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1. FISKERI, JORDBRUK OCH SKOGSBRUK 
 

• Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken 
 

Föredragande: Seppo Kallio (Övriga intressen – FIN) 
Medföredragande: Eduardo Chagas (Arbetstagargruppen – P) 
 

– Referens: KOM(2002) 181 slutlig – CES 1369/2002 
 
– Huvudpunkter: 

 
EESK instämde i den beskrivning av situationen i EU:s fiskerisektor som kommissionen gjorde i 
grönboken, särskilt i fråga om EU-flottans överkapacitet.  

 
• Det krävs att man gör en avvägning mellan lönsamhet och effektivitet å ena sidan och 

långsiktigt hållbar sysselsättning å den andra. 
 

• EESK välkomnar det fleråriga förvaltningsplanen men har vissa förbehåll när det gäller 
kommissionens förslag att utesluta rådet från den årliga beslutsprocessen om de totala 
tillåtna fångstmängderna och kvoterna när det fleråriga programmet har antagits. 

 
• Kommittén efterlyser ökat samarbete mellan forskningsvärlden och fiskerisektorn i syfte att 

utvärdera vetenskapliga data på ett tydligare och mer ingående sätt. Kommittén välkomnar 
inrättandet av regionala rådgivande nämnder för fiskeriförvaltning men de måste få en klart 
definierad roll och konkreta uppgifter inom ramen för Rådgivande kommittén för fiske och 
dess arbetsgrupper. 

 
• Miljöhänsyn måste beaktas i all gemenskapspolitik, även inom fiskeripolitiken. EESK anser 

att principen om att förorenaren betalar bör avgöra vem som skall bära kostnaderna för 
miljöförvaltningen. 

 
• Vetenskapliga utlåtanden om faktiska fiskbestånd är grundläggande för fiskeförvaltningen. 

EESK efterlyser bättre samarbete mellan forskningsvärlden och fiskerisektorn. 
 

• När det gäller de nya regler som presenteras i förslaget, och särskilt stöd till flottan, ställer 
sig EESK tveksam. Kommittén undrar framför allt om det är välmotiverat att avskaffa det 
offentliga stödet till modernisering av fiskefartygen. 

 
• Enligt EESK är det – även om subventioner inte kan erbjuda någon permanent lösning för 

sektorn – motiverat att behålla det offentliga stödet till modernisering av särskilt de mindre 
fiskefartygen (eftersom det finns ett behov av att garantera arbetstagarnas säkerhet, goda 
arbets- och levnadsförhållande, kvalitet osv.). De nuvarande begränsningarna kan 
bibehållas, särskilt förbudet mot ökad flottkapacitet. 

 
• EESK anser att reformförslagets planer på minskning av kapaciteten inte bör gälla små 

fiskefartyg (mindre än 12 meter). 
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• EESK ställer sig bakom att man bibehåller den nuvarande ordning som är tillämplig på 

zonen på 6-12 sjömil i nationella vatten. EESK ställer sig också bakom det aktuella 
fördelningssystemet för gemenskapens fiskemöjligheter, som följer principen om "relativ 
stabilitet". 

 
• I linje med vad EESK givit uttryck för i tidigare yttranden vill kommittén framhålla vikten av 

övervakning inom ramen för reformen av fiskeripolitiken. 
 

• Det är välkommet att Europeiska kommissionen nyligen antagit en handlingsplan för att 
motverka sociala, ekonomiska och regionala konsekvenser av omstruktureringen av EU:s 
fiskerinäring. Man måste särskilt uppmärksamma vilka ekonomiska och sociala 
konsekvenser reformen av den gemensamma fiskeripolitiken får för alla kustsamhällen. 

 
• EESK menar att Europeiska unionen med tanke på de svårigheter som utvecklingsländerna 

har när det gäller kontroll av fisket bör bidra till denna verksamhet i dessa länders 
fiskevatten. 

