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Den 412:e plenarsessionen ägnades framför allt åt valet av ny ordförande för EESK och åt förnyelsen 
av presidiet samt kommitténs övriga arbetsorgan. 
 
 

1. YTTRANDE OM FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDE AV EN 
KONSTITUTION FÖR EUROPA 
 

• Utkast till yttrande om "Fördraget om upprättande av en konstitution 
för Europa" 

 
– Huvudföredragande: Henri Malosse (Arbetsgivargruppen – FR) 
 
– Referens: CESE 1373/2004 fin – CESE 1445/2004 
 
– Huvudpunkter: 
 

Yttrandet är ett svar på en begäran från Europaparlamentet, som på initiativ av parlamentets 
utskott för konstitutionella frågor beslutade att be om kommitténs synpunkter på fördraget om 
upprättande av en konstitution för Europa. 

 
I den första delen av yttrandet redogör EESK för de främsta orsakerna till att kommittén anser att 
medlemsstaterna bör ratificera det konstitutionella fördraget. Kommittén framhåller i detta 
hänseende följande: 

 
• Det sätt på vilket det konstitutionella fördraget har utarbetats utgör i sig ett framsteg vad gäller 

demokratiseringen av den europeiska uppbyggnadsprocessen, och fördraget är resultatet av en 
verklig demokratisk debatt. 
 

• Det konstitutionella fördraget innebär en ny ram för unionens funktion och gör det lättare att 
förstå hur EU fungerar. 
 

• Det konstitutionella fördraget förstärker unionens demokratiska legitimitet. 
 

• Införandet av den europeiska stadgan om grundläggande rättigheter i fördraget är ett betydande 
framsteg för skyddet av fysiska och juridiska personer. 
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• Genom de demokratiska framsteg som konstitutionen innebär erbjuds medborgarna möjligheten 

att själva bestämma innehållet i den politik och de åtgärder som unionen konkret bör genomföra 
för att motsvara deras förväntningar. 

 
Även om kommittén anser att ett stort antal av det civila samhällets krav inte har beaktats i 
konventets eller regeringskonferensens arbete, anser man att ett förkastande av fördraget skulle ge 
en negativ signal i fråga om det europeiska bygget och innebära att man förkastar de framsteg som 
det civila samhället har kunnat åstadkomma med hjälp av konventsmetoden. EESK anser också att 
det är möjligt att på ett positivt sätt utnyttja den institutionella ram som fastställts i fördraget och 
till och med att förbättra den genom konkreta åtgärder. 
 
I den andra delen av yttrandet granskar EESK den kommunikationsstrategi som bör genomföras 
för att ge ökat värde åt det konstitutionella fördraget med beaktande av att kvaliteten på denna 
strategi kommer att vara avgörande för huruvida de europeiska medborgarna antar det 
konstitutionella fördraget. Kommittén föreslår i detta sammanhang följande fyra åtgärder: 

 
• Informationsverktyg i form av schematiska framställningar av konstitutionen bör utformas med 

hänsyn till farhågorna hos olika befolkningskategorier i de olika medlemsstaterna (punkt 3.1.3). 
 

• Informationskampanjer bör föras via media och de kommunikationskanaler som är närmast 
medborgarna (de regionala och lokala myndigheterna, politiska grupper och organisationer i det 
civila samhället) (punkterna 3.2 och 3.2.1). 

 
• Decentraliserade debatter som är öppna för alla medborgare bör anordnas för att stimulera utbyte 

av idéer och åsiktsbildning (punkt 3.3). 
 

• EU-institutionerna bör i samarbete med medlemsstaterna aktivt delta i utarbetandet och 
genomförandet av kommunikationsstrategin för att ge en verklig transnationell dimension åt de 
nationella debatterna och ratificeringen av konstitutionen (punkterna 3.4.3 och 3.4.2). 

 
− Kontaktperson:  Patrick Fève 

         (Tfn (32-2) 546 96 16 – e-post: patrick.feve@esc.eu.int) 
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2.  LISSABONSTRATEGIN 
 

• Att förbättra genomförandet av Lissabonstrategin 
 
–    Föredragande: Bruno Vever (Arbetsgivargruppen – FR) 
 
–   Medföredragande: Ernst Erik Ehnmark (Arbetstagargruppen – SE), John Simpson (Övriga 

intressegrupper – UK) 
 
– Referens: remiss från Europeiska rådet – CESE 1438/2004 
 
–  Huvudpunkter:  
 

Under sitt sammanträde den 25–26 mars 2004 beslutade Europeiska rådet att be Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén att undersöka olika sätt och medel för att göra genomförandet 
av Lissabonstrategin effektivare.  
 
I yttrandet föreslås ett antal specifika åtgärder som bör behandlas under vårtoppmötet nästa år. 
Dessa åtgärder omfattar en förstärkning av tillväxten och sammanhållningen, ett effektivare 
genomförande av inre marknaden, främjande av innovation och kvalitet, främjande av offentlig-
privata partnerskap för forskning, modernisering av socialpolitiken och ett effektivare 
miljöskydd. 
 
Två övergripande principer ligger till grund för förslagen: 
 
För det första bör de olika medlemsstaterna känna sig mer delaktiga i strategin. Den så kallade 
öppna samordningsmetoden måste stärkas. För det andra måste det civila samhället och EU-
medborgarna få bättre information om Lissabonstrategin.  Det organiserade civila samhället och 
arbetsmarknadsparterna måste spela en tydligare och större roll i genomförandet av 
Lissabonstrategin. 

