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Innehåll (Fortsättning)

1999/C 258/06

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:

Sida

— ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av
bestämmelser för förebyggande och kontroll av viss transmissibel spongiform
encefalopati”, och

1999/C 258/07

1999/C 258/08

1999/C 258/09

SV

— ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv
91/68/EEG i fråga om skrapie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om
inrättande av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i
Europeiska gemenskapen” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén — Vitbok om handel” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen om Sammanhållning och transport” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

10.9.1999

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

C 258/1

II
(Förberedande rättsakter)

EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Att hantera förändringar — Högnivågruppen om ekonomiska och sociala konsekvenser av industriell förändringar”
(1999/C 258/01)
Den 15 december 1998 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 198 i EG-fördraget rådfråga
Ekonomiska och sociala kommittén om ”Att hantera förändringar — Högnivågruppen om ekonomiska
och sociala konsekvenser av industriella förändringar”.
Sektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som ansvarat för kommitténs förberedande
arbete, antog sitt yttrande den 10 juni 1999. Föredragande var John Little och medföredragande Mario
Sepi.
Vid sin 365:e plenarsession den 7-8 juli 1999 (sammanträdet den 7 juli) antog Ekonomiska och sociala
kommittén följande yttrande med 103 röster för och 4 nedlagda röster.
1. Inledning
1.1.
I november 1998 publicerade en ”högnivågrupp” som
valts ut av kommissionen en rapport om ekonomiska och
sociala konsekvenser av industriella förändringar. Gruppens
ordförande var Pehr G. Gyllenhammar. Europeiska rådet
anmodade vid sitt sysselsättningsmöte i Luxemburg i november 1997 gruppen att analysera de industriella förändringarna
inom Europeiska unionen och undersöka olika sätt att föregripa och ta itu med förändringar och deras ekonomiska och
sociala följder. Gruppen konstaterar att rapporten bara kan ta
upp vissa utvalda områden och ge exempel samt att den berör
svåra problem som lätt smittar av sig. Gruppen rekommenderar att rapporten följs upp av en dialog mellan kommissionen
och privata sektorns organisationer i form av möten och
konferenser för att diskutera hur man bäst skall föregripa och
handskas med förändringar.
1.2.
Ekonomiska och sociala kommittén har i enlighet
med kommissionsledamot Pádraig Flynns begäran beslutat
att granska högnivågruppens rapport (”rapporten”) och att
offentliggöra ett yttrande om rapporten innan Europeiska
rådet tar upp den till behandling. Kommittén har vid många
tidigare tillfällen behandlat frågeställningar med anknytning
till detta viktiga ämne, och de följande kommentarerna är
därför koncentrerade till de huvudfrågor som behandlas i
rapporten.

2. Allmänna kommentarer

2.1.
Kommittén anser att rapporten kan bidra till diskussionerna om industriella förändringar och försöken att hantera
dem på ett effektivt sätt. Den innehåller värdefulla synpunkter
på bakgrunden till förändringar. Kommittén välkomnar särskilt
att rapporten slår fast att industriella förändringar skapar
nya möjligheter och att den framhåller skapandet av nya
arbetstillfällen i stället för att försvara föråldrade. Den breda
strategin att försöka hämta inspiration från ett synsätt som
bygger på benchmarking, innovation och social sammanhållning ser kommittén som positiv.

2.2.
Många olika faktorer kan ligga bakom industriella
förändringar men ett gemensamt drag är att de skapar nya
möjligheter. I rapporten försöker gruppen kartlägga olika sätt
att vända förändringar till möjligheter. För att detta skall lyckas
måste förändringarna inte bara föregripas, förberedas och
hanteras, de måste också utnyttjas aktivt för att ge största
möjliga fördelar för näringsliv och samhälle. En central
förutsättning för detta är att Europas industri uppvisar hög
produktivitet och förbättrar sin konkurrenskraft internationellt.
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2.2.1. ESK instämmer i att företagen, personalrepresentanter (däribland fackföreningar), de anställda själva, nationella
regeringar och lokala myndigheter kan bidra till att dra fördel
av förändringarna.

förutsättningar att bli mer konstruktiva och att de kan leda till
vinster genom ökad produktivitet och flexibilitet. Kommittén
beklagar att det ingenstans i rapporten hänvisas direkt till
kollektiva förhandlingar.

2.2.2. Kommittén beklagar dock att en del av förslagen
begränsas till (mestadels frivilliga) informationsalternativ som
inte utgör ett led i ett effektivt samråd vars syfte är att förbereda
politiska och ekonomiska beslut. Sådana samråd borde sikta
till att i tid påverka besluten så att strukturella förändringar
leder till bästa möjliga ekonomiska och sociala resultat.

2.6.2. En öppen dialog är särskilt viktig för att på ett
smidigt sätt anpassa sig till djupgående förändringar och bör
vara ett självklart inslag i förändringsprocessen.

2.3.
En ofrånkomlig följd av djupgående förändringar är att
det uppstår ett behov av nya kunskaper och krav på ny
kompetens. Om man inte tar hänsyn till detta och samtidigt
gör organisatoriska, administrativa och tekniska anpassningar
kommer förändringsperioden att förlängas och de potentiella
vinsterna eventuellt att minska.

2.4.
En persons anställbarhet definieras i rapporten som
hans eller hennes möjlighet att hitta en nisch på arbetsmarknaden. Kommittén instämmer i att om en person skall hitta en
sådan nisch måste denne vara rörlig, ha förmåga att anpassa
och engagera sig samt ha lämpliga kunskaper. Han eller hon
måste få utbildnings- eller omskolningsmöjligheter under hela
sitt yrkesliv eftersom kunskaper i dag måste betraktas ur ett
dynamiskt perspektiv. ESK håller med om att ansvaret för
att bli anställbar och förbli det är delat. Utbildning och
yrkesutbildning omfattar allt från konventionell utbildning
till internutbildning inom företagen och omskolning, som
antingen anordnas i företagens eller i offentliga myndigheters
regi. Att utveckla nya metoder för internutbildning kommer
att bli mycket viktigt i framtiden.

2.5.
I rapporten framförs åsikten att företagen bör erkänna
sina skyldigheter gentemot andra aktörer och inte bara sina
rättsliga skyldigheter mot aktieägarna. Uppfattningen är inte
ny och delas också av kommittén. Många storföretag arbetar
just på detta sätt, och kommittén välkomnar åsikten att
benchmarking, jämförelser och informationsutbyte på frivillig
grund kan uppmuntra och hjälpa andra företag att förbättra
sina strategier och metoder.

2.6.
Kommittén har sedan länge framhållit fördelarna med
att ha effektiva kanaler för att informera och rådgöra med de
anställda. Konstruktiv kommunikation, öppenhet och dialog
med de anställda ökar motivationen, som utgör en central
förutsättning för att öka företagens produktivitet och på ett
smidigt sätt anpassa sig till nödvändiga förändringar. Frivilliga
former är att föredra för en sådan dialog, som kräver att alla
parter är engagerade och som måste vara anpassad till
organisationens storlek och kultur.

2.6.1. När alla har tillgång till samma information uppmuntras de anställda att delta. Det innebär också att kollektiva
förhandlingar, när de sker på en lämplig nivå, har bättre

2.7.
Kommittén stöder de övergripande målen i rapporten
och hoppas att den skall utgöra ett incitament för strategisk
planering och föregripande åtgärder, men kan inte stödja hela
innehållet i rapporten. Den innehåller ett antal värdefulla
förslag — och alla är inte nya — som kommittén stöder, men
det ges också rekommendationer som är ytterst vaga och som
i vissa fall är minst sagt kontroversiella. Rapportens disposition
är dessutom något förvirrande med fyra avsnitt som innehåller
onödiga upprepningar och, vad som är viktigare, som inte är
samstämmiga och i vissa fall rentav motstridiga.

2.7.1. Även om rapporten i stort sett berör det väsentliga
anser kommittén att det finns ett antal förvånande luckor.
Det sägs inget om behovet av att förbättra tillgången till
riskkapitalmarknader eller, i huvudtexten, om att fullbordandet
av inre marknaden potentiellt skulle kunna stärka sysselsättningen. Rapporten betonar inte heller tillräckligt att företagen
måste vara konkurrenskraftiga internationellt för att sysselsättningen skall bevaras, eller att man måste utnyttja den sysselsättningsskapande potentialen i små och medelstora företag och
inom tjänstesektorn.

2.7.2. ESK anser dessutom att rapporten borde ha framhållit
att dess mål måste eftersträvas genom näringspolitiska åtgärder
som fullbordande av inre marknaden, en öppnare offentlig
upphandling och införande av Europabolag. Sådana åtgärder
kan bidra till ökad tillväxt och volym i Europas ekonomi, något
som är nödvändigt för att modernisera Europas näringsliv skall
kunna moderniseras.

2.7.3. I rapporten nämns för övrigt ingenting om krav på
företagen i tredje land — som konkurrerar med de europeiska
företagen på inre marknaden — att också tillämpa en bättre
utvecklad social dialog och tillämpa miniminivåer för social
standard inom företaget. Kommittén menar tvärtom att frågan
om de ekonomiska och sociala konsekvenserna av strukturomvandlingen inom näringslivet måste angripas på världsnivå
och innefatta starka påtryckningar från Europeiska unionens
sida för att åstadkomma bättre konkurrensvillkor på det
internationella planet, bland annat med hjälp av minimiklausuler för sociala villkor.

2.7.4. Kommittén är förvånad över att rapporten inte
nämner vilken stimulans det skulle innebära för konkurrenskraften, och därmed för sysselsättningen, om varje medlemsstat reformerade företagsbeskattningen och om man undanröjde de negativa följderna av illojal konkurrens inom företagsbeskattningen mellan medlemsstaterna.
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3. Särskilda kommentarer

C 258/3

av ”rapport om att hantera förändring”. En sådan rapport skulle
kunna informera om förväntade strukturella förändringar och
ligga till grund för en aktiv strategi för att möta förändringarna.
Den skulle bland annat kunna innehålla företagens förslag och
program för

3.1. Ett observationsorgan för industriella förändringar (del 3.1)

3.1.1. I rapporten föreslås att det bör skapas ett europeiskt
observationsorgan för industriella förändringar som skall bidra
till att föregripa och planera ekonomiska förändringar inom
olika sektorer och regioner. ESK ser fram emot resultatet av
den förstudie som kommissionen beslutat genomföra om detta
förslag.

3.1.2. Oberoende av slutsatserna från denna förstudie anser
kommittén att Europeiska kommissionen bör övervaka den
industriella strukturomvandlingen kontinuerligt för att kunna
anpassa de egna åtgärderna och den gemenskapspolitik som
den föreslår parlamentet och rådet. Till den ändan måste
kommissionen utveckla samrådet omkring strukturomvandlingen med näringslivs- och arbetsmarknadsparterna och reformera sin interna organisation i grunden. Detta bör bland annat
ske i form av tillfälliga arbetsgrupper med olika typer av
specialkompetens, så att avskärmningen mellan generaldirektoraten bryts upp; det är denna avskärmning som för närvarande hindrar kommissionen att inta en sådan roll på det
sammanhängande sätt som krävs.

3.1.3. Vilket forum som än inrättas understryker kommittén vikten av att en koppling görs till ekonomiska och
politiska beslut och att arbetsmarknadens parter inbegrips så
att de kan delta i dessa.

3.2. En ”Rapport om att hantera förändringar” (RHF) om sysselsättnings- och arbetsvillkor (del 1.4)

3.2.1. ESK välkomnar rekommendationen i rapporten att
företagen skall uppmuntras att rapportera till sina anställda om
sysselsättnings- och arbetsvillkor på frivillig grund. Kommittén
instämmer i att det bästa sättet att utveckla föregångsexempel
inte består i att lagstifta, utan i att företagen och deras anställda
frivilligt strävar efter högt satta mål i sitt eget intresse.

3.2.2. Den föreslagna rapporten om att hantera förändring
(RHF) har dock alltför mycket av föreskrift över sig, och
avsikten att det skulle finnas en enda rapporteringsmetod är
oförenlig med insikten om den kulturella mångfalden och
anpassningspotentialen inom företagen. Att offentliggöra en
sådan rapport skulle kunna skapa problem för företag som inte
vill avslöja sina nyskapande arbetsformer för konkurrenterna.

3.2.3. Ändå stöder ESK tanken att alla företag — både
europeiska och utlandsägda — med över 1000 anställda inom
EU skall uppmuntras att frivilligt utarbeta någon form

— utbildningsinsatser för att möta efterfrågan på ny kunskap
och kompetens,
— teknisk och organisatorisk anpassning,
— att slå vakt om lika möjligheter (stora förändringar har en
tendens att på kort sikt i första hand drabba mindre
gynnade grupper),
— dialog med andra instanser i samhället om att hantera
förändringar.

3.2.4. Det är inte bara privata sektorn som berörs av
industriella förändringar. ESK skulle därför vilja uppmuntra
även offentliga organ med mer än 1000&nbsp;anställda att
rutinmässigt utarbeta en sådan rapport.

3.2.5. Kommittén anser att arbetstagarnas och deras företrädares medverkan vid upprättandet och genomförandet av
rapporten är nödvändig för att den skall slå väl ut.

