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1. EKONOMISK POLITIK OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING 
 

• Tredje rapporten om ekonomisk och social sammanhållning 

 
– Föredragande : Paolo Barros Vale (Arbetsgivargruppen–PT) 
 

− Referens : KOM(2004) 107 slutlig – CESE 962/2004 
 
− Huvudpunkter: 

 
EESK underströk med oro att de regionala skillnaderna i ekonomisk och social utveckling trots vissa 
framsteg kvarstår. 

 
Det råder enighet om att den europeiska ekonomin i högre grad måste inriktas på aktiviteter som 
bygger på know-how, innovationer och ny informations- och kommunikationsteknik för att den skall bli 
mer konkurrenskraftig, öka sysselsättningen och förbättra livskvaliteten. 

 
Det är rimligt att ge EU:s sammanhållningspolitik en ny arkitektur för perioden efter 2006 och att 
antalet tillgängliga finansiella instrument för sammanhållningspolitiken samt mål och anslutande 
finansiella instrument begränsas. 
 
EESK vill ånyo påpeka hur viktigt det är att arbetsmarknadens parters medverkan i 
övervakningskommittéerna blir obligatorisk och får högre status genom direkt rösträtt. 

 
EESK välkomnar slutligen kommissionens avsikt att inom ramen för konvergensmålet etablera en 
specifik kompensationsmekanism som täcker alla handikapp i de yttersta randområdena och i regioner 
med permanenta strukturhandikapp. 
 

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

 
• Industriell strukturomvandling och sammanhållning 

 
– Föredragande : José Custódio Leirião  (Övriga intressegrupper–PT) 
– Medföredragande : Nicano Cué  (Delegat–BE) 
 
– Referens : Yttrande på eget initiativ – CESE 959/2004 
  
– Huvudpunkter: 
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Syftet med detta yttrande är att fastställa huruvida instrumenten för främjande av ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning är tillräckliga och om ramvillkoren är gynnsamma för företagen så att 
den industriella omvandlingen kan ske på ett sätt som är förenligt med företagens krav på bibehållen 
konkurrenskraft. 
 
Sjutton punkter fastställs i avsnittet med slutsatser och rekommendationer. Dessa punkter visar på 
behovet av förbättring när det gäller politik, instrument, kriterier för att avgöra om en region är 
berättigad till gemenskapsstöd, införandet av goda metoder samt strävan efter samverkanseffekter 
mellan politiken på olika områden och mellan olika instrument. Dessutom behandlas den allmänna 
samordningen av EU:s strukturstrategier, till exempel Lissabonstrategin, strukturreformerna och 
strategin för hållbar utveckling. 

  
Resonemanget grundar sig på följande idéer, som behandlas i nedanstående ordning i yttrandet och som 
utgör dess huvudteman: 

 
– Regional utveckling som ett sätt att hantera globaliseringen. Genom att skapa nya regionala kluster 

kan man locka företag till ett område och behålla de företag som redan finns där. 
 
– Företagens sociala ansvar och genomförandet av goda metoder som en del i ett arbetssätt som 

bygger på förebyggande åtgärder och andra metoder att förutse och hantera förändring. 
 
– Förhandlingar och social dialog i företagen för att säkerställa att strukturomvandling hanteras på 

ett socialt ansvarsfullt sätt där företagets ledning och de anställda är positivt inställda till att finna 
lösningar som är bra för företaget, arbetstagarna och lokalsamhället, och som därmed innebär en 
lämplig balans mellan sociala och ekonomiska aspekter. 

 
– Samarbete mellan företagsledare, arbetsmarknadens parter, det civila samhället (universitet, 

forsknings- och innovationscentrum, sammanslutningar osv.) och de lokala myndigheterna, i syfte 
att skapa lämpliga villkor för ökad produktivitet och tillväxtpotential i regionen. 

 
– Satsningar på att skapa begreppet "mest gynnad region" för de regioner som håller hög nivå i fråga 

om social och arbetsmarknadsmässig sammanhållning och som drabbas av kompetensförlust 
genom företagsflytt och inte har någon alternativ ekonomisk verksamhet som kan sättas in för att 
upprätthålla sysselsättningsnivån lokalt. Sådana regioner borde få ekonomiskt stöd, öronmärkt för 
att återskapa den lokala ekonomiska strukturen. 

