
Greffe CES 224/2001  FR-EN-IT-DE/CB-Sv/RDB/kn 

 
Ekonomiska och sociala kommittén  

 
 
 
 
 

Bryssel den 3 december 2001 
 
 
 
 
 
 

PLENARSESSIONEN 
 

den 28–29 november 2001 
 

SAMMANFATTNING AV ANTAGNA YTTRANDEN  
 
 
 
 
 
 
 

ESK:s yttranden finns tillgängliga i sin helhet på de elva officiella 
språken på ESK:s webbplats: 

 

http://www.esc.eu.int (under rubriken "Documents") 

 
 

___________ 
 
 

 

 



- 1 - 

Greffe CES 224/2001  FR-EN-IT-DE/CB-Sv/RDB/kn …/… 

I den sista plenarsessionen 2001 deltog ordföranden i Europeiska kommissionen Romano Prodi och 
Annemie Neyts, statssekreterare med ansvar för utrikesärenden och jordbruk i den belgiska regeringen, 
företrädare för det sittande rådsordförandeskapet. Båda uppehöll sig i sina anföranden kring Europas 
framtid och Ekonomiska och sociala kommitténs roll. 
 
30 yttranden antogs, men diskussionen om "Ekonomiska och sociala kommittén och det organiserade civila 
samhället" (föredragande: Lars Uno Westerlund) och "Strategin för ESK:s utveckling" (föredragande: 
John Little) utgjorde huvudinslagen under plenarsessionen.  

 
1. INRE MARKNADEN 
 Återupptagande av genomförandet av inre marknaden för tjänster. 
 
• En strategi för tjänster på den inre marknaden (OIM) 
 
 Föredragande: Bruno Vever (Arbetsgivargruppen – F) 
 
Referens : Tilläggsyttrande – CES 1472/2001 
 

Huvudpunkter: 
 
ESK delar kommissionens åsikt att genomförandet av inre marknaden för tjänster måste återupptas genom 
beslut om att sätta press på ärenden under behandling, att uppdatera analyserna av hinder och att anta en 
övergripande och innovativ metod från 2002. 
 
ESK understryker därför liksom kommissionen att det är nödvändigt att återuppta och påskynda 
gemenskapens arbete utgående från en ny bas som bör vara övergripande, samordnad och flexibel. 
 
När det gäller utvärderingen av hinder vill ESK göra kommissionen uppmärksam på nödvändigheten av att 
fastställa en metodik och att gallra bättre bland de olika hindren genom att klart avgränsa verkliga hinder 
som skall undanröjas från problem som bottnar i kulturell mångfald i EU och som operatörerna även i 
fortsättningen bör anpassa sig till. 
 
För att den nya strategin skall nå önskat resultat stöder ESK kommissionens avsikt att för 
Europaparlamentet och rådet föreslå antagandet av ett nytt övergripande rättsligt instrument som skall vara 
politiskt och rättsligt bindande, innefatta en övergripande metod, inriktas på grundläggande krav, driva på 
och samordna  andra kompletterande instrument och vara flexibel vid genomförandet. ESK rekommenderar 
att de huvudsakliga kraven i raminstrumentet och de olika tilläggsdirektiven skall formuleras i gemensamma 
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kommittéer med SLIM-kommittéerna som förebild, dvs. sammansatta av företrädare för förvaltningarna, 
tjänsteproducenterna och användarna. 
 
ESK förväntar sig att denna nya metod skall få avgörande och oåterkalleliga återverkningar på 
utvidgningen av inre marknaden för tjänster innan nuvarande mandatperiod inom kommissionen och 
Europaparlamentet löper ut och innan de första kandidatländerna ansluter sig till EU. 
 
Kontaktperson: Jakob Andersen (Tfn (32-2) 546 92 58, e-post: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
• Det gemensamma företaget Galileo 
 
Föredragande: Giannino Bernabei (Arbetsgivargruppen – I) 
 
Referens : KOM(2001) 336 slutlig – 2001/0136 CNS – CES 1475/2001 
 

Huvudpunkter: 
 
Kommittén anser att det förutom det gemensamma företaget borde upprättas en enhetlig utvecklingsplan 
på gemenskapsnivå för Galileo-systemet. 
 
Det är nödvändigt att vid sidan om det gemensamma företaget inrätta följande: 
 
- Ett PR-företag för Galileo med deltagande av både offentliga och privata aktörer. 
 
