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1. EUROPAS FRAMTID 
 
Debatt om EU:s framtid. 
 
Ekonomiska och sociala kommittén ägnade en stor del av sin plenarsession i september åt debatten om 
Europas framtid tillsammans med representanter för nästan alla ekonomiska och sociala råd eller 
motsvarande institutioner i medlemsstaterna. 
 
EU:s ekonomiska och sociala kommitté antog enhälligt en resolution om Europas framtid. Dokumentet 
ger uttryck för kommitténs fulla stöd för inrättandet av ett organ "med exempelvis konventet för en 
europeisk stadga för grundläggande rättigheter som förebild, där företrädarna för de olika demokratiska 
befogenheter som Europeiska unionen i egenskap av politisk gemenskap är uppbyggd av i en fri debatt 
kan utveckla olika scenarier och alternativ för Europas framtid". Kommittén tror starkt på att man kan 
spela en viktig roll inom ramen för organets arbete genom att främja en så öppen debatt som möjligt om 

det civila samhället och begär att ESK skall bli en "ständig, rådgivande medlem" i detta organ. I 

resolutionen dras slutsatsen att "EU:s framtida utmaningar kräver en uppläggning som 

accepteras av allmänheten". "Ekonomiska och sociala kommittén kan – tillsammans med 
motsvarande nationella strukturer och andra organisationer i det civila samhället – svara för ett 
konstruktivt bidrag när det gäller att förmedla konkreta inslag i projektet för ett utvidgat EU." 
 
Denna resolution fick fullt stöd av ordförandena i de ekonomiska och sociala råden i de flesta 
medlemsstater. Dessa deltog i kommitténs plenarsession för att arbeta fram en gemensam ståndpunkt 
inför toppmötet i Laeken beträffande Europeiska unionens framtid och den roll ekonomiska och sociala 

rådgivande organ skall ha i processen. Under diskussionen med ordförandena i de nationella 

ekonomiska och sociala råden blev det tydligt att de var fast beslutna att arbeta tillsammans 

med EU:s ekonomiska och sociala kommitté och med en gemensam röst tala till stats- och 

regeringscheferna i Laeken. Debatten fortsätter vid ett möte i Helsingfors i november med 
ordföranden i Finlands ekonomiska och sociala råd som värd. 
 

Kontaktperson: Patrick Fève (Tfn (32-2) 546 96 16, e-post: Patrick.Fève@esc.eu.int) 
 

2. ARBETSKVALITET 

 
• Nya europeiska arbetsmarknader, öppna och tillgängliga för alla 

 
Föredragande: Carrol (Arbetsgivargruppen – IRL) 
Medföredragande: Polverini (Arbetstagargruppen – I) 
Medföredragande: Fuchs (Övriga intressegrupper – D) 
 

Referens: PE. 305.713 och KOM(2001) 116 slutlig – CES 1125/2001 
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Kommitténs yttrande utarbetades i enlighet med de nya fördragsstadgade förfarandena på särskild 
begäran av Europaparlamentet, och presenterades för och diskuterades inom Europaparlamentets 
utskott för sysselsättning och sociala frågor. 
 

Huvudpunkter: 

 
Kommittén välkomnar kommissionens avsikt att under år 2002 lägga fram ett förslag om ett 

enhetligare, öppnare och flexiblare system för erkännande av yrkesbehörighet. Om även den 
mindre kvalificerade arbetskraften skall kunna integreras på en i egentlig mening europeisk arbets-
marknad måste kommissionen ta ytterligare initiativ i denna fråga. Arbetsmarknadens parter och övriga 
intresseorganisationer skulle även kunna bidra aktivt och på ett relevant sätt. 

  
Kommittén är bekymrad över att den handlingsplan för livslångt lärande  som efter flera års 
diskussioner skall läggas fram inför Europeiska rådets vårmöte år 2002 fortfarande endast är inriktad 
på att identifiera grundläggande kompetens. Handlingsplanen borde även identifiera vilka möjligheter 
som finns för människor som fallit ur utbildningssystemet att ta del av strategin för livslångt lärande så 
att de kan integreras på arbetsmarknaden. 