 

– Kontaktperson: Miguel Colera 
 (Tfn (32-2) 546 96 29, e-post: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 



- 3 - 

Greffe CESE 126/2004  FR-EN-DE-ES/GG-Sv/SJ/aj …/… 

2. FYSISK PLANERING OCH LANDSBYGDSUTVECKLING 

 
• Storstadsområdena: socioekonomiska konsekvenser för Europas 
framtid 

 
– Föredragande: Joost van Iersel (Arbetsgivargruppen – NL) 
 

− Referens : Yttrande på eget initiativ – CESE 968/2004 
 
− Huvudpunkter: 
 
EESK understryker att följande ligger i EU:s intresse: 

– Att storstadsområdena i unionens 25 länder definieras. 

– Att relevanta uppgifter läggs fram varje år om dessa områden, särskilt uppgifter från den 
europeiska arbetskraftsundersökningen. 

– Att Lissabonstrategins viktigaste indikatorer utvärderas för dessa områden. 

– Att aktiviteter ("kluster") med högt mervärde i dessa områden identifieras. 

– Att kommissionen regelbundet utarbetar en rapport som visar hur den socioekonomiska 
situationen ser ut i storstadsområdena och hur storstäderna ligger till. 

 
Utarbetandet av dessa uppgifter som ställs till allmänhetens förfogande torde få följande fruktbara 
effekter: 

– Bidra till ett erkännande av storstadsområdena och till fördjupade kunskaper om dessa områdens 
sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden. 

– Underlätta utvärderingen av tillgångar och svagheter hos dessa områden på EU-nivå. 

– Förbättra definitionen och genomförandet av politiken på såväl europeisk som nationell nivå 
genom att anpassa politiken till storstadsområdenas särdrag. 

– Ge lokala och regionala myndigheter information om analysen av konkurrensläget för deras 
område på EU-nivå, en analys som i dag saknas eller utförs till stora kostnader på ovissa 
grunder. 

– Berika diskussionerna om europeisk regionalpolitik genom att underlätta dialogen mellan alla 
parter som medverkar på objektiva grunder. 
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– Förse den privata sektorn med information som är användbar för en relevant definition av 
företagsstrategier. 

 
EESK anser det vara nödvändigt att skapa en ”storstadsområdegrupp” inom Eurostat med ansvaret att 
årligen utarbeta ovannämnda uppgifter. 
 
EESK hoppas att de europeiska institutionerna kommer att ställa sig bakom de målsättningar som 
presenteras i detta yttrande. EESK anser därför att det är önskvärt att en redogörelse för hur dessa 
storstadsområdens förhållanden ser ut också finns med på dagordningen vid rådets möte om 
konkurrenskraft och rådets informella möte om fysisk planering och stadsfrågor, parallellt med 
inrättandet av ett forum där storstadsområdena och kommissionen ingår. 
 

− Kontaktperson: Alberto Allende 
 (Tfn (32-2) 546 96 79 – e-post: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

• Landsbygdsutvecklingen: uppföljning av Salzburg-konferensen 

 
– Föredragande : Gilbert Bros  (Övriga intressegrupper–FR) 
 

– Referens : Yttrande på eget initiativ – CESE 961/2004 
 

– Huvudpunkter: 
 
Kommittén erbjuder sig att undersöka överensstämmelsen mellan framtidens regionalpolitik och 
framtidens landsbygdsutvecklingspolitik, för att begränsa "gråzonerna", fördjupa förslaget om 
de tre framtida axlar som skall utgöra politiken för landsbygdens utveckling (dvs. ett 
konkurrenskraftigt jordbruk, miljöskydd och bidrag till ekonomisk och social sammanhållning på 
landsbygden) samt att uppmärksamma hur förvaltningen kan förenklas .  