 
– Kontaktperson:  Gaia Angelini (tfn (32-2) 546 9109,  e-post: gaia.angelini@esc.eu.int) 

 
 

• Halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken  
 

 Föredragande: Adalbert Kienle (Arbetsgivargruppen – D) 
 

– Referens: KOM(2002) 394 slutlig – CESE 1366/2002 
 

– Huvudpunkter: 
 

I detta yttrande, som följer upp och kompletterar initiativyttrandet om "Framtiden för den 
gemensamma jordbrukspolitiken" fortsätter kommittén att analysera de olika 
utvecklingsmöjligheterna för denna politik, denna gång mot bakgrund av kommissionens förslag 
om halvtidsöversynen.  
 
EESK fäster stor vikt vid den diskussion om den framtida jordbrukspolitiken som 
kommissionen lanserat genom sitt förslag om halvtidsöversynen och som skall bidra till att 
kommissionen utarbetar konkreta lagstiftningsförslag. Diskussionen omfattar mycket mer än 
enbart jordbrukets ekonomiska och sociala sektor, och behandlar även livsmedelssäkerhet, 
tryggad livsmedelsförsörjning samt konsument-, miljö- och naturskydd. 
 
EESK stöder i princip kommissionens målsättningar och välkomnar framför allt den 
eftersträvade förankringen av tanken om mångfunktionalitet inom den samlade gemensamma 
jordbrukspolitiken. Viktigast är dock huruvida kommissionens föreslagna åtgärder verkligen 
bidrar till att uppfylla målen och om de leder till ett mångfunktionellt och konkurrenskraftigt 
jordbruk. 
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Kommissionens särskilda målsättning att marknadsstöden, framför allt för spannmål, skall 
reduceras till att endast utgöra ett skyddsnät har redan uppfyllts i och med de prissänkningar 
som Agenda 2000 inneburit. Därför tvivlar EESK på att den föreslagna prissänkningen på 
5 procent på spannmål kan motiveras av utvecklingen av världsmarknadspriserna. 
 
EESK betonar återigen sin positiva inställning till att stärka landsbygdens utveckling. 
EESK oroas både av att de finansiella anslagen för den andra pelaren är otillräckliga och att de 
fördelas ojämnt mellan de olika regionerna. Om den gemensamma jordbrukspolitikens 
"andra pelare" skall byggas ut ytterligare måste man därför säkerställa att EU:s medlemsstater 
ställer minimibelopp till förfogande när det gäller nationella samfinansieringsanslag.  
 
När det gäller den dynamiska justeringen, väntar kommittén på förtydliganden om hur den 
konkret skall se ut och vilka finansiella konsekvenser den kommer att få. 
 
Kommittén är tveksam till en fullständig frikoppling av kompensationssystemet och begär att 
denna fråga behandlas mer ingående. Även om jordbrukarna får större frihet att planera, finns 
det en risk för att en fullständig frikoppling varken främjar det mångfunktionella jordbruket eller 
ett hållbart säkerställande av direktstödet.  
 
Förslagen om frikoppling handlar i själva verket mer om en ny definition eller "omkoppling" 
eftersom direktstödet i framtiden knyts till att vissa standarder uppfylls (Cross Compliance). 
Kommittén kan inte göra någon faktisk bedömning förrän kommissionen har lagt fram mera 
information om hur omfattande dessa bestämmelser för s.k. Cross-Compliance ser ut och hur 
de skall kunna kontrolleras. 
 
De fortsatta förhandlingarna i WTO påverkar i hög grad reformeringen av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. EESK rekommenderar kommissionen att fortsätta att behandla klassiska 
handelsfrågor tillsammans med aspekter som inte rör handeln. Slutligen anser EESK att 
det är helt nödvändigt att inkludera kandidatländerna i samråden om halvtidsöversynen. 
 

– Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio (tfn: (32-2) 546 94 54, e-post: 
eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av 
nötkreatur 

 
– Föredragande: Leif Nielsen (Övriga intressegrupper – DK) 

 
– Referens: KOM(2002) 527 slutlig – 2002/0229 CNS – CESE 1359/2002 

 
– Huvudpunkter: 
 

– Förslaget – som bland annat syftar till att etablera spermabanker som inte ligger i anslutning 
till en tjurstation – kommer att medföra en avreglering av marknaden till fördel för en 
inseminationssektor av mer internationell karaktär, där tjursperma och embryon köps och 
säljs utifrån lokala förvaringsstationer.  
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– Det medför enligt EESK:s åsikt en allvarlig risk för att det nuvarande systemet 

undermineras och att urvalet, produktionen och distributionen av avelsmaterial centraliseras 
i växande utsträckning. Detta kan leda till en successiv förändring i uppfödningsmålen och 
bristande variation i avlingsmaterialet, vilket kan resultera i en mer ensidig 
boskapsuppfödning.   

  
– Kommittén påpekar att de nuvarande bestämmelserna om handel med sperma garanterar 

en hög säkerhetsnivå som är nödvändig både för den inseminerande veterinären och för 
djuruppfödaren. Med spermastationer kan man inte garantera detta i det enskilda fallet. 

 
– ESK anser att kommissionens förslag till ändring beträffande spermabanker inte är 

godtagbart i sin nuvarande form. 
 
– EESK stöder däremot kommissionens övriga tre förslag till ändring. 

 
– Kontaktperson: Gaia Angelini (tfn (32-2) 546 91 09, e-post: gaia.angelini@esc.eu.int)  
 
– Saluföring av utsäde 
 
 Föredragande: Paolo Bedoni (Arbetsgivargruppen - I) 

 
– Referens: KOM(2002) 523 slutlig – 2002/0232 CNS – CESE 1360/2002  

 
– Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio (tfn (32-2) 546 94 54, e-post: 

eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
  
 
– Transport av får och getter 
 
– Föredragande: Christos Fakas (Övriga intressegrupper – EL) 

 
– Referens: KOM(2002) 504 slutlig – 2002/0218 CNS – CESE 1357/2002 

 
– Kontaktperson:  Mme Gaia Angelini (tfn (32-2) 546 91 09, e-post: 

gaia.angelini@esc.eu.int) 
 

– Övervakning av skogar  
 

– Föredragande: Seppo Kallio (Övriga intressegrupper – FIN) 
 

– Referens: KOM(2002) 404 slutlig – 2002/0164 COD – CESE 1368/2002 
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– Kontaktperson: Johannes Kind (tfn (32-2) 546 91 11, e-post: johannes.kind@esc.eu.int)
  
 

 
 
2. UTVIDGNINGEN 
 
– Utvidgningens ekonomiska och sociala konsekvenser för 

kandidatländerna 
 

Föredragande: Dimítrios Dimitriádis (Arbetsgivargruppen – EL) 
Medföredragande: Eva Belabed (Arbetstagargruppen – A) 
 

– Referens: CES 591/2002 fin – CESE 1368/2002 
 
– Huvudpunkter: 

 
Detta yttrande är ett bevis på det särskilda intresse som kommittén fäster vid fullbordandet av 
medlemskapsförhandlingarna med kandidatländerna. Kommittén stöder utvidgningen till fullo 
och håller med det danska ordförandeskapet om att det är viktigt att respektera tidtabellen. 
 
EESK:s yttrande fokuserar på utvidgningens ekonomiska och sociala konsekvenser i 
kandidatländerna, framför allt för medborgarna i dessa länder. 
 
I yttrandet behandlas bland annat den ekonomiska situation i de viktigaste sektorerna, 
privatiseringsprocessen, offentliga tjänster, den nuvarande sociala situationen, konsumenternas 
rättigheter, miljöproblem och allmän säkerhet. Kommitten har utarbetat rekommendationer på 
dessa områden. 
 