- Två gemensamma organ för det gemensamma företaget och PR-företaget: ett institutionellt 

ledningsforum och ett organ för säkerhet och skydd av privatlivet. 
 
Endast offentliga medel skall ingå i det gemensamma företaget i syfte att undvika intressekonflikter. Det 
gemensamma företaget skall slutligen lägga grunden till inrättandet av en europeisk byrå/ett Europabolag 
med uppgift att svara för den operativa ledningen av systemet. 
 

Kontaktperson: Raffaele del Fiore (Tfn (32-2) 546 97 94, e-post: raffaele.delfiore@ecs.eu.int) 
 
• Stöd till stenkolsindustrin 

 
Föredragande: José Ignacio Gafo Fernández (Arbetsgivargruppen – E) 
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Referens : KOM(2001) 423 slutlig – 2001/0172 CNS – CES 1477/2001 
 
 
 
Huvudpunkter: 
 
ESK föreslår att de nuvarande stödbestämmelserna inte skall ses över 2008, som det anges i förordnings-
förslaget, utan istället bevaras oförändrade till 2010. Under år 2008 bör man emellertid göra en utvärdering 
av ordningen. Att behålla den nuvarande ordningen fram till och med år 2010 kommer att ge de båda 
kandidatländer som har en stor stenkolsindustri (Polen och Tjeckien) mer tid att anpassa sig till 
gemenskapsordningen så att de därmed undviker ytterligare övergångsperioder. 
 
Kontaktperson: Raffaele del Fiore (Tfn (32-2) 546 97 94, e-post: raffaele.delfiore@ecs.eu.int) 
 

• Förenkling (OIM) 

 
Föredragande: Kenneth Walker (Arbetsgivargruppen – UK) 
 

Referens : Tilläggsyttrande – CES 1496/2001 
 
Kontaktperson: Jakob Andersen (Tfn (32-2) 546 92 58, e-post: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
• Statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen 
 
Föredragande: Giorgios Sklavounos (Övriga intressegrupper – EL) 
 
Referens : KOM(2001) 319 slutlig – CES 1483/2001 
 
Huvudpunkter: 
 
Ekonomiska och sociala kommittén välkomnar kommissionens förslag att till år 2002 begränsa det undantag 
som tillåter de medlemsstater som inte kan genomföra en kontinuerlig (kvartalsvis) undersökning att endast 
genomföra en årlig undersökning.  
 

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

 
Föredragande: Paulo Barros Vale (Arbetsgivargruppen – P) 
 
Referens : KOM(2001) 168 slutlig – 2001/0086 COD – CES 1468/2001 
 
Kontaktperson:  João Pereira dos Santos (Tfn (32-2) 546 92 45,  
e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• XXX:e rapporten om konkurrenspolitiken 
 
Föredragande: Mario Sepi (Arbetstagargruppen – I) 
 
Referens : SEK(2001) 694 slutlig – CES 1469/2001 
 

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

• Livsmedel som behandlas med joniserande strålning  
 
Föredragande: Johannes Jaschick (Övriga intressegrupper – D) 
 
Referens : KOM(2001) 472 slutlig – CES 1489/2001 
 
Kontaktperson: João Pereira dos Santos (Tfn (32-2) 546 92 45,  
e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Gemensam terminologi vid offentlig upphandling 

 
Föredragande: Bernardo Hernández Bataller (Övriga intressegrupper – E) 
 

Referens : KOM(2001) 449 slutlig – 2001/0179 COD – CES 1470/2001 
 
Kontaktperson: Jakob Andersen (Tfn (32-2) 546 92 58, e-post: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

• Europeisk stadga för småföretagen 
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Föredragande: Daniel Giron (Övriga intressegrupper – F) 
 
Referens : Tilläggsyttrande på eget initiativ – CES 1471/2001 
 
Kontaktperson: João Pereira dos Santos (Tfn (32-2) 546 92 45,  
e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Bötesimmunitet 

 
Föredragande: Mario Sepi (Arbetstagargruppen – I) 
 

Referens : Tilläggsyttrande – CES 1488/2001 
 
Kontaktperson:  João Pereira dos Santos (Tfn (32-2) 546 92 45,  
e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Marknadstillträde/Hamntjänster 
 
Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargruppen – F) 
 
Referens : KOM(2000) 35 slutlig – 2001/0047 COD – CES 1495/2001 
 
Huvudpunkter: 
 
Kommittén noterar med intresse att kommissionens förslag syftar till att avlägsna vissa hinder för tillträde 
till marknaden för hamntjänster och i större utsträckning ge ännu bestående monopol en starkare 
konkurrensinriktning. Kommittén anser dock att de åtgärder som kommissionen föreslår för att uppnå 
denna målsättning kan ifrågasättas, och att förslaget innehåller onödiga byråkratiska inslag som riskerar att 
försvåra förvaltningen. 
 
