig grund i fördraget. 

 
– Främja ett hög skyddsnivå för konsumenterna samt användarnas och de berörda 

arbetstagarnas demokratiska inflytande. 
 

– Respektera subsidiaritetsprincipen, enligt vilken de behöriga myndigheterna på nationell, 
regional och lokal nivå skall definiera, organisera, finansiera och kontrollera tjänsterna i 
allmänhetens intresse. 

 
– Inrätta en mekanism som gör det möjligt att tillämpa subsidiaritetsprincipen utifrån såväl 

funktionella som territoriella kriterier. 
 

– Definiera begreppet om kompensation för ett åtagande att tillhandahålla offentliga tjänster. 
 
– Med utgångspunkt i distinktionen mellan ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet bör en 

tillämpning av konkurrensregler uttryckligen uteslutas i fråga om tjänster som tillhandahålls inom 
de nationella utbildningssystemen, som kräver obligatorisk anslutning till det grundläggande 
socialförsäkringssystemet eller som tillhandahålls av instanser som drivs för sociala, välgörande 
och kulturella ändamål utan vinstsyfte. 

 
Kontaktperson: Raffaele Del Fiore (Tfn (32-2) 546 97 941 – e-post: 
raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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3.  TRANSPORTER 

 

•  Transportinfrastruktur 
 
–  Föredragande:  Karin Alleweldt (Arbetstagargruppen – DE) 
    Philippe Levaux (Arbetsgivargruppen – FR) 
    Lutz Ribbe (Övriga intressegrupper – DE) 
 
–  Referens: Initiativyttrande – CESE 1611/2003 

 
– Huvudpunkter: 

 
Enligt kommitténs åsikt måste Europeiska unionens transportpolitik utan tvekan bli ett av de centrala 
insatsområdena inom ramen för EU:s politik för hållbar utveckling och klimatskydd. 
 
EESK anser även att det är nödvändigt att bygga ut de alleuropeiska transportkorridorerna i Syd- och 
Östeuropa och därmed förbättra förutsättningarna att klara av transportutvecklingen i 
Medelhavsregionen. 
 
Infrastrukturprojekt i europeiskt intresse fyller sin funktion först när de svarar mot ekonomiska, politiska 
och sociala intressen och beaktar dessa. För detta krävs mer än ett samarbete mellan 
transportministrarna. Det krävs ett gränsöverskridande deltagande av näringslivsorganisationer, 
transportföretag, fackföreningar, miljö- och konsumentorganisationer. 
 
Kommittén påperkar även följande: 
 
–  Intermodaliteten mellan TEN och korridorerna måste säkerställas och tydliga kvalitetskriterier 
  fastställas. 
 
–  Ett miljövänligt utnyttjande av de inre vattenvägarna måste framhävas starkare, liksom  
  närsjöfarten och dess integrering i TEN- och korridorplaneringen. 
 
–  Utbyggnaden av järnvägsförbindelserna – med särskild tonvikt vid gränsöverskridande  
  samarbete och anknytning till hamnar – kräver ambitiösa men genomförbara mål. 
 
Vad beträffar finansieringen av infrastruktur föreslår EESK slutligen att man skapar en EU-fond för 
prioriterade TEN-T-projekt, administrerad av Europeiska investeringsbanken och finansierad genom ett 
skatt på 1 cent på varje liter bränsle som används i fordon inom EU, för offentligt, yrkesmässigt bruk av 
enskilda eller företag, för gods eller passagerare. 

 
Kontaktperson: Luis Lobo (Tfn (32-2) 546 97 17 – e-post: luis-lobo@esc.eu.int) 
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• Omregistrering av fartyg 
 

– Föredragande: Anna Bredima-Savopoulou (Arbetsgivargruppen – EL) 
 

– Referens: KOM(2003) 478 slutlig – 2003/0180 COD – CESE 1612/2003 
  
Kontaktperson: Raffaele Del Fiore  (Tfn (32–2) 546 97 941 – e-post: 
raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
 
4.  SKATTEPOLITIK OCH FINANSMARKNADERNA 
 

•  Beskattningen inom EU 
 

–  Föredragande : Lars Nyberg (Arbetstagargruppen – SE) 
 

–  Referens: Initiativyttrande – CESE 1621/2003 
 

–  Huvudpunkter: 
 
Skattepolitik är en del av den makroekonomiska politiken som alltid står i centrum av den politiska 
debatten, både nationellt och inom EU. Skillnaderna mellan medlemsstaternas skattepolitik är stora.  
 