I EESK:s yttrande analyseras övergången till marknadsekonomi, som gav upphov till nya idéer 
om ekonomiska, sociala och entreprenörsmässiga processer i kandidatländerna. Tonvikten 
läggs på de drastiskt förändrade samhällsekonomiska förhållandena, som beror på 
strukturomvandlingens allt högre politiska och samhällsekonomiska kostnader, den offentliga 
förvaltningens ineffektivitet och de inhemska ekonomiska systemens och rutinernas kollaps. 
 
Kommittén efterlyser en effektiv arbetsmarknadspolitik, en utbyggnad av infrastrukturen och 
en balanserad politik för socialbidrag och löner. 
 
EESK betonar att arbetslagstiftningen behöver övervakas på nära håll, så att man kan 
garantera att den utvecklas i enlighet med den europeiska sociala modellen. 
 
EESK framhåller än en gång att EU:s utvidgning utgör en historisk möjlighet att ena Europa 
och dess medborgare under "samma tak" och därigenom säkerställa stabilitet och välstånd i 
hela Europa. 
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I yttrandet ger kommittén rekommendationer om minskning av byråkratin, förbättring av 
rättsskyddet, ökning av de utländska investeringarna, reform av jordbrukspolitiken, utveckling 
av det civila samhället och främjande av ekonomisk och social konvergens. 

 
– Kontaktperson: Jacques Kemp (tfn (32-2) 546 98 10, e-post: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
3. LISSABONSTRATEGIN OCH SAMORDNINGEN AV DEN 

EKONOMISKA OCH SOCIALA POLITIKEN 
 

 
• EU:s produktivitet och konkurrenskraft 

 
Föredragande: Ulla Sirkeinen (Arbetsgivargruppen – FIN) 
Medföredragande: Ernst Ehnmark (Arbetstagargruppen – S) 
 

– Referens: KOM(2002) 262 slutlig – CESE 1370/2002 
 

– Huvudpunkter: 
 
EESK betonar att det viktigaste steget för att uppnå högre produktivitet i EU är att fullt ut 
genomföra strategin från Lissabon. 
 
Europeiska kommissionen bör vidareutveckla sina metoder för att analysera, mäta och 
rapportera om produktivitetsutvecklingen för att främja produktivitetshöjande åtgärder. Denna 
verksamhet bör också vidgas så att den omfattar analys av effektiviteten i den offentliga 
sektorn. 

 
Miljöproduktivitet och informations- och kommunikationsteknologins (IKT:s) roll, liksom 
andra kvalitativa aspekter av produktiviteten, behöver studeras mer ingående. Det behövs 
dessutom forskning och metodutveckling när det gäller hur skador på naturresurser och 
miljöförstöring skall värderas i de nationella räkenskaperna. 

 
EESK rekommenderar att dessa produktivitetsfrågor och en hållbar utveckling skall vara ett 
permanent inslag i den årliga uppföljningen av hela Lissabon-strategin. 

 
EESK anmodar kommissionen att snarast analysera utvidgningens effekter på EU:s framtida 
produktivitetstillväxt. Produktivitetsutvecklingen i kandidatländerna är en utmaning men den 
har också potentiella vinster.  

 
EESK skall för sin del 
 

– särskilt uppmärksamma produktivitetsutvecklingen i sitt yttrande om uppföljningen av 
Lissabonstrategin vid vårtoppmötet, 

 
– vartannat år anordna en konferens om Lissabonstrategin, och  
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– vid behov utarbeta yttranden på eget initiativ om produktivitet. 
 

 
– Kontaktperson: João Pereira dos Santos (tfn (32-2) 546 92 45, e-post: 

joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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– Ekonomiska styresformer i EU 
 
– Föredragande : Susanna Florio (Arbetstagargruppen – I) 

− Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1363/2002 

− Huvudpunkter:  

 
En samordning av den ekonomiska politiken skall bidra till ett maximalt utnyttjande av de 
möjligheter till tillväxt och sysselsättning som finns i unionen. 
 
Återinförande av kommissionens förslagsrätt och av obligatorisk rådfrågning av kommittén i 
samband med att riktlinjerna för den ekonomiska politiken utarbetas. 
 
