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Under plenarsessionen medverkade Loyola de Palacio, vice ordförande för kommissionen, som 
presenterade kommissionens arbetsprogram och yttrade sig om relationerna mellan kommissionen och 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. 
 
1. SAMORDNING AV DEN EKONOMISKA POLITIKEN OCH 

SOCIALPOLITIKEN 
 

• Budgetpolitik och typ av investering 

– Föredragande: FLORIO (Arbetstagargruppen – IT) 

– Referens: Initiativyttrande – CESE 322/2004 

– Huvudpunkter: 
  

Kommittén håller med om att stabilitetspakten måste backas upp av politiska åtgärder som syftar inte 
bara till en inflationskontroll, justering och begränsning av skulden, utan också till ökad stimulans av den 
interna efterfrågan och till offentliga och privata investeringar.  

Sysselsättningspolitiken borde vara ett av de grundläggande bedömningskriterierna vad gäller den 
ekonomiska tillväxten.  

Stabilitetspakten måste backas upp genom en bred informationskampanj, och här måste också 
mellannivåerna i samhället engageras  

Man borde, enligt kommitténs yttrande, revidera definitionen på exceptionella omständigheter som gör 
att länderna får överstiga paktens tröskel på 3 % och därmed ge ökat spelrum för ekonomier som 
befinner sig i svårigheter eller har noterat en negativ årlig tillväxt.  

En omvärdering av styrningen av pakten innebär att man måste se över EU:s gemensamma 
tillväxtstrategi, även på skatteområdet. I så fall är det enligt kommittén viktigt att bedömningen av 
avvikelser från regeln om ”nära balans” är tillräckligt flexibel för att investeringar skall kunna ske i 
tillväxtfrämjande verksamhet.   

Enligt EESK:s uppfattning borde strategiska investeringar och tillväxtinvesteringar inte belasta 
budgetunderskottet. Detta förutsätter att rådet med kommissionens tillstånd definierar vad som menas 
med "strategiska investeringar" av europeiskt intresse.   

Slutligen vore det viktigt att harmonisera kriterierna i skattesystemen, så att principerna för rättvisa, 
proportionalitet och effektivitet säkerställs på alla plan och också övervakas på EU-nivå och får stöd 
av EU-medborgarna.  
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– Kontaktperson: Roberto Pietrasanta  
 (Tfn: (32–2) 546 93 13 – e-post: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

• Åtgärder till stöd för sysselsättningen 

 
– Föredragande: HORNUNG-DRAUS (Arbetsgivargruppen – DE) 
 

– Medföredragande : GREIF (Arbetstagargruppen – AT) 

 
–  Referens: Initiativyttrande – CESE 325/2004 

 

–  Huvudpunkter: 
 

EESK välkomnar rapporten från den arbetsgrupp som letts av Wim Kok och som lyckats lägga fram 
en utförlig och väl avvägd analys av de rådande sysselsättningspolitiska utmaningarna. 
Medlemsstaterna får ett tydligt budskap om vikten av reformer. 

EESK stöder arbetsgruppens metoder att genom jämförelser och bästa metoder få fram konkreta 
förslag på hur de sysselsättningspolitiska åtgärderna kan förbättras. 

Det är positivt att arbetsgruppen även behandlar frågan om hur de föreslagna reformerna skall 
tillämpas. Just inom detta område bör man intensifiera ansträngningarna. Allmänheten måste i större 
utsträckning än hittills inse att ekonomiskt och socialt välavvägda strukturreformer stärker Europa och 
förbättrar arbetsmarknadsläget.  

EESK är dock kritisk till vissa delar av arbetsgruppens rapport:  

• Arbetsgruppen hade i vissa avseenden kunnat analysera de sysselsättningspolitiska problemen  
mera ingående, genom att exempelvis fokusera starkare på att öka den naturvetenskapliga  
kompetensen och grundläggande sociala färdigheter och genom att minska hindren för  
framgångsrika företag.  

• Det förklaras inte i tillräckligt stor omfattning att framgångsrik sysselsättningspolitik  förutsätter 
både strukturella arbetsmarknadsåtgärder och tillväxt- och sysselsättningsorienterad 
makroekonomisk politik.  

• Det framhävs inte heller tillräckligt ingående hur viktigt det är att se till att ungdomen integreras 
varaktigt på arbetsmarknaden. Utöver den obestridliga roll som arbetsmarknadens parter spelar på 
detta område går rapporten inte in på den betydelse som sociala organisationer som icke-statliga 
organisationer, välgörenhetsorganisationer och kooperativ har som arbetar för arbetslösa och 
socialt marginaliserade personer.  
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• Obligatoriska bidrag från samtliga företag nämns som ett sätt att fördela kostnaderna mellan 
arbetsgivarna när det gäller investeringar i mänskliga resurser. Nationella skillnader gör dock att 
det är tveksamt om ett sådant initiativ i samtliga medlemsländer kan leda till ökade investeringar i 
mänskliga resurser. Det verkar däremot delvis eftersträvansvärt att kunna utvidga lösningar med 
frivilliga fonder inklusive överenskommelser mellan arbetsmarknadsparter både på sektorsnivå 
och på lokal, regional och nationell nivå. Det skulle framför allt underlätta för små och medelstora 
företag att kunna intensifiera investeringarna i mänskliga resurser.  