 
– Kontaktperson:  Gilbert Marchlewitz 
              (Tfn (32-2) 546 93 58 - e-post: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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• De europeiska företagens konkurrenskraft 
 
–   Föredragande: Bruno Vever (Arbetsgivargruppen – FR) 

 
− Referens: Förberedande yttrande på begäran av Europeiska kommissionens ordförande –  

CESE  1439/2004 
 
− Huvudpunkter: 

 
För att få fart på de europeiska företagens konkurrenskraft framhåller kommittén fyra krav som 
alla är kopplade till varandra: 

 
− Den första prioriteringen är att återvinna de ekonomiska aktörernas förtroende. 
 
− En annan prioritering är att genomföra de viktigaste bestämmelserna för inre marknaden, som 

inte borde skjutas upp till efter 2010, den tidsgräns för konkurrenskraften som fastställdes i 
Lissabon – utan att man för den skull bortser från de behov som sedan följer för att ständigt 
underhålla den. 

 
− Ett stärkande av de europeiska företagens konkurrenskraft förutsätter också en utveckling – 

genom en strategi som också den är i takt med den tidsgräns för konkurrensmålet som 
fastställts till 2010 – av en ekonomiskt dynamisk union i anslutning till euron som med stöd 
av en lämplig penningpolitik kan stärka tillväxten och sysselsättningen.  

 
− Genomförandet av de strukturella reformerna i Lissabonstrategin kräver större beslutsamhet 

och samstämmighet. 
 

Sammanfattningsvis konstaterar kommittén att de europeiska företagens bristande 
konkurrenskraft är det höga pris ett EU med otillräcklig företagsamhet i dag får betala – ett EU 
som tar lång tid på sig att fatta beslut och anpassa sig till internationella förändringar, som alltjämt 
är ofullbordat på många områden, vars reformer är försenade och som inte lyckas utnyttja sina 
egna fördelar på grund av bristande beslutsamhet och ibland inkonsekvent och följaktligen också 
kontraproduktivt agerande. För att råda bot på denna situation krävs resoluta åtgärder som för att 
bli framgångsrika måste utgå ifrån en mer beslutsam tillväxtstrategi. De ekonomiska faktorerna, 
såväl utbud som efterfrågan, måste stimuleras inom en smidigare och effektivare europeisk inre 
marknad. Kommittén ställer sig särskilt positiv till uppmaningen vid EU-toppmötet i våras att 
främja nya partnerskap för dessa reformer, såväl på nationell nivå som på EU-nivå, genom att 
djupare engagera arbetsmarknadens parter. Kommittén vill understryka behovet av att alltjämt 
hålla siktet på tidsgränsen 2010, som bör inbegripa såväl genomförandet av Lissabonreformerna 
som fullbordandet av inre marknaden och genomförandet av en verklig ekonomisk union, som är 
konkurrenskraftig och grundar sig på den monetära unionen samtidigt som den till fullo integrerar 
kraven på en hållbar utveckling. 
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− Kontaktperson:   Alberto Allende 

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

• Utbildning och produktivitet 
 
–   Föredragande: Christoforos Koryfidis (Arbetstagargruppen – EL) 
 
–   Referens: förberedande yttrande – CESE 1435/2004 
 
–   Huvudpunkter: 
 

Trots att medlemsstaternas utbildningssystem uppvisar stora skillnader måste EU uppfattas som 
"ett enda utbildningsområde".  

 
Det krävs ett antal konkreta politiska beslut för att förverkliga ovanstående förslag till förstärkt 
samarbete på utbildningsområdet i Europa, så att vi kan komma till rätta med den eftersläpning 
som uppstått när det gäller att leva upp till Lissabonstrategins mål: 

 
– Att anslå tillräckliga resurser så att åtgärderna omfattar samtliga berörda arbetstagare på alla 

nivåer i enlighet med den rådande konjunkturen. 
 
– Att hitta den undervisningspersonal som krävs runtom i Europa. 
 
– Att skapa moderna undervisningsformer och ett gynnsamt inlärningsklimat. 
 
– Att skapa en ökad medvetenhet på samtliga nivåer inom förvaltningen, hos arbetsmarknadens 

parter och inom det civila samhället och se till att samtliga parter involveras och deltar aktivt i 
arbetet. 

 
– Att på ett bättre sätt definiera de roller och ansvarsområden som gäller för 

utbildningsanordnare och förslagsställare samt för kontrollen av alla utbildningsinitiativ på 
lokal, nationell och europeisk nivå. 

 
– Att mobilisera samtliga berörda parter i arbetet med att främja dessa initiativ och att se till att 

dess innehåll efterlevs och dess målsättningar uppnås. 
 

Ett bättre utnyttjande och en bättre samordning av de traditionella utbildningsaktörerna – familj, 
skola och arbetsplats – skulle skapa en avsevärd dynamik. Det är en sådan dynamik som krävs för 
att vi skall kunna uppnå det oerhört viktiga målet att senast 2010 göra Europa till världens mest 
dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. 