Målet full sysselsättning bör uttryckligen skrivas in som ett av gemenskapens mål i det 
konstitutionella fördraget. I fördraget bör det även tydligare klargöras att den ekonomiska och 
monetära politiken skall bidra till att målet om tillväxt och full sysselsättning uppnås. 
 
EU måste skapa de verktyg som behövs för att kunna genomföra Lissabonstrategin. Dessutom 
skall det råda balans mellan makroekonomiska och strukturpolitiska instrument, och en 
omfattande dialog mellan olika aktörer skall föras om den makroekonomiska politiken. 
 
En särskild hänvisning gällande allmännyttiga tjänster bör föras in i det konstitutionella fördraget, 
som dessutom bör ge bättre rättslig grund för hur samordningen skall utformas och för hur 
arbetsmarknadens parter och andra berörda aktörer i det civila samhället skall göras delaktiga. 
Beslutsfattandet på gemenskapsnivå måste utgå ifrån principerna om solidaritet, överskådlighet, 
samstämmighet, subsidiaritet, proportionalitet och öppenhet. 
 

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

 

4. TRANSPORT OCH SOCIAL DIALOG 
 

• Social dialog/Alleuropeiska transportkorridorer 
 
Föredragande: Karin Alleweldt (Arbetstagargruppen – D) 
 

– Referens: Tilläggsyttrande på eget initiaitv – CESE 1351/2002 
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– Huvudpunkter: 
 

EESK har redan i flera år arbetat för genomförandet av en strukturerad social dialog inom de 
alleuropeiska transportkorridorerna, eftersom det finns en klar brist på samordning och 
öppenhet mellan företrädarna för de socioekonomiska intressegrupperna i de central- och 
östeuropeiska länderna och myndigheterna i dessa länder. 
 
EESK:s arbete har grundat sig på en allmän debatt under vilken slutsatsen drogs att 
genomförandet av alleuropeiska transportkorridorer och en verkligt integrerad transportpolitik 
har många brister.  

 
Kommittén har visat att den kan bidra i väsentlig mån till att främja den sociala dialogen med 
arbetsmarknadsparterna i Central- och Östeuropa. EESK har också etablerat sig som 
dialogpart för EU-institutionerna och de olika regeringarna och ministerierna. Denna roll kan 
byggas ut ytterligare genom 

 
– att kommittén svarar för kontakter på medellång sikt, bl.a. genom att en permanent 

studiegrupp fortsätter sitt arbete för "främjandet av den sociala dialogen i de alleuropeiska 
korridorerna",  

 
– att ytterligare förbättra förmedlingen av kontakter, information och erfarenhetsutbyte med 

berörda parter, 
 

– att fortsätta att förstärka principen om dialogkonferenser och verksamhet på ort och 
ställe, 

 
– att säkerställa att EESK, och därmed också de socioekonomiska intressegrupperna, 

obligatoriskt representeras i berörda forum och styrkommittéer. 
 
 
– Kontaktperson: Luís Lobo (tfn (32-2) 546 97 17,  e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

• Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg 
 

Föredragande: Eduardo Chagas (Arbetstagargruppen – P) 
 

– Referens: KOM(2002) 158 slutlig – 2002/0074-0075 COD – CESE 1352/2002 
 

– Huvudpunkter : 
 

EESK välkomnar kommissionens förslag när det gäller 
 

– specifika stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg, samtidigt som kommittén 
framhåller att det är önskvärt att ingå ett internationellt avtal inom ramen för Internationella 
sjöfartsorganisationen (IMO), 
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– säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, samtidigt som 

det är beklagligt att en kompromiss inom rådet innebär att artikel 6a. 3 utgår. 
 
Samtidigt som kommittén inser att internationella normer är den mest önskvärda lösningen för att 
säkerställa transportörens skadeståndsansvar vid passagerarbefordran till sjöss, anser 
EESK att en enhetlig tillämpning i EU:s alla medlemsstater skulle vara mycket förmånlig. 
 