Skillnaderna mellan medlemsstaternas skattepolitik gäller inte bara skattesatser utan också hur 
skattebaser beräknas och hela konstruktionen av skattesystemen. Svårigheterna att få fram en 
gemensam syn på skattefrågor blir därför inte bara en fråga om olika politiska åsikter.  
 
Enhällighetskrav gäller för alla skattebeslut inom EU. Konventsförslaget innebär en liten uppmjukning 
men både beräkning av skattebaser och skattesatserna ligger utanför det förslaget. EESK har tidigare 
vid flera tillfällen uttalat sig för att kravet på enhällighet i skattefrågor måste ses över. 
 
De förändringar i skattepolitiken som föreslagits av konventet om Europas framtid är att inte bara den 
inre marknaden utan också snedvridning av konkurrensen skall kunna vara grund för EU-åtgärder. 
Konventet föreslår att man skall gå över till kvalificerad majoritet för administrativt samarbete, 
skattebedrägerier och skatteflykt och att det i dessa fall skall gälla även bolagsskatt utöver den 
indirekta beskattningen.  
 
För att lösa upp alla dessa knutar ser vi bara en väg att gå. EU måste ha kompetens och dessutom 
möjlighet till beslut med kvalificerad majoritet för skatter där ett lands möjlighet att sätta sina skatter är 
starkt beroende av hur de andra medlemsstaterna agerar på en inre marknad med 25 medlemsstater.  
 
För kvalificerad majoritet måste det finnas en begränsning till vissa skatter. Hit hör 
företagsbeskattningen, skatt på kapitalinkomster och på miljöfarlig verksamhet. Det skall gälla för 
skatter som påverkar den inre marknadens funktion eller som snedvrider konkurrensen. Det skall inte 
gälla alla de nationella skillnader som inte har någon påverkan på marknaden eller konkurrensen. Den 
kvalificerade majoriteten skall, utöver att endast gälla vissa skatter, användas för att fastlägga 
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miniminivåer. 
 
Kontaktperson: Borbala Szij (Tfn (32–2) 546 96 79 – e-post: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

•  Värdepapper – insyn med avseende på upplysningar 
 
–  Föredragande: Pierre Simon (Arbetsgivargruppen – FR) 

 
– Referens: (KOM(2003) 138 slutlig – 2003/0045 COD) – CESE 1619/2003 
 
Det är viktigt för den allmänna tilliten till finansmarknaden att den finansiella insynen i publika bolag 
förbättras. De krav som ställs på företagen bör också harmoniseras med tanke på integrationen av 
EU:s finansmarknader – en av målsättningarna i handlingsplanen för finansiella tjänster. 
 
Förslaget till direktiv innehåller dock ett antal oklarheter, vissa av principiell art och andra av teknisk 
natur av vilka det mest omtvistade är information på kvartalsbasis.  
 
Denna fråga är dock mycket omdiskuterad. Näringslivet motsätter sig alla former av krav på 
offentliggörande av information på kvartalsbasis. Alla investerare måste redan hantera ett enormt 
informationsflöde och många föredrar att man ökar  informationens kvalitet i stället för kvantitet.  
 
 
Kravet på offentliggörande av information på kvartalsbasis kommer också att få verkliga konsekvenser 
för emittenterna i form av högre kostnader, vilket framför allt drabbar små och medelstora företag. Ett 
allmänt krav på information om företagens resultat på kvartalsbasis riskerar framför allt att öka 
investerarnas benägenhet att agera kortsiktigt. Detta skulle kunna leda till ökad volatilitet på 
marknaderna samt hindra företagen från att föra långssiktiga strategier, eftersom resultatet måste 
motiveras var tredje månad.  
 
Mot bakgrund av dessa invändningar bör gemenskapen hellre gå mer försiktigt fram. Kommittén anser 
att kravet på att offentliggöra information avseende företagens omsättning och verksamhet endast bör 
omfatta räkenskapsårets första och tredje kvartal. 
 
Kontaktperson: Borbala Szij (Tfn (32-2) 546 96 79 – e-post: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
• Mervärdesskatt – posttjänster 

 
–  Föredragande: Brenda King (Arbetsgivargruppen – UK) 

 
–  Referens: (KOM(2003) 234 slutlig – 2003/0091 CNS) – CESE 1620/2003 

 
–  Huvudpunkter: 

 
EESK stöder undanröjandet av snedvridningar i konkurrensen inom postsektorn men skulle helst se att 
avskaffandet av skattebefrielsen åtföljs av en fullständig avreglering av sektorn.  
 