 
Kommittén önskar att kommissionen och rådet inom ramen för territoriell sammanhållning arbetar för 
att utvecklingen av landsbygden kvarstår som ett prioriterat mål inom regionalpolitiken. 
Således bör problematiken kring skapandet av arbetstillfällen, vidareutbildning och tillgång till ny 
informationsteknologi på landsbygden till fullo angripas inom detta politikområde. Kommittén 
understryker att den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare även fortsättningsvis bör ha som 
första mål att följa upp jordbrukets anpassning till de förändringar som är direkt förknippade med 
medborgarnas förväntningar. Kommittén anmodar starkt rådet och Europaparlamentet att se till att 
anslå erforderliga ekonomiska resurser till landsbygdsutvecklingspolitiken eftersom den 
annars riskerar att bli substanslös. Kommittén motsätter sig alla försök till att upprätta särskilda 
generaldirektorat samt att utse olika kommissionärer för å ena sidan jordbruksfrågor och å andra sidan 
landsbygdsutvecklingsfrågor. Kommittén erinrar om att de multifunktionella aspekterna inom 
jordbruksproduktionen på flera områden bidrar till att bevara en levande landsbygd. Utbyte 
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av erfarenheter och överföring av metoder skall likaså ges en viktig ställning. Kommittén stöder 
slutligen kravet att axeln "stöd till investeringar i jordbruksföretagen" måste förstärkas ytterligare. 

 
Förenklingen i programplaneringen går ut på att det bara är en enda fond som handlägger de åtgärder 
som ingår under landsbygdsutvecklingspolitiken. Men kommittén betonar att formerna för att 
administrera denna enda fond måste ligga i linje med den uppläggning som gäller för 
strukturfonderna. Kommittén understryker att Leader-initiativet även i fortsättningen bör omfatta 
nydanande lokala initiativ för utveckling av landsbygden. 

 

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

3. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA OCH SAMHÄLLELIGA 
RÄTTIGHETER 

 

• Modernisering av den sociala tryggheten/att göra det lönsamt att arbeta 
(meddelande) 

– Föredragande : Donna St Hill (Arbetsgivargruppen–UK) 

 
– Referens : KOM(2003) 842 slutlig – 2003/0307 COD – CESE 966/2004 
 

– Huvudpunkter: 
 

Kommittén efterlyser en samordning av medlemsstaternas satsningar på att få arbete att löna sig 
genom att se till att arbete verkligen blir ett ekonomiskt attraktivt alternativ till arbetslöshet eller sociala 
förmåner. Därför måste man sträva efter att undanröja alla hinder för avlönat arbete. Den viktigaste 
utmaning som medlemsstaterna står inför när det gäller att få arbete att löna sig är att utforma en 
gemensam och rimlig bidragsnivå för människor som har eller saknar arbete, så att arbetsmarknaden 
alltid känns attraktiv. Kommittén har gjort en åtskillnad mellan åtgärder som syftar till att snabbt ge 
lågutbildade fördelar under korta och begränsade perioder, och långsiktiga investeringar i mänskligt 
kapital, som är nyckeln till att få arbete att löna sig på lång sikt, särskilt för de mest utsatta. 
 
Kommittén påpekar att det finns avsevärt utrymme för bidrag från privata företag och arbetsgivare när 
det gäller att uppnå de europeiska sysselsättningsmålen. Satsningar bör göras på att fastställa 
genomförbara åtgärder på efterfrågesidan som är inriktade på att förändra arbetsgivarnas agerande på 
ett sätt som främjar arbetet med att uppnå Lissabonmålen om hållbar sysselsättning av hög kvalitet i 
hela Europa.  

 
God praxis bör stödjas, men samtidigt bör olämpligt agerande från arbetsgivarnas sida bestraffas 
strängare – t.ex. när det gäller diskriminering på grund av kön, ras, sexuell läggning, religiös övertygelse 
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eller ålder – i syfte att främja innovation, ökat utbud av arbetskraft och möjligheten till ett förlängt 
arbetsliv i de europeiska ekonomierna.  
 