 
Kommittén hoppas att kommissionens föreslagna meddelande om undanröjande av hinder för 

tillhandahållande av tilläggspensioner över gränserna kommer att påskynda undanröjandet av 
hinder för rörlighet. 
 

Rörligheten bland forskare, studerande, lärare och övriga utbildare  utgör en nyckelfaktor för 
integrerade europeiska arbetsmarknader. 
 

Kommittén framhåller att rådet så fort som möjligt bör anta direktivförslagen om rörligheten inom 

EU för tredjelandsmedborgare . 
 

Kommittén välkomnar kommissionens förslag om en webbplats för "one -stop"-information om 

europeisk rörlighet. 
 
Eures-nätverket bör integreras i webbplatsen för "one-stop"-information om europeisk rörlighet. 

Informationskampanjen om rörlighet som föreslås bör i ökad utsträckning och på ett mer integrerat 
sätt även utnyttja arbetsmarknadsorganisationerna och relevanta frivilligorganisationer. 
 
Det är av yttersta vikt att man parallellt med framväxten av en integrerad europeisk arbetsmarknad 

fortsätter arbetet med att förbättra den ekonomiska och sociala livskvaliteten i eftersatta 

regioner inom EU. 
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Speciella problem uppstår när kandidatländernas  relativt outvecklade arbetsmarknader skall 
integreras i de mer sofistikerade arbetsmarknaderna inom EU. Man bör ta vara på den tid som återstår 
tills den fria rörligheten genomförs fullt ut för målinriktade åtgärder som syftar till att utveckla 
kandidatländernas arbetsmarknad. 

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

• Förstärkning av kvaliteten i sysselsättnings- och socialpolitik 

 
Föredragande: Bloch-Laine (Övriga intressegrupper – F) 

 
Referens : KOM(2001)313 slutlig – CES 1124/2001 
 
Kommitténs yttrande utarbetades på särskild begäran av Laurette Onkelinx, Belgiens minister med 
ansvar för sysselsättning och jämställdhet, som betonade att det belgiska ordförandeskapet lade stor 
vikt vid kvaliteten på sysselsättningen i sitt program och vid att ESK utarbetar ett yttrande i frågan. 

 
Huvudpunkter: 
 

Även om ämnet för detta yttrande är "förstärkning av kvaliteten i sysselsättnings- och 

socialpolitik" behandlar det i huvudsak kvalitet i arbetet. 
 

Kommittén har koncentrerat sig på vissa centrala teman: 

 
• Säkerhet och hälsa 

 
Kommittén har tidigare påpekat och fortsätter att framhålla vikten av harmonisering i takt med 

utvecklingen. Detta innebär att de skyddsnivåer som anses nödvändiga (miniminivåerna) inte bör vara 
olika beroende på företagets storlek. 
 

• Äldre arbetstagare  
 
Sysselsättningsgraden för arbetstagare som är mellan 50 och 64 år gamla har sjunkit i olika takt sedan 
1970-talet. Det gäller att få till stånd en kulturförändring och en ökad medvetenhet, så att arbetstagarna 
anser det förmånligt att arbeta efter 55 och att man i privat och offentlig tjänst i högre grad uppskattar 
de äldre arbetstagarnas insatser. 
 

• Icke-diskriminering 
 

• Möjligheter till utbildning och kompetensutveckling 
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• Arbete och privatliv 
 
Livskvalitet är till stor del beroende av kvaliteten i arbetet. Det handlar också om att kanske i lite större 
utsträckning uppmärksamma konkreta faktorer som den tid det tar att ta sig till och från arbetet, samt 
huruvida det finns barnomsorg i närområdet. 
 

• Information och medbestämmande  
 
Ekonomiska och sociala kommittén rekommenderar att man i en första etapp inriktar sig särskilt på 
vissa av de "möjliga indikatorer" som förekommer i kommissionens meddelande och som anknyter till 
de "centrala teman" som behandlats ovan. 