• I de enskilda kapitlen finns det en balans mellan att underlätta flexibilitet och att behålla tryggheten 
på arbetsmarknaden. I det avslutande kapitlet 5 saknas det dock en analys av vem som skall ta 
ansvar för den nödvändiga tryggheten som är en förutsättning för den flexibla arbetsmarknaden.  

• Man går inte in på frågan hur lagstiftning på EU-nivå påverkar den rådande  
sysselsättningspolitiska situationen.  

• Den motsättning som finns mellan att främja aktiva sysselsättningsfrämjande åtgärder – som man 
uppmanar till i rapporten och som automatiskt medför ytterligare kostnader för staten – och kravet 
att genomföra dessa reformer inom de budgetkrav som är ett resultat av stabilitets- och 
tillväxtpakten utreds inte tillräckligt.  

Utvecklingen av sysselsättningstalen är ett centralt tema som EESK kommer att följa noga. EESK 
hoppas att man tar hänsyn till de föregående kommentarerna i de kommande diskussionerna om detta 
ämne. 

EESK upprepar i detta sammanhang sin övertygelse, att en lösning förutsätter att arbetsmarknadens 
parter inom ramen för sin självständighet engageras starkt på samtliga nivåer och i alla faser av den 
europeiska sysselsättningsstrategin – från utarbetande till genomförande och utvärdering – och att de 
nationella parlamenten deltar i motsvarande nationella förfaranden. Detta kräver att tidsplanen 
anpassas på motsvarande sätt. 

 
–   Kontaktperson: Stefania Barbesta   

(Tfn: (32–2) 546 95 10 – e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

2. FORSKNING 
 

• Forskare inom det europeiska området för forskningsverksamhet 
 
– Föredragande: WOLF (Övriga intressegrupper – DE) 

– Referens: KOM(2003) 436 slutlig – CESE 305/2004 
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Huvudpunkter: 
 
Kommittén stöder i stort sett de idéer som kommissionen presenterar i sitt meddelande.  
 
De detaljerade kommentarerna rör följande punkter: 
 

• Humankapital.  

• Forskaryrket.  

• Situationen med avseende på kontrakt för forskare.  

• Tillräckliga finansiella medel och frihet från politiska riktlinjer.  

• S. k. forskarflykt bland unga forskare.  

• Ökning av investeringarna i forskning så att de utgör 3 % av bruttonationalprodukten.  

• "Stadga för europeiska forskare".  

• "Uppförandekodex för rekrytering av forskare".  

• Forskningspolitikens riktlinjer och Lissabonmålen.  

• Karriärvägar för forskare.  

• Den akademiska världen och näringslivet.  

• Alltför många vertikala och horisontella (parallella) instanser. 

 

–  Kontaktperson: Nemesio Martínez   
   (Tfn: (32–2)546 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

• Grundforskning  
 

– Föredragande:  WOLF (Övriga intressegrupper – DE) 
 

–  Referens: KOM(2004) 9 slutlig – CESE 319/2004 
 

– Huvudpunkter: 
 
Kommittén stöder uttryckligen kommissionens målsättning att på lämpligt och systematiskt sätt främja 
grundforskning även på EU-nivå och att avsätta tillräckliga medel samt inrätta en väl fungerande och 
smidig förvaltning för denna. 

 

–  Kontaktperson: Nemesio Martínez   
(Tfn: (32–2) 546 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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3. ENERGI 

• Kärnkraft – elektricitet 
 
– Föredragande:  CAMBUS (Arbetstagargruppen – FR) 

 
–   Referens  : Initiativyttrande – CESE 317/2004 

 

–   Huvudpunkter: 

 
– Kärnkraften står för en betydande del av EU:s elproduktion. Kärnkraftens bidrag till 

energiförsörjningen och till en minskning av unionens energiberoende är av avgörande betydelse. 
Den ger följaktligen ett inte oväsentligt bidrag till att realisera Kyoto-åtagandena. 

 
– Med kärnkraften säkerställer man ett stabilt produktionspris och därmed bidrar den till prisstabilitet 

inom unionen och eliminerar, för de ekonomiska aktörerna, osäkerhetsfaktorn med avseende på 
utvecklingsperspektiven.  