En rad styrmedel och bidragssystem måste användas i medlemsstaterna på grundval av en väl 
fungerande samordning på nationell nivå i syfte att balansera utbudet och efterfrågan på arbetskraft. 
Bidragens och inkomstskattenivåernas kombinerade effekter på hushållen måste avvägas noggrant och 
föregripas, med särskild uppmärksamhet riktad mot de incitamentsstrukturer som dessa skapar i 
fattigare hushåll. Andra åtgärder, t.ex. barnomsorg, flexibel arbetstid, anställningstrygghet, 
arbetsrörlighet och utbildningsmöjligheter, har ansetts vara mycket viktiga inom en övergripande "arbete 
skall löna sig"-strategi. 
 

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

 
• Översyn av direktiv 93/104 om förläggning av arbetstiden 

 

− Föredragande : Erik Hahr (Arbetsgivargruppen–SE) 
 

− Referens : KOM(2003) 843 slutlig – CESE 964/2004 
 

− Huvudpunkter: 
 
I detta meddelande behandlas direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993, i dess ändrade lydelse 
enligt direktiv 2000/34/EG som fastställer minimikrav när det gäller förläggning av arbetstiden för att 
förbättra de anställdas hälsa och säkerhet. 
 
Kommittén 

• anser att den samrådsmetod som kommissionen använt är otillräcklig för avtal som är föremål 
för kollektiva förhandlingar; kommissionen borde ha hört arbetsmarknadsparterna innan den 
inledde samrådsprocessen med EU-institutionerna och de båda kommittéerna, 

• anser att det behövs en grundligare analys av på vilket sätt arbetstidsdirektivet genomförts i 
medlemsstaternas lagstiftningar och av dess konsekvenser, 

• menar att de gällande bestämmelserna ger arbetsmarknadsparterna den flexibilitet som krävs för 
att kunna justera arbetstiderna, eftersom en beräkningsperiod på tolv månader redan används i 
många medlemsstater på basis av kollektivavtal, 

• noterar att EG-domstolens domslut om hur arbetstid skall definieras kan skapa problem, men 
under nuvarande omständigheter vill kommittén inte rekommendera någon av de lösningar som 
kommissionen föreslagit, 
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• tar inte i detta skede ställning till opt-out-möjligheten, trots vissa reservationer; det krävs en mer 
djupgående analys av situationen med deltagande av arbetsmarknadsparterna, 

• vill rikta uppmärksamheten mot de särskilda svårigheter som drabbar föräldrar som måste 
kombinera förvärvarbete med familjeansvar. 

 

− Kontaktperson: Torben Bach Nielsen 
 (Tfn (32-2) 546 96 19 – e-post: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 

4. INRE MARKNADEN PÅ DE EKONOMISKA, FINANSIELLA 
OCH FISKALA OMRÅDENA 

 

• Flerårigt program/små och medelstora företag 
 
– Föredragande : Dimítrios Dimitriádis (Arbetsgivargruppen–EL) 
 
– Referens : KOM(2003) 758 slutlig – 2003/0292 COD – CESE 950/2004 
 

– Huvudpunkter: 
 

EESK stöder de förslag till ändring av beslut 200/819/EG som kommissionen lägger fram. 

 
Vidare anser vi att SMF-garantin är speciellt användbar och att den därför bör förses med avsevärt 
ökade finansiella medel. Man bör på alla sätt arbeta för att direkt involvera de länder som hittills inte 
har omfattats av instrumentet (Grekland, Irland och Luxemburg). EESK stöder också ansträngningarna 
att utöka garantisystemet till de nya medlemsstaterna. Därför bör budgeten för programmet ses över. 
 
EESK uppmanar därför kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för att främja ETF-Start 
ytterligare, eftersom detta är ett betydelsefullt instrument i synnerhet när det gäller att skapa innovativa 
småföretag och stödja högriskprojekt. 

 
Kommittén anser att man måste skaffa fram avsevärt ökade medel för att täcka småföretagens ökade 
behov på områden som information, ny teknik och bioteknik. EESK anser att man bör återinföra 
småskaliga program för små och medelstora företag mot bakgrund av de erfarenheter som redan gjorts 
med sjätte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling. 
 