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

 
• Memorandum om livslångt lärande 

 
Föredragande: Koryfidis (Arbetstagargruppen – EL) 
Medföredragande: Rodríguez García Caro (Arbetsgivargruppen – E) 
Medföredragande: Rupp (Övriga intressegrupper – D) 
 
 

Referens : Initiativyttrande – SEC(2000) 1832 slutlig – CES 1121/2001 
 

Huvudpunkter: 

 
ESK stöder kommissionens grundinställning i samtliga frågor och instämmer särskilt i följande: 

• Påpekandet att Europeiska rådet i Lissabon (mars 2000) medförde förändringar i EU:s politiska 
inriktning och handling på detta område. 

• Konstaterandet att de europeiska systemen för allmän och yrkesinriktad utbildning måste 
genomgå en anpassning om övergången till en kunskapsbaserad ekonomi och ett kunskaps-
baserat samhälle skall lyckas. 

• Nödvändigheten av att inleda en Europa-omfattande debatt med största möjliga medverkan av 
medborgarna och med syftet att genomföra en bred strategi för livslångt lärande. 
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• Uppfattningen att livslångt lärande inte längre bara är en aspekt på allmän och yrkesinriktad 
utbildning, utan att det måste bli den ledsagande principen för tillhandahållande av och 
deltagande i hela spektrumet av inlärningsmiljöer. 

 

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

3. EURONS INFÖRANDE 

• Förberedelser inför euron 

 
Föredragande: Burani (Arbetsgivargruppen – I) 
 

Referens : Tilläggsyttrande på eget initiativ – CES 1123/2001 
 

Huvudpunkter: 
 
Införandet av euron är nu nära förestående, men trots att många åtgärder är under genomförande eller 
planeras att genomföras av en rad offentliga och privata institutioner förefaller inte alla problem ha 
beaktats fullt ut. Under alla omständigheter verkar det krävas en perfekt samordning av initiativen, 
något som är långtifrån självklart trots de goda avsikterna hos alla inblandade. 
 
Kommittén har inte för avsikt att ta ordet ur munnen på de myndigheter som är ansvariga för initiativen, 
utan bara att belysa vissa faktorer som – även om de är av mindre betydelse – kan leda till praktiska 
eller psykologiska problem som försvårar övergången från elva olika valutor till euron. 
 

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

 

4. INRE MARKNADEN 
 

• Sociala allmännyttiga tjänster 
 
Föredragande: Bloch-Laine (Övriga intressegrupper – F) 
 

Referens : Initiativyttrande – CES 1120/2001 
 

Huvudpunkter: 
 
De som tillhandahåller "sociala allmännyttiga tjänster", om vilka ESK:s yttrande handlar, känner i dag 
stor oro. Det är inte den relativa okunskapen eller underskattningen av sektorns vikt eller roll som är 
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skäl till oron. Det som utgör problemet – och det är verkligen ett problem – är frågan om dess framtid 
med hänsyn till EU:s konkurrenslagstiftning. 
 
Det är uppenbart att det inte är lätt att förena respekten för konkurrensreglerna med den speciella 
ekonomiska verksamhet som bedrivs av organisationer för sociala allmännyttiga tjänster. 
 
I många medlemsstater är dessa organisationer rädda både för att bli utnyttjade och att negligeras. 
Dessa farhågor är inte obefogade, snarare tvärtom. Det är skälet till att de kräver undantag, vilka 
ibland kan vara kontroversiella. 
 
Genom att kräva att deras speciella förhållanden skall beaktas är det inte förnuftet de utmanar, utan 
fantasin. Det är två skilda ting, och det ena utesluter inte det andra. Kommittén anser – och det är 
själva syftet med detta yttrande – att det vore fel att i detta fall inte göra ett försök i den riktningen, 
med tanke på vad som står på spel, som t.ex. den sociala sammanhållningen och kampen mot social 
utslagning. 
 