3.2.6. Kommittén begär att rapporten upprättas på grundval av objektiva kriterier och bestyrks av en oberoende instans
som föreslås av företaget.

3.2.7. ESK anser att EU och medlemsstaterna skulle kunna
uppmuntras att vid beviljande av offentligt stöd beakta bestyrkta rapporter om att hantera förändringar, i enlighet med
kommitténs förslag i punkt 3.2.3 ovan. Det skulle kunna
utgöra ett incitament för att sprida rapporteringen till större
organisationer utan att inkräkta på deras egen beslutsrätt.

3.2.8. ESK tar däremot starkt avstånd från rekommendationen att den föreslagna rapporten om att hantera förändringar
skulle betraktas som ett kriterium för tilldelning av offentliga
kontrakt. Ett sådant kriterium skulle innebära att man tvingas
göra en utvärdering av företaget och dess rapport på alla
nationella, regionala och lokala nivåer som upphandlingen
berör. Det skulle strida mot inte bara leverantörernas utan
också mot de statliga myndigheternas kommersiella rättigheter
eftersom offentliga kontrakt bör, och ibland måste, tilldelas
utifrån rent ekonomiska överväganden. Att förespråka att en
sådan rapport skall betraktas som ett kriterium för tilldelning
av alla statliga kontrakt är helt oförenligt med förslaget i
rapporten att ”eventuella tankar på tvång redan från början
läggs åt sidan”. I rapporten sägs uttryckligen att tvång skulle
leda till diskussioner om definitioner och svårigheter i stället
för att uppmuntra till verkliga försök att förmedla föregångsexempel på ett öppet och nyskapande sätt.
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3.3. Infrastruktur för ny teknik (del 2.1)
3.3.1. Kommittén ställer sig bakom rapportens ståndpunkt
att en av statsmaktens viktigaste ekonomiska roller är att
skapa den infrastruktur som kan underlätta den ekonomiska
utvecklingen. Vi stöder de prioriteringar som anges och
välkomnar särskilt tonvikten på informationsteknologin och
uppmaningen att avreglera telekommunikationssektorn. Kommittén ställer sig positiv till förslaget att erbjuda ekonomiska
incitament för att ge denna sektor draghjälp.

3.4. Anställbarhet samt livslångt lärande och yrkesutbildning (del
2.2)
3.4.1. En central faktor som leder till arbetslöshet i Europa
är, som man konstaterar i rapporten, att utbud och efterfrågan
på arbetsmarknaden har svårt att anpassas till varandra
under en period med omvälvande tekniska förändringar och
globalisering.
3.4.2. Kommittén skriver under på påståendet att företagen
har en plikt och ett direkt intresse av att bidra till arbetskraftens
anställbarhet. Realiteterna är emellertid att framgångsrika och
framsynta företag — i eget intresse — investerar mer än andra
i sin personal.
3.4.3. Rapporten noterar att arbetstagarna och myndigheterna delar ansvaret för anställbarheten, men den utvecklar
inte tillräckligt den enskildes roll. Den enskilde är till syvende
och sist den som gynnas av insatserna och är till exempel
skyldig att delta aktivt när han eller hon ges möjlighet till
ytterligare utbildning och yrkesutbildning. Statens roll sägs
helt riktigt vara att underlätta det livslånga lärandet. Kommittén
anser också att fortbildning och livslångt lärande har direkt
avgörande betydelse i strävan efter anställbarhet, men vi
konstaterar att detta inte bara berör heltidsanställda utan i
lika hög grad deltidsarbetande, distansarbetande och egna
företagare.
3.4.4. I ljuset av detta anser kommittén att det inte är en
relevant ståndpunkt att företagen måste värna om arbetstagarnas anställbarhet. Företagens ansvar för att vidta vissa åtgärder
är inte i sig någon garanti för positiva resultat.
3.4.5. Denna typ av företagsansvar utövas genom att
arbetstagarna utbildas, kompetens-utvecklas och fortbildas för
de anställningar de har och de roller som de eventuellt
förväntas fylla för företaget i framtiden. Detta innebär att
arbetstagarna i regel erövrar färdigheter som är överförbara
och som ökar deras anställbarhet. Kommittén menar att det är
en helt annan sak att hävda att företagen skulle vara ansvariga
för att utbilda arbetstagare för arbeten om de säger upp sig.
Företagen kan — och gör det också i många fall utan några
avtalsmässiga eller lagliga förpliktelser — vidta åtgärder för att
hjälpa övertalig arbetskraft att hitta andra jobb, exempelvis
genom ”outplacement”-insatser.
3.4.6. Kommittén håller med om att det finns en uppgift
för offentlig finansiering av utbildning som kan visa sig
nödvändig om övertalig arbetskraft skall hitta lämpliga nya
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arbeten. De österrikiska ”arbetsstiftelser” som är ett partnerskapsprojekt mellan offentlig och privat sektor har framhävts
av kommittén som ett utmärkt exempel på en välfungerande
lösning som skulle kunna tillämpas på bredare front. I
anslutning till detta initiativ, som syftar till att ge övertalig
arbetskraft koncentrerad återintegrering i yrkeslivet, erbjuder
man övergripande stödåtgärder för att hitta nya arbetstillfällen
i form av vägledning till nya sysselsättningsmöjligheter, utbildning/fortbildning och stöd till eget företagande eller start av
rörelse.

3.4.7. Rekommendationen att ”alla företag som på ett
uppenbart sätt underlåter att vidta nödvändiga åtgärder för att
värna om de friställdas anställbarhet bör inte fortsättningsvis
komma i fråga för offentligt stöd” går inte att genomdriva i
praktiken, eftersom arbetsgivarna inte kan värna om anställbarheten när de enskilda och myndigheterna delar detta ansvar.
Under vissa lämpliga förutsättningar kan det emellertid finnas
motiv för att företag erbjuds ekonomiska incitament och
anslag till den yrkesutbildning som krävs för att skaffa
passande nya arbeten åt friställda arbetstagare. Denna typ av
stimulansåtgärder skulle inte begränsa företagens valfrihet,
utan stödja dem som vill spela en aktiv roll för hela det
europeiska näringslivets tillväxt.

3.4.8. I rapporten redovisas inte den koppling som är
nödvändig mellan utbildningsorganen och näringslivet för att
utbildningen och fortbildningen hela tiden skall vara relevant i
det snabbt föränderliga arbetslivet. Det finns en rad frivilliga
partnerskap mellan utbildningsväsendet och näringslivet i
Storbritannien, till exempel, som skulle kunna användas som
förebild på andra håll.

3.5. Nya sysselsättningsområden (del 2.3)

3.5.1. I rapporten ges två exempel på sektorer som skulle
kunna spela en vidgad roll på arbetsmarknaden under nästa
årtionde. Kommittén menar också att det kan finnas tillväxtpotential i dessa sektorer, men det är en besvikelse att man inte
ger mer kraftfulla exempel och att inget sägs om nya former
av handel.

3.5.2. Kommittén noterar dock med tillfredsställelse att de
två exemplen betraktas som relevanta för sysselsättningstillväxten. Bägge — personliga tjänster samt skapande konstutövning
och underhållning — spelar en viktig roll i samhället, inte
bara på det ekonomiska planet utan också för att förbättra
livskvaliteten.

3.5.3. Det kan finnas poänger med förslaget att främja och
stimulera skapande konstutövning och underhållning. Alla
insatser på detta område måste emellertid vara — och uppfattas
som — förenliga med öppna marknader och fri konkurrens
på global nivå. Kommittén anser det inte berättigat med
offentlig finansiering av europeiska ”Oscars”-utdelningar.
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3.5.4. I fråga om personliga tjänster behandlas två beskattningsaspekter som i båda fallen berör subsidiaritetsprincipen.
Förslaget att skattelättnader skall ges till ”arbetsgivare” för
personliga bas- eller hushållstjänster är på sätt och vis lockande,
men en negativ faktor är att det i praktiken skulle innebära
regressiv beskattning för de välbeställda som står som arbetsgivare i dessa fall.

3.6.2. ESK stöder fler etableringar av ”one-stop shops”,
särskilda kontaktpunkter, men noterar att de som redan är i
drift inte är någon garanti för förenklad byråkrati. Kommittén
vill fästa uppmärksamheten på att denna typ av verksamhet
måste stödjas på nationell och lokal nivå.

3.5.5. I rapporten konstaterar man att en rad länder har
vidtagit aktiva åtgärder för att sänka bördan av skatter och
sociala avgifter för låginkomsttagare, och rekommenderar att
sådana åtgärder skall vidtas i större omfattning för att sänka
kostnaden för lågutbildad arbetskraft. Kommittén ställer sig
positiv till denna rekommendation, eftersom sådana insatser
bör främja både sysselsättningen och konkurrenskraften, särskilt i arbetsintensiva branscher och framför allt med arbetsmarknadsparternas medverkan.

3.7. Att hantera kriser (del 3)

3.5.6. Förutom andra nya sysselsättningsområden (t.ex.
inom informationsteknik) skapar strukturförändringen nya
anställningsformer. Ett viktigt exempel på sådana är distansarbete i alla dess olika former. Kommittén rekommenderar att
kommissionen analyserar nya undersökningar om sådana nya
anställningsformer.
3.6. Att skapa och utveckla små och medelstora företag (del 2.4)
3.6.1. Kommittén noterar med tillfredsställelse att ett antal
av dess politiska initiativ för sund utveckling av småföretagen
har integrerats i rapporten. Särskilt välkomnar vi tyngdpunkten
på företagarskap och innovationer.

3.7.1. Det finns en rad motsägelser i denna del av rapporten,
och vissa förslag är otydliga med avseende på om de skulle gälla
enskilda företag eller samtliga företag inom en näringsgren eller
region.
3.7.2. Små och medelstora företag, och även storföretag,
har inte möjlighet att på egen hand lösa problemen i vikande
branscher eller med större akuta kriser. För att företagen själva
skall kunna fortsätta sin verksamhet måste de hitta och
tillfredsställa nya marknader och kunder.
3.7.3. Kommittén stöder huvudprincipen att större förändringar på regional nivå skall hanteras genom kollektiva insatser.
Detta har — i många fall med framgång — gjorts på
exempelvis stål-, kol- och varvsområdena. Frivilliga och flexibla
partnerskap bör uppmuntras. Både gemenskaps medel och
nationella anslag bör inriktas på att stödja övergången från
branscher i nedgång till nya tillväxtsektorer; detta kan hanteras
med framgång.

Bryssel den 7 juli 1999.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till
rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om den
gemensamma transportpolitiken — Hållbar rörlighet: ett framtidsperspektiv”
(1999/C 258/02)
Den 7 december 1998 beslutade kommissionen i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget att rådfråga
Ekonomiska och sociala kommittén om onvannämnda meddelande.
Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som ansvarat för det
förberedande arbetet, antog sitt yttrande den 8 juni 1999. Föredragande var Peter Morgan.
Vid sin 365:e plenarsession den 7–8 juli 1999 (sammanträdet den 7 juli) antog Ekonomiska och sociala
kommittén följande yttrande med 107 röster för, 1 emot och 2 nedlagda röster.
1. Inledning
1.1.
År 1992 publicerade kommissionen sin vitbok om den
framtida utvecklingen av den gemensamma transportpolitiken (1). Samma år antog kommissionen ett femårigt åtgärdsprogram för transport (2). Den 1 december 1998 publicerades
detta meddelande, i vilket kommissionen redogör för framstegen, uppskattar vad som skulle göras under de två år som
återstår av det nuvarande programmet och undersöker vad
som bör göras under perioden 2000–2004.
1.2.
Det finns en stark växelverkan mellan transportpolitikens olika tillämpningsområden och dessa bör därför beaktas
i grupp. Tidshorisonten för utvecklingen av transportmedel
innebär att politiken måste planeras långt i förväg. Kommittén
välkomnar därför kommissionens beslut att se över sitt
framtida åtgärdsprogram för den gemensamma transportpolitiken.
1.3.
Kommissionen redogör för den gemensamma transportpolitikens tre huvudmål samt ett antal delmål:
a) Förbättrad effektivitet och konkurrenskraft:
i) Tillträde till marknaden och marknadens funktionssätt.
ii) Integrerade transportsystem.
iii) Rättvis och effektiv prissättning på transportområdet (3).
iv) Ekonomisk och social sammanhållning.
v) Att se till att bestämmelserna tillämpas.
(1) KOM(92) 494 slutlig, kommissionens meddelande om den framtida utvecklingen av den gemensamma transportpolitiken (vitbok)
— ESK:s yttrande, EGT C 352, 30.12.1993.
(2) KOM(95) 302 slutlig, Kommissionens meddelande om den gemensamma transportpolitiken — åtgärdsprogram 1995–2000 —
ESK:s yttrande på eget initiativ, EGT C 39, 12.2.1996.
(3) KOM(1998) 466 slutlig, Kommissionens vitbok om rättvisa
trafikavgifter: En modell för ett stegvist införande av gemensamma
avgiftsprinciper för transportinfrastrukturen i EU — ESK:s yttrande, EGT C 116, 28.4.1999.

b) Förbättrad kvalitet:
i) Säkerhet.
ii) Miljö.
iii) Konsumentskydd och förbättrad kvalitet på transporttjänsterna.
iv) Förberedelser inför framtiden.
c) Ökad extern effektivitet.

