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Plenarsessionen gästades av Atzo Nicolaï, statssekreterare för Europafrågor i Nederländerna, 
som presenterade det nederländska ordförandeskapets prioriteringar. 
 
1.  EKONOMISK FÖRVALTNING I EU 

 

• Bättre ekonomisk förvaltning i EU 
 
–   Föredragande: Joost Van Iersel (Arbetsgivargruppen–NL) 

 
− Referens: Initiativyttrande – CESE 1203/2004 
 
− Huvudpunkter:  
 
1. Det är omöjligt att säkerställa en effektiv politik och integration utan en tydlig och trovärdig 

institutionell ram som skapar garantier för uppföljningen av de överenskommelser som ingåtts på 
EU-nivå. Därför inriktar sig EESK i denna rapport uttryckligen på de institutionella och 
förvaltningsmässiga ramvillkoren, dvs. på goda styrelseformer. 

 
2. Kommissionen måste få en stark förankring i en utvidgad union. De mellanstatliga reflexerna 

tenderar att förstärkas. EESK varnar å det starkaste för denna utveckling. Under denna viktiga 
period kommer en utökning av den kvalificerade majoriteten att fungera effektivt. Kommittén 
förespråkar ökad överskådlighet i rådet (konkurrenskraft). 

 
3. Europeiska rådet erinrar om att kommissionen skall utarbeta en färdplan för att stärka 

Lissabonstrategin och se till att den verkligen genomförs. EESK skulle gärna se att den "nya 
Lissabonstrategin" bygger vidare på den framgångsrika metodik som tillämpades i samband med 
Europa 92. Genomförandet brister nämligen ofta. Även följande frågor bör ingå i den "nya 
Lissabonstrategin": 

– Industripolitik i vissa sektorer, som utvecklas genom ömsesidiga avtal mellan näringslivet 
(inbegripet förhandlingar mellan arbetsmarknadsparterna), kommissionen och rådet. 

– Resultaten av EU:s teknologiprogram och forum, mer gränsöverskridande samarbete 
mellan universitet och högskolor i unionen och främjande av samarbete mellan 
universitet och marknadsaktörer. 

– Regionalpolitik med särskild tonvikt på kunskap och innovation 
 
4. Partnerskap för förändring kan innebära stora möjligheter. Partnerskapen kan leda till ny 

kommunikation och nya grupperingar mellan de många aktörerna inom den europeiska 
integrationsprocessen. Även det utgör ett led i goda styrelseformer. 

 
− Kontaktperson: Gilbert Marchlewitz 
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   (Tfn (32-2) 546 93 58 – e-post: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 

• Budgetplanen 2007–2013 
 
–   Föredragande: Geórgios Dassis (Arbetstagargruppen–EL) 

 
− Referens: KOM(2004) 101 slutlig – CESE 1204/2004 
 
− Huvudpunkter:  

 
Kommittén ger ett övervägande positivt omdöme om kommissionens meddelande till rådet och 
parlamentet "Att bygga vår gemensamma framtid: finansiella och politiska utsikter för den utvidgade 
unionen 2007–2013". Kommittén framför emellertid ett antal reservationer beträffande meddelandet, 
framför allt vad gäller bristen på ekonomiska resurser för att främja Lissabonstrategin och hållbar 
utveckling.  

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

 
2.  ATT FRÄMJA EN DYNAMISK EKONOMI 

 

• Handlingsprogram – entreprenörskap 
 
–   Föredragande: Ben Butters (Arbetsgivargruppen–UK) 
  
– Referens: KOM(2004) 70 slutlig – CESE 1198/2004 
 
– Huvudpunkter: 
 

Kommittén uppfattar kommissionens handlingsplan som positiv och framhåller än en gång sin 
uppskattning av GD Näringslivs insatser sedan denna process inleddes i början av 2002. Kommittén 
efterlyser dock att det fastställs specifika åtgärder inom varje enskilt område eftersom det är en 
förutsättning för ett framgångsrikt genomförande. Kommittén noterar samtidigt att en stor del av de 
nödvändiga pågående insatserna måste genomföras av politiska beslutsfattare utanför GD Näringsliv. 
 