Kontaktpers on: Stefania Barbesta (Tfn (32-2) 546 95 10, e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

• Farliga ämnen – c/m/r 

 
Föredragande: Colombo (Arbetstagargruppen – I) 
 

Referens : KOM(2001) 256 slutlig – 2001/0110 COD – CES 1113/2001 
 

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

• Maskiner 

 
Föredragande: De Vadder (Arbetsgivargruppen – B) 
 

Referens : KOM(2000) 899 slutlig – CES 1112/2001 

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

5. DEN GEMENSAMMA JORDBRUKSPOLITIKEN 
 

• Den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde 
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Föredragande: Liolios (Övriga intressegrupper – EL) 
 

Referens : KOM(2001) 244 slutlig – 2001/0099 – CES 1119/2001 

 
Huvudpunkter: 
 

ESK instämmer i kommissionens förslag när det gäller att förlänga det nuvarande stödet till 
utsädessektorn. 
 

ESK föreslår att rådet och kommissionen undersöker möjligheten att låta detta stöd gälla för en längre 

period än de närmaste två regleringsåren. Kommittén uppmanar rådet och kommissionen att fastställa 
ett enhetsstöd för engelskt rajgräs (Lolium perenne L) för att vissa producenter inte skall missgynnas 
och att man undersöker möjligheten att låta ytterligare utsädessorter omfattas av stödordningen. 
 

Kommittén motsätter sig dock kommissionens förslag när det gäller införande av en stabiliserings-
mekanism i stödordningen, eftersom denna mekanism framstår som oklar, odefinierad, otillräckligt 
underbyggd och förefaller onödig. Bortsett från de utgifter som belastar gemenskapsbudgeten verkar 
kommissionen inte ha tagit hänsyn till andra viktiga faktorer i EG-fördraget eller till den allmänna 
utvecklingen inom EU:s jordbrukssektor. 
 

Kontaktperson: Nikos Pipiliagkas (Tfn (32-2) 546 91 09, e-post: 
Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 

 
• Gemensamma organisationen av marknaden för ris 

 
Föredragande: Santiago (Arbetsgivargruppen – E) 
 

Referens : KOM(2001) 169 slutlig – 2001/0085 CNS – CES 1118/2001 
 

Kontaktperson: Silvia Calamandrei (Tfn (32-2) 546 96 57, e-post: 
silvia.calamandrei@esc.eu.int) 

 

• Gemensamma organisationen av marknaden för vin 
 
Huvudföredragande: Kienle (Arbetsgivargruppen – D) 
 

Referens : KOM(2001) 332 slutlig – 2001/00132 COD – CES 1126/2001 
 

Huvudpunkter: 
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Ekonomiska och sociala kommittén stöder förbehållslöst den föreslagna förordningens målsättning som 

syftar till att främja ett generations skifte inom jordbruket, särskilt vinsektorn genom att unga 
jordbrukare tilldelas nya planteringsrätter.  
 
I samband med detta hänvisar kommittén till sitt yttrande om framtidsutsikterna för yngre jordbrukare, 
som håller på att utarbetas och påminner om att under en hearing som anordnades av ESK där 
föredragande från Europaparlamentet, Regionkommittén och Europeiska förbundet för unga 

jordbrukare (CEJA) deltog, restes framför allt kravet att de yngre jordbrukarnas kostnader och 

andra bördor i samband med etableringen måste reduceras. 
 

Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio (Tfn (32-2) 546 94 54, e-post:Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int) 
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6. TRANSPORTER OCH INFORMATIONSSAMHÄLLET 
 

• Statistik – civilflyget 
 
Föredragande: Green (Arbetsgivargruppen – DK) 
 

Referens : KOM(2000) 847 slutlig – 2000/0343 COD – CES 1114/2001 
 

Kontaktperson: Luis Lobo (Tfn (32-2) 546 97 17, e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Europeiska programmet om satellitbaserad radionavigation (Galileo) 
 
Föredragande: Bernabei (Arbetsgivargruppen – I) 
 