2. Målsättningar och översyn
2.1.
Kommittén anser att det är mycket viktigt att det finns
tydliga målsättningar för den gemensamma transportpolitiken
och att lagstiftningsprogrammet återspeglar dessa på ett effektivt sätt. I detta sammanhang beklagar kommittén att kommissionens planer för 2010 och framåt inte har utarbetats än, ett
ärende som den nya kommissionen kommer att prioritera
högt. Innan sådana planer utarbetats är det svårt att utvärdera
lämpligheten av ett program på kort sikt fram till 2004.
Kommissionen förfogar nu över omfattande statistik som
förhoppningsvis är relevant och givande. ESK skulle gärna se
att kommissionen utnyttjar dessa uppgifter för att bevisa
effektiviteten i samband med tidigare initiativ och understödja
framtida prioriteringar.
2.2.
För att uppnå en ”hållbar rörlighet” anser ESK att
det krävs en transportpolitik som uppfyller nuvarande och
framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga mål genom att
utnyttja befintlig teknologi med största möjliga effektivitet och
utveckla en ny hållbar teknik, samtidigt som man måste
minska belastningen på den mänskliga och naturliga miljön.
Därför bör de grundläggande målsättningarna vara av ekonomisk, social och miljömässig karaktär.
2.2.1. De ekonomiska målsättningarna för transportpolitiken omfattar följande:
a) En central roll när det gäller att stödja den inre marknaden.
b) Underlätta kontakter med kandidatländer och andra länder.
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c) Främja Europas konkurrenskraft i världsekonomin.
d) Både direkt och indirekt tillväxt i sysselsättningen.
2.2.2. De ekonomiska målsättningarna bidrar till de sociala
målsättningarna genom beskattning och sysselsättning. Andra
sociala målsättningar omfattar följande:
a) Social och regional sammanhållning i Europeiska unionen.
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2.5.
Lika viktigt som det är att fastställa målsättningar är
det att övervaka framsteg. Därför välkomnar kommittén
kommissionens avsikt att utveckla ett europeiskt informationssystem för transporter. Forskning och insamling av data för att
få bättre kunskap om transporter kommer att öka samhällets
möjlighet att få till stånd förbättringar på området. ESK
välkomnar den forskning som redan utförts inom ramen för
det fjärde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling
(1994–1998) (1). Kommittén skulle dock gärna se att fakta i
större utsträckning låg till grund för prioriteringar och hoppas
att detta kommer att beaktas då den gemensamma transportpolitiken granskas år 2000.

b) Tillgång till transport för alla medborgare.
c) Erbjuda miljövänliga transportval.

3. Särskilda frågor relaterade till olika transportsätt

d) Erbjuda välfungerande transportsystem i städer.
Vägar
e) Säkerhet.
Kommittén har avgett ett yttrande om meddelandet om
transport och sammanhållning.
2.2.3. Miljömässiga målsättningar säkerställer att den ekonomiska utvecklingen är hållbar och förenlig med skyddet
av den mänskliga och naturliga miljön. ESK välkomnar
kommissionens tyngdpunkt på denna fråga. Nyckelfrågorna
omfattar följande:
a) Uppnå effektivitet inom alla transportsätt.
b) Förnya järnvägarna och den kollektiva vägtrafiken.
c) Minimera luftföroreningar och buller.

3.1.
Både biltransporter och flygtransporter är i stort sett
oumbärliga transportsätt i den värld vi lever i idag. Eftersom
förbränningsmotorn orsakar stora miljöproblem tenderar den
enorma betydelsen av dessa transportsätt, både med hänsyn
till användbarhet och ekonomiskt bidrag, dock att glömmas
bort till följd av ihärdig politisk och social kritik. ESK anser att
man bör anta åtgärder som kan hämma och även minska
tillväxten av dessa transportsätt genom att erbjuda attraktiva
och praktiska alternativ, till exempel kollektivtrafik, samtidigt
som man bör utforska ny teknik för att minska miljöförstöringen per personkilometer eller per fraktton/km. Att höja priserna
utan urskillning är inte den rätta lösningen, eftersom det skulle
utgöra ett hot mot konkurrenskraften i Europeiska unionen.
3.2.
Vägnätet spelar en central roll när det gäller att
knyta samman gemenskapen. Syftet måste vara att säkerställa
tillräckliga investeringar, effektivt användande och en hållbar
förvaltning av nätet.

d) Angripa problemet med växthuseffekten.
e) Fysisk planering.
f) Utveckling av transportsystem i städer.
2.3.
Trots att andra målsättningar, till exempel en förbättring av kvaliteten som kommissionen betonar, är viktiga
för att uppnå bättre ekonomiska, sociala och miljömässiga
förhållanden, bör de betraktas som medel med vilka man kan
uppnå ett visst mål, och inte som ett mål i sig själva.
2.4.
I kommissionens meddelande bör man ge mer eftertryck åt den roll transporterna spelar inom Europeiska unionen. Man påvisar inte i tillräcklig utsträckning sambandet
mellan å ena sidan etappmålen och handlingsplanen och å
andra sidan den grundläggande avsikten att använda transporter i syfte att förbättra de sociala, miljömässiga och ekonomiska
förhållandena i Europa. Om man gjorde det skulle föreskrifterna bli effektivare och få större genomslagskraft.

3.3.
Det transeuropeiska transportnätet utgör grunden för
EU:s transportsystem, inklusive vägnät. Medlemsstaternas
framsteg vad gäller många av dessa vägar har dock varit
långsamma, vilket egentligen inte är godtagbart. Kommittén
ser fram emot vitboken som syftar till att ändra riktlinjerna för
TEN-T. Trots att det är riktigt att koncentrera verksamheten
kring de stora prioriteringsprojekten, har man inte i tillräcklig
utsträckning ägnat uppmärksamhet åt att skapa förutsättningar
för att säkerställa att även de andra TEN-nätverken fyller sin
funktion på ett effektivt sätt. Kommissionen ställer ett system
för mätning av medlemsstaternas framsteg till förfogande.
3.4.
Vägnätet är viktigt både för frakt och passagerartransporter, men kommissionens transportpolitik (inklusive förslag
om prissättning) har huvudsakligen inriktats på frakt och
kommersiella transporter. Detta är ett misstag, inte enbart på

(1) Se ESK:s yttrande om ”Det fjärde ramprogrammet för forskning
och teknisk utveckling (1994–1998)”, EGT C 34, 2.2.1994.
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grund av att det finns behov av effektiva passagerartransporter
för inre marknaden, utan även med tanke på att större delen
av trafiken utgörs av privat motortrafik. Försök att komma till
rätta med överbelastning utan att hänsyn tas till detta kommer
således att misslyckas. Ett effektivt system för passagerartransporter bygger till stor del på kollektivtrafik, som samtidigt
utgör ett alternativ till privata persontransporter.

3.9.
Kommissionen har rätt när den hävdar att man främst
bör angripa järnvägens minskade andelar av transporterna.
Om man fortsätter att tillämpa den nuvarande politiken
kommer denna tillbakagång att hålla i sig och ge upphov till
ökade miljökostnader och färre arbetstillfällen inom järnvägssektorn.

3.5.
För att vägarna inom EU skall kunna tjäna sitt syfte är
det ytterst viktigt att uppnå jämvikt mellan tillgång och
efterfrågan. Miljön sätter gränser för hur många vägar som kan
anläggas, även om man inte kan komma ifrån att vissa
huvudvägar är nödvändiga. Vid rusningstid är efterfrågan på
många håll för hög och tillgången för låg, vilket delvis
beror på att prissignalerna på transportområdet är felaktiga.
Kommittén välkomnar därför kommissionens avsikt att främja
en rättvis och effektiv prissättning på transportområdet, även
vad gäller vägar (1), där en differentierad prissättning kommer
att bli nödvändig. Det måste dock slås fast att uppskattade
externa marginalkostnader kännetecknas av viss osäkerhet och
att man inte kan tillåta att prissättningen på transportområdet
får negativa effekter för konkurrenskraften.

3.10. Alla tillfällen måste tas i akt för att öka järnvägens
betydelse inom frakttransporterna. Rådet och kommissionen
uppmanas att med ännu mer energi och i ökad takt ägna sig åt
att förnya järnvägssystemet. Förslag som bygger på anläggning
av transeuropeiska godskorridorer och konkurrens mellan
operatörer är visserligen potentiella lösningar, men de måste
först vinna stöd runt om i Europa för att kunna ge fördelar.
Kommissionen bör i detta hänseende sträva efter att ett
gränsöverskridande samarbete upprättas.

3.6.
Utvecklingsplaneringen i Europa efter kriget (för bostäder, industri och handel) har främjat ett ökat beroende av
vägar på bekostnad av andra transportsätt, både i städer och
ytterområden. Den framtida utvecklingsplaneringspolitiken
som antas av medlemsstaterna och på regional och lokal nivå
kommer att få långtgående konsekvenser för transporterna, i
synnerhet vad gäller beroendet av vägar. Det är en besvikelse
att utvecklingen på området inte har gått fortare. Detta
kommer att bli en central fråga under det kommande århundradet. ESK uppmuntrar kommissionen att i större utsträckning
ta hänsyn till markanvändning när strukturfondsmedel skall
anslås.

3.7.
Att föreskrifter om för fordon och förare tillämpas
inom kommersiella transporter är mycket viktigt, såväl för att
säkerställa lika villkor som för att höja säkerheten.

Järnvägar

3.8.
Kommissionen ägnar stor uppmärksamhet åt att förnya järnvägarna, vilket kommittén stöder. Det måste dock
fastslås att vitalisering av järnvägssystemet bara är en av många
lösningar på de ekonomiska problem och miljöproblem som
transporterna ger upphov till.

(1) KOM(1998) 466 slutlig, Kommissionens vitbok om rättvisa
trafikavgifter: En modell för ett stegvist införande av gemensamma
avgiftsprinciper för transportinfrastrukturen i EU — ESK:s yttrande, EGT C 116, 28.4.1999.

3.11. Det finns även behov av att förändra järnvägstransporterna för passagerare så att de blir flexiblare, mer konkurrenskraftiga och mer passagerarinriktade. Det nätverk för
höghastighetståglinjer som nu håller på att ta form är viktigt
för att integrera Europeiska unionen, föra marknader närmare
varandra och minska behovet av kortdistansflyg.

3.12. För att minska trafikstockningen på vägar i städer och
förorter krävs att man i många större städer med hjälp av
dagens teknik förbättrar och utökar det nätverk för pendeltåg
som anlades på 1800-talet. Detta är en förutsättning för
att systemet skall kunna stämma överens med moderna
resmönster. Kollektivtrafiken bör också ingå i detta system.
ESK välkomnar kommissionens avsikt att genomföra åtgärdsprogrammet i enlighet med initiativet om utveckling av ett
trafiknät för alla (2).

3.13. Det finns naturligtvis inte någon universallösning vad
gäller äganderätt och drift av järnvägarna. Om den nödvändiga
reformen skulle genomföras bör frakt- och passagerartågoperatörer dock ges utrymme och befogenheter att uppfylla kundernas förväntningar på marknader på lokal, nationell och
internationell nivå, både inom frakt- och passagerartransporter (3).

3.14. För att kunna uppnå sammanhängande gränsöverskridande tågtransporter för passagerare och frakt måste
man lösa problemen med systemens driftskompatibilitet och
nödvändiga modernisering. Kommittén välkomnar kommissionens avsikt att inom kort undersöka denna fråga.

(2) EGT C 138, 18.5.1999, s. 7.
(3) EGT C 202, 22.7.1999, s. 22.
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Luftfart
3.15. Nätverken för kontroll av luftfartstrafiken över Europa måste integreras helt och moderniseras snabbare. Detta blir
allt viktigare ju fler flygplan som trafikerar luftrummet. Effektiv
trafikplanering kommer att innebära fler nöjda resenärer och
minska miljöförstöringen.

3.16. Bättre luftfartskontroll är naturligtvis av betydelse,
men det är även viktigt att tillgången på flygplatskapacitet hela
tiden är större än efterfrågan. Finansieringen av flygplatser
bör vara öppen för insyn och inte ge upphov till orättvis
konkurrens.

3.17. Dålig tillgång på landnings- och starttider vid de
mest populära flygplatserna kan vara ett hinder för nya
flygoperatörers tillträde till luftfartsmarknaden. Kommissionen
måste se till att även nystartade företag kan få landnings- och
starttider.

3.18. Både resenärerna och samhället kommer att gynnas
av de lägre priser som konkurrensen på luftfartsmarknaden
medför. Det återstår dock fortfarande en del arbete innan man
i praktiken har uppnått fri konkurrens med rättvisa villkor.
Det är därför viktigt att kommissionen deltar i kontrollen av
konkurrensen på luftfartsmarknaden och ser till att konkurrensfördelarna kan åtnjutas i hela EU. Det är dessutom viktigt
att förstå hur liberaliseringen påverkar den sociala sektorn med
konsekvenser för sysselsättningen, kvaliteten och säkerheten.
Kommissionens meddelande om den europeiska luftfartsnäringen (1) analyserar olika aspekter av luftfartsmarknaden.