EESK ställer sig bakom att reducerad mervärdesskattesats används för brev och små paket och godtar 
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normal momssats för posttjänster som inte är standardtjänster (med undantag av icke-adresserade 
försändelser).  
 
EESK anser dock att det är av största vikt att det inte sker någon prisökning och att systemet inte leder 
till att åtagandet att garantera postgång för alla försvagas. Dessutom fruktar EESK att inte alla 
medlemsstater kommer att tillämpa reducerad momssats för standardposttjänster. 

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

 
5.  YTTRE FÖRBINDELSER 

 

•  Det civila samhällets roll i EU:s nya strategi för västra 
Balkanområdet 

  
–  Föredragande: Roberto Confalonieri (Övriga intressegrupper – IT) 

 
– Referens: Förberedande yttrande – 1624/2003 
 
– Huvudpunkter: 

 
På det italienska ordförandeskapets begäran har EESK utarbetat ett yttrande om "Det civila samhällets 
roll i EU:s nya strategi för västra Balkanområdet". Syftet med detta yttrande är att fastställa på vilket 
sätt det civila samhället kan bidra till att genomföra Thessalonikiagendan i de olika länderna i området. 
 
Det organiserade civila samhällets roll är att säkerställa att konkreta och viktiga mål om sociala 
framsteg för Balkanområdet förverkligas i samband med de fem ländernas väg mot integration i EU. 
 
Kommitténs yttrande syftar till att kritiskt granska de möjligheter som står till buds och de starka sidor 
som måste lyftas fram för att stärka det organiserade civilsamhällets roll i västra Balkanområdet. 
 
I yttrandet berörs det organiserade civilsamhällets politisk-institutionella, ekonomiska och kulturella 
betydelse, och belyses några sidor av det som kännetecknar det organiserade civila samhället i dag i 
länderna i västra Balkanområdet. Längre fram behandlas Thessalonikiagendan utifrån det civila 
samhällets roll. Slutligen tar kommittén upp hur det organiserade civilsamhället skall kunna stärkas, ur 
regional, nationell och europeisk synvinkel. 
 
Kommittén analyserar och föreslår olika bidrag till det organiserade civila samhället, demokratin och 
den institutionella utvecklingen, den ekonomiska tillväxten och den mänskliga utvecklingen samt den 
kulturella mångfalden och det internationella samarbetet. 
 
I yttrandet definieras insatsområdena för det civila samhällets organisationer i EU och Balkanområdet 
när det gäller att stärka institutionerna, kampen mot organiserad brottslighet och korruption samt den 
ekonomiska utvecklingen, och tillgång till gemenskapsprogrammen rekommenderas. 
 
För att stärka det organiserade civila samhället är det viktigt att utnyttja internationella partnerskap och 
därigenom säkerställa initiativens kontinuitet. Det är också nödvändigt att övervinna den ideologiska 
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misstron och det funktionella avståndet mellan de statliga institutionerna, de lokala myndigheterna och 
det organiserade civila samhället. 
 
EESK uppmuntrar och stöder samarbete och systematiska kontakter mellan det organiserade civila 
samhällets olika komponenter. Syftet skulle vara att stärka arbetsmarknadens parters och näringslivets 
kapacitet att ge råd och stöd, och att betona andra av det organiserade civila samhällets komponenter. 
 
I det förberedande yttrandet har kommittén försökt belysa vikten av ömsesidig kunskap och 
medvetenhet om kulturella skillnader och de lokala samhällssystemens särdrag. EESK förespråkar 
följande insatsområden: utbildning och fortbildning, utbyte av erfarenheter och goda metoder samt 
information till allmänheten och till särskilda aktörer. 
 
Kommittén rekommenderar även den modell med gemensamma rådgivande kommittéer som använts 
för kandidatländer och en anpassning av funktionssätt och tidsramar till de olika situationer som råder i 
nationerna i västra Balkanområdet. 
 
Slutligen förespråkar kommittén genomförandet av ett internationellt toppmöte på temat "Det 
organiserade civila samhällets roll i den nya europeiska strategin för västra Balkanområdet", där 
huvudbetoningen skulle ligga på dels det organiserade civila samhällets betydelse, dels prioriterade 
insatser. 