Referens : Initiativyttrande – CES 1116/2001 
 

Huvudpunkter: 

Kommittén uttrycker sitt fulla stöd för Galileo-programmet som ett element av strategisk betydelse för 
det europeiska systemets konkurrenskraft, för den positiva verkan som Galileo kan få på global nivå, 
för dess innovativa återverkningar på det ekonomiska, sysselsättningsmässiga och sociala området och 
för den förbättrade livskvalitet som Galileo kan garantera det civila samhället. Kommittén hoppas på en 
snabb utformning av en gemensam strategi och rekommenderar att man: 

- snabbt antar en gemensam och entydig strategi med ett avgränsat mandat och med ett väl-
definierat program för utveckling, 

- under år 2001 lanserar ett "gemensamt företag" enligt artikel 171 i EG-fördraget och att man 
därefter skapar en europeisk Galileobyrå som skall införa ett permanent öppet nätverk med 
systemets samtliga aktörer, 

- delar upp detta gemensamma företag, som skall verka till och med 2003, och den följande 
Europeiska Byrån, i fyra pelare: en styrkommitté öppen för offentliga och privata aktörer, en etisk 
kommitté på hög nivå för att säkerställa respekten för öppenhetskraven samt garantera enbart 
civila ändamål och skydd av privatlivet, ett regleringsorgan som skall garantera den tekniska 
interoperabiliteten, och ett operativt organ, 

- förbereder en struktur för marknadsföring i form av ett PR-företag för Galileo, med deltagande 
också av den privata sektorn som successivt bör överta det ekonomiska ansvaret för detta företag, 
medan den offentliga sektorn behåller det teknisk-politiska ansvaret, 
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- säkerställer samarbete och driftkompatibilitet med GLONASS och GPS genom internationella 
avtal. 

 
Kontaktperson: Luigi del Bino (Tfn (32-2) 546 93 53, e-post: luigi.delbino@esc.eu.int) 
 

• Ökad säkerhet i informationsinfrastrukturen (datorrelaterad brottslighet) 
 

Föredragande: Dantin (Arbetstagargruppen – F) 
 

Referens : KOM(2000) 890 slutlig – CES 1115/2001 
 

Huvudpunkter: 
 
Utvecklingen av informationssamhället kännetecknas av djupgående omvälvningar inom en rad 
verksamheter: arbete, utbildning, fritid, näringsliv och handel etc. Vi kan konstatera att en del av den 
ekonomiska verksamheten är "beroende" av informationstekniken.  
 
Det kommer alltså att bli nödvändigt att tillämpa allt effektivare praktiska och rättsliga metoder och 
ESK understryker vikten av att skynda på fastställandet av regler. Vid sidan av straffåtgärder är det 
dock viktigt att även vidta mer omfattande förebyggande åtgärder, som utbildning och bekämpning av 
utslagning. Det är viktigt att lägga större vikt vid säkra infrastruktursystem. 
 
ESK anser att det krävs tekniska och rättsliga lösningar för att förhindra att surfandet på Internet leder 
till registrering och undersökning av Internetanvändarnas vanor. Att skicka oönskade anonyma 
meddelanden till en viss enskild adress bör också förbjudas, särskilt när de skickas från allmänna 
platser (t.ex. Internetkaféer, bibliotek). 
 
Kommittén anser att upprättandet av ett europeiskt forum som syftar till att förbättra samarbetet på 
EU-nivå är ett positivt initiativ och har beslutat att delta aktivt i forumets arbete. Två frågor bör dock 
undersökas mera ingående: Till vilken nivå kan man utveckla Internet utan att systemet blir alltför 
sårbart? Vilka är de psykologiska särdragen i datorrelaterad brottslighet i den virtuella världen? 
 