  
– Förnybara energikällor, som unionen eftersträvar och uppmuntrar, är inte tillräckliga för att man 

skall klara av en avveckling av de befintliga kärnkraftverken och samtidigt möta de stora 
utmaningar som en ersättning av dessa anläggningar innebär och dessutom tillgodose den ökande 
efterfrågan på el. 

 
– En kontrollerad energiefterfrågan måste bidra till en minskning av energiintensiteten i den 

mänskliga verksamheten (både ekonomisk och privat), men den innebär inga avgörande argument 
som talar för en avveckling av kärnkraftsproduktionen. Med tanke på den mängd energi som det 
rör sig om bör denna kontroll i första hand inriktas på andra användningsområden än elektricitet, till 
exempel transporter.  

  
– Frågetecknen kring kärnkraften gäller säkerheten, skyddet mot fysiologiska effekter av 

joniserande strålning och hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. För de två 
förstnämnda problemen finns det redan teknik och regler som utvecklas efter hand.  

 
– Vissa av EU:s medlemsstater gör framsteg i frågan om avfall. Två länder (Finland och Sverige) 

har valt på vilket sätt de skall lösa problemet med kärnavfall och också valt en plats för lagring av 
avfallet. Andra länder (Frankrike och Spanien) har kommit fram till lösningar för lågaktivt avfall 
och håller på att undersöka alternativ för högaktivt avfall.  
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– Med beaktande av de element som yttrandet innehåller och de ovanstående slutsatserna anser 
kommittén, vilket också nämns i kommissionens grönbok, att kärnkraften bör utgöra en av de 
faktorer som kan främja en mångsidig, balanserad och billig hållbar energipolitik för EU.  

– Europeiska ekonomiska och sociala kommittén föreslår att man som ett resultat av detta yttrande 
anstränger sig att informera om vad kärnindustrin verkligen kan bidra med: försörjningssäkerhet, 
inga koldioxidutsläpp, konkurrenskraftiga priser, säkerhet och hantering av avfallet. Detta skulle 
göra det möjligt för det organiserade civila samhället att på ett kritiskt sätt analysera innehållet i de 
debatter som pågår om dessa frågor.  

   

–   Kontaktperson: Siegfried Jantscher  
 (Tfn: (32–2) 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
   

4.  JORDBRUKSPOLITIK OCH LANDSBYGDSUTVECKLING 
 

• Reform på sektorerna för tobak, bomull, humle, olivolja (ändring av 
förordning nr 1782/2003) 

 

– Föredragande: MORALEDA QUÍLEZ (Övriga intressegrupper – ES) 

– Medföredragande: FAKAS (Övriga intressegrupper – EL) 
     KIENLE (Arbetsgivargrupper – DE) 
     SANTIAGO (Arbetsgivargruppen – PT) 

 
– Referens: KOM(2003) 698 slutlig – 2003/0278 CNS – CESE 323/2004 

 
– Huvudpunkter: 

 
Enligt EESK:s uppfattning skulle en frikoppling av stödet på de sätt som föreslås, inom de berörda 

sektorerna, ge upphov till ett antal problem och svårigheter. Det skulle bland annat äventyra den 

fortsatta produktionen i vissa områden och regioner, som redan lider av stor arbetslöshet. Innan 
några beslut fattas om en förändring av nuvarande mekanismer bör man, enligt EESK:s uppfattning, 

genomföra en serie specifika analyser av eventuella konsekvenser av en total frikoppling av stödet 
(marknad, region, sysselsättning, miljö etc.) för olika sektorer och regioner. Med tanke på att det i 
rådets förordning (EG) nr 1782/2003 anges att det är medlemsstaterna som skall fastställa ett datum, 
mellan 2005 och 2007, då det nya stödsystemet skall träda i kraft, anser EESK att denna möjlighet 

även bör finnas inom andra sektorer där liknande bestämmelser tillämpas, så att medlemsstaterna får 

tillräckligt handlingsutrymme. 
 



 

Greffe CESE 38/2004  FR-DE-EN-IT-ES/JH-Sv/HK/cl .../... 

När det gäller bomull delar EESK inte kommissionens uppfattning och håller inte med om att de 
uppodlade arealerna inte kommer att minska. Kommittén anser att principerna om att helt avreglera 
handeln och frikoppla stödet från produktionen inte är att rekommendera inom en sektor som denna. 
 

När det gäller olivolja varnar kommittén för att produktionen kan komma att upphöra, något som går 
stick i stäv mot det främsta målet med varje reform av den gemensamma marknadsorganisationen, 
särskilt med tanke på att olivproduktionen till största delen sker i några av de minst gynnade regionerna 
i EU och relativt sett är den mest arbetsintensiva produkten. 
 

När det gäller tobak påpekar EESK att man, om gemenskapens tobaksproduktion skulle upphöra, 
också skulle bli av med den tobak som har världens lägsta halt av bekämpningsmedelsrester och den 
hållbaraste produktionsformen (från miljösynpunkt). 
 