Kommittén föreslår inrättandet av en kommitté för parter och aktörer i hamnverksamheten för att ta 

hänsyn till hamnanvändarnas intressen och reserverar sig mot behandlingen av frågan om egenhantering  
med tanke på risken för personolyckor och föroreningar eller allvarliga materiella skador orsakade av 
felaktig hantering av vissa typer av last.  
 
ESK anser att förslaget om hamntjänster bör ses över mot bakgrund av debatten om vitboken om 
transporter och att det måste ingå i en sammanhängande helhetsbild samtidigt som hänsyn tas till 
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hamnarnas roll för hållbara transporter, miljöskydd, sysselsättning, ekonomisk och social sammanhållning 
och regional utveckling. 
 
Kontaktperson: Luis Lobo (Tfn (32-2) 546 97 17, e-post luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Hastighetsbegränsande anordningar 
 
Föredragande: Sergio Colombo ( Arbetstagargruppen – I) 
 
Referens : KOM(2001) 318 slutlig – 2001/0135 COD – CES 1476/2001 
 

Kontaktperson: Raffaele del Fiore (Tfn (32-2) 546 97 94, e-post: raffaele.delfiore@ecs.eu.int) 
 
• Gemensamma säkerhetsregler för civil luftfart 
 
Föredragande: Bo Green (Arbetsgivargruppen – DK) 
 
Referens : KOM(2001) 575 slutlig – 2001/0234 COD – CES 1485/2001 
 
Huvudpunkter: 
 
ESK stöder förslaget, bland annat med avseende på att det skall utmynna i en förordning i stället för ett 
direktiv som tar lång tid att genomföra. 
 
Eftersom föreliggande förslag endast behandlar säkerhetsåtgärder före ombordstigning anser kommittén att 

man snarast bör föreslå och besluta om lagstiftning som behandlar säkerheten ombord. Detsamma gäller 
tre andra förslag till rättsakter som berör luftfartssäkerhet och som just nu håller på att behandlas. 
 
ESK anser att den föreslagna tidshorisonten för genomförande av förslaget är orealistisk vad gäller 
infrastruktur. 
 
Slutligen bör de avsevärda merkostnader som genomförande av förslagen medför bäras av medlems-
staterna. 
 

Kontaktperson: Luis Lobo (Tfn (32-2) 546 97 17, e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
2. EKONOMI-, VALUTA- OCH SKATTEFRÅGOR 
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 ESK uppmanar Europeiska kommissionen att agera med anledning av det nya 
ekonomiska klimatet. 

 
• Nya ekonomiska och politiska utmaningar 
 
Föredragande: Ursula Konitzer (Arbetstagargruppen – D) 
 
Referens : Initiativyttrande – CES 1487/2001 

 
Huvudpunkter: 
 
ESK uppmanar kommissionen att  snarast lägga fram konkreta förslag om hur man skall anpassa den 
ekonomiska politiken och den makroekonomiska policymixen inom gemenskapen och valutaunionen till de 
ändrade ramvillkoren i världsekonomin. Det måste klart formuleras vilka bidrag de enskilda aktörerna 
förväntas svara för. 
 
Kommittén kräver ett snart återupptagande av diskussionen inom rådet och i den allmänna debatten om hur 
samordningen av den ekonomiska politiken inom euroområdet skall förstärkas (KOM(2001) 82 slutlig) så 
att det snarast går att komma fram till pragmatiska men effektiva förbättringar på detta område. 
 
ESK understryker vikten av att snarast överväga hur man på ett effektivare sätt kan utforma föreskrifterna 
för den ekonomiska politiken och för formuleringen av det ekonomisk-politiska gemenskapsintresset inom 
ramen för en fördragsöversyn inför utvidgningen av gemenskapen. 
 