Kontaktperson: Luigi del Bino (Tfn (32-2) 546 93 53, e-post: luigi.delbino@esc.eu.int) 
 

7. INTERNATIONELL HANDEL 
 

• Internationell handel och social utveckling (Sjunde toppmötet EU – Medelhavsländerna) 
 
Föredragande: López Almendáriz (Arbetsgivargruppen – E)  
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Referens : Informationsrapport: CES 438/2001 fin 
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Huvudpunkter: 
 
EU har genomfört en bred strategi för Medelhavsområdet (Barcelonaprocessen) som omfattar frågor 
inom ekonomi och handel, social utveckling, säkerhet och stabilitet i tredje land och kultursamarbete. 
Strategin syftar bland annat till att successivt upprätta ett frihandelsområde till 2010 som ligger i linje 
med de krav som de olika deltagarna i WTO måste beakta. 
 
Utvecklingen har inte framskridit i området som partnerskapet avsett och området är fortfarande i en 
övergångsfas för att uppnå en öppen marknadsmodell. Omfattningen av det interregionala handels-
utbytet är mycket blygsam och klart otillräcklig för att man fullt ut skall kunna dra nytta av avtalen med 
EU. 
 
ESK rekommenderar bland annat att man:  

- ökar sina ansträngningar för tekniskt bistånd till Medelhavsländerna och på så sätt förstärker de 
relationer som länderna vid Medelhavets sydkust har sinsemellan, 

- förbättrar infrastrukturen inom transport- och telekommunikationssektorn, 

- påskyndar harmoniseringen av ursprungsregler, 

- förenklar och förbättrar programmet Meda:s planering och administrativa förfaranden, 

- förbättrar uppföljningen av projekt för att säkerställa att de har en verklig effekt på de 
stödberättigades utvecklingsindikatorer, 

- man skall skapa klara, säkra och pålitliga ramar för investeringar för att underlätta EU-
Medelhavsområdets integrering i världsekonomin, 

- stärker den roll som det civila samhällets aktörer har i processen, och främjar deras uppgift som 
språkrör för arbetsmarknadens parter i dialogen med de nationella regeringarna. 

 

Kontaktperson: Ellen Durst (Tfn (32-2) 546 98 45, e-post: ellen.durst@esc.eu.int) 
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• Allmänna tullförmåner 2002–2004 
 
Huvudföredragande: Walker (Arbetsgivargruppen – UK) 
 

Referens : KOM(2001)293 slutlig – CES 1122/2001 
 

Huvudpunkter: 
 
Kommittén stöder en schablonnedsättning av mest gynnad nations tullsats med 3,5 procentenheter för 
alla känsliga produkter och håller med om att en procentuell nedsättning med 30 % bör tillämpas på alla 
berörda produkter. 
 
Vad beträffar uteslutningen av länder, godkänner kommittén principen att använda ett neutralt kriterium 
som regelbundet ses över, och accepterar att det tröskelvärde som Världsbanken använder uppfyller 
dessa krav. 
 
ESK stöder förslaget att bibehålla båda de grundläggande reglerna – lejonpartsregeln och 
graderingsmekanismen och stöder tanken att graderingen bara skall göras när förmånsländer uppfyller 
ett av kriterierna (inte nödvändigtvis samma) tre år i rad. 
 
ESK noterar att de särskilda stimulansordningarna inte har motsvarat förväntningarna och håller med 
om att det är av största vikt att göra dem mer attraktiva. Kommittén tvivlar dock på att kommissionen 
gått tillräckligt långt i denna riktning. 
 
Kommittén välkomnar att kommissionen har tagit tillfället i akt att utnyttja förordningen till att driva 
fram en förenkling, men konstaterar att man inte har gått så långt som till att göra alla regler och 
förfaranden harmoniserade och enhetliga. Det är givet att en nära förestående, mer genomgripande 
översyn år 2004 inte talar för några drastiska förändringar i detta skede, men kommittén hoppas att 
man då verkligen kommer att lyfta fram behovet av att förenkla, harmonisera, effektivisera, kodifiera, 
reducera och likrikta hela systemet. 
 

Kontaktperson: Jean-François Bence (Tfn (32-2) 546 93 99, e-post: jean-françois.bence 
@esc.eu.int) 
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