Handlingsplanen är bara startpunkten för en fortlöpande, långsiktig process. Den kommer bara att 
lyckas om den ansluts horisontellt över ett brett spektrum av politikområden och vertikalt bland 
politiska beslutsfattare på många nivåer. Handlingsplanen och andra anknutna kommissionsinitiativ 
som följer måste utlösa positiva reaktioner bland dessa beslutsfattare. Kommittén uppmanar speciellt 
andra generaldirektorat inom kommissionen och medlemsstaternas myndigheter att spela en aktiv 
roll. Om synsättet "tänk smått först" omsattes i praktiken inom EU:s policyprocess skulle det utgöra 
det största enskilda bidraget från institutionerna för att nå en högre grad av entreprenörskap. 
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EESK förespråkar också att företagspolitiken skall avdramatisera entreprenörskap och komma till 
rätta med ytliga föreställningar. Vissa grupper som ungdomar och även äldre behöver uppmuntran för 
att verkligen se på eget företagande som ett realistiskt och intressant karriäralternativ. 
 

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

• Turismpolitiken och samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn 
 
–   Föredragande: Juan Mendoza Castro (Arbetstagargruppen–ES) 
 
–   Referens: Initiativyttrande – CESE 1199/2004 
 
–   Huvudpunkter: 
 

Kommittén definierar olika mål för samarbetet mellan offentlig och privat sektor i dag, nämligen 
sektorsinriktade mål, sociala, ekonomiska och miljörelaterade mål. 
 
EESK anger också principer och kriterier för samarbete: 

 
Principer: 
 
– Behörighet.  
– Medansvar.  
– Frivillighet.  
– Demokrati.   
 
Kriterier: 
 
– Konkreta mål.  
– Angelägenhet.  
– Resultatuppföljning.  
– Proportionalitet 
 
Vidare anges konkreta former för informellt och formellt samarbete. 
 
Som jämförelse nämner och förklarar kommittén några positiva exempel på offentlig-privat 
turismsamarbete i Europa. 
 
Avslutningsvis föreslår EESK att kommissionen analyserar möjligheterna att inrätta ett rådgivande 
EU-organ för turistfrågor, och kommittén nämner ånyo att den genom ett årligt uttalande kommer 
att stödja Turismens dag, som instiftats av Världsturistorganisationen. 
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–    Kontaktperson: Nemesio Martinez 
   (Tfn (32-2) 546 95 01 – e-post: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

3.  HANTERING AV DEMOGRAFISKA OCH SOCIALA 
FÖRÄNDRINGAR 

 

• Forskningsbehov inom området demografiska förändringar 
 
–   Föredragande: Renate Heinisch (Övriga intressegrupper–DE) 
 
–   Referens: Initiativyttrande – CESE 1206/2004 
 
–   Huvudpunkter: 

 
Mot bakgrund av de demografiska förändringarna och de möjligheter och risker för livskvaliteten 
som dessa medför för ett växande antal äldre människor i Europa begär kommittén 
 
a) att man tar med en nyckelåtgärd rörande denna fråga i det sjunde ramprogrammet för forskning, 

och   
 
b) att kompletterande åtgärder vidtas för att skapa ett väl underbyggt beslutsunderlag så att man i 

god tid kan planera, besluta och agera politiskt på både europeisk och nationell nivå. 
 

Kompletterande åtgärder anses vara nödvändiga för att säkerställa efterlevnaden av artikel II-25 i 
stadgan om de grundläggande rättigheterna som föreskriver rätten för alla äldre EU-medborgare att 
leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och kulturella livet. De omfattar bland 
annat följande:  

 
–  Inrättande av ett gemensamt övervakningscentrum för att upprätta en europeisk byrå med 

 inriktning på åldrande och en databas för att skaffa sig kunskaper, samla in och föra 
dem vidare för att förbättra den öppna samordningsmetoden samt för att dra slutsatser av 
praktisk och politisk betydelse.  