Kommittén ställer sig bakom kommissionens förslag att tills vidare fasa ut JEV, med tanke på dess 
nuvarande kritiserade struktur. Emellertid vill EESK understryka att kommittén även fortsättningsvis 
stöder gränsöverskridande samriskprojekt. 
 

– Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
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 (Tfn (32-2) 546 98 99 – e-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Betalningar på den inre marknaden 
 
– Föredragande : Guido Ravoet (Arbetsgivargruppen–BE) 
 
– Referens : KOM(2003) 718 slutlig – CESE 951/2004 
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– Huvudpunkter: 
 

Kommittén stöder kommissionens försök att öka konsumentförtroendet, rättssäkerheten och 
effektiviteten för betalningar inom inre marknaden. Det är vidare en positiv strategi att betrakta 
självreglering och samreglering som möjliga utvecklingsvägar inom flera av de områden som behandlas 
i de 21 bilagorna. 

 
Om självregleringsåtgärderna inte leder till önskat resultat bör EU-lagstiftning bli aktuell. 
 
Kommittén föreslår att de övergripande ramarna bör inriktas på att tillhandahålla öppenhet till 
konsumenterna och att de bör stämma överens med den nya europeiska strategin för 
konsumentskyddspolitik. 
 
– Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
 (Tfn (32-2) 546 98 99 – e-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 

• Beskattning av utdelning till fysiska personer 
 
– Föredragande: Daniel Retureau (Arbetsgivargruppen – FR) 
 

– Referens : KOM(2003) 810 slutlig – CESE 963/2004 
 

– Huvudpunkter: 
 

Kommittén anser att behandlingen av dubbelbeskattning samt eventuell källbeskattning - rörande 
inhemsk utdelning, utdelning till utlandet och utdelning från utlandet - i syfte att uppnå likabehandling, 
utgör en redan viktig samordningsbas, utan att kommittén för den skull ifrågasätter den grundläggande 
principen som gäller fysiska personers jämlikhet inför offentliga pålagor på det nationella planet. 
Medlemsstaterna skulle också kunna överväga ett mellanstatligt samarbete för länder med liknande 
skattebestämmelser, i syfte att studera de bästa existerande skattereglerna.  
 
Kommittén anser slutligen att meddelandet från kommissionen ger en öppning för att lösa de problem 
som är föremål för åtskilliga framställningar till domstolen. Dessa bör undvikas i framtiden för att 
förhindra att domstolen i onödan belastas med frågor på detta område. 

 

– Kontaktperson: Borbála Szij  
  (Tfn (32-2) 546 92 54,  e-post: borbala.szij@esc.eu.int) 
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• Samrådsförfarande – finansiella krediter 
 
– Föredragande:  Jörg Frank von Fürstenwerth (Arbetsgivargruppen – DE) 
 
– Referens : KOM(2004) 159 slutlig – 2004/0056 CNS – CESE 952/2004 
 

– Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
  (Tfn (32-2) 546 98 99 – e-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

5. RELATIONER MED KANDIDATLÄNDERNA 
 

• "Relationerna EU/Turkiet i perspektivet av Europeiska rådet i 
december 2004" 

 
– Föredragande: Thomas Etty (Arbetstagargruppen – NL) 
 

– Referens : Yttrande på eget initiativ – CESE 965/2004 
 

– Huvudpunkter: 
 
I detta yttrande presenterar EESK sin syn på relationerna EU/Turkiet inför beslutet vid Europeiska 
rådets möte i december 2004. Europeiska rådet skall då uttala sig om möjligheterna att bestämma ett 
datum för att inleda anslutningsförhandlingar med Turkiet. 
 
EESK erinrar om att Turkiet under flera decennier har visat prov på att man entydigt valt att orientera 
sig i riktning mot EU. 
 
EESK har noterat att resultaten av reformarbetet i Turkiet har varit särskilt imponerande under de 
senaste två-tre åren.  
 
EESK understryker att Turkiet måste uppfylla samma politiska kriterier som andra kandidatländer innan 
förhandlingarna kan inledas. Hur landet hanterar reformprocessen skall också mätas med samma 
måttstock som tillämpas på andra kandidatländer. EU bör göra allt för att undvika ens antydan till 
dubbelmoral. 
 