 
Kontaktperson: Jacques Kemp (Tfn (32-2) 546 98 10 – e-post: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

 

• Ett utvidgat europeiskt grannskap – En ny ram för förbindelserna 
med våra grannländer i öster och söder 

  
–  Föredragande: Karin Alleweldt (Arbetstagargruppen – DE) 

 
– Referens: KOM(2003) 104 slutlig – CESE 1622/2003 
 
– Huvudpunkter: 

 
EESK:s roll är att aktivt medverka i utformningen av de framtida relationerna med de länder som efter 
utvidgningen kommer att gränsa till EU. 
 
I sitt yttrande rekommenderar kommittén att man utnyttjar partnerskaps- och samarbetsavtalen på ett 
bättre sätt. 
 
Efter en redogörelse för resultatet av studieresorna till Moldavien, Ukraina och Vitryssland ges en 
allmän utvärdering av EU:s grannskapspolitik och en beskrivning av förväntningarna med avseende på 
ekonomiska konsekvenser för dessa tre länder. 
 
Kommittén tar upp gränsproblematiken, vars centrala problem är den starkt tilltagande emigrationen 
och människohandeln. 
EESK behandlar det organiserade civila samhällets verksamhet och förväntningar beträffande 
förbindelserna med EU och kommenterar EU:s stödpolitik, de interna reformerna och de olika 
möjligheterna i relationerna med EU. 
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EESK rekommenderar en offensiv strategi för Vitryssland, Moldavien och Ukraina och anser att 
prioritet bör ges åt konkreta projekt som främjar det civila samhället. 
 
För det fortsatta arbetet rekommenderar kommittén att man inrättar strukturerade dialoger liknande 
dem som förs med partnerorganisationerna i kandidatländerna, i form av sambandskommittéer. 
 
Kommittén föreslår ett seminarium för att ge ytterligare impulser till hur förbindelserna till EU bör 
utformas. 
 
EESK bör i detta sammanhang stärka sina kontakter med olika organisationer i Ryssland. 
 
Kontaktperson: Jacques Kemp (Tfn (32-2) 546 98 10 – e-post: jacques.kemp@esc.eu.int) 

 
 

•  Tullpreferenssystem 2002–2005 
 

– Huvudföredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT) 
 

–  Referens : (KOM(2003) 634 slutlig) – 2003/0259 ACC – CESE 1623/2003 
 
– Huvudpunkter: 

 
Under loppet av de senaste årtiondena har EU kontinuerligt modifierat och aktualiserat sin politik när 
det gäller handelsförmåner som beviljas utvecklingsländer, i ljuset av ändrade omständigheter. Den 
senaste större översynen av det allmänna tullpreferenssystemet trädde i kraft den 1 januari 1995 och 
avsåg en tioårsperiod räknat från detta datum. Systemet löper således ut den 31 december 2004, vilket 
kräver fortsatt översyn.  
 
Ursprungligen planerade kommissionen att publicera ett dokument i september 2003 med presentation 
av förslag till det nya system som skall träda i kraft den 1 januari 2005. Senare beslutade man att skjuta 
upp införandet av det nya systemet ett år och lägga fram ett förslag till en tillfällig konstruktion under 
mellanperioden. Dagens riktlinjer skulle fortsätta att gälla med vissa mindre, främst tekniska, 
justeringar. Tioårsperioden för det nya systemet väntas nu börja den 1 januari 2006.  
 
Rådet har begärt ett yttrande från kommittén om förslaget till förordning om tullpreferenssystem som 
skall antas den 11 december 2003. På grund av ärendets brådskande karaktär föreslås att Antonello 
Pezzini utses till huvudföredragande för detta yttrande och att det behandlas under plenarsessionen den 
10 december 2003. 
 
EESK accepterar kommissionens beslut att skjuta upp införandet av ett nytt slutgiltigt 
tullpreferenssystem och att förlänga gällande system åtminstone till den 31 december 2005. 
Kontaktperson: Beatriz Porres  (Tfn (32-2) 546 91 31 – e-post: beatriz.porres@esc.eu.int) 

6.  FOLKHÄLSA OCH MILJÖSKYDD 
 

•  Integrerad produktpolitik (IPP) 
  
–   Huvudföredragande: Richard Adams (Övriga intressegrupper – UK) 
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–  Referens: KOM(2003) 302 slutlig – CESE 1598/2003 
  
– Huvudpunkter: 

 
EESK anser att kommissionsmeddelandet utgör en startpunkt för behovet av en aktiv miljöpolitik och en 
välavvägd policy i riktning mot hållbarare produktion och konsumtion. 