3.19. Det är även viktigt att se till att fördelarna med den
ökade konkurrensen inte bara slår igenom på linjer inom EU
utan också på flygningar till och från resten av världen.
Eftersom vi behöver ingå så kallade open skies-avtal är det
viktigt att kommissionen och medlemsstaterna enas om en
gemensam ståndpunkt.

Sjötransporter
3.20. Hamnar, vattenvägar och sjöfart är viktiga led i EU:s
transportnät. Kommissionen måste se till att konkurrensen
är hållbar, rättvis och säker på vattenvägarna och inom
hamnanläggningarna i anslutning till dem. ESK ser fram
emot förslagen om liberalisering av hamntjänsterna (2). Det
europeiska transportnätet är också i behov av effektiva vägoch järnvägsförbindelser till och från hamnarna.

(1) KOM(1999) 182 slutlig, Meddelande från kommissionen till rådet,
Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och
Regionkommittén — Den europeiska luftfartsnäringen: från inre
marknaden till globala utmaningar; ESK:s yttrande är under
utarbetande.
(2) EGT C 407, 28.12.1998, s. 92.

C 258/9

3.21. Även inre vattenvägar ingår i det transeuropeiska
transportnätet. Rehn-Donau-Rhone-förbindelsen är en viktig
del i transportnätet och EU bör särskilt beakta Donaus
ställning. För att kunna förbättra driftskompatibiliteten mellan
länderna är det viktigt att harmonisera vattenvägarnas operativa förutsättningar.
3.22. Beskattning av och bestämmelser för sjötransporter
skall bidra till att Europa (med höga standarder för fartyg och
besättning) förblir ett attraktivt flaggområde för fartygsflottor.
Det får dock inte leda till en skadlig skattekonkurrens i Europa.
3.23. I samband med utvidgningsplaner och anslutningsförhandlingar skall man också behandla säkerhetsnormerna
för vissa kandidatländers sjöfartsregister (t.ex. Malta och Cypern): Att nuvarande EU-normer uppfylls måste vara en
förutsättning för att länderna skall kunna ansluta sig till EU.

4. Allmänna frågor
4.1.
ESK har i tidigare yttranden (3) uppmärksammat följande frågor, varav vissa fortfarande är olösta:
4.1.1. Det är nödvändigt att vara mer uppmärksam på
strukturella förändringar i medlemsstaternas ekonomi och de
konsekvenser detta kan få för användningen av transporter
och utvecklingen av transportsätten.
4.1.2. Det är svårt att kombinera en liberal ekonomisk
politik, som syftar till säkerställa valfrihet och konkurrens på
transportområdet, med bidrag som gynnar vissa transporttyper.
4.1.3. Kommissionen försummar att offentliggöra uppgifter om den nuvarande användningen av de olika transportsätten i EU och om konsekvenserna av detta samt prognoser för
framtidens utbud av och efterfrågan på transporter, både inom
och utanför EU.
4.1.4. Kommissionen måste utarbeta detaljerade riktlinjer
vad gäller externa kostnader och miljöavgifter inom transportområdet.
4.2.
Kommissionen har hittills gjort stora framsteg med
prissättningsförslagen. Arbetet med att förbättra transportstatistiken har kommit långt, och kommittén hoppas att statistiken nu kommer att användas i större utsträckning. Vitboken
om rättvisa trafikavgifter (4) välkomnas, men framstegen kommer enligt tidsplanen att gå mycket långsamt.

(3) EGT C 39, 12.2.1996, s. 43; EGT C 352, 30.12.1993, s. 11.
(4) KOM(1998) 466 slutlig, Kommissionens vitbok om rättvisa
trafikavgifter: En modell för ett stegvist införande av gemensamma
avgiftsprinciper för transportinfrastrukturen i EU — ESK:s yttrande, EGT C 116, 28.4.1999.
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4.3.
Den gemensamma transportpolitiken kan bara fungera
effektivt om konkurrenslagstiftningen och övriga konkurrensregler tillämpas på rätt sätt. ESK välkomnar kommissionens
avsikter att förverkliga detta mål. Det är samtidigt viktigt att se
till att det alltid råder fri konkurrensen och rättvisa villkor
mellan olika transportsätt.

Integrering
4.4.
Integrering mellan olika transportsätt är grundläggande
för att kunna förverkliga ett effektivt transportsystem. Kommittén välkomnar kommissionens forskning om intermodalitet i anslutning till 5:e ramprogrammet (1). Det är också viktigt
att tekniska system som understöder transporterna i Europa
integreras bättre.
4.5.
ESK välkomnar också 5:e ramprogrammets nyckelåtgärder vad gäller möjligheterna att effektivisera de olika
transportmedlen och göra dem mer miljövänliga, särskilt
flygplan, fartyg, tåg och vägfordon. Bullerfrågan bör också tas
upp (2).
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kombinerade transporter, men oroas över att det inte verkar
leda till några konkreta resultat. Fysisk planering och kollektiva
transportsystem i stadsområden är i det sammanhanget av
grundläggande betydelse.
4.8.
En rättvis och effektiv prissättning är nödvändig för att
varje transportsätt skall bli så effektivt som möjligt och för att
uppnå en bättre balans mellan dem. Rent ekonomiskt är det
naturligtvis vägavgifterna som är den springande punkten.
Avgifterna kommer endast att gagna Europa om man kan
undvika att i onödan öka de totala transportkostnaderna, och
om man lyckas lösa problemet med personbilar som orsakar
trafikstockningar — och inte bara koncentrerar sig på nyttofordon.
4.9.
Med tanke på det som har sagts tidigare bör transeuropeiska godskorridorer särskilt tas i beaktande. Olika möjligheter för att upprätta internationella sammanhängande godskorridorer för väg- och järnvägstransporter (och flygtransporter)
bör undersökas, marknadsmekanismer för att fördela gods
mellan transportsätten bör tillämpas och varje systems kapacitet bör förbättras genom tekniska innovationer.
Ekonomisk och social sammanhållning

4.6.
Intelligenta transportsystem och elektroniska avgiftssystem finns på allt fler håll i Europa. Kommissionen hävdar
i sitt meddelande att den tekniska kompatibiliteten måste
garanteras, men detta presenteras som ett långsiktigt mål. Det
bör i stället betraktas som en mer angelägen fråga.
4.7.
I punkt 3.1 behandlades väg- och luftfartstransporternas fördelar och nackdelar. Även om vägtransporterna vid en
första anblick ofta är den mest användarvänliga och ekonomiska lösningen för transport av passagerare och gods, utgör
de på längre sikt en stor risk för miljön. En höjning av
vägtransportkostnaderna måste alltid genomföras på ett sätt
som inte skadar konkurrenskraften och som kan accepteras av
allmänheten. ESK stöder satsningarna på tekniska förbättringar
och utveckling av alternativa transportsätt.
4.7.1. De tekniska förbättringarna berör förbränningsmotorer, både vad gäller effektivare motorer och användningen
av ersättningsbränslen. Den gemensamma transportpolitiken
har hittills uppnått större utsläppsminskningar genom tekniska
bestämmelser än genom prissättning, och framstegen när det
gäller bränslecellteknik tyder på att reglerande organ bör
fortsätta påtryckningarna för tekniska förbättringar.
4.7.2. Utvecklingen av alternativa transportsätt innebär
integrering av de olika transportsätten och transportsättens
anpassning till moderna land- och vattenvägsbaserade fraktoch resemönster, så att vi alltmer sällan systematiskt väljer det
egna motorfordonet som enda transportmöjlighet. Kommittén
välkomnar det faktum att kommissionen lägger stor vikt vid

(1) EGT C 407, 28.12.1998, s. 123.
(2) Se ESK:s yttrande om Europeiska kommissionens grönbok om
framtida bullerpolitik; EGT C, 206, 7.7.1997.

4.10. Transporter spelar en nyckelroll för Europas integration. I meddelandet betonas detta i samband med de ekonomiskt sett svagare regionerna, men kommittén menar att
transporter även är viktiga för perifera regioner och regioner i
unionens yttersta randområden.
4.11. Bättre transportsystem är också viktigt för den sociala
sammanhållningen, eftersom det ger arbetstagarna större möjligheter att utnyttja olika arbetstillfällen, och arbetsgivarna får
tillgång till en bredare och mer varierad grupp av arbetstagare.
4.12. I de fall de offentliga tjänsterna har liberaliserats
måste man fortfarande vidta åtgärder för att undvika social
utslagning. De offentliga tjänsternas ansvar för samhällets
marginalgrupper får inte glömmas bort.
4.13. Det är viktigt att den sociala dialogen utvecklas fullt
ut, särskilt med hänsyn till den liberalisering som pågår inom
de flesta transportsektorer.
4.14. När bestämmelserna för arbetstid utvidgas till att gälla
även de transportsektorer som tidigare inte omfattats måste
säkerheten kunna garanteras utan att sysselsättningen påverkas
av onödiga bestämmelser och brist på flexibilitet (3).

(3) KOM(1998) 622 slutlig: ”Förslag till rådets direktiv om ändring av
direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens
förläggning i vissa avseenden för att täcka sektorer och verksamheter som inte omfattas av direktivet”, ”Förslag till rådets direktiv
om arbetstidens förläggning för mobila arbetstagare som utför
vägtransport och förare som är egenföretagare” och ”Förslag till
rådets direktiv om arbetstidens reglering för sjöfolk ombord på
fartyg som anlöper hamnar inom gemenskapen”; EGT C 138,
18.5.1999.
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4.15. Avskaffandet av skattefri försäljning inom EU får
ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga konsekvenser för
transportförbindelserna mellan länderna.
Extern effektivitet
4.16. I meddelandet läggs inte särskilt stort vikt vid internationella transportförbindelser med resten av världen, och heller
inte vid den ekonomiska betydelsen av effektiva handelsvägar.
4.17. Kommissionen betonar med rätta utvidgningens konsekvenser för transportsektorn. Vi står inför stora utmaningar
som kräver arbetsinsatser för att uppnå rättslig och teknisk
kompatibilitet. Investeringsstödet till Central- och Östereuropa
måste omfatta mer än de viktigaste förbindelserna mellan
städerna, så att kandidatländerna kan få hjälp med att undvika
de problem med den fysiska planeringen som har ökat
transporternas miljöpåverkan i EU:s medlemsstater. Järnvägarnas tillbakagång måste stoppas och de offentliga transportmedlen (i städerna) förbättras.
4.18. Den politik som förs gentemot kandidatländerna kan
också sträcka sig till grannländer i Medelhavsområdet och
områdena kring Svarta havet.
Säkerhet
4.19. Det är positivt att det läggs stor vikt vid utvärderingen
av säkerhetsåtgärdernas kostnadseffektivitet, eftersom det innebär att man kan utnyttja tillgängliga resurser på bästa möjliga
sätt. ESK välkomnar det faktum att luftfarts-, sjöfarts- och
vägtransportsektorerna fortfarande prioriteras. Utvecklingen
av programmet för utvärdering av nya bilar som klassificerar
fordon ur säkerhetssynpunkt (EURO-NCAP) bör fortsätta, och
man bör särskilt ägna sig åt att göra bilarna mindre farliga för
cyklister och fotgängare. Kommittén skulle även gärna se att
åtgärder för att förhindra trafikolyckor ånyo blir en viktig
fråga.
4.20. Eftersom tiotusentals människor dödas på gemenskapens vägar varje år måste säkerheten vara ett av de grundläggande elementen i samtliga aspekter av transportpolitiken.
Tidigare strategier har givit mycket goda resultat, men mer
ingående utvärderingar krävs för att kunna fastställa vilka
strategier som har varit mest effektiva. Även i den framtida

C 258/11

transportpolitiken bör man fokusera på säkerheten, som borde
ha en mer framträdande plats i kommissionens meddelande.
5. Slutsats
5.1.
ESK välkomnar denna möjlighet att granska den gemensamma transportpolitikens status. Kommittén har dock
ett antal förslag:
5.1.1. Såsom redan nämnts i avsnitt 2 ser kommittén gärna
att kommissionen ändrar inriktning på den gemensamma
transportpolitiken så att den fokuseras på ekonomiska, sociala
och miljömässiga mål.
5.1.2. Med en sådan förändring av målen anser ESK att
handlingsplanerna skulle kunna genomföras så snabbt och
dynamiskt som transportpolitikens betydelse kräver. Det skulle
i sin tur kunna leda till att transportsektorns stora potential att
skapa arbetstillfällen kan utnyttjas.
5.1.3. Framstegen vad gäller transportstatistiken är uppmuntrande, och kommittén hoppas att statistiken i större
utsträckning skall användas som stöd till transportpolitiken.
Det är troligt att en rapport som bygger på faktiska uppgifter
om de framsteg som gjorts skulle kunna öka takten på arbetet.
I detta sammanhang kan även utvärderingen och kontrollen
av projekt som finansieras av EU förbättras.
5.1.4. ESK konstaterar att ett antal frågor, särskilt vad gäller
transporter i städer och förorter, regleras enligt subsidiaritetsprincipen. Dessa frågor är emellertid så centrala för den
allmänna utvecklingen av transportpolitiken och de ekonomiska, sociala och miljömässiga målen som redovisats under
punkt 2.2.1–2.2.3 att både rådet och kommissionen måste ge
dem högsta prioritet.
5.1.5. Utvecklingen och omfattningen av privata persontransporter, dvs. personbilar, är vare sig de drivs med förbränningsmotorer eller ej en viktig strategisk fråga som måste
beaktas i den framtida transportpolitiken.
5.1.6. En av de viktigaste frågorna, som också faller inom
medlemsstaterna ansvarsområde, är politiken för den fysiska
planeringen: Om utnyttjandet av marken inte planeras i
enlighet med principen om hållbar rörlighet kommer den
gemensamma transportpolitikens mål förmodligen aldrig att
uppnås.