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

• Miljön/Ekonomiska möjligheter 
 
–    Föredragande: Stéphane Buffetaut (Arbetsgivargruppen – FR) 

 
–    Referens: Förberedande yttrande – CESE 1446/2004 

 
–    Huvudpunkter: 

 
I ett brev från april 2004 uppmanade det kommande nederländska ordförandeskapet EESK att 
utarbeta ett förberedande yttrande om "Miljön som ekonomisk möjlighet". Det nederländska 
ordförandeskapet har velat fokusera på möjligheter som gynnar alla och som kan göra att de 
miljötekniska framstegen bidrar till uppfyllandet av Lissabonstrategins ekonomiska och sociala 
mål. 
 
Diskussionen om miljön och konkurrenskraft pågår alltså. Den är livlig och genomsyrar hela 
samhället, men först och främst näringslivet och arbetslivet. Den fråga som ställs är tydlig: Är 
miljökraven bara ett hinder för företagens konkurrenskraft eller kan de ge möjligheter att utveckla 
nya yrken, nya marknader och ny teknik?  
 
I sitt yttrande betonar EESK att det inte bara är en fråga för miljöspecialister att se till att 
miljöskydd blir en verklig ekonomisk möjlighet. Det är exempelvis redan ett grundläggande 
inslag i den ekonomiskt viktiga turist- och fritidssektorn. Nyckeln till framgång ligger i 
utvecklingen av en bärkraftig marknad och i företagens respons. Man måste på ett bättre sätt ta till 
vara företagens och de berörda branschernas frivilliga initiativ i fråga om teknisk innovation och 
miljöskydd. 
 
Om miljötekniken verkligen möjliggör minskade produktionskostnader till följd av en mindre 
förbrukning av energi och råvaror, ger en bättre bild av företaget och dess produkter, ökar 
försäljningen och minskar miljökostnaderna kommer naturligtvis företagen att intressera sig för 
den och se till att den utvecklas. Det krävs dock att de känner till tekniken och kan bedöma dess 
effektivitet. Därför är det nödvändigt att inrätta ett nätverk för informations- och erfarenhetsutbyte 
om bästa praxis och miljöteknik, där de offentliga myndigheterna, branschorganisationerna samt 
teknik- och forskningscentrum deltar. 
 
Det är viktigt att mobilisera företag och yrkesverksamma. Kunder och konsumenter måste också 
engageras eftersom det utan dem inte finns någon marknad. Allmänheten måste uppfatta 
miljötekniken som effektiv, såväl när det gäller miljöskydd som produktion. Annars kommer den 
att förbli ett marginellt inslag i en ekonomisk utveckling som kommer att fortgå oberoende av 
den.  
 
Miljötekniken måste ta hänsyn till de ekonomiska effekterna, på samma sätt som det måste finnas 
utrymme för miljöhänsyn i den ekonomiska politiken. En politik som inte tar hänsyn till de 
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ekonomiska och positiva miljömässiga konsekvenserna kan inte lyckas, och därför måste ekonomi 
och miljö samspela.   

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

 

• Ekonomisk dynamik 
 
–   Föredragande: Lucia Fusco (Övriga intressegrupper – IT) 
 
–   Referens: Förberedande yttrande – CESE 1425/2004 
  
–   Huvudpunkter: 

 
EESK anser att de små och medelstora företagen utgör grunden för Europas ekonomi och 
sysselsättning, och är därför de främsta aktörerna i genomförandet av Lissabonmålen. Företagen i 
den sociala ekonomin spelar en allt större roll för den sociala sammanhållningen och den lokala 
utvecklingen. Hittills har man inte i tillräckligt hög grad utnyttjat kapaciteten med avseende på 
samverkan mellan småföretag och den sociala ekonomins företag i båda företagstypernas intresse, 
exempelvis genom att den sociala ekonomins företag utnyttjas av småföretagen. 
 
Kommittén föreslår därför att kommissionen skall se över befintlig och potentiell samverkan 
mellan småföretagen och den sociala ekonomins företag, och bidra till att visa att denna samverkan 
gynnar båda företagstypernas utveckling inom ramen för djupgående förändringar som beror på 
den ekonomiska dynamiken, framför allt i politiken för regional utveckling, social sammanhållning 
och innovation. 

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

• Alleuropeiska transportkorridorer 
 
–   Föredragande: Karin Alleweldt (Arbetstagargruppen – DE) 
  
–   Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1426/2004 
 
–   Huvudpunkter:  

 
Utvidgningen av Europeiska unionen i maj 2004 och anslutningsplanerna för länder i sydöstra 
Europa har förändrat ramvillkoren för den gemensamma infrastrukturpolitiken och samarbetet i 
korridorerna. 
 
Under de kommande två åren bör EESK framför allt inrikta sig på att få de organisationer för det 
civila samhället som finns på plats att medverka aktivt i det praktiska arbetet. Man bör arbeta för 
att berörda organisationer i det civila samhället skall kunna bidra till förverkligandet av de 
transportpolitiska målsättningar. 
 
EESK bör ytterligare intensifiera samarbetet med styrkommittéerna för transportkorridorer och 
med kommissionen. Därför bör den permanenta studiegruppen 

– definiera sin roll inom ramen för förverkligandet av det s.k. South East Europe Core Regional 
Transport Network, 

– överväga hur de operativa aspekterna av transporterna kan beaktas i högre grad vid 
förverkligandet av alleuropeiska transportleder; framför allt bör politiken för 
transportkorridoren göra det möjligt att konkretisera intermodalitet, miljöskydd, säkerhet, 
sociala villkor och effektivitet, 

– delta i planeringen av nya transportleder inom den europeiska grannskapspolitiken.  
 