Kontaktperson: Katarina Lindahl (Tfn (32-2) 546 92 54, e-post: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
• Gränsöverskridande betalningar i euro 

 
Föredragande: Umberto Burani (Arbetsgivargruppen – I) 
 
Referens : KOM(2001) 439 slutlig – CES 1497/2001 
 
Huvudpunkter: 
 

Kommittén ställer sig bakom syftet med kommissionens förslag. Samtidigt är frågan hur man kan undvika 
att de nationella avgifterna höjs , vilket somliga skulle kunna motivera med att de internationella 
transaktionerna kostar mer. 
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Risken att tjänsternas kvalitet försämras  eller att bankerna tar bort tjänster som de anser är 
olönsamma måste också undvikas. 
 
Kommittén överlåter åt kommissionen och rådet att bedöma om tidsfristerna för att genomföra 

förordningen är förenliga med behovet av en välorganiserad omställning utan negativa följder 
för konsumenterna. 
 
Kontaktperson: Roberto Pietrasanta (Tfn (32-2) 546 93 13, e-post: 

Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int) 
 

• Skattepolitiken i europeiska unionen – prioriteringar 
 
Föredragande: Peter Morgan (Arbetsgivargruppen – UK) 
 

Referens : KOM(2001) 260 slutlig – CES 1486/2001 
 
Huvudpunkter: 
 
Som svar på de skattepolitiska mål som kommissionen särskilt framhållit vill kommittén anföra följande: 
 
Kommittén stöder alla föreslagna alternativa mekanismer – överträdelseförfaranden, andra lösningar än 
lagstiftning och utökat samarbete – för att nå framsteg trots att enhällighet vid beslutsfattandet fortfarande 
skall krävas. 
 
ESK stöder helt och fullt strävan att genomföra en lagstiftningsstrategi när det gäller mervärdesskatt för de 
kommande fem åren och att avskaffa skattehinder för tillhandahållande av tjänstepensioner över gränser. 
 
Vad gäller punktskatter för tobak och alkohol anser kommittén att konkurrens bör tillåtas för att på sikt 
uppnå en tillnärmning.  
 
ESK ämnar ge sin syn på  företagsbeskattning i ett separat yttrande. 
 
Kontaktperson: Katarina Lindahl (Tfn (32-2) 546 92 54, e-post: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
• Minimibeskattning av ränteinkomster 
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Föredragande: Guido Ravouet (Arbetsgivargruppen – B) 
 
Referens : KOM(2001) 400 slutlig – CES 1481/2001 
 
Huvudpunkter: 
 
ESK välkomnar förslaget till direktiv och kan glädjande nog konstatera att alla berörda parter den senaste 
tiden har vinnlagt sig om att hitta en väl fungerande lösning på detta område. 
 
Med siktet inställt på att bevara de europeiska finansiella marknadernas konkurrenskraft är det absolut 
nödvändigt att garantier har erhållits när det gäller tillämpningen av samma åtgärder i beroende eller 
associerade territorier och av motsvarande åtgärder på ett visst antal stora finansmarknader eller finans-
marknader nära EU:s gränser. 
 
Kommittén uppmanar berörda parter att föreslå förbättringar av förslaget. Det är också viktigt att 
kostnaden för tillämpningen hålls nere så mycket som möjligt. 
 
Man bör undersöka om definitionen "räntor" bör omfatta andra investeringar som ger indirekt ränta, till 
exempel vissa försäkringsprodukter.  
 
Betalningsombuden måste medverka i största möjliga utsträckning vid vidareutvecklingen av detta system 
eftersom de har en central roll vid införandet av systemet. Kommissionen ombeds därför att överväga en 
förbättring metoderna för att utvärdera effekterna. 
 

Kontaktperson: Katarina Lindahl (Tfn (32-2) 546 92 54, e-post: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
• Arbetskraftskostnadsindex 

 
Föredragande: Renate Hornung-Draus (Arbetsgivargruppen – D) 
 
Referens : KOM(2001) 418 slutlig – 2001/0166 (COD) – CES 1492/2001 
 
Huvudpunkter: 
 
Ekonomiska och sociala kommittén ställer sig i princip positiv till förslaget, men är tveksam till vissa 
punkter: 
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- Med anledning av att små företag och mikroföretag inkluderas i statistikinsamlingen 
rekommenderar ESK kommissionen att undersöka möjligheten att göra undantag eller att införa ett 
förenklat förfarande. 