Bryssel den 7 juli 1999.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets
direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation av
livsmedel samt om reklam för livsmedel”
(1999/C 258/03)
Den 17 maj 1999 beslutade rådet att rådfråga Ekonomiska och sociala kommittén i enlighet med
artikel 95 i EG-fördraget om ovannämnda förslag.
Sektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som fick uppdraget att förbereda ärendet, antog
sitt yttrande den 1 juni 1999. Föredragande utan studiegrupp var Johannes Jaschick.
Vid sin 365:e plenarsession den 7–8 juli 1999 (sammanträdet den 7 juli) antog Ekonomiska och sociala
kommittén följande yttrande med 98 röster för, 1 emot och 4 nedlagda röster.
1.
Föreliggande förslag till kodifiering har utarbetats på
grundval av en konsoliderad version av rådets direktiv
79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om märkning och presentation
av livsmedel samt om reklam för livsmedel och detta direktivs
ändringsrättsakter. Det nya direktivet ersätter de olika direktiv
som är föremål för kodifieringsförfarandet.

2.
Ekonomiska och sociala kommittén ser positivt på
kommissionens förslag, eftersom kodifieringen uppfyller de
krav på överskådlighet och tydlighet som gäller för gemenskapslagstiftningen. En granskning av texten ger vid handen
att kommissionens förslag inte innebär några innehållsmässiga
ändringar, utan endast sådana formella ändringar som krävs i
enlighet med själva kodifieringsförfarandet.

Bryssel den 7 juli 1999.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning (EG) om
åtgärder för att främja bevarande och hållbar förvaltning av tropiska skogar och andra skogar i
utvecklingsländerna”
(1999/C 258/04)
Den 5 mars 1999 beslutade rådet att i enlighet med artikel 198 i EG-fördraget rådfråga Ekonomiska och
sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Sektionen för yttre förbindelser, som varit ansvarig för det förberedande arbetet i detta ärende antog sitt
yttrande den 9 juni 1999. Föredragande var Seppo Kallio.
Vid sin 365:e plenarsession 1999 den 7–8 juli 1999 (sammanträdet den 7 juli) antog Ekonomiska och
sociala kommittén enhälligt följande yttrande.
1. Inledning

1.1.
De tropiska skogarna är en viktig förnybar naturtillgång för utvecklingsländerna. De utgör en väsentlig del av
jordens biologiska mångfald. Jordens ekologiska jämvikt beror
i avgörande grad på att världens skogar växer, existerar och är
föremål för hållbar förvaltning. De tropiska skogarna är viktiga
för befolkningen i utvecklingsländerna och för den regionala
utvecklingen. Det internationella samarbetet bör i allt högre
grad arbeta för att principerna om ett hållbart skogsbruk skall
integreras i globala och regionala avtal och överenskommelser.

1.2.
EU bör genom egna insatser effektivisera åtgärderna
för att stoppa överdriven avverkning och skövling av de
tropiska skogarna i utvecklingsländerna. EU:s utvecklingsprogram måste stöda dessa målsättningar för att skydda, förnya
och förvalta de tropiska skogarna.

1.3.
Även den ökade efterfrågan på tropiskt trä i industriländerna har bidragit till överdriven avverkning i tropiska skogar,
vilket har försämrat den lokala befolkningens levnadsförhållanden. ESK har redan 1993 fäst uppmärksamhet vid dessa
problem i ett yttrande (1).

1.4.
I kommissionens nya förslag till rådets förordning är
avsikten att på nytt koncentrera och inrikta EU:s utvecklingsresurser på de tropiska skogarna. Förslaget går i rätt riktning
men inte tillräckligt långt när det gäller förnyelse och odling
av skogarna samt information om detta.

1.5.
Förslaget till rådets förordning bygger på budgetpost
B7–6201. Anslagen är avsedda för sådana gemenskapsåtgärder
som syftar till att bevara de tropiska skogarna och främja
deras hållbara utveckling och biologiska mångfald i syfte
att eftersträva en förbättring av livskvaliteten för skogarnas
invånare.

(1) EGT C 249, 13.9.1993, s. 3–5.

2. Allmänna kommentarer

2.1.
ESK vill uttrycka sin stora oro för de tropiska skogarnas
situation. Även om de internationella avtalen förutsätter en
hållbar förvaltning av tropiska skogar, fortsätter förstörelsen
av dessa fortfarande i många utvecklingsländer.

2.2.
Kommissionens förslag av den 3 februari 1999 till
rådets nya förordning om tropiska skogar är en välkommen
åtgärd. Den är en logisk fortsättning på EU:s anmärkningsvärda
framgångar under den senaste tiden, t.ex. utvärderingen av
EG:s program för utvecklingsländerna på skogsområdet i
juli 1998 (Evaluation of the Forestry Component of EC
Programmes in Developing Countries). En annan milstolpe är
EG:s handbok för skogsvård, Forestry Manual (Guidelines för
Forestry Sector Development Cooperation), som behandlar
riktlinjerna för utvecklingssamarbetet på skogsvårdens område. Dess första del utkom i oktober 1996. Till de viktigaste
publikationerna hör även The EU Tropical Forestry Sourcebook, EU:s källskrift om tropiska skogar från 1998, i vilken
det finns ett sammandrag av åtgärder som vidtagits av EU:s
organ och av medlemsstaterna när det gäller förvaltning av de
tropiska skogarna.

2.3.
En mycket positiv aspekt i kommissionens förslag är
att man noterar den utveckling som skett i den globala
skogspolitiken efter FN:s miljö- och utvecklingskonferens
(UNCED) i Rio de Janeiro 1992. Den mellanstatliga skogspanelen (IPF, Intergovernmental Panel on Forests) har koordinerat
skogssektorn globalt 1994–1997 och regeringarnas skogsforum (IFF, Intergovernmental Forum on Forests) är numera det
ansvariga koordinerande organet i FN.

2.4.
I ovan nämnda utvärdering har EU:s program för
utvecklingsländerna på skogsområdet bedömts. Här ingår
detaljerade och konkreta rekommendationer för kommande
åtgärder. Den viktigaste slutsatsen är att det behövs en allmän
och enhetlig EU-politik för tropiska skogar. Utvärderingen
stöder klart det allmänna målet i EU:s handbok för skogsvård
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som är att sammanföra alla EU-åtgärder när det gäller tropisk
skogsvård. Detta skulle täcka alla områden och gagna alla
finansieringsmedel och alla enheter (Evaluation of the Forestry
Component, Synthetic Report, s. 23). Detta är en bättre bas
för en ny politik än rådets förordning från 1995, vars
giltighetstid förlängs genom det aktuella förslaget till förordning.

2.5.
Det konstaterades i inledningen att förslaget till förordning styr tillämpningen av budgetpost B7–6201. Därför
bör anmärkningarna under budgetposten tas på allvar. Den
viktigaste anmärkningen rör avsaknaden av en prioritetsordning för projektets åtgärder även om tyngdpunkten allmänt
taget ligger på bevarande av tropiska skogar. Vissa ansträngningar riktar sig även till en hållbar förvaltning av skogarna,
till ökad kapacitet och till forskning. Det är särskilt viktigt att
budgetpost B7–6201 och annan EU-finansiering används till
att stöda verksamheten på regional och lokal nivå.

2.6.
I utvärderingen konstateras dessutom att rådets förra
förordning från 1995 koncentrerade sig mer på bevarande av
de tropiska skogarna än på skogarnas produktionsförmåga.
I utvärderingen rekommenderas tillvägagångssättet i EU:s
handbok för skogsvård där man mer balanserat än tidigare
granskar skogarnas ekologiska, ekonomiska och sociokulturella aspekter.
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3.3.
Enligt ESK är det omöjligt att driva en bred politik för
tropiska skogar om man inte beaktar vikten av de traditionella
och nya jordbruks- och skogsvårdssystemen eller av enskilda
träd och skogspartier, vilka utgör en väsentlig del av utvecklingsländernas jordbrukssystem och ofta dominerar utbudet
på utvecklingsländernas skogsbruksprodukter. På samma sätt
borde man beakta att buskvegetationen kan utgöra en viktig
källa för skogsprodukter. Buskar definieras inte som skog men
används som bränsle i många av de fattiga tropiska länder som
mest behöver EU:s stöd. Det är en av de viktigaste formerna av
utvecklingssamarbete i skogssektorn att göra ifrågavarande
torra områdens växtlighet produktiv.

3.4.
Även om odlingen av tropiska skogar för närvarande
utgör mindre än 2 % av de tropiska skogarnas areal, ökar dess
betydelse successivt såväl när det gäller landsbygdssamhällenas
tillgång på trä och industrins tillgång på råmaterial som när
det gäller bindningen av kol. EU:s politik för tropiska skogar
bör ovillkorligen omfatta de miljömässiga och socioekonomiska följderna av odling av tropisk skog såväl på
regional som på global nivå. En sådan linjedragning skulle
harmoniera med andra dokument som EU godkänt, t.ex.
UNCED:s skogsprinciper (Forest Principles) — som inte är
juridiskt bindande — och slutrapporten från regeringarnas
skogspanel (IPF) 1997. EU-länderna hade en central roll då
ifrågavarande rapporter skrevs.

3.4.1. ESK föreslår att det i artikel 2, andra punkten, ännu
tydligare skall framhållas hur viktigt det är att förbättra
skogarnas tillstånd såväl genom att låta dem förnyas på
naturlig väg som genom att plantera träd på hyggen och i
övrigt utsatta skogsområden.
3. Särskilda kommentarer

3.1.
ESK anser att kommissionens förslag inte till alla delar
återspeglar EG:s ståndpunkt i handboken för skogsvård, i
vilken temana för skogsvårdssamarbetet är mångsidiga och
sammanknyts på ett hierarkiskt sätt. Det första grundtemat är
institutionellt. Med andra ord hänför det sig till politiken och
till institutionerna. Det andra grundtemat omfattar skogsresurserna och deras användning, vilket kan indelas i bevarande,
hållbar förvaltning, odling av nya skogar, avverkning och
reglering (t.ex. ett intyg för skogsvård och produkter). Det
tredje temat omfattar kunskap och kunnande, särskilt utbildning, forskning och information inom skogssektorn. Enligt
ESK:s förmenande skall EU:s åtgärder för tropiska skogar
lika starkt beakta alla delområden inom hållbar skogsvård
(ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter).

3.5.
ESK vill fästa särskild uppmärksamhet vid artikel 4. EU
borde frimodigare föra fram målet för EU:s stöd att minska de
negativa följderna avodling av tropiska skogar. EU borde
särskilt satsa på att skapa och genomföra nationella skogsprogram och nationell skogspolitik i utvecklingsländerna. Skogsbruket måste erkännas som en samhälleligt värderad och viktig
del av näringspolitiken. Skogsbruket i utvecklingsländerna
måste utökas och effektiviseras. Också möjligheterna att
använda ursprungliga trädslag måste förbättras. Samtidigt bör
man undersöka olika hållbara användnings- och utvecklingsformer i områden med naturskog. ESK vill också påminna om
målen i International Tropical Timber Agreement.

4. Slutsatser
3.2.
För att alla delområden inom hållbar skogsvård bättre
än tidigare skall beaktas, föreslår ESK att definitionerna i
artikel 2 skrivs om på följande sätt: ”… naturliga eller delvis
naturliga eller planterade primära eller sekundära skogsekosystem, slutna eller öppna skogsformationer, i såväl torra som
nederbördsrika områden samt träd och buskar på odlingsmark
och i andra ekosystem utanför skogen av vilka skogsprodukter
utvinns”.

4.1.
ESK anser att de grundläggande linjerna i kommissionens dokument är riktiga och att de bör understödas. Förslaget
bör dock klarare ansluta sig till de skogspolitiska processer
som leds av FN. Överensstämmelsen mellan EU:s beslut och de
internationella avtalen bör förbättras.
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4.2.
ESK betonar fortfarande behovet av att precisera
definitionen av hållbar skogsförvaltning även i utvecklingsländernas egna skogspolitiska mål och program.

4.5.
Kommittén hoppas att EU:s utvecklingsresurser i högre
grad styrs till forskning, utbildning och information vars
primära nytta bör komma den lokala befolkningen till del.

4.3.
Då EU-program planeras och genomförs bör de lokala
arbetstagarnas och andra befolkningsgruppers behov i högre
grad beaktas.

4.6.
ESK föreslår ytterligare satsningar i projekt som i
utvecklingsländerna skapar och utvecklar även nationella
skogspolitiska program för hållbar skogsförvaltning. Genom
dessa åtgärder skall man sträva efter att skapa nya arbetsplatser
i utvecklingsländerna och förbättra nivån på utbildning, socialpolitik och arbetarskydd.