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

 
• Förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg  
 
• Föredragande: Anna Bredima-Savopoulou (Arbetsgivargruppen – EL) 
 
– Referens: KOM(2002) 396 slutlig – 2002/0149 COD – CESE 1354/2002 
 
– Huvudpunkter: 
 
EESK anser att EU:s agerande bör ligga i linje med AFS-konventionens och IMO:s principer, med 
beaktande av rättsliga krav och kommersiella överväganden. 
 
 Därför anser kommitten följande: 
 

– Medlemsstaterna bör snarast ratificera AFS-konventionen, bedöma efterlevnaden och 
marknadsutsikterna och fastställa ett realistiskt tillämpningsområde för kompletterande 
åtgärder. 

 
– Genom en successiv avveckling av antifoulingfärger under en övergångsperiod kan man 

förena de miljömässiga övervägandena med behovet att upprätthålla EU-flottans 
konkurrenskraft på världsmarknaden. 

 
– EESK föreslår att man undantar fartyg utanför EU:s farvatten från tillämpningsområdet i 

syfte att begränsa effekterna inom sektorn. 
 
– Kontaktperson: Luís Lobo (tfn (32-2) 546 97 17,  e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
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5. INRE MARKNADEN OCH SKATTEPOLITIK 
 

• EU-utvidgningens effekter på inre marknaden 
 

Föredragande: Eva Belabed (Arbetstagargruppen – A) 
 

– Referens: Tilläggsyttrande på eget initiativ – CESE 1371/2002 
 

– Huvudpunkter: 
 

Den utvidgade inre marknaden kommer att leda till en rad ekonomiska fördelar samt stärka 
EU:s konkurrenskraft i världsekonomin, om man lyckas utnyttja den potential som finns. Detta 
gäller även i stor utsträckning utnyttjandet av befintlig arbetskraft. 
 
Fördelningen av utvidgningens vinster bland befolkningen kommer att vara avgörande för hur 
utvidgningen kommer att accepteras av befolkningen.  
 
Insatserna för att bygga ut förvaltningarnas och rättsväsendenas kapacitet måste påskyndas 
ytterligare och understödjas så att unionens lagstiftning inte bara finns på papper utan även 
tillämpas och följs i praktiken. 
 
Överföringen av gemenskapens regelverk och integrationen av ekonomierna leder till 
omvälvningar inom näringsliv och samhälle som bland annat skulle kunna övervinnas genom de 
övergångsregler som båda parter föreslår. 

 
Kommittén har presenterat ett antal förslag som syftar till att utveckla den inre marknaden, 
bl.a. ett förslag om att inrätta samordningscentrum för inre marknaden i kandidatländerna. 

 
– Kontaktperson: Jakob Andersen (tfn (32-2) 546 92 58, e-post: 

jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

• Krav på offentlighet i bolag 
 

Föredragande: María Candelas Sánchez Miguel (Arbetstagargruppen – E) 
 

– Referens: KOM(2002) 279 slutlig – 2002/0122 COD – CESE 1350/2002 
 

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

 
• Gemenskapspolitik för återvändande av personer som vistas olagligt 
 
– Föredragande utan studiegrupp: Luis Miguel Pariza Castaños (Arbetstagargruppen – ES) 
 
– Referens : KOM(2002) 564 slutlig – CESE 1362/2002 
 
– Huvudpunkter: 

 

Man måste alltid komma ihåg att en person "utan handlingar" inte är en person utan 
rättigheter, och att en olaglig invandrare inte är en brottsling även om den situation han 
befinner sig i är olaglig.  

 

Kommittén önskar att rådet och kommissionen skall reflektera över den konfliktsituation 
och den brist på balans som är följden av att en gemensam lagstiftning för laglig invandring 
dröjer och av att det antas så hårda åtgärder mot olaglig invandring som utvisning och 
obligatoriskt återsändande. 