EESK anser att EU kan – och måste – ställa det realistiska kravet på Turkiet att göra så trovärdiga 
framsteg fram till slutet av 2004 att det kan förväntas att man då passerat punkten för "ingen 
återvändo". 
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Därför menar EESK att det är nödvändigt att fatta ett positivt beslut om att inleda förhandlingar med 
Turkiet om anslutning till EU ifall Turkiets regering senast i december i år 

 
– vidtagit åtgärder för att uppfylla kraven med avseende på arméns roll i det turkiska samhället 

(armén skall begränsa sig till sina grundläggande försvars- och säkerhetsfunktioner), 
 
– visat beslutsamhet att faktiskt genomföra lagstiftningsreformerna om kurdernas kulturella 

rättigheter i landets sydöstra regioner, 

– börjat att förverkliga avsikterna och åtagandena när det gäller frivilligt återvändande, 
rehabilitering och kompensation för de fördrivna offren för våldet i sydöst under 1980- och 1990-
talen, 

– fullständigt anpassat sin lagstiftning och sin praxis med avseende på grundläggande fackliga 
rättigheter och friheter till ILO:s konventioner 87 och 98, 

– rensat föreningslagen från alla antidemokratiska inslag och avstått från restriktioner när det 
gäller faktisk frihet i verksamheten för det genuina civila samhällets organisationsliv, inbegripet 
religiösa sammanslutningar, och 

– skapat förutsättningar för att Turkiets ekonomiska och sociala råd skall kunna fungera fritt och 
oberoende. 

EESK uttrycker en stark förhoppning om att man under toppmötet i december 2004 
kommer fram till att de politiska kriterierna har uppfyllts och därmed beslutar att 
förhandlingarna skall påbörjas så snart som möjligt. 
 

– Kontaktperson: Jacques Kemp 

 (Tfn (32-2) 546 98 10 –  e-post: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

6. INDUSTRIELL OCH SEKTORIELL POLITIK 
 

• Textilindustrin 
 
– Föredragande : Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen–IT) 
– Medföredragande : Michel Nollet (Arbetstagargruppen–BE) 
 
– Referens : KOM(2003) 649 slutlig – CESE 967/2004 
 
– Huvudpunkter: 
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Alla observatörer är överens om det väsentliga i att kommissionen tillsammans med medlemsstaterna 
och arbetsmarknadens parter lyckas hjälpa textil- och beklädnadssektorn att utvecklas tekniskt så att 
den klarar globaliseringens utmaningar. Förutom de tekniska plattformar som redan fastställts i 
gemenskapspolitiken skulle man kunna inrätta en fjärde plattform för de många och innovativa 
aspekterna av moderna textilier. 
 
Innovationsförmågan bör ökas framför allt inom de små och medelstora företagen genom projekt och 
program som tagits fram på lokal nivå och med bidrag av alla sociala aktörer samt deltagande av 
forskningscentrum. Det vore mycket lämpligt att skapa ett expertnätverk med nära kopplingar till 
företag och arbetsmarknad som kan dra nytta av det sjätte ramprogrammet och ägna sig åt teknisk 
forskning som syftar till teknisk utveckling inom området. 
 
EESK anser att EU bör använda hela den europeiska kulturens tyngd, som sammanfattas i uttrycket 
"social marknadsekonomi", för att förändra WTO:s bestämmelser så gott det går. Man bör dock utan 
dröjsmål kräva respekt för vissa sociala, miljömässiga och ekonomiska prioriteringar, eftersom EU som 
ekonomisk aktör kan effektivisera styresformerna genom att ta upp frågor om hållbar utveckling i hela 
världen.  
 
Nedsättningar i tulltaxorna skulle kunna reserveras för de 49 länder som är minst utvecklade. De 
förhandlingar som inleddes i Doha bör leda till större ömsesidighet mellan å ena sidan Europa och 
Medelhavsområdet och å andra sidan länderna i Asien. 
 