4.4.
Kommittén föreslår att EU:s utvecklingsprogram för
tropiska skogar klart anknyts till förpliktelserna i multilaterala
internationella avtal, t.ex. Riodeklarationen, Agenda 21 samt
Världshandelsorganisationen WTO:s avtal.

4.7.
Slutligen stöder ESK EU:s mål att skapa ett brett
internationellt skogsavtal som skulle bli en grund för en hållbar
förvaltning och användning av tropiska skogar samt en grund
för gemensamma kriterier i utvecklingssamarbetet.

Bryssel den 7 juli 1999.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning (EG) om
åtgärder för att främja en fullständig integrering av miljöaspekterna i utvecklingsprocessen i
utvecklingsländerna ” (1)
(1999/C 258/05)
Den 5 mars 1999 beslutade rådet att i enlighet med artikel 198 i EG-fördraget rådfråga Ekonomiska och
sociala kommittén om ovannämda förslag.
”Utrikesrelationerna”-sektionen, som ansvarat för det förbererande arbetet, antog sitt yttrande den 9 juni
1999. Föredragande var A.A. Jaarsma.
Vid sin 365:e plenarsession den 7–8 juli 1999 (sammanträdet den 7 juli 1999) antog Ekonomiska och
sociala kommittén följande yttrande med 110 röster för och 2 nedlagda röster.
1. Inledning
1.1.
Rådet ser förslaget som ett mycket viktigt instrument
för att gemenskapen skall kunna uppfylla sina rättsliga och
politiska åtaganden när det gäller att skydda miljön i samband
med en hållbar utveckling.
1.2.
Syftet med förslaget är att garantera att den verksamhet
som genomförts enligt rådets förordning (EG) nr 722/97 av
den 22 april 1997 kan fortsätta efter det att den löper ut den
31 december 1999.
1.3.
I det ekonomiska samarbetet och utvecklingssamarbetet ingår ett klart åtagande i fråga om miljöskydd och en hållbar
utveckling. Artiklarna 177 och 174 i Amsterdamfördraget
(f.d. artiklarna 130u och 130r i EG-fördraget) är av särskild
betydelse i sammanhanget.
1.4.
Internationellt sett är gemenskapens åtaganden i samband med Förenta nationernas konferens om miljö och
utveckling (UNCED) i Rio de Janeiro 1992 och den utveckling
som ägt rum sedan dess av särskild betydelse.

geografiska) instrumenten som ingår i gemenskapens utvecklingssamarbete. Den kommer på så sätt att säkerställa den
önskvärda komplementariteten.
1.8.
I detta förslag till förordning anges ramarna för
förvaltning av budgetpost B7-6200, som är det mest specifika
finansieringsinstrumentet som står till EU:s förfogande för
genomförande av dessa åtaganden.
1.9.
Detta instrument har utvecklats så att huvudsakligen
två typer av verksamheter finansieras:
— Pilotprojekt i utvecklingsländerna.
— Utarbetande av riktlinjer och instrument för verksamheten.
1.10. På så sätt främjas den vedertagna principen att alla
utvecklingsprojekt bör vara hållbara.

2. Mål och medel

1.5.
Gemenskapen är part i flera multilaterala miljöavtal,
till exempel konventionen om biologisk mångfald, ramkonventionen om klimatförändringar och konventionen för bekämpning av ökenspridning. Genom dessa konventioner
åläggs gemenskapen att hjälpa parterna i utvecklingsländerna
att uppfylla sina åtaganden.

2.1.
Anslaget till budgetpost B7-6200 är avsett att finansiera program som syftar till att stödja utvecklingsländerna i deras
ansträngningar att integrera miljöaspekterna i utvecklingsprocessen. Det bistånd och den sakkunskap som ställs till förfogande skall komplettera och förstärka de andra instrumenten
inom ramen för utvecklingssamarbetet. Anslagen gagnar både
direkt och indirekt de berörda parterna i utvecklingsländerna.

1.6.
Gemenskapen har dessutom anslutit sig till strategin
inför det tjugoförsta århundradet (”Shaping the 21st century”),
som antagits av OECD/DAC och som innehåller en uppmaning
att stödja genomförandet av nationella strategier för hållbar
utveckling i alla länder senast år 2005.

2.2.
Åtgärderna syftar till att utforma och främja riktlinjer,
strategier, instrument och teknik till förmån för en hållbar
utveckling.
2.3.

1.7.
Att införliva miljödimensionen i utvecklingsländernas
utvecklingsprocess är en viktig princip i gemenskapens utvecklingssamarbete. Denna integrering är en dynamisk, kontinuerlig process. Den föreslagna förordningen syftar till en effektiv
integrering av miljödimensionen i de andra (i synnerhet

(1) EGT C 47, 20.2.1999, s. 10.

Rådets verksamhet skall täcka följande områden:

— Globala miljöfrågor.
— Miljöfrågor av gränsöverskridande karaktär, särskilt vattenoch luftföroreningar.
— Miljökonsekvenser av utvecklingsländernas integrering i
världsekonomin.
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— Den makroekonomiska politikens och sektorpolitikens
konsekvenser för miljön i utvecklingsländerna.
— Hållbar förvaltning och hållbart utnyttjande av naturresurserna och miljöresurserna inom ekonomins samtliga produktionssektorer.
— Bevarande av den biologiska mångfalden.
— Vattenfrågor.
— Förvaltning av kustområden.

C 258/17

3.5.
Mot bakgrund av de begränsade medel gemenskapen
ställer till förfogande och möjligheten att medfinansiera utformningen av riktlinjer och instrument genom Europeiska
utvecklingsfonden och fonderna för ALA- och MEDprogrammen, och med tanke på att det är svårt för små,
nyskapande, lokala pilotprojekt (i synnerhet inom icke-statliga
organisationer) att få anslag från större fonder, rekommenderar
kommittén att man i förordningen åtminstone i lika utsträckning betonar finansiering av pilotprojekt.
3.6.
Enligt kommitténs uppfattning är det nödvändigt att
man genom förordningen tillgängliggör gemenskapens begränsade medel på ett sådant sätt att de kan utnyttjas med
största effektivitet.

— Bekämpning av ökenspridning.
— Miljöproblem i städerna.
— Hållbar framställning och hållbart utnyttjande av energi.
— Hållbara produktions- och konsumtionsmönster.
2.4.
Eftersom integreringen av miljöaspekterna i alla politikområden är ett åtagande på lång sikt föreslås förordningen få
obegränsad giltighet.
2.5.
En översikt ges över den nuvarande förordningens
kostnadsfördelning för åren 1998 och 1999. För 1998 ställdes
totalt 15 miljoner ecu till förfogande (5 miljoner för riktlinjer
och instrument och 10 miljoner för pilotprojekt) och för
1999 totalt 16 miljoner euro (7 miljoner för riktlinjer och
instrument och 9 miljoner för pilotprojekt).

3. Allmänna kommentarer
3.1.
Kommittén välkomnar att rådets tidsbegränsade förordning (EG) 722/97 ersätts av en förordning på obegränsad
tid. För att kunna införliva miljöaspekten i utvecklingsprocessen krävs en strategi som sträcker sig över flera år.
3.2.
Man betonar att det är nödvändigt att på ett effektivt
sätt införliva miljöaspekten i de andra instrument som ingår i
gemenskapens utvecklingssamarbete. Även om det faller utanför föreliggande förordnings tillämpningsområde, anser kommittén, delvis mot bakgrund av artiklarna 177 och 174 i
Amsterdamfördraget, att förordningen inte enbart bör gälla
gemenskapens instrument och projekt, utan även medlemsstaters och icke-statliga organisationers instrument och projekt
som finansieras genom EU-medel.

3.7.
Man kan knappast undvika att eftersträva ett stort antal
målsättningar med förordningen. För att man på ett effektivt
sätt skall kunna genomföra dessa målsättningar anser kommittén dock att man bör ställa upp prioriterade målsättningar
som sträcker sig över en fyraårsperiod. Dessa kan eventuellt
justeras efter halva tiden. Det är mycket viktigt att regelbundet
justera prioriteringarna eftersom det är fråga om en förordning
som är giltig på obegränsad tid. Dessutom är det tänkt att
kommissionen först fyra år efter det att förordningen trätt i
kraft skall lägga fram en allmän utvärdering av de åtgärder
som finansierats av gemenskapen inför Europaparlamentet
och rådet tillsammans med förslag om förordningens fortsatta
giltighet (se artikel 10 i förordningen).
3.8.
Det är viktigt att man tydligt och på ett tidigt stadium
offentliggör dessa prioriteringar, så att de som söker anslag för
projekt är medvetna om urvalskriterierna.
3.9.
Kommittén konstaterar att ett stort antal projekt
lämnats in inom ramen för den nuvarande förordningen, och
väntar sig att intresset är lika stort när det gäller den nya
förordningen. Inlämning av kompletta projektförslag innebär
stort arbete såväl för dem som lämnar in förslagen som för
dem som bedömer förslagen. Eftersom det är nödvändigt att
begränsa antalet projekt som godkänns går en stor del av det
arbete som utförs förlorat. Kommittén rekommenderar att
man systematiserar bruket av så kallade projektprofiler och att
man i synnerhet erbjuder de organisationer som ansöker om
anslag till pilotprojekt möjligheten att lämna in förslag i vilka
de sökande i stora drag redogör för projektet (mål, område,
partner, budget, tidsplan). På så sätt kan man göra ett första
urval av potentiella projekt. Dessa kan därefter kompletteras
och lämnas in för slutgiltig bedömning.
3.10. En annan rekommendation skulle kunna vara att
man erbjuder avtalspartner, och då i synnerhet icke-statliga
organisationer som kommissionen länge har haft ett gott
samarbe med, ett programkontrakt för genomförande av
ett helt paket av småprojekt som faller inom ramen för
förordningen.

3.3.
Enligt kommitténs uppfattning ligger de medel som är
tillgängliga för genomförandet av denna förordning inte i linje
med gemenskapens åtaganden inom ramen för internationella
avtal.

4. Särskilda kommentarer

3.4.
Gemenskapens begränsade medel är ytterligare en
anledning att i större utsträckning än tidigare främja införlivandet av miljöaspekten i andra stödprogram för utveckling.

4.1.
Kommittén anser att man i punkt två i förordningen
förutom atmosfär, hydrosfär och biologisk mångfald även bör
nämna mark.
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4.2.
Kommittén ställer sig positiv till artikel 2.3, andra
strecksatsen, som innebär att det är möjligt att finansiera
program för att bygga upp den institutionella och operativa
kapaciteten hos de aktörer som deltar i utvecklingsprocessen,
men anser att man bör lägga till följande: ”och främja
samarbete mellan dessa aktörer”. I praktiken har bristen på
finansieringsmöjligheter ofta visat sig vara ett problem.
4.3.
Av artikel 4.1 i förordningen framgår att ”med undantag av yrkesutbildnings-, utbildnings- och forskningsprogram
kan dessa kostnader dock i allmänhet täckas endast i inledningsfasen”. Denna inledningsfas är dock svår att definiera.
Dessutom dröjer det ofta länge innan ett projekt ger märkbart
resultat.
4.4.
I artikel 4.3 i förordningen fastställs att ”samfinansiering med andra bidragsgivare, särskilt med medlemsstaterna
och de berörda internationella organisationerna, kan eftersträvas”. Kommittén föreslår att meningen ändras enligt följande:
”Samfinansiering med andra bidragsgivare kan eftersträvas,
särskilt med medlemsstaterna, berörda internationella organisationer och icke-statliga organisationer.”
4.5.
Kommittén ställer sig positiv till artikel 6.2, av vilken
framgår att om bidraget till en särskild åtgärd som finansieras
med stöd av denna förordning överstiger 2 miljoner euro per
åtgärd, skall beslut fattas enligt det förfarande som föreskrivs i
artikel 7.
4.6.
Kommittén uppskattar att kommissionen i artikel 6.3
fastställer en marginal på 20 % för överskridande eller extra
behov. Detta ökar flexibiliteten.
4.7.
Av artikel 9 framgår att kommissionen efter varje
budgetår skall lägga fram en årsrapport för Europaparlamentet
och rådet. Denna årsrapport skall innehålla en översikt över
de åtgärder som finansierats under året och en utvärdering av
genomförandet av förordningen. Ekonomiska och sociala
kommittén rekommenderar kommissionen att offentliggöra
denna årsrapport tillsammans med information om den regelbundna justering av prioriteringar som föreskrivs i artikel 3.7
och 3.8 i detta yttrande. ESK tar gärna själv del av denna
rapport och information. Eftersom det är fråga om en förordning med obegränsad giltighet föreslår kommittén att man vid
behov ser över förordningens målsättningar och ändamålsenlighet.
4.8.
I artikel 9 fastställs att man regelbundet skall utvärdera
de åtgärder som gemenskapen finansierar. Kommittén anser
att denna utvärdering bör ges adekvat publicitet. Man kan
nämligen dra stor lärdom av utvärdering av projekt, i synnerhet
när det gäller nyskapande projekt.
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4.9.
Av artikel 9.3 framgår att kommissionen senast en
månad efter det att den fattat sitt beslut skall informera
medlemsstaterna om godkända åtgärder och projekt. Kommittén anser att detta bör gälla alla de aktörer som omnämns i
artikel 3 som inlämnat ansökan om anslag till en åtgärd eller
ett projekt.