Slutligen bör kommissionens arbete och styrkommittéernas arbete beträffande korridorerna och 
transportområdena sammanlänkas i ökad utsträckning och Europaparlamentet bör bidra till arbetet 
i större omfattning. 

 
– Kontaktperson: Luis Lobo  
                       (Tfn (32-2) 546 97 17 – e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Säkerhet i hamnar/Ändring 
 
–   Föredragande: Anna Bredima-Savopoulou (Arbetsgivargruppen – EL) 
  
–   Referens: KOM(2004) 393 slutlig – 2004/0031 COD – CESE 1428/2004 
  
–   Kontaktperson: Luis Lobo  
                     (Tfn (32-2) 546 97 17 – e-post: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

4.  ENERGI 
 

• Trygg elförsörjning och infrastrukturinvesteringar 
 
–   Föredragande: Ulla Birgitta Sirkeinen (Arbetsgivargruppen – FI) 
  
–   Referens: KOM(2003) 740 slutlig – 2003/0031 COD – CESE 1444/2004 
  
– Kontaktperson:   Siegfried Jantscher  

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

• Effektiv slutanvändning av energi 
 
– Föredragande: Ulla Birgitta Sirkeinen (Arbetsgivargruppen – FI) 
  
–   Referens: KOM(2003) 739 slutlig – 2003/0030 COD – CESE 1443/2004 
  
– Kontaktperson:   Siegfried Jantscher  
                      (Tfn (32-2) 546 82 87 – e-post: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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5.  INDUSTRIELL OMVANDLING 
 

•  Statligt stöd inom stålsektorn 
 
– Föredragande: Göran Lagerholm (Arbetsgivargruppen – SE) 
 
–    Medföredragande: Albrecht Kormann (delegat – DE) 
  
–    Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1431/2004 

 
–    Huvudpunkter: 

 
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs rådgivande utskott för industriell omvandling 
undersöker i detta yttrande på eget initiativ vilken roll som de statliga stöden har i samband med 
strukturomvandlingen i allmänhet och vilken roll de har haft för den europeiska stålindustrin i 
synnerhet. 
 
Tidigare erfarenheter från strukturomvandlingen av den europeiska stålindustrin visar att de 
statliga stöden är ett tveeggat instrument. Driftstöden gynnar endast enskilda företag och leder till 
felallokeringar. Olönsam kapacitet bibehålls på marknaden på medellång sikt. Statliga stöd kan, 
om de beviljas inom ramen för ett överenskommet omstruktureringsprogram, dämpa de sociala 
konsekvenserna och därmed leda till större acceptans och industriell omvandling. Det har visat sig 
att processen lämpligen bör styras genom en dialog mellan arbetsmarknadens parter. 
 
Därför är det desto viktigare att man i samband med att nya länder blir EU-medlemmar strikt 
följer de entydiga reglerna för stöd till stålindustrin. De misstag som gjort inom EU15 får inte 
upprepas. 
 
Det råder allmän enighet kring uppfattningen att en industriell strukturomvandling är ofrånkomlig 
och att den måste ske med beaktande av vissa internationella ramavtal. OECD-förhandlingar bör 
leda till att den nuvarande situationen förbättras påtagligt, dvs: 
 

– inga överdrivna eftergifter åt utvecklingsländer, åt nyligen industrialiserade länder eller åt länder 
i ekonomisk omvandling, exempelvis Kina, 

– inga förbud mot nödvändiga bestämmelser inom EU när det gäller forskning och utveckling, 
miljöåtgärder (exempelvis begränsningar vad gäller företagens kapacitet för att förhindra 
snedvridande konkurrens vid miljöåtgärder) och nedläggning av oekonomisk kapacitet, och 

– inga utjämningsåtgärder vid export av stålprodukter på grund av införda lättnader på detta 
område. 

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

 

•  Hälsoskydd: en kollektiv skyldighet, en ny rättighet 
 
–  Föredragande: Adrien Bedossa (Övriga intressegrupper – FR) 
 
– Referens: Yttrande på eget initiativ – CESE 1432/2004 
 
–  Huvudpunkter: 
 

På europeisk nivå är folkhälsoskyddets administration otillräcklig, och den har mycket svagt 
stöd i lagstiftningen. Den saknar också medicinsk legitimitet på grund av de begränsade 
resurserna. Allt detta måste förbättras. 
 
Om ett europeiskt folkhälsonätverk inrättas vittnar det om att alla europeiska offentliga 
myndigheter vill samla aktörerna på folkhälsans område och skapa enhetlighet och en ny 
effektivitetsgrad i de hälsoövervakningsinstrument som finns i alla EU-länder. 
 
Med hänsyn till de successiva kriser som skakat världen de båda senaste årtiondena föreslår 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att man regelbundet anordnar 
folkhälsokonferenser på hög nivå. 
 