 
Den integrerade produktpolitiken kan ge ett betydelsefullt bidrag till den hållbara utvecklingen, även 
genom att realisera EU:s prioriteringar i fråga om miljöskydd, men den skulle kunna förstärkas genom 
en tydligare och mer detaljerade policymetod, särskilt med tanke på att det gradvis börjar framträda ett 
behov av ett paradigmskifte mot verkligt hållbar produktion och konsumtion i det civila samhället. 

 
Partnerskap mellan de främsta aktörerna är viktigt. Konsumenterna efterfrågar ledning från 
näringslivet och regeringen, näringslivet behöver ett betryggande stöd från konsumenterna och riktade 
stimulansåtgärder på marknaden, och regeringarna vänder sig till det civila samhället för att få mandat 
att ta nya hållbarhetsinitiativ. EESK uppmanar därför kommissionen att öka ansträngningarna att 
åstadkomma en hållbarhetsstrategi. Kommissionen bör framför allt överväga följande i samband med 
eventuella senare politiska strategier eller åtgärder i syfte att utveckla den integrerade produktpolitiken: 

 
Specificera den integrerade produktpolicyns roll med avseende på att klara de specifika åtagandena i 
det sjätte miljöhandlingsprogrammet och andra angränsande policyprogram. 

 
Tydligt redovisa riktningen och omfattningen för nödvändiga framtida innovationer. 

 
Åta sig att utveckla det lämpligaste och verksammaste policyalternativet med utgångspunkt i den 
blandform av policyinstrument som tas upp i EU:s sjätte miljöhandlingsprogram, vilket bland annat bör 
innebära att fastställa tydliga miljömål och miljöambitioner, att fastställa en tidsram, omfattning 
(produkt- eller funktionsområden), indikatorer, utvärdering och rapportering och att inrätta en 
styrkommitté för integrerad produktpolitik och – därefter – arbetsgrupper för specifika IPP-instrument. 
 
Kontaktperson: Robert Wright (Tfn (32–2) 546 91 09 – e-post: robert.wright@esc.eu.int) 

 
•  En europeisk strategi för miljö och hälsa 

 
– Föredragande: Ernst Ehnmark (Arbetstagargruppen – SE) 

 

−   Referens: KOM(2003) 338 slutlig – CESE 1602/2003 
 
Kontaktperson:  Johannes Kind (Tfn (32-2) 546 91 11 – e-post: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

• Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar 

–  Föredragande: Paolo Braghin (Arbetsgivargruppen – IT) 
 

−   Referens: KOM(2003) 354 slutlig – CESE 1596/2003 
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−   Huvudpunkter: 
 
Direktivet har en framskjuten plats i strategin för hållbar utveckling, inom ramen för de lokala  Agenda 
21, och har även varit normgivande för en rad frivilliga initiativ som genomförts under denna period, 
t.ex. EMAS-registrering och avtal om utsläppshandel. Dessa innovativa aspekter ger åtminstone delvis 
en förklaring till svårigheterna med införlivande och tillämpning, och till det faktum att endast ett mindre 
antal anläggningar kunnat utvärderas av kommissionen. 
 
EESK (som även har tagit hänsyn till CCMI:s kompletteringsyttrande om målinriktat agerande och 
återställande av konkurrenskraften som kan balansera lagstiftningen och gränserna för industrin och ge 
medborgarna möjlighet att göra informerade val) hoppas därför att kommissionen skall genomföra en 
mer genomgripande analys av de svårigheter som upptäckts, och behandla de viktigaste frågorna. 
Exempel på sådana frågor är kriterierna för att avgöra vilka företag som omfattas av bestämmelserna, 
hur miljötillstånden skall formuleras, vilka tekniska resurser och personalresurser de ansvariga 
myndigheterna behöver, möjligheter till frivilliga avtal och samverkan med andra direktiv och 
förordningar. Denna insats skulle vara särskilt värdefull för de nya medlemsstaterna och de små och 
medelstora företagen. 
 
EESK anser att det är nödvändigt att använda ett välfungerande och förebyggande angreppssätt för att 
främja genomförandet av direktivet, med insatser för att informera och utbilda aktörerna (särskilt när 
det gäller verksamhetsutövarna och de lokala myndigheter som är ansvariga för tillståndsgivning), 
utbyte av goda metoder och medverkan av branschorganisationer och lokala fackföreningar. Syftet är 
att uppnå samförstånd i planeringen av de investeringssatsningar som krävs. 
 