Det finns enligt EESK:s mening inte heller något odlingsalternativ till tobak som har ekonomisk bärkraft 
och som för närvarande och i sig skulle kunna skapa lika många arbetstillfällen och därigenom hålla 
kvar befolkningen på landsbygden, vilket tobaken gör för närvarande. 
 

När det gäller humle anser EESK att den procentuella kopplingen inom humlesektorn bör höjas från 
de 25 % som kommissionen ursprungligen föreslog till 40 %, så att hänsyn kan tas också till det 
oundgängliga arbete som utförs av de producentgrupperingar som saluför produkten. 

 
– Kontaktperso : Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tfn: (32–2 )546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)  
 

• Reform av GOM för olivolja 

 

– Föredragande: SANTIAGO (Arbetsgivargruppen – PT) 

 
– Referens : KOM(2003) 698 slutlig – 2003/0279 CNS – CESE 310/2004 

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

• Garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden  

 

– Föredragande:  DONNELLY (Övriga intressegrupper – IE) 

 
– Referens : KOM(2003) 806 slutlig – 2003/0312 CNS – CESE 318/2004 
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– Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tfn: (32–2) 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)  
 

• Import av hov- och klövdjur 

 

– Föredragande:  DONNELLY (Övriga intressergrupper – IE) 

 
– Referens : KOM(2003) 570 slutlig – 2003/0224 CNS – CESE 309/2004 

 
– Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tfn: (32–2) 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)  
 

• Skydd av djur vid transport 
 

– Föredragande: KALLIO (Övriga intressegrupper – FI) 

 
– Referens : KOM(2003) 425 slutlig – 2003/0171 CNS – CESE 326/2004 

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

5. FISKERI 
 

• Fiskeresurserna i Medelhavet 

 
– Föredragande: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Övriga intressegrupper – ES) 

 
–  Referens: KOM(2003) 589 slutlig – 2003/0229 CNS – CESE 320/2004 

 
– Huvudpunkter:  
 

EESK anser att kommissionens förslag till förordning varken uppfyller de förväntningar som väckts av 
handlingsplanen eller motsvarar de riktlinjer som kommittén dragit upp i sina tidigare yttranden. I sitt 
förslag till förordning analyserar kommissionen inte orsakerna till varför  
förordning (EG) nr 1626/94 behöver ses över, och de tekniska förslag som kommissionen lägger fram 
har inte tillräckliga vetenskapliga belägg. Ännu en gång har kommissionen glömt att nämna och ta 
hänsyn till de ekonomiska och sociala aspekterna på Medelhavsfisket, och undviker att behandla 
förslagets eventuella följder för företagen, arbetstagarna och de kustområden som är ytterst beroende 
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av fisket. Kommissionen begränsar sig till att skärpa de nuvarande tekniska bestämmelserna, utan att 
möjliggöra nyskapande alternativ som undersökningar om mer selektiva metoder kunnat leda till. Även 
om det i förslaget till förordning finns positiva inslag som kan förbättras anser kommittén att 
kommissionen bör dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt som behandlar alla ovannämnda 
frågor. 

 

– Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tfn: (32–2) 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)  

 

• Regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemensamma 
fiskeripolitiken 

 
– Föredragande: CHAGAS (Arbetstagargruppen – PT) 

 
– Referens: KOM(2003) 607 slutlig – 2003/0238 CNS – CESE 321/2004 
 

– Huvudpunkter: 
 
EESK har vid flera tillfällen påtalat att de huvudsakliga intressenterna – redare och arbetstagare – 
behöver involveras i samband med att man utvecklar och genomför gemenskapens fiskeripolitik. 
Förslaget garanterar emellertid inte att de huvudsakliga aktörerna för gemenskapsfisket, nämligen 
redare och anställda fiskare, företräds på lämpligt sätt i de regionala rådgivande nämnderna. Detta 
skulle kunna åstadkommas genom att man i förfarandet för att utse de regionala rådgivande 
nämndernas ledamöter i större utsträckning involverar den rådgivande kommittén för fiske och 
vattenbruk och de europeiska organisationer som finns företrädda där. EESK anser dessutom att 
andelen ledamöter i de regionala rådgivande nämnderna som företräder ”andra intressegrupper” inte 
står i lämplig proportion till andra grupper, och föreslår att den andelen skall vara 20 % av det totala 
antalet ledamöter. EESK föreslår att det inrättas en regional rådgivande nämnd för ”Yttre 
fiskeområden” där man samlar aktörer som berörs av fiske utanför gemenskapens vatten, vilket är en 
aktivitet som rör en stor del av EU:s fiskeflotta. 