 
EESK betraktar utvisning och obligatoriskt återsändande som en ytterlighetslösning. Redan 
i vårt yttrande om grönboken betonade vi hur nödvändigt det är att öka det frivilliga 
återvändandet så mycket som möjligt och endast använda påtvingat återvändande som en 
sista utväg. 
 
En återvändandepolitik måste grunda sig på respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande rättigheterna (Europakonvention för skydd av de mänskliga rättigheterna 
och stadgan om grundläggande rättigheter). 
 
Att tillämpa vissa av förslagen i meddelandet innan det finns någon gemensam politik och 
lagstiftning för att kanalisera invandring på lagliga vägar eller någon gemensam 
asyllagstiftning är som att börja ett husbygge med takläggningen. 
 
EESK efterlyser en balans mellan de åtgärder som skall minska den olagliga invandringen 
och de åtgärder som krävs för att invandringen skall ske på lagligt sätt.  
 
Rätten till familjesammanhållning bör väga tyngre än skälen för utvisning vid olaglig vistelse i 
ett land. Utvisning bör inte ske när detta innebär att en familj splittras. 
 

– Kontaktperson: Alan Hick (tfn (32-2) 546 93 02, e-post: Alan.Hick@esc.eu.int)
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–  
7. HÄLSA OCH LIVSMEDELSSÄKERHET 
 
– Bearbetning av vävnader och celler 
 
 Föredragande: Adrien Bedossa (Övriga intressegrupper – F) 
 
– Referens: KOM(2002) 319 slutlig – 2002/0128 COD) – CESE 1361/2002 
 
– Huvudpunkter: 
 

Detta specifika direktiv är brådskande. De föreslagna bestämmelserna är nödvändiga och 
sinsemellan sammanhängande, vilket framgår av den rättsliga infallsvinkeln. Dessutom utgår 
dessa överföringar av vävnader och celler från basvärderingar som anonymitet för donatorn, 
frivillighet och därmed sammanhängande solidaritet samt kostnadsfrihet för organ från 
människor. 
 
EESK har gjort samma iakttagelse som kommissionen: Med tanke på den mycket snabba 
utvecklingstakten inom vetenskapen på dessa områden vore det motiverat att lämna utrymme 
för ändringar i texten och uppdatera den regelbundet efterhand som belagda vetenskapliga 
framsteg har gjorts. Detta skall ske i samklang med samstämmighetsprincipen. 

 
Det vore motiverat att i direktivtexten formulera ett "förfarandetillstånd" för beredning av ett 
visst slag av produkter (vävnads- eller cellprodukter) med beskrivning av operationsformerna 
och praxis för varje produkttyp under alla skeden från tillvaratagande till distribution. Detta 
tillstånd skulle utgöra en garanti för hälsosäkerheten och för transplantaten. 

 
Avtal mellan vävnadsbanker och medicinska leverantörer och/eller användare av vävnader 
(liksom även för cellterapienheter och vårdinrättningar) bör utarbetas på EU-nivå. 
 
Med tanke på att bilagorna utgör en väsentlig del av direktivet kan en regelbunden uppdatering 
av dessa möjligen bromsas upp av administrativa orsaker. Därför anser EESK att artikel 29 
bör innehålla ett omnämnande om regelbunden anpassning av dessa bilagor till vetenskapliga 
framsteg och göra det obligatoriskt att omarbeta dessa bilagor vartannat år. 
 

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

 
 

– Sötningsmedel - ändring 
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– Föredragande: John Donnelly (Övriga intressegrupper – IRL) 
 

– Referens: KOM(2002) 375 slutlig – 2002/0152 COD – CESE 1356/2002 
 

– Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio (tfn (32-2) 546 94 54, e-post: 
eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 

 
– Rökaromer  

Föredragande: Ann Davison (Övriga intressegrupper – UK) 
 
– Referens: KOM(2002) 400 slutlig – 2002/0163 COD – CESE 1355/2002 
 
– Kontaktperson: Eleonora di Nicolantonio (tfn 32-2) 546 94 54, e-post: 

eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 

– Konjak (livsmedelstillsats) 
 