En grundförutsättning för genomförandet av denna politik är förstärkning av expertgrupperna och själva 
organisationsstrukturen vid det gemensamma forskningscentret i Sevilla, som verkar 
underdimensionerat även för sin huvuduppgift, det vill säga genomförandet av ”BREF”-dokumenten 
(BAT-referensdokument). Kommittén anser att dessa uppgifter bör utvidgas till att omfatta 
informationsspridning och aktiv medverkan i utbildning, seminarier, konferenser etc. samt utvärdering 
av tillämpningen och användningen av BREF-dokumenten. 
 
Kontaktperson: Robert Wright (Tfn (32-2) 546 91 09 – e-post: robert.wright@esc.eu.int) 

 

•  Hantering av avfall från utvinningsindustrin 
 

–  Föredragande: An Le Nouail Marlière (Arbetstagargruppen – FR) 
 
–  Referens: KOM(2003) 319 slutlig – 2003/0107 COD – CESE 1597/2003 

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

•  Temainriktad strategi för förebyggande och återvinning av avfall 
 

– Föredragande: Stéphane Buffetaut (Arbetsgivargruppen – FR) 
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– Referens: KOM(2003) 301 slutlig – CESE 1601/2003 
  
Kontaktperson: Robert Wright (Tfn (32-2) 546 91 09 – e-post: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

• Projektmekanismer – Kyoto (II) 
 

– Föredragande: An Le Nouail Marlière (Arbetstagargruppen – FR) 
 

– Referens : KOM(2003) 516 slutlig – 2003/0202 CNS) – CESE 1605/2003 
  
Kontaktperson:  Johannes Kind (Tfn (32-2) 546 91 11 – e-post: johannes.kind.esc.eu.int) 
 
 

• Life/förlängning 
 

– Föredragande: Lutz Ribbe (Övriga intressegrupper – DE) 
 

– Referens: KOM(2003) 667 slutlig –– 2003/0260 COD – CESE 1603/2003 
  
Kontaktperson: Johannes Kind (Tfn (32-2) 546 91 11 – e-post: johannes.kind.esc.eu.int) 
 

 
7. JORDBRUK 
 

• Tobak/skördebidrag 2004 
 

– Föredragande: Fernando Moraleda Quilez (Övriga intressegrupper – ES) 
 
– Referens : KOM(2003) 633 slutlig – 2003/0251 CNS – CESE 1606/2003 
 
Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio (Tfn (32-2) 546 94 54 – e-post: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Humle/förlängning av produktionsstödet 
 

– Föredragande: Adalbert Kienle (Arbetsgivargruppen – DE) 
 
– Referens : KOM(2003) 562 slutlig – 2003/0216 CNS – CESE 1600/2003 
 
Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio (Tfn (32–2) 546 94 54 – e-post: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Stödbeloppen för utsädessektorn /regleringsåret 2004–05 
 

– Föredragande: Gilbert Bros (Övriga intressegrupper – FR) 
 
– Referens : KOM(2003) 552 slutlig – 2003/0212 CNS – CESE 1604/2003 
 
Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio (Tfn (32–2) 546 94 54 – e-post: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
8. LIKA MÖJLIGHETER 
 

• Jämställdhet mellan kvinnor och män – främjande av europeiska 
organisationer 
 

– Föredragande: Christina Wahrolin (Övriga intressegrupper – SE) 
 

– Referens: KOM(2003) 279 slutlig – 2003/0109 COD – CESE 1616/2003 
 
– Huvudpunkter: 

 
Kommittén instämmer med kommissionen i att det behövs en grundrättsakt för beviljande av 
administrations- och verksamhetsbidrag. 
 
Kommittén anser att ytterligare förtydliganden bör göras i riktlinjerna för bidragsbeviljande när det 
gäller underrepresenterade grupper av flickor och kvinnor såsom funktionshindrade, samt för flickor 
och kvinnor som utsätts för diskriminering på olika grunder. 
 
Kommittén menar att skrivningen kan förtydligas avseende vilka andra organisationer som arbetar med 
jämställdhet mellan kvinnor och män som är berättigade att söka bidrag. 
 
EESK anser det viktigt att detta särskilda handlingsprogram antas som komplement till övriga riktade 
programinsatser. Det är samtidigt ytterst viktigt att fortsätta med integrering (mainstreaming) av 
jämställdhetsperspektivet i alla gemenskapsprogram och initiativ, där civila samhällets organisationer 
som arbetar med jämställdhet mellan kvinnor och män också får möjlighet till medverkan och 
projektbidrag. 
 