 
– Inrättande av en sektorsgruppering för "Ett åldrande samhälle" i EESK.  

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

• Kvinnoorganisationernas roll som icke-statliga aktörer i samband med 
tillämpningen av Cotonouavtalet 

 
–   Föredragande: Susanna Florio (Arbetstagargruppen–IT) 
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− Referens: Initiativyttrande – CESE 1205/2004 
 

–   Huvudpunkter:  
 

I juni 2000 undertecknade EU och AVS-länderna Cotonouavtalet. Avtalet införde ett tillvägagångssätt 
som innebar ökat deltagande i utvecklingssamarbetet genom att man erkände de icke-statliga 
aktörernas roll i utarbetandet och genomförandet av nationella utvecklingsstrategier.  
 
Syftet med yttrandet är att understryka det viktiga bidrag som kvinnoorganisationerna kan ge till 
utvecklingsprocessen i AVS-länderna och undersöka hur det kan stärkas. 
 
På grundval av vad som framkommit i olika forum och regionala seminarier tycks olika 
sammanslutningar, icke-statliga organisationer och kvinnoorganisationer delta i utarbetandet av de 
nationella strategierna i mycket begränsad omfattning. Skillnaden är mycket stor mellan å ena sidan 
de intentioner man säger sig ha och som kommer till uttryck i Cotonouavtalet, och å andra sidan det 
praktiska genomförandet. Det tycks för övrigt också vara dåligt ställt med insatser och åtgärder som 
syftar till att underlätta kvinnors deltagande.  
 
Det finns ett behov av större klarhet och beslutsamhet när det gäller att fastställa målen för stödet till 
kvinnor och för de åtgärder som skall vidtas om EU verkligen vill påverka levnadsvillkoren positivt 
för kvinnor och fattiga.   

 

Målet bör vara att skapa grundläggande villkor för ett verkligt deltagande, en uppvärdering och ett 

stöd så att kvinnorna kan uppnå jämställdhet med männen så att landet utvecklas.  

Kommittén föreslår bland annat följande:  

– Kommissionens delegationer bör få i uppdrag att arbeta för ökad jämställdhet mellan kvinnor och 
män.  

– Den aktuella situationen bör analyseras med utgångspunkt i kvinnoorganisationernas ställning i 
AVS-länderna.  

– Nationella strategidokument bör innehålla positiva åtgärder avseende kvinnoorganisationerna.  

– En särskild budget för kvinnoorganisationer i det civila samhället bör inrättas.  

 

– Snabba finansieringskanaler riktade till kvinnoorganisationer bör införas.  

– Kvinnoorganisationerna bör delta på lika villkor vid seminarier som anordnas av EESK.  

– En konferens om hur man kan stärka kvinnors roll i utvecklingsprocessen bör anordnas av EESK 
inom en överskådlig framtid.  
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− Kontaktperson: Susanna Baizou 
   (Tfn (32-2) 546 98 45 – e-post: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

4.  JORDBRUKET – EN FAKTOR FÖR DEN 
SOCIOEKONOMISKA UTVECKLINGEN 

 

• Stadsnära jordbruk 
 
–   Föredragande: Joan Caball i Subirana (Övriga intressegrupper–ES) 

 
–   Referens: Initiativyttrande – CESE 1209/2004 

 
–   Huvudpunkter: 
 