 

– Kontaktperson : Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tfn: (32–2) 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)  

 
 

6. YTTRE FÖRBINDELSER OCH VÄRLDSHANDELN 

 

• Social sammanhållning i Latinamerika och Västindien 
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 Föredragande: ZUFIAUR NARVAIZA (Arbetstagargruppen – ES) 
 

– Referens : Förberedande yttrande – CESE 315/2004 
 

– Huvudpunkter:  
 

Syftet med detta förberedande yttrande, som har begärts av kommissionsledamot Chris Patten, är att 
förmedla synpunkter från det organiserade civila samhället i Europa, Latinamerika och Västindien om 
den sociala sammanhållningen i Latinamerika och Västindien. Dessa synpunkter bör framför allt avse 
det sätt på vilket det civila samhällets organisationer kan bidra till sammanhållningen, exempelvis 
genom socialt samråd, utveckling av de sociala trygghetssystemen eller ökat socialt ansvar från 
företagens sida. EESK:s yttrande kommer senare att behöva kompletteras med bidrag från 
latinamerikanska och västindiska organisationer och med resultaten från det tredje mötet för det civila 
samhället i EU–Latinamerika, som anordnas i Mexiko i början av april. 

 
I yttrandet görs inga försök att slutgiltigt definiera begreppet social sammanhållning. Det behandlar 
olika politiska, ekonomiska, sociala och regionala aspekter av social sammanhållning och fokuserar inte 
bara på gängse makroekonomiska faktorer utan också på utbildning, institutioner och tillgång till 
grundläggande tjänster, som är centrala faktorer för att analysera den sociala sammanhållningen i 
Latinamerika och Västindien. 
 
Det tydligaste uttrycket för bristen på sociala sammanhållning i Latinamerika och Västindien är 
fattigdom och ojämlikhet. Trots att fattigdomen har minskat under det senaste årtiondet (mellan 1990 
och 2002 beräknas andelen fattiga ha minskat från 48 till 43 % av befolkningen) har ojämlikheten ökat 
och blivit närmast kronisk. Som helhet är Latinamerika, trots stora inbördes skillnader, den mest 
ojämlika regionen i världen. Förutom materiell fattigdom finns en immateriell fattigdom (i fråga om 
utbildningsmöjligheter och lika möjligheter) och en rättslig fattigdom (olikhet inför lagen, svagt civilt 
samhälle och politiskt inflytande, bräckliga sociala strukturer samt otrygghet). Detta leder till våld, 
desintegration och normlöshet och en bristande tillit till de politiska institutionerna och det demokratiska 
systemet. I en aktuell rapport (Rapport om demokratin i Latinamerika 2004) inom ramen för FN:s 
utvecklingsprogram understryks att det i Latinamerika finns en risk att allmänheten allt mer uppfattar 
sina länder som ”irrelevanta demokratier”. 

 
Ett gemensamt drag för alla länder i Latinamerika och Västindien är den bristfälliga utvecklingen av 
grundläggande inslag som utmärker alla utvecklade samhällen (infrastrukturer, utbildningssystem, 
hälso- och sjukvård, rättssystem, sociala trygghetssystem, arbetsmarknadslagstiftning osv.). I den 
ovannämnda rapporten talas det till och med om frånvarande stater som ett typiskt fenomen i många 
latinamerikanska länder. Detta tar sig framför allt tre olika uttryck: utbildningssystemens låga kvalitet 
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och bristande förbindelser med näringslivet och ojämlika utbildningsmöjligheter, bristfälliga och orättvisa 
skattesystem samt i de flesta länderna i regionen, avsaknad av allmänna sociala trygghetssystem, vilket 
leder till djupa klyftor och till att större delen av befolkningen inte omfattas av de befintliga systemen. 

 
En central förutsättning för att uppnå ökad sammanhållning i Latinamerika och Västindien är enligt vår 
uppfattning att produktionssystemet blir effektivare och mer demokratiskt. Det bromsas i dag av en 
utbredd informell ekonomi, små marknader, låg differentieringsgrad, begränsade infrastrukturresurser 
(främst inom transport och kommunikationer), uppskjutna jordbruksreformer, brist på finansiering och 
därmed beroende av omvärlden, bristande utveckling av den sociala ekonomins olika former, arbetets 
låga kvalitet, svag anställningstrygghet och i stort sett avsaknad av arbetsmarknadsrelationer som 
bygger på respekt för grundläggande arbetsnormer, jämvikt och förtroende. 

 
I yttrandet betonas också en punkt som är central för EESK: Att det organiserade civila samhället i 
Latinamerika och Västindien deltar i större utsträckning är en förutsättning för att stärka demokratin 
och utveckla mänskliga resurser och bättre styresformer. Detta är ett nödvändigt villkor för att kunna 
öka den politiska demokratin, uppnå rättvisare fördelning av det materiella och immateriella välståndet 
samt uppmuntra olika sektorers och gruppers delaktighet i politiken, ekonomin och samhället, däribland 
den sedan århundraden marginaliserade ursprungsbefolkningen. 