 
- "Arbetskraftskostnader exklusive bonus": ESK kräver uttryckligen att man av kostnadsskäl avstår 

från detta delindex, eller att man endast redovisar det en gång om året. 
 
- Kommittén föreslår att den föreslagna 70-dagarsfristen fristen förlängs till 90 dagar under en 

övergångsperiod på fem år. På så vis hinner medlemsstaterna ställa om statistiksystemen och 
uppfylla de nya kraven. 

 
- ESK finner det önskvärt att man utarbetar ett delindex som inte omfattar avdelningarna L, M, N 

och O i NACE Rev.1.  
 

Kontaktperson: Katarina Lindahl (Tfn (32-2) 546 92 54, e-post: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
• Sverige: strukturella reformer 
 
Föredragande: Kenneth Walker (Arbetsgivargruppen – UK) 
 
Referens : Initiativyttrande – CES 1498/2001 
 
Huvudpunkter: 
 
På många sätt har den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen i Sverige det senaste årtiondet varit 
framgångsrik. Utmaningen inför framtiden måste vara att bygga vidare på den framgången genom att 
upprätthålla det tekniska försprånget, öka produktiviteten, modernisera arbetsmarknaden och justera 
skattesystemet så att ett hållbart och förbättrat välfärdssystem skapas, ett system som främjar den sociala 
sammanhållning som är så central för det svenska samhället. 
 
Kontaktperson: Katarina Lindahl (Tfn (32-2) 546 92 54, e-post: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
 
• Den gemensamma organisationen av marknaden för bananer 
 
Föredragande: José Maria Espuny Moyano (Arbetsgivargruppen – E) 
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Referens : KOM(2001) 477 slutlig – 0187/2001 CNS – CES 1479/2001 
 
Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio (Tfn (32-2) 546 94 54,  
e-post: Elenonora.Di Nicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Strukturfonderna för perioden 2000–2006  
 
Föredragande: Campbell Christie ((Arbetstagargruppen – UK) 
 
Referens : KOM(2001) 378 slutlig – CES 1480/2001 
 

Huvudpunkter: 
 
För kommittén är det tydligt att kommissionen gjort sitt yttersta för att de nya strukturfondsbestämmelserna 
i fråga om mål 1-programmen skall kunna genomföras på ett korrekt sätt. Det är dock av avgörande 
betydelse att den effektivitet som kunnat skönjas under inledningsfasen förstärks under själva 
programperioden, genom att regionerna själva vid lämplig tidpunkt rapporterar om, övervakar och 
utvärderar de uppnådda resultaten. 
 
Kontaktperson: Roberto Pietrasanta (Tfn (32-2) 546 93 13, e-post: 
Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int) 
 
3. SOCIALA FRÅGOR 
 
• Skydd av barn på Internet 
 
Föredragande: Ann Davison (Övriga intressegrupper – UK) 
 

Referens : Tilläggsyttrande – CES 1473/2001 
 
Huvudpunkter: 
 
Samtidigt som kommittén betonar att Internet innebär fördelar för barn oroas den av att polisen inte kan 
spåra flertalet barn som utnyttjats i samband med barnpornografi på Internet och understryker att 
samarbetet på detta område måste stärkas. Särskilt Europol och Interpol bör förstärkas. 
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Kommittén stöder Internethandlingsplanen och skulle vilja att större resurser satsades på den särskilt vad 
gäller kravet på att definiera skadligt innehåll, att undvika nerladdning av material via en betallinje om inte 
någon vuxen har gett sitt skriftliga tillstånd och att inrätta mekanismer som gör det möjligt att notera 
misstänkt uppträdande mot barn så att det kan inrapporteras och behandlas. 
 
Planen behöver dock stöttas genom lagstiftning samt genom kraftfulla åtgärder från alla stater, 
Internetleverantörer och intressegrupper inom näringsliv och samhälle. 
 

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

 
Föredragande: Daniel Retureau (Arbetstagargruppen – F) 
 

Referens : KOM(2001) 298 slutlig – CES 1474/2001 
 
Kontaktperson: Luis Lobo (Tfn (32-2) 546 97 17, e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
• Trygga och stabila pensioner 
 
Föredragande: Giacomina Cassina (Arbetstagargruppen – I) 
 
Referens : KOM(2001) 362 slutlig – CES 1491/2001 
 
Huvudpunkter: 
 
Yttrandet fokuserar på specifika aspekter som överensstämmelsen mellan olika relevanta politikområden 
och frågan om hur man skall utveckla samarbetet på pensionsområdet. 
 