Konferenserna syftar till att diskutera vilka kollektiva åtgärder som bör vidtas, att ge 
preciserad information om kriserna, att ge samstämda svar, att utvärdera externa riskbilder, 
att stödja snabb diagnostisering och att svara för adekvata reaktioner. 
 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén rekommenderar att man redan i dag ger det 
framtida europeiska centrumet för hälsoskydd i Stockholm ett utvidgat och förstärkt mandat 
att svara för relevant och kontinuerlig rapportering i folkhälsofrågor och att se till att EU-
länderna vidtar de åtgärder som krävs, med hänsyn tagen till subsidiaritetsprincipen. 
 
Kommittén erinrar om att dess rekommendationer hänger samman och förutsätter en stark 
vilja från EU-ländernas sida att verkställa dem: 

• Förstärkning av förvaltningskapaciteten, med gränsöverskridande lösningar, och en 
administration som erkänns och godkänns överallt. 

• Befogenheter och rättsliga instrument till stöd för detta. 

• Öppenhet och insyn i alla beslutsförfaranden och en förstärkt pliktetik – hos alla 
parter – när det gäller kommunikation om hälsoskydd. 
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• Förstärkt samarbete och upprättande av ett globalt nätverk mellan samtliga 
övervakningsorgan. 

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

 

•  Patientrörlighet i EU 
 
–  Föredragande: Adrien Bedossa (Övriga intressegrupper – FR) 
 
– Referens: KOM(2004) 301 slutlig – CESE 1433/2004 
 
–  Huvudpunkter: 

 
 Meddelandet om patientrörlighet innehåller ett antal konkreta förslag på många områden, som 

syftar till att integrera det mål om en hög skyddsnivå för människors hälsa som fastställs i 
fördraget, i gemenskapens politik. 

 
 Enligt EU-rätten har EU-medborgare rätt till hälso- och sjukvård i andra medlemsstater och 

till ersättning för den vården. I verkligheten är det dock inte alltid enkelt att utöva 
rättigheterna. 

 
  EESK stöder en EU-strategi av följande orsaker: 

• För att främja en EU-samverkan för bättre resursanvändning. 

• För att på EU-nivå nå en gemensam uppfattning om patienters rättigheter och 
skyldigheter. 

• För att främja kapacitetsdelning och gränsöverskridande vård. 
 

 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén stöder fullt ut beslutet om att 
sammanhållningsfonden och strukturfonderna skall kunna användas till att främja 
investeringar på hälso- och sjukvårdsområdet, utveckling av vårdinfrastrukturen och den 
medicinska kompetensen. Dessa områden är numera prioriterade mål för gemenskapens 
finansiella instrument.  

 
 Samarbetet mellan medlemsstaterna måste utmynna i gemensamma mål som kan tjäna som 
underlag för nationella planer, och genom att välja ut lämpliga indikatorer möjliggörs en 
noggrann övervakning av utvecklingen av den hälso- och sjukvårdspolitik som EU:s olika 
medlemsstater för. 

 
 Kommittén erinrar om att det finns ett redskap som är helt oumbärligt. Det bör inrättas en 

observationsgrupp eller byrå som kan sammanställa kommentarer, analyser och 
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meningsutbyten om hälso- och sjukvårdspolitiken i olika länder, varvid full hänsyn måste tas 
till gällande fördrag, subsidiaritetsprincipen och principen om nationell behörighet. 

 
 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ställer sig helt bakom kommissionens avsikt 

att använda den öppna samordningsmetoden som bland annat bör ha följande inslag: 

• Utbyte av välfungerande lösningar. 

• Relevanta indikatorer för strukturer och praxis. 

• Förbättrad tillgång till hälsovårdsprodukter. 

• Samordning av de nationella systemen i syfte att undvika social dumpning och 
kompetensflykt till andra länder. 

• Inre marknaden för läkemedel måste bli verklighet. 
 

 Detta är en av de första gångerna som fem av kommissionens generaldirektorat kombinerat 
sin politiska vilja, sin kompetens och sina resurser för att uppnå följande mål: att ge Europas 
olika länder möjlighet att samordna sin hälso- och sjukvårdspolitik och sina sociala 
trygghetssystem till förmån för Europeiska unionens alla medborgare. 

 
 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén vill att det inom kommittén inrättas en 

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

 

• Hälso- och sjukvård för äldre 
 
−   Föredragande: Paolo Braghin (Arbetsgivargruppen – IT) 

 
− Referens: KOM(2004) 340 slutlig – CESE 1447/2004 
 
− Huvudpunkter: 

 
Med tanke på att en gemenskapspolitik för vård och omsorg är rättsligt omöjlig anser EESK att 
den öppna samordningsmetoden är ett ytterst viktigt instrument för att effektivt modernisera och 
utveckla vård och omsorg av hög kvalitet som är tillgänglig och hållbar samt värna om folkhälsan 
också under mycket varierande förhållanden och under ett ökat tryck och växande utmaningar. 
 
Tillämpningen av den öppna samordningsmetoden innebär att man måste fastställa en rad 
indikatorer som gör det möjligt att avhjälpa den rådande kunskapsbristen och samtidigt beakta de 
aktuella förhållandena och den sociala utvecklingen i vid bemärkelse som inverkar på systemen 
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för vård och i synnerhet omsorg. Dessa indikatorer skall omfatta de strukturella aspekterna 
(vårdsystemet, tillgången till utrustning och personal samt personalens utbildning och erfarenhet, 
etc.), aspekter rörande kvaliteten på vårdprocessen (metoder för hur tjänster och behandling 
tillhandahålls, operativa riktlinjer, medicinska bestämmelser och rutiner, skydd av patienternas 
rättigheter, osv.) och slutligen de aspekter som rör kvaliteten på de specifika resultat som uppnås 
av vården, utifrån dess art och samhällets förväntningar. 
 