 
I yttrandet framförs en rad förslag och rekommendationer om hur förbindelserna mellan EU och 
Latinamerika/Västindien skulle kunna bidra till ökad social sammanhållning i denna region. Förslagen 
bygger på två utgångspunkter: För det första är relationerna mellan EU och Latinamerika och 
Västindien av strategisk betydelse såväl när det gäller att stärka EU:s roll som global aktör som för att 
uppnå en ny internationell ekonomisk ordning och en rättvis och solidarisk styrning av globaliseringen. 
Dessa relationer är också betydelsefulla för att Latinamerika och Västindien skall kunna uppnå en 
balanserad integration och stärka sin förhandlingsposition i internationella sammanhang. För övrigt är vi 
övertygade om att EU, förutom att bidra till den sociala sammanhållningen i Latinamerika och 
Västindien via bistånd och utvecklingssamarbete, måste betrakta detta som en central målsättning i alla 
sina relationer och på alla områden som rör denna region. 

 

Bland förslagen i yttrandet syftar några till att stärka det organiserade civila samhället (stöd till 
sociala utvecklingsprojekt i de regionala integrationsprocesserna, stöd till gemensamma EU-AVS-
forum för arbetsmarknadsorganisationer, införande av en budgetpost för stöd till organisationerna i 
näringsliv och samhälle, inrättande av ett program för skydd av försvarare av mänskliga rättigheter i 

Latinamerika och Västindien). Andra förslag skall bidra till utvecklingen av produktionssystemet 

och till skapandet av demokratiska ramar för arbetsmarknadsrelationerna och i den sociala 
dialogen (överföring av europeiska erfarenheter när det gäller förhandlingar mellan arbetsmarknadens 
parter, stöd till inrättande av infrastrukturer för att öka utländska direktinvesteringar, anslag till en fond 
för små och medelstora företag i Latinamerika, gemensamma utvecklingsplaner med de AVS-länder 
varifrån invandring sker till EU, införande av en uppsättning principer för företagens sociala ansvar). 
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Vissa förslag syftar till att minska utlandsskulden och finansiera utvecklingen (modeller för 
omförhandling, nedskrivning och eventuell avskrivning av utlandsskulden genom program för att 
bekämpa fattigdom, samarbete på miljö- och utbildningsområdena, rekommendationer i syfte att 
undvika beroendet av s.k. rating utfärdad av organ för riskbedömning. Några av förslagen syftar till att 

stärka de sociala trygghetssystemen (överföring av europeiska erfarenheter, främjande av 
invandringsavtal mellan olika länder, stöd till förvaltning och specialistutbildning). Slutligen finns en rad 

förslag som rör bistånd och utvecklingssamarbete , nämligen att öka samordningen mellan 
europeiska biståndsgivare, förbättra överensstämmelsen mellan det stöd som ges och de mål som 
eftersträvas, verka för att mottagarländerna själva skall kunna fatta grundläggande investeringsbeslut, 
underlätta och stärka de mest behövande ländernas självständiga medverkan i multilaterala 
förhandlingar. Rent generellt bör utbildning och förstärkta samhällsinstitutioner prioriteras.  
 

– Kontaktperson:  Beatriz Porres De Mateo 
      (Tfn (32–2 ) 546 91 31 - e-post: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 

 

• Återverkan av det amerikanska frihandelsavtalet på förbindelserna 
mellan Europeiska unionen och Latinamerika/Västindien 

 
– Föredragande:  SOARES  (Arbetstagargruppen – PT) 
 

– Referens : Initiativyttrande – CESE 314/2004 
 

– Huvudpunkter:  
 

I det civila samhället i Latinamerika och Västindien skiljer sig åsikterna om projektet kraftigt åt. Å 
ena sidan ser näringslivet frihandelsområdet som en möjlighet att få tillträde till den stora 
amerikanska marknaden, även om vissa företag fruktar den amerikanska och kanadensiska 
konkurrensen. Å andra sidan finns det ett antal sektorer anslutna till The Hemispheric Social 
Alliance (fackförbund, icke-statliga organisationer, universitet och högskolor) som sätter sig emot 
projektet, särskilt som det tar alltför liten – eller ingen – hänsyn till de områden som de fokuserar 
på, dvs. respekt för miljön, arbetstagares rättigheter, social utslagning, statsskuld, demokrati och 
respekt för de mänskliga rättigheterna, utnyttjande av barn samt respekt för ursprungsbefolkningar. 
 
EESK anser att det är angeläget att EU visar en större politisk vilja i kontakterna med 
Latinamerika och Västindien, särskilt med tanke på att det gäller unionens ekonomiska intressen 
och handelsintressen. 
 