Det viktigaste målet med metoden är att uppnå en stark samverkan och samstämmighet mellan social- och 
sysselsättningspolitiken och den ekonomiska politiken. Bortsett från att den slutgiltiga behörigheten och det 
slutgiltiga ansvaret ligger hos nationella lagstiftare och myndigheter kan detta samstämmighetsmål uppnås 
lättare om arbetsmarknadens parter deltar regelbundet på alla nivåer. Dessa är ju de viktigaste aktörerna i 
varje utvecklingsprocess i samhället. Utan denna metod är varje pensionsstrategi dömd att misslyckas. 
Kommittén noterar att kommissionen inte uppmärksammat denna aspekt i tillräckligt hög grad och erinrar 
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om att man i slutsatserna från Europeiska rådet i Stockholm betonade arbetsmarknadens parters roll vad 
gäller hanteringen av förändringar. 
 
Arbetsmarknadens parters deltagande bör främjas och/eller stärkas också på områdena sysselsättnings-
politik och framför allt ekonomisk politik. 
 
Ett socialt samförstånd uppnås inte genom att på ett korrekt och uttömmande sätt informera befolkningen, 
utan genom att säkerställa ett medvetet och aktivt deltagande av alla berörda organisationer i det civila 
samhället samt arbetsmarknadens parter. 
 
Kommittén betonar behovet av att utveckla tillräckligt detaljerade indikatorer som möjliggör en verklig 
bedömning av samtliga effekter av alla analyser och prognoser. 
 
Kontaktperson: Stefania Barbesta (Tfn (32-2) 546 95 10, e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
• Miniminormer för mottagande av asylsökande 
 
Föredragande: Dario Mengozzi (Övriga intressegrupper – I) 
Medföredragande. Luis Miguel Pariza Castaños (Arbetstagargruppen – E) 
 
Referens : KOM)2001 181 slutlig – 2001/0091 (CNS) – CES 1482/2001 

 
Huvudpunkter: 
 
ESK välkomnar målsättningarna i direktivförslaget och ger sitt stöd till helheten. ESK anser dock att 
innehållet i direktivförslaget föranleder vissa kommentarer om man utgår från principen om att minimi-
normerna skall baseras på bästa praxis och skall belysas ur de grundläggande mänskliga rättigheternas 
synvinkel och i ett större internationellt rättsligt sammanhang. Det är därför beklagligt att kommissionen 
inte använder begreppet "rättigheter" utan i stället använder andra uttryck, vilket ger sken av att asyl-
sökande är privatpersoner som inte egentligen har några rättigheter. 
 
ESK anser att den sexmånadersgräns efter vilken man inte kan neka tillträde till arbetsmarknaden 
förefaller lämplig, men hävdar att denna tidsgräns inte är motiverad när det gäller yrkesutbildning som bör 
vara så omfattande som möjligt. 
 
De materiella mottagningsvillkoren måste i sin tur garantera de asylsökande och medföljande familje-
medlemmar en levnadsstandard som säkrar deras hälsa och välfärd. 
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När det gäller omfattningen och typen av bidrag som beviljas asylsökande bör dessa inte variera alltför 
mycket mellan de olika medlemsstaterna. Det vore lämpligt att fastställa att bidrag skall motsvara 
minimibeloppet för utkomststöd och att det inte skall kunna beviljas i form av kuponger. 
 
Det är önskvärt att de som – tills motsatsen kan bevisas – flyr från förtryck och förföljelse inte behöver 
befinna sig alltför länge i en situation utan rättigheter efter att de har anlänt till värdlandet. 
 

Kontaktperson: Pierluigi Brombo (Tfn (32-2) 546 97 18, e-post: Pierluigi.Brombo@esc.eu.int) 
 
• Samarbetet inom informations- och kommunikationspolitiken i Europeiska unionen 

 
Huvudföredragande: José Ignacio Gafo Fernández (Arbetsgivargruppen – E) 
 

Referens : KOM(2001) 354 slutlig – CES 1493/2001 
 
Huvudpunkter: 
 
Kommittén stöder kommissionens målsättning att bygga upp nya ramar för samarbete i fråga om 
information men den roll som ESK skulle kunna spela i detta hänseende har inte beaktats i tillräcklig 
utsträckning. Kommittén lägger i yttrandet fram flera förslag som kommissionen uppmanas beakta, med 
hänvisning till samarbetsprotokollet som nyligen undertecknades av kommissionen och kommittén. 
 