Kommittén stöder kommissionens ansträngningar att effektivisera handelsskyddsinstrumenten. EU:s 
tullkontroller måste också stärkas i syfte att så snart som möjligt uppnå ett gemensamt tullsystem. 
 
För att motverka förfalskningar och bedrägerier och för att ge konsumenterna bättre information skulle 
man kunna studera ett ursprungsmärkningssystem. EESK föreslår att man undersöker möjligheten att 
eventuellt börja spåra textilier. 
 
– Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
 (Tfn (32-2) 546 98 99 – e-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 

• Varvsindustrin 
 
– Föredragande: Joost van Iersel (Arbetsgivargruppen – NL) 
 
– Referens : KOM(2003) 717 slutlig – CESE 949/2004 
 

– Huvudpunkter: 
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LeaderSHIP 2015 inleds med målet att skapa globalt lika konkurrensvillkor. EESK understryker vikten 
av detta politikområde, som är en hörnsten för hela strategin. Kommittén stöder fullt ut EU:s nuvarande 
handelspolitiska arbetssätt, som syftar till ett effektivt internationellt avtal som säkerställer strikta 
globala normer. 
 
FoU samt innovation är av helt central betydelse. De utgör en mycket viktig beståndsdel för att 
säkerställa framgång.  
 
EESK anser att den europeiska garantifond som föreslås i LeaderSHIP bör börja fungera så snart som 
möjligt.  
 
EESK välkomnar överenskommelsen mellan branschen och kommissionen om de miljökrav och den 
miljöpolitik som krävs inom sektorn. 
 
EU lider fortfarande av stora svårigheter när det gäller efterlevnaden av tillämpliga 
säkerhetsbestämmelser inom sjöfarten. 

 
Att stärka närsjöfarten och att flytta över trafik från väg till vatten är också viktiga miljömål. Om dessa 
mål skall kunna uppnås måste infrastrukturen – både hamnar och fartyg – moderniseras ytterligare.  
 
Den mänskliga faktorn är en väsentlig beståndsdel och EESK välkomnar avsikten att intensifiera 
sektorsdialogen, med deltagande av kommissionen, arbetsgivare och fackföreningar.  
 
EESK står bakom den ökande tendensen i Europa att gynna särskilda segment av tillverkningsindustrin, 
till exempel fartygskonstruktion och flyg- och rymdteknik i försvarssyfte, med samarbete mellan civil 
industri och försvarsindustri. 

 

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

7. ENERGI – PRODUKTION OCH DISTRIBUTION 

 

• Fusionsforskning 
 
– Föredragande : Gerd Wolf (Övriga intressegrupper–DE) 
  
– Referens : Yttrande på eget initiativ – CESE 955/2004 
  
– Huvudpunkter: 
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Kommittén delar kommissionens åsikt att en fredlig användning av fusionsenergi har en stor potential 
att verksamt bidra till att långsiktigt trygga energiförsörjningen både när det gäller hållbar utveckling, 
miljöeffekter och konkurrenskraft.  
 
Anledningen till detta är de potentiella fördelarna med denna framtidsteknologi: 
 
Det finns ur ett historiskt perspektiv obegränsad tillgång till bränsleresurserna. Det uppstår varken 
gaser som är skadliga för klimatet, klyvningsprodukter eller aktinider. 

 
De inre säkerhetsdetaljerna hindrar en okontrollerad kedjereaktion. 
Radioaktiviteten hos materialen i brännkammaren kommer efter hundra eller på sin höjd några hundra 
år att ha sjunkit till samma nivå som hos kolaska. Problemet med slutförvaringen blir därigenom klart 
mindre allvarligt.  
 
Fusionsenergin utgör ett komplement till framför allt de förnybara energikällornas potential, men med 
den fördelen gentemot vind- och solenergi att den inte är beroende av väderförhållanden eller årstids- 
och dygnsvariationer. Detta gäller också i fråga om ett förhållande mellan centrala och 
decentraliserade system som är anpassat till behoven. 
 