Behovet av Europa är i dag påtagligare än någonsin mot bakgrund av den kris som råder i 
Latinamerika och Västindien. EU betraktas alltjämnt som en social och politisk förebild. Den stora 
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utmaningen som Latinamerika och Västindien just nu står inför är att hitta en alternativ ekonomisk 
och social modell till "Washingtonöverenskommelsen" och till integrationsprojektet med USA, som 
betraktas som alltför dominerande. 
 
Även om denna önskan om "mer Europa" i det latinamerikanska samhället – särskilt bland eliten – 
förefaller självklar, måste EU trots allt göra en kraftfull insats för att i högre grad inbegripa det 
civila samhället i sin strategi. Endast ett målmedvetet politiskt åtagande åtföljt av adekvat och 
effektiv information samt deltagande av det civila samhället kan visa att det rör sig om ett projekt 
som är gynnsamt för alla parter. EU får inte begå de misstag som FTAA-projektet kritiseras för. 

 

– Kontaktperson   Beatriz Porres De Mateo 
      (Tfn (32–2 ) 546 91 31 - e-post: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)) 
 

• EU:s allmänna preferenssystem (GSP)  

 
– Föredragande: PEZZINI  (Arbetsgivargruppen – IT) 

 
–   Referens  – Förberedande yttrande – CESE 313/2004 
 

– Huvudpunkter: 
 
EESK ställer sig bakom kommissionens beslut att fortsätta med införandet av det nya systemet med 
verkan från den 1 januari 2006 och inte invänta resultaten av Doha-rundan vid någon oviss tidpunkt i 
framtiden. EESK anser att syftena med det nuvarande systemet håller måttet och bör ligga till grund 
för varje nytt system som avses ersätta nuvarande arrangemang. 
 
Både den allmänna uppfattningen och kommitténs uppfattning är att det nuvarande systemet inte 
fungerar optimalt. Exempelvis går 75% av den totala volymen för tullsänkningar till östliga länder, 
varav en tredjedel till Kina. Ofta är det internationella handelsföretag snarare än nationalstater som gör 
de största vinsterna. Urgröpning av tullarna underminerar effekterna av GSP. Samtidigt som tullarna i 
allmänhet sänks minskas utrymmet för förmånsbehandling i någon större omfattning till utvalda länder. 
Systemet uppmuntrar till bedrägeri och förfarandet för att verifiera ursprungsland är komplicerat, 
särskilt för tillverkade artiklar som består av ett antal olika material eller delkomponenter. 
 
Allmänt anses att det inte bara råder brist på konsekvens i EU:s allmänna handels- och 
utvecklingspolitik, utan att det till och med finns inbördes motstridigheter. En korrigering av denna 
situation och skapande av en lämplig balans mellan olika faktorer som måste beaktas kommer att kräva 
en samordnad metodik av alla EU-institutioner och aktiv inblandning av ett antal av kommissionens 
generaldirektorat. 
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EESK anser att alltför många länder omfattas av GSP-systemet. 
 

• Förenkling av systemet bör vara ett primärt mål för de nya riktlinjerna. Kommittén 
hoppas att dess förslag bl.a. om att  

 
• minska antalet mottagarländer,  
 

• ersätta den särskilda stimulansordningen med mekanismen med tillfälligt upphävande grundat på 
klart definierade normer,  

 

• ersätta nuvarande ursprungsregler med regler byggda på ursprungsregler för icke-
förmånsbehandling, förkorta perioden mellan graderingspunkten och referensperioden och  

 

• rationalisera de industrisektorer och produktkategorier som omfattas av schemat, kommer att bidra 
till att detta mål kan uppnås. 

 

– Kontaktperson   Beatriz Porres De Mateo 
 (Tfn (32–2 ) 546 91 31 - e-post: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int)) 

 

7. INRE MARKNADEN 

 

• Tullkodex 
 
– Föredragande:  SIMPSON (Övriga intressegrupper – UK) 

 
– Referens : KOM(2003) 452 slutlig – 2003/0167 COD – CESE 316/2004 
 

– Huvudpunkter 
 

Meddelandena från kommissionen och förslaget till ny förordning gör det möjligt att tillämpa 
gemenskapens tullbestämmelser på ett enhetligt sätt i hela unionen.  

Förslaget till ändring av gemenskapens tullkodex ligger i linje med de principer som anges i de båda 
meddelandena.  

Principerna för en enklare och papperslös miljö för tullen och handeln är logiska och praktiska. De är 
också nödvändiga för att unionens inre marknad skall kunna fungera utan onödiga handikapp.  
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Principerna för att införa gemensamma tullnormer vid unionens yttre gränser kan härledas ur unionens 
karaktär av enhetligt handelsområde.  

Kommittén välkomnar också att kommissionen tagit fasta på behovet av samarbete när det gäller att 
effektivisera medlemsstaternas tull, gränspolis, säkerhetskontroll och gemensamma riskanalys.  