Kontaktperson: Claude Laval (Tfn (32-2) 546 92 26, e-post: claude.laval@esc.eu.int) 
 
4. MILJÖ 
 Att ta fasta på frågor som engagerar medborgarna 
 
• Ett hållbart Europa för en bättre värld 
 
Föredragande: Ernst Ehnmark (Arbetstagargruppen – S) 
Medföredragande: Lutz Ribbe (Övriga intressegrupper – D) 
 
Referens : Tilläggsyttrande på eget initiativ – CES 1494/2001 

 
Huvudpunkter: 
 



- 15 - 

Greffe CES 224/2001  FR-EN-IT-DE/CB-Sv/RDB/kn …/… 

I avsnittet "Uppmaning till rådsmötet i Laeken" sägs i yttrandet att hållbar utveckling är en ny vision för 
framtidens Europa och Laeken-deklarationen ses som ett unikt tillfälle att skärpa visionen om hållbar 
utveckling och lyfta fram den som en av Europeiska unionens viktigare uppgifter. Hållbar utveckling utgör 
ett radikalt perspektiv med oerhörda utmaningar för samhället men med syftet att utforma politik och 
åtgärder så att de svarar mot medborgarnas långsiktiga prioriteringar. På så vis griper den in på samtliga 
verksamhetsfält inom EU och i medlemsstaterna och banar väg för medborgarna att komma närmare EU 
och EU-politiken. 
 
Detta innebär att EU-politiken måste byggas nedifrån och åtnjuta ett brett stöd från allmänheten. Detta 
kräver ett aktivt medborgarengagemang uppbackat av välfungerande förfaranden för informationsspridning 
och samråd. 
 
Kontaktperson: Diarmid McLaughlin (Tfn (32-2) 546 93 50, e-post: 
diarmid.mclaughlin@esc.eu.int) 
 
• Stabila derivat av blod eller plasma från människa 
 
Föredragande: Carlos Ribeiro (Övriga intressegrupper – P) 

Referens : KOM(2001) 480 slutlig – 2001/0186 (COD) – CES 1484/2001 
 
Huvudpunkter: 
 
Kommittén ställer sig positiv till kommissionens förslag till tydligare ordalydelse i direktiv 2000/70/EG. 
 

Kontaktperson: Stefania Barbesta (Tfn (32-2) 546 95 10, e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
• Den ekonomiska tillväxten, skattesystemen och hållbarheten i pensionssystemen i 

europeiska unionen 

 
Föredragande: Harry Byrne (Arbetsgivargruppen – IRL) 
Medföredragande: Jan Jacob van Dijk (Arbetstagargruppen – NL) 
 
Referens : Initiativyttrande – CES 1490/2001 
 
Huvudpunkter: 
 
ESK uppmärksammar de båda sammanhörande begreppen demografisk utveckling/pensionssystem. 
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Kommittén ser positivt på att medlemsstaterna är aktivt engagerade i arbetet med att förbättra pensions-
systemens hållbarhet. Det vore olämpligt att föreslå gemensamma lösningar för medlemsstaterna, eftersom 
deras utgångsläge ser så olika ut. 
 
I samband med detta anser ESK att medlemsstaterna bör undersöka möjligheterna att använda 
kompletterande system (andra och tredje pelaren) som stödåtgärder, men kommittén inser samtidigt att 
tilläggspensioner inte är någon patentlösning. 
 
Liksom kommissionen anser ESK att det också finns behov av att förändra pensionssystemen så att de 
återspeglar förändringar i samhället  
 
Användningen av den öppna samordningsmetoden och fastställande av gemensamma mål med lämpliga 
indikatorer skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att dra nytta av varandras erfarenheter. 
 
Ekonomiska och sociala kommittén rekommenderar att kandidatländerna uppmuntras att genomföra 
liknande utvärderingar av sina pensionssystem för att bedöma deras långsiktiga hållbarhet. 
 
Kontaktperson: Alberto Allende (Tfn (32-2) 546 96 79, e-post: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

__________ 