De "nästa steg" som föreslås i meddelandet rör mycket viktiga aspekter av problemet och för in 
mycket intressanta områden i diskussionen. Förslagen är allmänt hållna och riskerar därför att bli 
vaga och inte resultera i några större framsteg med avseende på den öppna samordningsmetoden. 
 
EESK efterlyser konkretare "gemensamma mål", under förutsättning att dessa inte är alltför 
detaljerade och inte negativt påverkar de nationella systemens organisation. Kommittén hoppas 
också att de planerade preliminära rapporterna skall bli ett värdefullt instrument som inte leder till 
ökade administrativa kostnader eller alltför betungande bördor för de nya medlemsstaternas 
begränsade kapacitet. 
 
Särskilt angeläget är också att främja insatser för att höja kompetensen hos dem som arbetar inom 
sektorn genom att med hjälp av lämpliga vidareutbildningsprogram skapa en yrkesgrund som är 
gemensam för de yrken inom vårdsektorn och den sociala sektorn som sysslar med vård och 
omsorg. Detta innebär att man måste beakta inte bara rent tekniska aspekter och förvärv av ny 
kompetens, som t.ex. informationshantering, särskilt via datanätverk, samt utgiftsstyrning på bred 
bas. Sådana nya modeller för vidareutbildning måste stödjas och uppmuntras från gemenskapens 
sida för att man skall kunna dra nytta av de erfarenheter som utväxlats inom ramen för den öppna 
samordningsmetoden. 

 
– Kontaktperson: Stefania Barbesta 
   (Tfn (32-2) 546 96 19 – e-post: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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7. FÖRVALTNING AV EU:S YTTRE GRÄNSER OCH FRI    
RÖRLIGHET FÖR PERSONER 

  

• Tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i syfte att bedriva forskning i 
Europeiska gemenskapen 

 
–    Föredragande: Brenda King (Arbetsgivargruppen – UK) 

 
– Referens: KOM(2004) 178 slutlig 2004/0061-0063 CNS – CESE 1434/2004 
 
–  Huvudpunkter: 

 
EESK välkomnar meddelandet och stöder i princip de framlagda förslagen. Kommittén vill dock 
framhålla följande: 

• Målet 700 000 nya forskare senast 2010 verkar inte realistiskt utan samfällda insatser på ett 
antal områden. 

• Jämförande statistik över hur stora resurser exempelvis Japan och USA avsätter för forskares 
utbildning, rörlighet och karriärutveckling bör finnas att tillgå. 

• Kommissionens definition av "forskningsorgan" bör utökas till att omfatta både de offentliga 
och privata organ som avsätter medel för forskning. 

• Forskarnas ställning kan i vissa fall förbli oklar. En del av de personer som beviljas inresa kan 
behöva skydd i enlighet med Genèvekonventionen från 1951. 

• Kommissionen bör inleda en process för att forskare från tredjeland som redan befinner sig i 
EU skall kartläggas och betraktas som forskare. 

• Bristen på tydlighet i kvalifikationer och meriter är en fråga som bör behandlas. 

• Kvinnliga forskare är underrepresenterade särskilt när det gäller ledarskap. Detta gäller i 
synnerhet forskare från tredje land. 

• Kompetensflykten från utvecklingsländerna ger upphov till oro. 

• Storbritannien uppmanas att anta detta direktiv, såsom Irland redan har gjort.  
 

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

• Argoprogrammet 
  
  – Föredragande: Luis Miguel Pariza Castaños (Arbetstagargruppen – ES) 

 
– Referens: KOM(2004) 384 slutlig – 2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 
 
– Huvudpunkter: 

  
Svårigheterna för de nationella myndigheterna att samarbeta inom Argoprogrammet har visat att 
medlemsstaternas samarbete vid förvaltningen av de yttre gränserna är otillräckligt.  
 
EESK anser att man i framtiden inte bara måste utöka det administrativa samarbetet utan också 
bygga upp ett solidariskt EU-system i frågor som rör yttre gränser, visering, asyl och invandring 
inom ramen för en gemensam politik. Budgetplanen bör ta hänsyn till denna målsättning från och 
med 2007.  
 
EESK kräver att myndigheterna vid administrativt samarbete om yttre gränser, visering, asyl och 
invandring garanterar att alla personer behandlas humant och värdigt i enlighet med EU:s stadga 
om de grundläggande rättigheterna och internationella konventioner om mänskliga rättigheter. 

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

• Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk 
 
–   Huvudföredragande: Jan Olsson (Övriga intressegrupper – SE) 
 
−  Referens: KOM(2003) 808 slutlig – 2003/0311 CNS – CESE 1437/2004 
 
–   Huvudpunkter: 

  
 EESK ser positivt på förslaget till förordning med målet att förstärka centrumets roll, anpassa 

verksamheten inom dess organ och lösa en rad oklarheter i fråga om tillämpningen av de 
ursprungliga bestämmelserna. Detta återspeglar EESK:s tidigare ställningstaganden i en rad 
yttranden om förebyggande och begränsning av risker i samband med narkotikamissbruk 

  
EESK insisterar på att de berörda organisationerna i det civila samhället skall involveras i ECNN:s 
arbete. 