Bidragens storlek till såväl Europeiska kvinnoforumet som andra organisationer som arbetar med 
jämställdhet mellan kvinnor och män har inte ökat i takt med organisationernas växande uppdrag i 



  

CESE 225/2003  FR-EN-IT-ES/JH-Sv/HK/vv …/… 

- 15 - 
 

 

samband med utvidgning och mainstreaming. Av dessa skäl ser EESK ett starkt behov att öka det 
ekonomiska stödet. 
  
Kontaktperson: Alan Hick (Tfn (32-2) 546 91 11 – e-post: alan.hick@esc.eu.int) 
 
9. INVANDRING OCH INTEGRATION 
 

• Invandring, integration och sysselsättning 
 

– Föredragande: Luis Miguel Pariza Castaños (Arbetstagargruppen – ES) 
 

– Referens: KOM(2003) 336 slutlig – CESE 1613/2003 
 
– Huvudpunkter: 

 
EESK anser att kommissionens meddelande är nödvändigt eftersom samordningen i dag mellan 
medlemsstaterna på invandringsområdet är bristfällig. Det är en bra utgångspunkt att meddelandet har 
en övergripande karaktär och omfattar alla aspekter som rör invandring och integration. Det är ett 
mycket positivt dokument eftersom det, som kommittén också har föreslagit i flera yttranden och vid 
konferensen i september 2002, behandlar integration som en central fråga i EU:s invandringspolitik. 
Integration är en nödvändig förutsättning för både ekonomisk tillväxt och social sammanhållning. 
 
EESK föreslår att kommissionen skall administrera ett europeiskt integrationsprogram med tillräckliga 
ekonomiska anslag för att bidra till samordningen av de nationella insatserna. Det är viktigt att rådet ger 
kommissionen de politiska, rättsliga och finansiella medel som krävs för att främja integration av 
invandrare. EESK betonar att det är viktigt att utforma positiva och effektiva mottagningsprogram för 
invandrare i samarbete med organisationerna i det civila samhället. 
 
Enligt EESK har kommissionens förslag om samhällsmedborgarskap samma mål som kommitténs 
förslag om unionsmedborgarskap, som innebär att permanent eller varaktigt bosatta medborgare 
från tredje land skall ha samma rättigheter och skyldigheter som medlemsstaternas medborgare, det vill 
säga EU-medborgarna. 
 
Kontaktperson: Pierluigi Brombo (Tfn (32-2) 546 97 18 – e-post: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

• Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet 
 

– Föredragande: Sukhdev Sharma (Övriga intressegrupper – UK) 
 

– Referens: KOM(2003) 483 slutlig – 2003/0185 CNS – CESE 1615/2003 
 
– Huvudpunkter: 

 
Kommittén anser att övervakningscentrumet bör ha en aktiv roll och lägga fram rekommendationer till 
EU:s institutioner och medlemsstaterna, och detta bör också avspeglas i dess mål. 
 
Kommittén anser att övervakningscentrumet bör medge ett brett deltagande och samla alla aktörer. 
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Detta bör också avspeglas i styrelsens sammansättning. EESK anser således att 
övervakningscentrumets styrelse bör bestå av en företrädare för varje medlemsstat, företrädare för 
viktiga internationella samarbetsorganisationer, EU-institutioner, däribland EESK, och för det civila 
samhällets organisationer och arbetsmarknadens parter. 
 
Det är därför viktigt att det i centrumets styrelse ingår personer som är oberoende i förhållande till 
medlemsstaterna. 
 
Kontaktperson:  Pierluigi Brombo (Tfn (32-2) 546 97 18 – e-post: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
10. SOCIALSKYDD 
 
 

• System för social trygghet för anställda, egenföretagare och deras familjer 
 

– Föredragande: Peter Boldt (Arbetstagargruppen – FI) 
 

– Referens: KOM(2003) 468 slutlig – 2003/0184 COD – CESE 1617/2003 
 
– Huvudpunkter: 

 
Kommittén välkomnar kommissionens förslag. Kommittén ger sitt fulla stöd till avsikten med 
helhetsreformen av förordningarna 1408/71 och 574/72, att göra regelverket tydligare och lättare att 
tolka och förstå för EU-medborgare som utnyttjar rätten att flytta inom gemenskapen. Då är det viktigt 
att gällande rättspraxis även är införd i lagstiftningen. Förändringarna är motiverade ur tydlighets- och 
genomskinlighetssynpunkt och bidrar till förstärkandet av såväl rättsskyddet som socialskyddet för 
medborgarna.  
 
