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I. DEN NYA KOMMITTÉNS TILLTRÄDE OCH VAL AV ORDFÖRANDE 
 
Detta sammanträde ägnades främst åt den nya kommitténs tillträde. Ledamöterna hade utnämnts av 
rådet den 17 september 2002. Mandatperioden löper från den 21 september 2002 till den 20 september 
2006 (se EGT L 235, 21.9.2002). Under ledning av kommitténs äldste ledamot valde man ett nytt 
presidium.  
 
Roger Briesch valdes till Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande för en tvåårig 
mandatperiod med 173 röster för, 3 röster emot och 6 nedlagda röster. Roger Briesch, 69, är en 
fackrepresentant från Lorraine som tidigare var ordförande för arbetstagargruppen i EESK.            
Leif Erland Nielsen (gruppen för övriga intressegrupper – DK) och Göke Frerichs  
(arbetsgivargruppen – D) valdes till vice ordförande för EESK. 
 
 
II. KOMMITTÉNS YTTRANDEN 
 
Under arbetssessionen, antog kommittén följande yttranden, varav ett förberedande yttrande om 
transportsäkerhet på begäran av kommissionen. 
 

 
• Transportsäkerhet 

Föredragande: Bredima Savopoulou (Arbetsgivargruppen – EL) 
 
– Referenser:  Förberedande yttrande – CES 1156/2002 
 
– Huvudpunkter: 

 
 
EESK anser att man på internationell nivå bör vidta åtgärder som inte enbart syftar till att eliminera 
effekterna av terrorism och andra hot mot säkerheten utan som också granskar orsakerna till dessa 
fenomen. EESK framhåller därmed vikten av att 

• skapa lämpliga förutsättningar på fartyg och flygplan samt hamnanläggningar och 

flygplatser för att bemöta terrordåd eller andra former av kriminella handlingar, 

• stärka samarbetet mellan olika förvaltningsorgan i EU:s medlemsstater (invandrings-, 

tull-, luftfarts- och hamnmyndigheter) samt samordna beslutsprocesserna i 
internationella forum och beslutsprocessen på gemenskapsnivå i syfte att undvika 
eventuella inkonsekvenser mellan olika regler, 

• tillämpa säkerhetskraven enhetligt, utan diskriminering och utan att äventyra att 
handelns normala förlopp. 

• väga nya säkerhetsåtgärder mot de målsättningar man avser uppnå, mot de kostnader 
som är kopplade till åtgärderna och mot effekterna på handeln.  De bör inte inskränka 
invånarnas personliga mänskliga rättigheter eller enskilda staters konstitutionella 
system. 
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Vad gäller finansieringen av transportsäkerheten, som varierar från ett land till ett annat, anser 
EESK att frågan bör behandlas på ett samordnat sätt inom EU. Regeringarna bör även vidta 
samordnade åtgärder i syfte att utarbeta en övergripande politik när det gäller att finansiera och 
garantera högsta möjliga säkerhetsnivå inom sjö- och luftfarten. 
 
– Kontaktperson: Luis Lobo tfn (32-2) 546 97 17,  

         e-post: luis.lobo@esc.eu.int 
 

 
• Förslag till rådets beslut om antagande av ett flerårigt program (2003-2005) för övervakning 

av eEurope, spridning av goda arbetsmetoder och förbättrad nät- och informationssäkerhet 
(MODINIS)  

• Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargruppen – F) 
 

– Referenser: KOM(2002) 425 slutlig – 2002/0187 CNS – CESE 1157/2002 
 

– Huvudpunkter: 
 

Kommittén stöder fullt ut MODINIS-programmet. 
 

EESK uppmuntrar jämförande mätningar av framsteg för att genomföra grundläggande analyser 
beträffande alla studier och åtgärder inom informationssamhället. 
 
EESK stöder programmets prioritering av bredbandsnät. Kommittén anser också att utvecklingen av 
höghastighetsnät är en nödvändighet för EU-medborgarna. De bör betraktas som allmännyttiga tjänster 
som skall vara lätttillgängliga och överkomlig ekonomiskt inom hela EU. 
 