  



- 17 - 

Greffe CESE 180/2004  FR-EN-IT-ES/HF-Sv/JN1/cl  …/…

Vidare föreslår EESK att en kontaktkommitté bildas i anslutning till centrumet. Denna föreslås 
vara sammansatt av företrädare för europeiska nätverk på området som har möjligheter att bidra 
med ytterligare upplysningar utöver den information som fås från de nationella kontaktpunkterna. 
(De nationella kontaktpunkterna ingår i Europeiska nätverket för information om narkotika och 
narkotikamissbruk (Reitox), som står till centrumets förfogande.) 
 

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

 
 

9.  BESKATTNING OCH FINANSIELLA TJÄNSTER 
 

• Flyttning av punktskattepliktiga varor 
 
–   Föredragande: Clive Wilkinson (Arbetsgivargruppen – UK) 

 
−  Referens: KOM(2004) 227 slutlig – 2004/0072 CNS – CESE 1441/2004 
 
–   Huvudpunkter: 

Den inre marknadens funktionssätt beträffande punktskattepliktiga varor har gjorts mer komplicerat i 
sina detaljer, vilket har skapat osäkerhet om hur bestämmelserna skall tillämpas i vissa fall, och 
inneburit en stor administrativ börda för berörda företag.  

Kommissionens förslag omfattar handelstransaktioner, försäljning till enskilda personer och 
distansförsäljning och syftar till att klargöra, förenkla och harmonisera de nuvarande reglerna för 
flyttning av varor inom gemenskapen för vilka punktskatt redan har erlagts i en medlemsstat, och till 
att liberalisera sådan flyttning så att den inre marknaden kan vara till större gagn för EU:s 
konsumenter.  

Kommittén välkomnar båda dessa mål. 

 
− Kontaktperson:  Borbála Szij 

                   (Tfn (32-2) 546 92 54,  e-post: borbala.szij@esc.eu.int) 
 

• Mervärdesskatt – arbetsintensiva tjänster – anslutning 
 
– Föredragande: Antonello Pezzini (Arbetsgivargruppen – IT) 

 
− Referens: KOM(2004) 295 slutlig – 2004/0810 CNS – CESE 1442/2004 
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− Huvudpunkter: 
  

Även om EESK anser det beklagligt att rådet inte lyckats nå enighet kring förslaget till direktiv, 
stöder kommittén kommissionens förslag till undantag från direktiv 1999/85/EG. 

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

 

• Återförsäkring 
 
–   Föredragande:  Jörg Frank von Fürstenwerth (Arbetsgivargruppen – DE) 
 
–   Referens: KOM(2004) 273 slutlig – 2004/0097 COD – CESE 1423/2004 
 
–   Kontaktperson: Jean-Pierre Faure 

              (Tfn (32-2) 546 96 15 – e-post: jeanpierrre.faure@esc.eu.int) 
 

10.  KONKURRENSPOLITIK 
   

• Koncessioner och privata/offentliga partnerskap 
 
– Föredragande: Philippe Levaux (Arbetsgivargruppen – FR) 
  
– Referens: KOM(2004) 327 slutlig – CESE 1440/2004 
 
– Huvudpunkter: 

 
EESK bidrar till den debatt beträffande grönboken om offentlig-privata partnerskap som inletts av 
kommissionen genom att konstatera att flera medlemsstater för närvarande inför en särskild lag för 
offentlig-privata partnerskap, varför man utgående från de erfarenheter som gjorts bör 

a) låta olika former av offentlig-privata partnerskap utvecklas under flera år, 

b) få regelbunden information från medlemsstaterna om olika former av offentlig-privata 
partnerskap och de svårigheter som uppkommit, 

c) inrätta ett organ bestående av företrädare för medlemsstaterna, kommissionen och det civila 
samhället inklusive EESK som övervakar utvecklingen av de offentlig-privata partnerskapen, 

d) understryka att gränsvärden för offentliggörande (arbeten, tjänster) tillämpas på EU-nivå 
beträffande offentlig-privata partnerskap och koncessioner  och att varje medlemsstat utöver 
dessa gränser har egna bestämmelser för att undvika onödig byråkrati, samt 
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e) publicera ett klargörande tolkningsmeddelande före år 2007 beträffande 

– definitionen av koncessioner och offentlig-privata partnerskap, 

– de blandade enheternas och halvstatliga företagens konkurrensställning, 

– konkurrensdialogen och offentlighetsförfarandet, 

– "promotorförfarandet" som gynnar innovation, 

– berättigandet av statligt stöd till blandade enheter eller halvstatliga företag. 
 
–    Kontaktperson: Aleksandra Klenke 
                         (Tfn (32-2) 546 98 99 – e-post: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

11.  JORDBRUK OCH TREDJE LAND 
  

• Jordbruk och livsmedelssäkerhet mot bakgrund av Euromed–
partnerskapet 

 
–     Föredragande: Staffan Nilsson (Övriga intressegrupper – SE) 
 
–     Referens: Informationsrapport –  CESE 731/2004 fin  
 
–     Huvudpunkter: 
 

De årliga toppmötena mellan EESK och motsvarande institutioner inom EU och 
Medelhavsländerna som anordnas sedan 1995 har som målsättning att belysa de frågor som är 
mest angelägna för partnerskapet EU–Medelhavsländerna och att öka den ömsesidiga kunskapen 
om de ekonomiska och sociala förhållandena. 
 