– Föredragande: John Donnelly (Övriga intressegrupper – IRL) 
 

– Referens: KOM(2002) 451 slutlig – 2002/0201 COD – CESE 1358/2002 
 

– Kontaktperson: Gaia Angelini (tfn (32-2) 546 91 09, e-post: gaia.angelini@esc.eu.int)  
 

 
8.  ETT RÄTTSOMRÅDE PÅ GEMENSKAPSNIVÅ 
 

 
• Tvistlösning inom civil- och handelsrätt 
 
– Föredragande: Henri Malosse (Arbetsgivargruppen – F) 

 
– Referens: KOM(2002) 196 slutlig – CESE 1349/2002 

 
– Huvudpunkter: 
 

Kommittén anser att man bör välja en rekommendation..  
 

När det gäller tvistlösningsklausulernas räckvidd anser kommittén att hänvändelse till domstol 
inte bör accepteras så länge det alternativa tvistlösningsförfarandet inte tillämpats. 

 
När det gäller minimigarantier för förfarandena bör följande principer gälla: principen om tredje 
parts opartiskhet i förhållande till de båda parterna, öppenhets-, effektivitets-, rättvise- och 
konfidentialitetsprinciperna. 
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Resultaten av den alternativa tvistlösningen: Avtalens rättsliga tyngd bör harmoniseras i 
medlemsstaterna. Man bör emellertid redan nu se till att avtalens verkställighet, som uppnås i 
enlighet med varje medlemsstats lagstiftning, innebär att de automatiskt är verkställbara i EU:s 
samtliga medlemsstater. Bryssel I-förordningen bör ändras i enlighet med detta. 

 
– Kontaktperson: João Pereira dos Santos (tfn (32-2) 546 92 45, e-post: 

joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Exekutionstitel för obestridda fordringar 
 

Föredragande: Guido Ravoet (Arbetsgivargruppen – B) 
 

– Referens: KOM(2002) 159 slutlig – 2002/0090 CNS – CESE 1348/2002 
 

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

 
 

9. INFORMATIONSSAMHÄLLET 
  

    
• Utnyttjande av handlingar/Offentliga sektorn 
 

Föredragande: Philippe Levaux (Arbetsgivargruppen – F) 
 
– Referens: KOM(2002) 207 slutlig – 2002/0123 COD – CESE 1353/2002 
 
– Huvudpunkter: 

 

 Kommittén stöder förslaget till direktiv, och för att målen skall kunna uppfyllas på ett bättre 

sätt uppmanas kommissionen att beakta följande förslag: 

 

– Direktivets tilämpningsområde skall utvidgas till att omfatta dokument i offentliga museer, 

universitetsbibliotek och offentliga bibliotek, som är en del av det gemensamma europeiska 

kulturarvet. 

 
– Alla offentliga myndigheter eller institutioner skall ta ansvar då de avsiktligt lämnat felaktig 

eller ofullständig information. 

 
– Avgiftsprinciperna, som bör syfta till att sprida "lågprismodellen", skall bekräftas. 
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– Kostnadsfri tillgång till "information av avsevärd betydelse" som finns inom 

medlemsstaternas offentliga förvaltning i syfte att sprida denna åtgärd till samtliga offentliga 

organ inom medlemsstaterna. 

 

− Kontaktperson: Raffaele Del Fiore (tfn (32-2) 546 97 94, e-post: raffaele.del 
fiore@esc.eu.int) 
 
 

10.  INSTITUTIONELLA FINANSIELLA BESTÄMMELSER 
 

– Budgetförordningen/gemenskapsorgan 
 
– Huvudföredragande: Eduardo Chagas (Arbetstagargruppen – P) 
 
– Referens: KOM(2002) 406 slutlig – 2002/0169-0179-0181-0182 COD – CESE 1364/2002 
  
– Kontaktperson: Luís Lobo (tfn (32-2) 546 97 17, e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

 
__________ 