EESK vill att de föreslagna förbättringarna genomförs så snart som möjligt.  

Eftersom gemenskapen inte ansvarar för den praktiska tullverksamheten innebär dessa förändringar 
att gemenskapens bestämmelser närmar sig ett regelverk med en enda tullmyndighet. Detta kan leda 

till att gemenskapen fungerar på ett bättre sätt.    

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

 
– Föredragande: BARROS VALE  (Arbetsgivargruppen – PT) 

 
–  Referens: KOM(2003) 510 slutlig – 2003/0198 COD – CESE 304/2004 

 

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

 

8. MILJÖ- OCH KONSUMENTSKYDD 

• Tungmetaller och PAH i luften 

 
– Föredragande : McDONOGH (Arbetsgivargruppen – IE) 

 
– Referens  : KOM(2003) 423 slutlig – 2003/0164 COD –  CESE 307/2004 

 

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

 

• Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel 

 
– Föredragande: DAVISON (Övriga intressegrupper – UK) 

 
–   Referens: KOM(2003) 424 slutlig – 2003/0165 COD –  CESE 308/2004 

 

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

 

9. LIKA MÖJLIGHETER 
 

• Europeiska handikappåret 2003 
 
– Föredragande:  CABRA DE LUNA (Övriga intressegrupper – ES) 

 

− Referens : KOM(2003) 650 slutlig – CESE 311/2004 
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Huvudpunkter:  
 

EESK ställer sig positiv till att Europeiska handikappåret har lett till en konkret handlingsplan för 
perioden 2004–2010. Det bör emellertid betonas att handlingsplanen inte är tillräckligt ambitiös och 
EESK skulle därför gärna framföra följande kompletterande aspekter och kommentarer: 

 

• Integrera handikapperspektivet och inrätta en fungerande övervakningsmekanism för att underlätta 
utarbetandet av landspecifika rekommendationer. 

 

• Använda strukturfonderna med erkännandet av funktionshinder och funktionshindrade som en 
viktig målgrupp. 

 

• Utöka införandet av tillgänglighetskrav för informations- och kommunikationsteknik vid offentlig 
upphandling till att även gälla andra varor och tjänster. 

 

• Det behövs ett tydligt löfte om ett särskilt direktiv om handikappfrågor.  
 

• Finansiera ett europeiskt nätverk för media och funktionshinder. 
 

• Skapa finansiella incitament åt företag att göra sina lokaler och tjänster tillgängliga. 
 

• Inrätta en övervakningsstruktur i EU:s handlingsplan. 
 

• Ta upp frågan om funktionshindrades rättigheter i allt framtida arbete inom ramen för mänskliga 
rättigheter. 

 

− Kontaktperson: Alan Hick 
 (Tfn: (32–2) 546 93 02 - e-post: alan.hick@cec.eu.int) 
 

10. TELEKOMMUNIKATION 

• Övergången från analoga till digitala sändningar 

 
– Föredragande: GREEN (Arbetsgivargruppen – DK) 

 
–   Referens: KOM(2003) 541 slutlig – CESE 324/2004 
  

–   Kontaktperson : Raffaele Del Fiore  
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    (Tfn: (32–2) 546 97 94 – e-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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11. SKATTER 
 

• Beskattning/fusion, fission och utbyte av aktier 

 
– Föredragande: RAVOET (Arbetsgivargruppen – BE) 

 
– Referens: KOM(2003) 613 slutlig – 2003/0239 CNS –  CESE 312/2004 

 
Kommittén stöder fullt ut Europeiska kommissionens förslag till ändring av fusionsdirektivet. Förslagen 
innebär nödvändiga och välavvägda förbättringar av direktivet och gör det möjligt för företag – 
hädanefter inbegripet Europabolag och europeiska kooperativa föreningar samt ett allt större antal små 
och medelstora företag – att helt och fullt dra nytta av de fördelar som är knutna till inre marknaden, 
vilket torde förbättra deras konkurrenskraft och på så sätt ha en positiv inverkan på skapandet av 
arbetstillfällen och bekämpningen av arbetslösheten.  
 
 Kommittén uppmanar dock kommissionen att på nytt granska vissa viktiga aspekter som kvarstår och 
som kommittén tar upp i sina särskilda kommentarer. 

 

– Kontaktperson: Borbala Szij  
 (Tfn: (32–2 )546 96 79 – e-post: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

12. KODIFIERAD OCH FÖRENKLAD 
GEMENSKAPSLAGSTIFTNING 

 

• Kodifiering tredje länder/sjötransporter 

 
– Föredragande:  RETUREAU (Arbetstagargruppen – FR) 

 
–  Referens : KOM(2003) 732 slutlig – 2003/0285 COD –  CESE 306/2004 

 

–   Kontaktperson : Raffaele Del Fiore  
    (Tfn: (32–2) 546 97 94 – e-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
______________ 