I detta initiativyttrande föreslår EESK att man tar fram åtgärder och metoder för att skydda och 

utveckla stadsnära jordbruksområden. Enligt EESK är det viktigt med ett socialt, politiskt och 

administrativt erkännande av att dessa områden mellan stad och landsbygd finns och att de spelar en 
viktig roll i förhållandet mellan stad och landsbygd. För att detta skall bli verklighet föreslår EESK EU-
åtgärder för att främja stadsnära jordbruksområden för att erkänna deras värde och funktion. 
Åtgärderna kan innebära att varje land lagstiftar särskilt om skydd för utvecklingen av dessa områden, 

med utgångspunkt från vissa gemensamma grundkriterier. Enligt EESK kan en dynamisk och hållbar 

utveckling av stadsnära jordbruk och jordbruksområden endast säkerställas genom ett arbete där 
lokala myndigheter har en viktig roll. Med tanke på de stadsnära jordbrukens utsatta läge, anser 
EESK att det skulle vara mycket betydelsefullt att bilda ett europeiskt centrum för stadsnära 
jordbruk, som skall tjäna som referens för uppföljning, analys och spridning av kunskap om situationen 
för stadsnära jordbruk inom EU. Detta centrum skall också vara en mötesplats för reflektion och dialog 
mellan myndigheter på kommunal och regional nivå och mellan olika europeiska organ, och föreslå 
initiativ som syftar till att bevara och utveckla stadsnära områden och jordbruket i dessa områden.  

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

5. INRE MARKNADEN – SKATTEHARMONISERING OCH 
FÖRENKLADE HANDELSREGLER 

 

• Gemensamt system för mervärdesskatt (omarbetad version) 
 
–   Föredragande: Umberto Burani (Arbetsgivargruppen–IT) 

 
− Referens: KOM(2004) 246 slutlig – 2004/0079 CNS – CESE 1202/2004 
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− Huvudpunkter:  
 

EESK ämnar inte med detta dokument fälla ett negativt omdöme om medlemsstaternas 
mervärdesskattepolitik. Vi är väl medvetna om att alltför många interna faktorer, av ekonomisk och 
politisk art, påverkar deras beslut. EESK vill å andra sidan uttrycka en förhoppning att man inom inte 
alltför lång tid kan se över hela detta ämnesområde för att upprätta en slutlig ordning och motverka, 
om inte eliminera, ett av de mest uppenbara hindren som fortfarande står i vägen för att fullborda en 
inre marknad som bygger på gemensamma bestämmelser. 

 
− Kontaktperson: Borbála Szij 
   (Tfn (32-2) 546 92 54 – e-post: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

• Undersökningar av utsäde som producerats i tredje land 
 
–   Föredragande: Gilbert Bros (Övriga intressegrupper–FR) 

 
–   Referens: KOM(2004) 263 slutlig – 2004/0086 CNS – CESE 1207/2004 

 
–   Kontaktperson: Katalin Gönczy  
   (Tfn (32-2) 546 98 18 – e-post: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 



- 8 - 

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

 

      6.   MILJÖHÄNSYN INOM INDUSTRI OCH HANDEL 
 

• Typgodkännande av motorfordon 
 
–   Föredragande: Virgilio Ranocchiari (Arbetsgivargruppen–IT) 
 
–   Referens: KOM(2004) 162 slutlig – 2004/0053 COD – CESE 1200/2004 
 
–   Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
   (Tfn (32-2) 546 98 99 – e-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Integrering av miljöaspekter 
 
–   Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen–IT) 
 
–   Referens: KOM(2004) 130 slutlig – CESE 1208/2004 

 
–   Kontaktperson: Katalin Gönczy  
   (Tfn (32-2) 546 98 18 – e-post: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 

7.  INSATSER FÖR ATT FRÄMJA EUROPEISK KULTUR 
 

• Filmarvet 
 
–   Föredragande: Paolo Braghin (Arbetsgivargruppen–IT) 
  
–   Referens: KOM(2004) 171 slutlig – 2004/0066 COD – CESE 1201/2004 
  
–   Kontaktperson: Raffaele Del Fiore  
   (Tfn (32-2) 546 97 94 – e-post: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

 
 