5. Slutsatser
5.1.
Kommittén anser att den föreslagna förordningen är
av stor betydelse för att man med framgång skall kunna
integrera miljöaspekten i utvecklingsprocessen i utvecklingsländerna, men är av den uppfattningen att de medel som är
tillgängliga för genomförandet av denna förordning inte
ligger i linje med gemenskapens åtaganden inom ramen för
internationella avtal. Dessutom betonar kommittén diskrepansen mellan de begränsade medel som står till buds och det
stora antal ansökningar som årligen lämnas in.
5.2.
Mot bakgrund av de begränsade medel gemenskapen
ställer till förfogande och möjligheten att medfinansiera utformningen av riktlinjer och instrument genom Europeiska
utvecklingsfonden och fonderna för ALA- och MEDprogrammen, och med tanke på att det är svårt för små,
nyskapande, lokala pilotprojekt (i synnerhet inom icke-statliga
organisationer) att få anslag från större fonder, rekommenderar
kommittén att man i förordningen åtminstone i lika utsträckning betonar finansiering av pilotprojekt. Tack vare utvecklingen av särskilda instrument, till exempel ”projektprofiler” och
”programavtal” (det senare med avtalspartner — i synnerhet
med icke-statliga organisationer — som kommissionen länge
har haft ett gott samarbete med) kan kommissionen underlätta
arbetsbördan för båda parter (avtalspartner och kommissionen).
5.3.
Med hänsyn till kommissionens huvudansvar, skyldighet att säkerställa öppenhet och pålitlighet, samt med avseende
på spridning av erfarenheter bör alla dokument som utarbetas
inom ramen för denna förordning offentliggöras. Detta gäller
främst dokument angående politiska prioriteringar, utvärderingar av åtgärder som finansieras av gemenskapen samt
årsrapporter. ESK tar gärna själv del av denna rapport och
information om den regelbundna justeringen av prioriteringarna. Eftersom det är fråga om en förordning med obegränsad
giltighet föreslår kommittén att man vid behov ser över
förordningens målsättningar och ändamålsenlighet.

Bryssel den 7 juli 1999.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:
— ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för
förebyggande och kontroll av viss transmissibel spongiform encefalopati”, och
— ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/68/EEG
i fråga om skrapie”
(1999/C 258/06)
Den 22 juni 1999 beslutade rådet i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget att rådfråga Ekonomiska och
sociala kommittén om ovannämnda förslagen.
Sektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som ansvarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 1 juni 1999. Föredragande var Manuel Ataı́de Ferreira.
Vid sin 365:e plenarsession den 7–8 juli 1999 (sammanträdet den 7 juli 1999) antog Ekonomiska och
sociala kommittén följande yttrande (82 röster för, 13 mot och 14 nedlagda röster).
1. Inledning

1.1.
Med artikel 95 som rättslig grund föreslår kommissionen att Europaparlamentet och rådet antar följande rättsakter:

1.1.1. Förordning om fastställande av bestämmelser för
förebyggande och kontroll av viss transmissibel spongiform
encefalopati (TSE).

åtgärder omgående. Förslaget till förordning är därför mycket
välkommet. Förordningen kan garantera enhetliga insatser i
hela EU och i tredje land samt en samordnad insats för skydd
av folkhälsan utan att skapa konkurrenssnedvridningar. Den
kan också snabbt uppdateras och förbättras mot bakgrund av
de förväntade framstegen inom forskningen.

1.4.
Undersökningar har visat att möjligheten att BSE (1)
även kan förekomma hos får och getter inte längre är ett rent
teoretiskt antagande. Formen av BSE hos dessa idisslare liknar
i mycket hög grad skrapie och det går inte att utesluta vare sig
vertikal eller horisontell överföring (2) mellan dessa djurarter.

1.1.2. Direktiv om ändring av rådets direktiv 91/68/EEG i
fråga om skrapie.

1.2.
De föreslagna åtgärderna ligger i linje med åtagandena
i kommissionens slutrapport till Europaparlamentets tillfälliga
utskott för uppföljning av rekommendationerna beträffande
BSE.

1.4.1. Risken för överföring verkar inte bara utgå från
produkter av nötkreatur, utan också via produkter av andra
idisslare. Därför bör ytterligare åtgärder övervägas.

1.2.1. De förebyggande åtgärderna för att förhindra att
varianten av sjukdomen utvecklas hos människan har varit
otillräckliga, eftersom unionen inte lyckats bli fullvärdig medlem i Internationella byrån för smittsamma sjukdomar (OIE)
och då rådet dess värre inte visat tillräcklig respekt för
medborgarnas intressen och hälsa när det gäller att dra tillbaka
specificerat riskmaterial från livsmedels- och djurfoderkedjan.

1.5.
En övergripande lagstiftning om TSE, med artikel 95 i
EG-fördraget som rättslig grund, är utan tvivel både motiverad
och korrekt. Det är dock beklagligt att förslagen inte lagts
fram i ett tidigare skede. Kommittén beklagar också att
kommissionens handläggning av BSE-problematiken varit relativt släpphänt. Kommissionen har tagit alltför lång tid på sig
när det gäller att utarbeta ovannämnda rekommendation och
har inte reagerat särskilt snabbt på rådets vägran att anta
rekommendationen. I fråga om förebyggande åtgärder är det
alltid bättre att förekomma än att förekommas.

1.3.
Vetenskapliga styrkommittén yttrade sig i januari 1998
om de specifika geografiska riskerna och kommissionen antog
i juli samma år en rekommendation i frågan, enligt vilken vissa
medlemsstater inte agerat tillräckligt skyndsamt.

1.5.1. Kommittén ifrågasätter också vissa åtgärder, med
hänsyn till behovet av att förebygga sjukdomen maximalt och
eftersom de förebyggande åtgärderna och folkhälsan måste
sättas före eventuella särintressen.

1.3.1. För närvarande bedrivs forskning på olika nivåer.
Forskningsprojektens karaktär och komplexitet innebär dock
att det ännu inte finns några resultat tillgängliga; behovet av
att förebygga sjukdomen bör dock föranleda genomgripande

(1) Se ”The Lancet”, volym 353, 13.2.1999.
(2) Se ”Den andra halvårsrapporten om uppföljningen av BSE” —
KOM(1998) 598 slutlig, s. 30.
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1.6.
Förslaget till förordning utgör ett försök till kodifiering
och lämnar samtidigt utrymme för fortsatta förbättringar
under lagstiftningsperioden och för en framtida anpassning
genom ett enklare förfarande. De föreslagna åtgärderna gäller
förebyggande, kontroll och utrotning av de vanligaste formerna av TSE avseende livsmedel och djurfoder. Industriprodukter,
kosmetika, läkemedel och medicintekniska produkter omfattas
inte av bestämmelserna.

1.7.
Djuravfall (vars undanröjande utgör ett allvarligt problem), gelatin och talg kommer att regleras i särskild lagstiftning.

1.7.1. Det råder viss tveksamhet kring vid vilken temperatur
prion utrotas (1). Det krävs också forskning kring miljöproblemen med anledning av otillräckliga lagermöjligheter och
på grund av att avfallsmaterialet inte förstörs helt under
riskhanteringen. Kommittén hoppas att kommissionen kommer att utarbeta ett förslag till förordning såsom rättslig
ram, för att man på ett effektivt sätt skall kunna garantera
människors och djurs hälsa samt ett fullgott miljöskydd.

10.9.1999

1.11.1. Eftersom lagstiftningsproceduren kommit igång så
sent, återstår det mycket kort tid — det måste sägas —
för gemenskapens och medlemsstaternas institutioner att
genomföra och kontrollera samtliga förfaranden och arbetsmetoder, i syfte att se till att förordningen kan tillämpas på ett
korrekt sätt.

1.11.2. Allt detta förutsätter en stark politisk vilja hos
samtliga berörda parter och ett beslutsamt agerande på
samtliga myndighetsnivåer, eftersom det finns stora organisatoriska brister inom EU i fråga om såväl kontroll och
utvärdering som bestraffning av oegentligheter.

1.12. Kommittén som nyligen ställde sig positiv till ”ett
totalförbud mot kött från däggdjur och benmjöl i djurfoder” (3)
förespråkar att det görs en översyn av förslaget till förordning
på grundval av nedanstående kommentarer.

2. Särskilda kommentarer till förslaget till förordning
1.7.2. Kommittén efterlyser också en uppdatering och
kodifiering av den rättsliga ramen för gelatin och talg samt ett
ökat folkhälsoskydd i detta avseende.

1.8.
Samma bestämmelser gäller för import från och export
till tredje land, vilket kommittén anser vara rättvist och korrekt.

1.9.
Redan i juli 1996 ställde sig kommittén positiv till att
förbjuda produktion av och handel med alla former av
kött- och benmjöl avsedda för idisslare, vilket framhölls i
kommitténs yttrande ”De många konsekvenserna av krisen
med bovin spongiform encefalopati (BSE) inom EU” (2). Kommittén ansåg också att man borde undersöka möjligheterna att
utvidga förbudet till att även omfatta andra djur än idisslare.
Detta skulle åtföljas av tillförlitliga system för produktion av
djurfoder avsett för husdjur och djur i fångenskap. Kommittén
efterlyste också ett förbud mot spridning och saluföring av
högriskprodukter enligt WHO:s klassificering.

1.10. Genom att anta förslaget till förordning kommer EU
officiellt att förfoga över medel som möjliggör snabba åtgärder.

1.11. Förslaget till förordning består av åtta kapitel samt tio
bilagor och kommer att träda i kraft den 1 juli 2000 (på grund
av skillnaderna i de olika språkversionerna enligt muntlig
information från kommissionen), dvs. tjugo dagar efter publicering. Det vore önskvärt om gemenskapens institutioner
kunde enas om ett tidigare datum för när förordningen skall
träda i kraft.

(1) ”Symposium on prion and lentiviral diseases”, augusti 1998, Reykjavik,
Island.
(2) EGT C 295, 7.10.1996, s. 55.

2.1.
Artikel 3 och bilaga I innehåller en rad definitioner
och förklaringar som syftar till att underlätta tolkningen av
förordningen. Vissa definitioner måste kompletteras. Alternativt måste de olika språkversionerna ses över mer noggrant. En
del begrepp måste definieras närmare och dubbelkontrolleras
mot varandra (till exempel begreppen ”geografiskt område”
och ”geografiskt område för strukturåtgärder”).

2.2.
Artikel 4 ger kommissionen befogenheter att vidta
skyddsåtgärder, om risken för överföring av transmissibel
spongiform encefalopati hotar människors eller djurs liv
eller hälsa och om den behöriga nationella myndigheten
underskattat eller ignorerat denna risk. Kommissionen kan
agera på eget initiativ eller på begäran av en annan medlemsstat.

2.2.1. Detta är ett viktigt instrument för skyddet av folkhälsan och för den inre marknadens funktion. Därför är frågan
om denna föreskrifts verkan motiverad, för att inte tala om de
problem som verkar komma sig av ett otillräckligt samarbete
mellan kommissionens generaldirektorat å ena sidan och
kommissionen och medlemsstaterna å andra sidan. Kloka
bestämmelser är meningslösa, om de inte tillämpas snabbt och
korrekt. Utan att glömma ständiga veterinärkommitténs ansvar
vill kommittén uttrycka sin oro över att de mekanismer som
reglerar ansvarsfördelningen inte fungerar i tillräcklig grad.

2.3.
Kapitel II handlar om fastställandet av BSE-status och
utgör kärnan i det system som skall införas.

(3) EGT C 101, 12.4.1999, s. 89.
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2.3.1. Gemenskapens medlemsstater och berörda länder
utanför EU skall lämna in en ansökan om riskklassificering för
hela eller delar av det egna territoriet på grundval av de
uppgifter som fastställs i förordningen (bilaga II, kapitel A).
Om de inte gör detta kommer kommissionen att göra en
inofficiell klassificering på grundval av de uppgifter som finns
tillgängliga, efter att ha rådfrågat den behöriga kommittén.
Beträffande de uppgifter som skall lämnas in av medlemsstaterna framhåller kommittén följande:

C 258/21

2.5.1.1. Indelningen bör i konsekvens med kapitlet om BSE
i de internationella djurhälsobestämmelserna göras i följande
länder- eller regionkategorier:
— BSE-fritt land eller BSE-fri zon,
— provisoriskt BSE-fritt land eller provisoriskt BSE-fri zon,
— land eller zon med ringa förekomst av BSE,

2.3.1.1. Begreppet ”geografiskt område” (bilaga II, kapitel A, punkt 2 b) definieras inte i bilagan och bör förtydligas
(jfr punkt 7 d). Man bör hålla i minnet att begreppet ”område
för sanitära åtgärder” också används på detta område (ADNS
Animal Disease Notification System) i samband med nätverket
för datautbyte mellan veterinärmyndigheter (Animo). Överlappningar uppmuntrar bedrägerier och skapar onödiga svårigheter för lantbrukare.

— land eller zon med hög förekomst av BSE.
2.5.2. I EG-fördraget (artikel 95.3) heter det att ”Kommissionen skall i sina förslag ... om hälsa, ... miljö och konsumentskydd utgå från en hög skyddsnivå ...”.