Kommittén anser att det är av största vikt med förstärkt stöd till FoU-arbete rörande fusionsenergi. För 
den europeiska industrin innebär byggandet av Iter och utvecklingen av Demo att ekonomin stärks 
oerhört, kompetensen ökar och innovationerna blir fler inom ett viktigt och nytt tekniskt område. Detta 
får också stor betydelse för genomförandet av Lissabon- och Göteborgsstrategierna. 
 
Slutligen stöder kommittén eftertryckligen de Europeiska rådets enhälliga stöd till den europeiska 
satsningen på Iter-projektet och uppmanar rådet, parlamentet och kommissionen att ta initiativ, att 
verkligen utröna alla möjligheter och att om så behövs utveckla nya strukturella koncept avseende den 
internationella arbetsdeningen för att ITER – på grund av sin strategiska nyckelroll – under alla 
omständigheter skall placeras i Europa. 
 
– Kontaktperson: Siegfried Jantscher 

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

• Sammanlänkning av elnät/Slovenien 
 
– Föredragande: Jan Simons (Arbetsgivargruppen – NL) 
  
– Referens : KOM(2004) 309 slutlig – 2004/0109 COD – CESE 958/2004 
  
– Kontaktperson: Siegfried Jantscher 
 (Tfn (32-2) 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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8. RYMDPOLITIK OCH TELEKOMMUNIKATIONER 
 

• Lägesrapport/Galileo 
 
– Föredragande: Stéphane Buffetaut (Arbetsgivargruppen – FR) 
  
– Referens : KOM(2003) 112 slutlig – CESE 956/2004 
  
– Kontaktperson: Raffaele Del Fiore 
 (Tfn (32-2) 546 97 94 – e-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

9. TRANSPORTER – SÄKERHET OCH SKYDD 
 

• Hamnskydd 
 
– Föredragande: Bredima Savopoulou (Arbetsgivargruppen – EL) 
  
– Refe rens : KOM(2004) 76 slutlig – 2004/0031 COD – CESE 954/2004 
  
 – Kontaktperson: Luís Lobo 

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

 
• Tillstånd för järnvägsföretag 

 
– Föredragande : Eduardo Manuel Chagas  (Arbetstagargruppen–PT) 
  
– Referens : KOM(2004) 232 slutlig – 2004/0074 COD – CESE 957/2004 
  
– Kontaktperson: Luís Lobo 
 (Tfn (32-2) 546 97 17 – e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
• Internationella säkerhetsorganisationskoden/sjösäkerhet 
 
– Föredragande: Bredima Savopoulou (Arbetsgivargruppen – EL) 
  
– Referens : KOM(2003) 767 slutlig – 2003/0291 COD – CESE 953/2004 
  
– Kontaktperson: Luís Lobo 
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 (Tfn (32-2) 546 97 17 – e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

10. IMMIGRATIONSPOLITIK 
 

• Internationella konventionen om migrerande arbetstagare 
 
– Föredragande: Luis Miguel Pariza Castaños (Arbetstagargruppen – ES) 

 
– Referens : Yttrande på eget initiativ – CESE 960/2004 
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– Huvudpunkter: 
 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén föreslår i linje med sina yttranden om EU:s 
invandringspolitik och Europaparlamentets resolution att EU:s medlemsstater skall ratificera 
Internationella konventionen om skydd av alla migrerande arbetstagares och deras familjemedlemmars 
rättigheter. 
 
EESK föreslår att kommissionens ordförande och rådets innevarande ordförandeskap vidtar åtgärder 
för att medlemsstaterna skall ratificera konventionen inom de närmaste 24 månaderna, och att EU 
också ratificerar konventionen så snart konstitutionen tillåter EU att ingå internationella 
överenskommelser. För att underlätta ratificeringen bör kommissionen genomföra en studie i syfte att 
analysera medlemsstaternas och gemenskapens lagstiftning i förhållande till konventionen. Vidare 
ställer sig arbetsmarknadens parter och andra intressegrupper i det civila samhället bakom EESK och 
kommissionen när det gäller att framhålla vikten av ratificeringen. 
 

− Kontaktperson: Pierluigi Brombo 
 (Tfn (32-2) 546 97 18 –  e-post: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

____________ 