Vid det senaste toppmötet mellan EU och Medelhavsländerna på Malta beslöts att nästa möte 
skulle äga rum i Spanien 2004. 
 
Förberedelsegruppen för toppmötet består förutom av Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén av Spaniens ekonomiska och sociala rådn Maltas råd för ekonomisk och social 
utveckling (MCESD) samt Tunisiens ekonomiska och sociala råd. EESK är ständig medlem i 
kommittén som förbereder toppmötena mellan EU och Medelhavsländerna och bidrar bland 
annat genom att årligen utarbeta en monografi i form av en informationsrapport. 
 
EESK:s informationsrapport har i år följande titel: Jordbruk och livsmedelssäkerhet mot 
bakgrund av Euromed-partnerskapet. Rapporten utarbetas i samarbete med Greklands 
ekonomiska och sociala råd (OKE), Israels ekonomiska och sociala kommitté, italienska CNEL, 
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den palestinska delegationen samt den turkiska delegationen inom den rådgivande kommittén 
EU–Turkiet. 
 
Spaniens ekonomiska och sociala råd kommer i samarbete med Frankrikes ekonomiska och 
sociala råd, Greklands ekonomiska och sociala råd (OKE), italienska CNEL samt Tunisiens 
ekonomiska och social råd att lägga fram ett dokument om Immigration och samarbete mellan 
regionens länder. 

 
Länderna runt Medelhavet är EU:s näst viktigaste exportmarknad för jordbruksprodukter och 
livsmedel.  I informationsrapporten koncentrerar man sig på livsmedelssäkerhet och framhåller 
betydelsen av att jordbrukets organisationer, livsmedelsindustri, konsumenter och arbetstagare 
kan delta i utvecklingen. 
 
EESK skulle genom sin struktur och sina nätverk kunna organisera en konferens på temat 
"Samverkan för ökad livsmedelssäkerhet". 
 
För att uppnå den önskade utvecklingen för livsmedelsproduktionen och livsmedelssäkerheten 
bör ett antal områden identifieras och utredas, bland annat mer utbildning, rådgivningsservice 
och forskningsprogram. 
 
En grundförutsättning är att dessa områden ges en politisk prioritering inom ramen för 
Barcelonaprocessen så att Meda-programmet också ger förutsättningar för utvecklingen av 
jordbruk och livsmedelssäkerhet.  

 
–     Kontaktperson: Michael Wells 
         (Tfn (32-2) 546 82 83 – e-post: michael.wells@esc.eu.int) 
 

• Informations- och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter/tredje 
land 

 
– Föredragande: Leif E. Nielsen (Övriga intressegrupper – DK) 

 
–   Referens: KOM(2004) 233 slutlig – 2004/0073 CNS – CESE 1430/2004 
 
– Kontaktperson: Eleonora Di Nicolantonio 
                    (Tfn (32-2) 546 94 54 – e-post: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

12.  KONSUMENTSKYDD 
 

• PAH/mjukningsmedel och däck 
 
–   Föredragande: David Sears (Arbetsgivargruppen – UK) 
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–   Referens: KOM(2004) 98 slutlig – 2004/0036 COD – CESE 1429/2004 

 
– Kontaktperson: Robert Wright 

                     (Tfn (32-2) 546 91 09, e-post: robert.wright@esc.eu.int) 
 

• Triklorbensen 
 
– Föredragande: David Sears (Arbetsgivargruppen – UK) 
 
– Referens: KOM(2004) 320 slutlig – 2004/0111 COD – CESE 1424/2004 
 
–    Kontaktperson: João Pereira dos Santos 
           (Tfn (32-2) 546 92 45 – e-post: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

13. INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK 
 

• Höghastighetsförbindelser i Europa 
 
–   Föredragande: Thomas McDonogh (Arbetsgivargruppen – IE) 
  
–   Referens: KOM(2004) 61 slutlig – CESE 1427/2004 
  
–   Huvudpunkter: 

  
  EESK uppmanar kommissionen att 

– fortsätta att verka för ett fullständigt genomförande av regelverket i alla stater, inklusive de nya 
medlemsstaterna, 

– lagstifta om en exakt och bindande definition av termen "bredband" för bruk inom unionen, 

– fastställa en minimistandard för kvalitet i en mer exakt definition av termen "bredband", 
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– främja en snabb utbyggnad av heltäckande bredbandsnät och att fortsättningsvis informera om 
de luckor som finns i nätverket, 

– överväga att lagstifta om gemensam infrastruktur för 3G-operatörer för att öka de tillgängliga 
anslutningsmöjligheterna, minska den negativa miljöpåverkan och sänka kostnaderna för att 
tillhandahålla tjänster, med tanke på konsumentintresset och behovet av en effektiv 
resursanvändning, 

– ta fasta på säkerhetsaspekterna i fråga om konsumenternas användning av nya tjänster och 
stärka konsumenternas förtroende för ny teknik och nya tjänster. 

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

 