Kontaktperson: Alan Hick (Tfn (32-2) 546 93 02 – e-post: alan.hick@esc.eu.int) 
 
11. INFORMATIONSSAMHÄLLET 
 

• e-förvaltningstjänster 
 

– Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT) 
 
– Referens: KOM(2003) 406 slutlig – 2003/0147 COD – CESE 1610/2003 

 
Kontaktperson: Raffaele Del Fiore  (Tfn (32-2) 546 97 941 – e-post: 
raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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12. FORSKNING OCH UTVECKLING 
 

• Statligt stöd till forskning och utveckling 
 

– Föredragande: Gerd Wolf (Övriga intressegrupper – DE) 
 

– Referens: EUT C 190, 12.8.2003 – CESE 1588/2003 
  
Kontaktperson: Nemesio Martinez (Tfn (32-2) 546 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

• Avtal om tekniköverföring 
 

– Föredragande: Arno Metzler (Övriga intressegrupper – DE) 
 

– Referens: EUT C 235, s. 11, 1.10.2003 – CESE 1594/2003 
  
Kontaktperson: Nemesio Martinez (Tfn (32-2) 546 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
13. KONKURRENSPOLITIK 
 

• Förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget 
 

– Föredragande: Arno Metzler (Övriga intressegrupper – DE) 
 

– Referens: EUT C 243, 10.10.2003 – CESE 1595/2003 
  
Kontaktperson: Nemesio Martinez (Tfn (32-2) 546 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
14. FÖRETAGSLEDNING 
 

• Bolagsrätt och företagsstyrning 
 

– Föredragande: Guido Ravoet (Arbetsgivargruppen – BE) 
 

– Referens: KOM(2003) 284 slutlig – CESE 1592/2003 
  
Kontaktperson: João Pereira dos Santos (Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
  

• Revision i EU 
 

– Föredragande: Harry Byrne (Arbetsgivargruppen – IE) 
 

– Referens: KOM(2003) 286 slutlig – CESE 1593/2003 
  
Kontaktperson: João Pereira dos Santos (Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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15. TRAFIKSÄKERHET 
 

• Trafiksäkerhet 2003–2010 
 

– Föredragande: Jan Simons (Arbetsgivargruppen – NL) 
 

– Referens: KOM(2003) 311 slutlig – CESE 1608/2003 
  
Kontaktperson: Luis Lobo (Tfn (32-2) 546 97 17 – e-post: luis-lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Hastighetsbegränsande anordningar 
 

– Föredragande: Virgilio Ranocchiari (Arbetsgivargruppen – IT) 
 

– Referens: KOM(2003) 350 slutlig – 2003/0122 COD – CESE 1609/2003 
 
Kontaktperson: Raffaele Del Fiore  (Tfn (32-2) 546 97 941 – e-post: 
raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

• Motorfordon/fasthållningsanordningar 
 

– Föredragande: Virgilio Ranocchiari (Arbetsgivargruppen – IT) 
 

– Referens: KOM(2003) 363 slutlig – 2003/0130 COD – CESE 1591/2003 
  
Kontaktperson: Aleksandra Klenke (Tfn (32-2) 546 98 99 – e-post: 
aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
 

• Motorfordon/förankring av bilbälten 
 

– Föredragande: Virgilio Ranocchiari (Arbetsgivargruppen – IT) 
 

– Referens: KOM(2003) 362 slutlig – 2003/0136 COD – CESE 1590/2003 
  
Kontaktperson:  Aleksandra Klenke (Tfn (32-2) 546 98 99 – e-post: 
aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Motorfordon/Sätesfästen 
 

– Föredragande: Virgilio Ranocchiari (Arbetsgivargruppen – IT) 
 

– Referens: KOM(2003) 361 slutlig – 2003/0128 COD – CESE 1589/2003 
  
Kontaktperson: Aleksandra Klenke (Tfn (32-2) 546 98 99 – e-post: 
aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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16. KODIFIERING OCH FÖRENKLING AV 
 GEMENSKAPSLAGSTIFTNINGEN 
 

• Extraktionsmedel/livsmedel (kodifiering) 
 

– Föredragande: John Donnelly (Övriga intressegrupper – IE) 
 

– Referens: COM(2003) 467 slutlig – 2003/0181 COD – CESE 1599/2003 
  
Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio (Tfn (32-2) 546 94 54 – e-post 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
  
 
 

____________ 
 