Kommittén rekommenderar att programmet inte endast skall syfta till att främja en stark medvetenhet 
om nät- och informationssäkerhet i samhället utan också kombinera det nödvändiga skyddet av 
information och nät med medborgerliga fri- och rättigheter samt användarnas rättigheter. 
 
 
– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore tfn (32-2) 546 97 94, 
         e-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int 
 
 
 

* 
 

*          * 
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Narkotikamissbruk 
  
Huvudföredragande: An Le Nouail-Marlière (Arbetstagargruppen– F) 
 

– Referenser: KOM(2002) 201 slutlig – 2002/0098 (CNS) – CESE 1159/2002 
 

– Huvudpunkter: 
 

 
EESK konstaterar att man med hjälp av rekommendationen strävar efter att uppnå målet att 
minska förekomsten av narkotikarelaterad skadlig inverkan på hälsan. Rekommendationen är 
särskilt inriktad på information om och förebyggande av risker samt på hur efterfrågan skall 
kunna begränsas. Rekommendationen tar inte upp en begränsning av utbudet. Kommittén 
beklagar dock att de mål som sätts upp i rekommendationen inte har en tvärgående dimension 
som skulle möjliggöra samverkan mellan åtgärder som vidtas på olika områden, såsom inom 
hälsovården, polisväsendet, utbildningen, socialtjänsten och arbetslivet. 
 
Riskfaktorerna utvecklas kontinuerligt och skyddsfaktorerna måste anpassas därefter. 
 
 Förebyggande och bekämpning av drogmissbruk kan införlivas i hälso- och 
säkerhetsprogram på arbetsplatserna.  Ett företag är inte nödvändigtvis en plats där 
narkotikaberoende uppstår, men det kan vara en plats där beroendet upprätthålls. Utöver de 
traditionella aktörerna på social- och hälsovårdsområdet bör också arbetsmarknadsparterna vid 
behov involveras i utformningen av förebyggande program eller program för återanpassning av 
arbetstagare som är narkotikaberoende. 
 

 
– Kontaktperson: Stefania Barbesta  tfn (32-2) 546 95 10,                                                                 

   e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int  
 
* 
 

*          * 
 

• Åtgärder vid exceptionella naturkatastrofer i kandidatländerna  
Huvudföredragande: Adalbert Kienle (Arbetsgivargruppen – D) 
 
– Referenser: KOM(2002) 519 slutlig – 2002/0227 (CNS) – CESE 1161/2002 
–  Huvudpunkter: 

 
Kommittén stöder förslaget, som man ser som en bra komplettering till kommissionens förslag om att 
inrätta en europeisk solidaritetsfond för hjälp vid naturkatastrofer. 
 
Samtidigt beklagar dock kommittén de enorma svårigheter och administrativa problem som uppstår i 
samband med genomförandet av Sapard. 
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– Kontaktperson: Georgine Willems tfn (32–2) 546 94 71,                                                         
e-post: georgine.willems@esc.eu.int  

• Europeiska unionens solidaritetsfond 
Föredragande: Adalbert Kienle (Arbetsgivargruppen – D) 
 
– Referenser: KOM(2002) 514 slutlig – 2002/0228 (CNS) – CESE 1158/2002 
– Huvudpunkter: 

 
Kommittén ställer sig bakom Europeiska kommissionens förslag. Vi rekommenderar att man inför 
tydliga kriterier för stödberättigande i samband med utnyttjande av solidaritetsfondens medel.  
Kommittén anser att det även är nödvändigt att ge stöd via andra finansiella gemenskapsinstrument, 
och vill understryka vikten av att förebygga riskerna för översvämning. 

 
– Kontaktperson :Roberto Pietrasanta tfn (32-2) 546 93 13,                                             

      e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int  
 
 

• Reducerade mervärdesskattesatser – Arbetsintensiva tjänster 
Föredragande: Arthur Ladrille (Arbetstagargruppen – B) 
 
– Referenser:  KOM(2002) 525 slutlig – 2002/0230 (CNS) – CESE 1160/2002 
– Huvudpunkter: 

 
 

Kommittén ställer sig bakom Europeiska kommissionens förslag. 
 
– Kontaktperson: Roberto Pietrasanta tfn (32-2) 546 93 13,                                                        

   e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int 
 
 

__________ 