2.3.1.2. Punkt 6 g behandlar ”stammar av smittämnena för
BSE och skrapie”. Eftersom det finns flera olika former av
skrapie, och lagstiftningen är tvingande, bör kommissionen
ange den vetenskapliga grunden för detta krav.

2.5.3. Kommissionens förslag bygger på information om
ett antal BSE-fall under en sjuårsperiod. Det finns all anledning
att tro att denna information inte kommer att finnas tillgänglig.
Det bör tilläggas att sjuårsperioden utgör ett genomsnitt och
att vissa forskare anser detta vara en alltför kort period, med
tanke på de uppgifter som finns tillgängliga. Detta är något
som bör beaktas av lagstiftaren.

2.3.2. Kommittén anser att förfarandena för det föreslagna
systemet tycks vara korrekta. Ständiga veterinärkommittén ges
rätt att yttra sig och man skall tillämpa principen att båda
parter skall höras, vilket garanterar att de olika parternas
ståndpunkter vägs samman. Kommissionen föreslår att kriterier för bedömningen av risken att BSE sprids till människan
skall läggas fram under lagstiftningsprocessen.

2.5.4. I förordningen avser man att skydda idisslarnas hälsa
genom att förbjuda användningen av kött- och benmjöl i
djurfoder avsedda för dessa djur. Kommittén anser att det är
viktigare att slå vakt om människors hälsa än om idisslarnas
hälsa. All handel med produkter som misstänks kunna överföra
BSE till människor måste därför förbjudas i hela gemenskapen,
eller i samtliga områden i bilagan, om detta är att föredra.
Kraven från WHO, som gjort en mer korrekt och oberoende
riskbedömning, bör följas på detta område.

2.4.
I bilaga II (kapitel B) definieras fyra kategorier när det
gäller att fastställa vilken BSE-status som råder i medlemsstaterna eller i regioner inom medlemsstaterna samt i tredje land.
Kategori 1 motsvarar en situation eller en zon där risken för
BSE är helt utesluten.

2.5.
Eftersom Internationella byrån för smittsamma sjukdomar (OIE) snart kommer att anta regler som Europeiska
unionens medlemsstater har ett medansvar för, rekommenderar kommittén att EU övertar OIE:s kategoriindelning av länder
eller regioner vid fastställande av BSE-status i enlighet med
kapitel II, artikel 5, i anslutning till bilaga II, kapitel B.

2.5.1. Kommissionen och även OIE gör en differentiering
av specifika riskmaterial alltefter geografisk riskbild, vilket
kommittén ställer sig positiv till. Detta tar hänsyn till den
olika höga BSE-risken i medlemsstaterna och de geografiska
områdena.

2.5.5. All konsumtion av potentiellt riskabla livsmedel
måste förbjudas, så länge som EU (samt EES och Schweiz) inte
kommit till rätta med de fruktansvärda effekterna av ett blint
sökande efter profit, vilket redan lett till flera medborgares
död (1), enorma svårigheter för lantbrukarna samt en mycket
tung finansiell börda (som ännu inte går att kvantifiera) för
gemenskapen och medlemsstaterna. ESK rekommenderade ett
dylikt förbud redan 1996.
2.5.6. Trots de ansträngningar som gjorts när det gäller
EU-normer för slakteriernas arbete, tillämpas dessa i mycket
liten utsträckning. Vi vet alltför väl att kontrollerna inom
gemenskapen är ineffektiva. Ansvaret för att vidta åtgärder
vilar främst på medlemsstaterna. Det sätt på vilket levande
djur, köttprodukter och produkter av animaliskt ursprung
saluförs ger anledning till oro, eftersom det inte finns några
garantier för att dagens kontrollsystem är effektiva. Gränskontroller eller systematiska kontroller av produkter med ursprung
i andra medlemsstater är inte heller tillåtna.

(1) Se ”The Lancet”, volym 353, 20.3.1999. s. 979.
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2.6.
I förordningen (artikel 6) fastställs att medlemsstaterna
skall upprätta utbildningsprogram för all personal som är
verksam på detta område, vilket till viss del kan råda bot på
ovannämnda brister. Det räcker dock inte med dylika åtgärder
om medlemsstaterna, och gemenskapen, bortser från de
strukturella aspekterna. Detta är något som bör beaktas i
samband med utvärderingen av de årsrapporter som medlemsstaterna måste utarbeta (bilaga III, kapitel B). Enhetliga informationskampanjer i länder inom och utom unionen är av stor
betydelse.
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(artikel 8.3). De tillåtna metoderna borde anges noga i förordningen, så att man kan undvika all verksamhet som kan
få oönskade effekter, nämligen att delar av djurens hjärna
saluförs.
2.10. I artikel 9 (djurfoder) fastställs att det är förbjudet att
utfodra idisslare med däggdjursprotein.
I artikel 9 stipuleras att det i medlemsstater eller regioner inom
medlemsstater som är placerade i kategori 4 skall vara
förbjudet

2.7.
I bilaga IV beskrivs det specificerade riskmaterial som
skall avlägsnas och förstöras. Riskmaterialet får inte saluföras
för att användas i produktionen av livsmedel, djurfoder eller
gödningsmedel. Vid sidan om kommitténs kommentarer i
punkt 2.5 bör även följande noteras:

2.7.1. Det tycks inte vara realistiskt, utan snarare riskabelt,
att avlägsna krumtarmen och mjälten på får och getter
(kategorierna 2b, 3b och 4c), oavsett hur välutbildad slakteripersonalen än är. Kommittén anser det vara säkrare att
avlägsna hela tunntarmen.

— att utfodra uppfödningsdjur med däggdjursprotein, och
— att utfordra däggdjur med protein från idisslare (med
undantag för hundar, se bilaga V).
2.10.1. ESK tolkar begreppet ”uppfödningsdjur”, som används av kommissionen, som att det omfattar boskap.
2.10.2. Undantaget för hundar måste motiveras ytterligare,
eftersom det inte finns några garantier för att hundfoder på
marknaden inte skulle kunna användas för andra ändamål.

2.7.2. Testens tillförlitlighet är fortfarande en öppen fråga,
vilket är av oerhört stor betydelse. Man vet ännu inte när dessa
tester kommer att finnas tillgängliga och ännu mindre när de
kommer att kunna utföras i EU samt i tredje land, även om
färska uppgifter (1) verkar mycket lovande.

2.10.3. Kommissionen bör även motivera varför köttätande
pälsdjur inte undantas.

2.7.3. Endast postmortala test (histopatologiska, immuncytokemiska och vissa immun-enzymatiska) har visat sig vara
säkra.

2.10.4. I förslaget till förordning omnämns inte att det inte
finns något tillförlitligt sätt att analysera protein från idisslare i
allt foder. Detta protein kan lätt blandas samman med protein
från andra däggdjur. Man drar inte samtliga konsekvenser av
detta i förslaget till förordning. Det finns också skäl att på nytt
framhålla de önskemål som kommittén framförde i sitt
yttrande av den 28 januari 1999 (2).

2.7.4. Kommissionen bör ta större hänsyn till arbetet inom
de europeiska forskningsnätverken för BSE, så att lagförslagen
blir bättre underbyggda. På så sätt skulle man komma till rätta
med vissa brister, som endast tycks vara motiverade av
branschpolitiska skäl eller av att man velat gynna vissa
kommersiella särintressen.

2.8.
Förordningen är relativt otydlig i fråga om provtagningen av misstänkta djur (bilaga III, kapitel A), de vetenskapliga hänvisningarna, detaljbeskrivningarna av testen, testens
tillförlitlighet, analysmetoderna och tolkningen av resultaten.

2.9.
I de medlemsstater eller regioner inom medlemsstater
som inte ingår i kategori 1 är vissa slaktmetoder förbjudna

(1) Pressmeddelande från kommissionenpresstjänst, 25.6.1999 —
IP/99/42.

2.11. I artikel 12 stipuleras att alla djur som misstänks vara
smittade med TSE skall omfattas av restriktioner och eventuellt
avlivas (punkt 2).
— Det bör införas en hänvisning i denna bestämmelse
till bilaga III, som dessutom bör förtydligas och stå i
överensstämmelse med den modell för att förebygga TSE
som beskrivs i artikel 12. Bilagans nuvarande formulering
innehåller motstridigheter i fråga om provtagningen avseende delpopulationer.
2.12. I artikel 13.4 fastställs att ägaren skall kompenseras
enligt gällande marknadsvärde för djur som har avlivats och
för produkter (till exempel sperma) som har förstörts.
— Detta är en grundläggande rättviseprincip och det är därför
viktigt att kompensationen betalas ut omgående samt med
ränta vid eventuellt dröjsmål.

(2) EGT C 101, 12.4.1999, s. 89.
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2.12.1. Det bör klart och tydligt stipuleras i förordningen,
åtminstone i dess motivering, att det är EU och respektive
medlemsstat som delar ansvaret för utbetalningen av kompensation och eventuell ränta.
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lagstiftning på ett sådant sätt att de träder i kraft samtidigt som
förordningen i fråga.
4. Slutsatser

2.13. Djur importerade från länder och regioner som ingår
i kategorierna 2, 3 eller 4 (om 4 finns som alternativ) skall
identifieras med ett permanent identifieringssystem som gör
det möjligt att spåra dem tillbaka till deras moderdjur och
ursprungsbesättning. Det bör påpekas att de gemenskapsnormer som finns på området ännu inte tillämpas inom hela
unionen. Kommittén vill åter framhålla (se punkt 2.6) att
förslaget om att skilja mellan kategori 3 och 4 endast kan
motiveras av kommersiella intressen och innebär att misstänkta fall inte anmäls, med alla de konsekvenser som detta får för
människors hälsa.

3. Särskilda kommentarer till förslaget till direktiv

4.1.
ESK stöder kommissionens förslag med reservation för
följande:
4.1.1. Kapitel II och III i förslaget till förordning samt
motsvarande bilagor bör ses över med hänsyn till de tydliga
bestämmelserna i artikel 95.3 i EG-fördraget, vilka kommissionen med beaktande av artikel 211 inte kan bortse ifrån.
Kommissionen bör även ta hänsyn till Europaparlamentets
resolution om kommissionens halvårsrapport (1).
4.1.2. Kommissionen bör förbättra förslaget till förordning
genom att ta hänsyn till kommitténs kommentarer i detta
yttrande.

3.1.
Förslaget till ny förordning föranleder även en ändring
av direktiv 91/68/EEG.

4.1.3. Tidsgränsen för att genomföra direktivet i fråga bör
fastställas med hänsyn till tidpunkten för när förordningen
träder i kraft.

3.2.
ESK stöder förslaget till direktiv och betonar att de
föreslagna ändringarna skall genomföras i medlemsstaternas

(1) Resolution A4-0083/99 som antogs av Europaparlamentets jordbruks- och miljöutskott i mars 1999.

Bryssel den 7 juli 1999.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

BILAGA
till Ekonomiska och sociala kommittén yttrandes
Ändringsförslag som avslogs
Följande ändringsförslag avslogs under loppet av debatten:
Punkt 2.10.3
Stryk punkten.
Resultat av omröstning
För: 29, emot: 45, nedlagda: 26.
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om inrättande
av en allmän ram för information till och samråd med arbetstagare i Europeiska gemenskapen”
(1999/C 258/07)
Den 18 december 1998 beslutade rådet att i enlighet med artikel 2.2 i protokollet om socialpolitik
rådfråga Ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Sektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna, som svarat för det förberedande arbetet i
ärendet, antog sitt yttrande den 15 juni 1999. Föredragande var Ursula Engelen-Kefer.
Vid sin 365:e plenarsession den 7–8 juli 1999 (sammanträdet den 7 juli) antog Ekonomiska och sociala
kommittén följande yttrande med 99 röster för, 1 emot och 10 nedlagda röster.
1. Allmänna kommentarer
Det råder delade meningar i Ekonomiska och sociala kommittén när det gäller befogenhetsfrågorna i anslutning till
kommissionens dokument ”Förslag till rådets direktiv om
inrättande av en allmän ram för information till och samråd
med arbetstagare i Europeiska gemenskapen”.
Vissa ledamöter anser att direktivförslaget inte är förenligt med
subsidiaritetsprincipen och att det strider mot proportionalitetsprincipen, eftersom det ingriper för mycket i de nationella
regelverken. Andra ledamöter anser att förslaget — även
om det kan förbättras, i synnerhet genom en sänkning av
tröskelvärdet och en utvidgning till den offentliga sektorn —
leder till att brister i de nationella regelverken avhjälps genom
att det skapas en enhetlig gemenskapsram som kan bidra
till att täppa till luckor i gemenskapsrätten när det gäller
information och samråd och därigenom skapa förutsättningar
för att omvandlingsprocesserna skall kunna lyckas.
1.1.
Oberoende av dessa meningsskiljaktigheter vill Ekonomiska och sociala kommittén framhålla följande:
1.2.
Den europeiska sociala stadgan och gemenskapens
stadga om arbetstagarnas grundläggande sociala rättigheter
från 1989 tillerkänner arbetstagarna och deras företrädare en
grundläggande rätt till information och samråd beträffande
beslut som kan få viktiga följder för dem, och med beaktande
av de varierande förhållandena i EU:s medlemsstater är detta
en viktig del av den europeiska samhällsmodellen. (1) Detta
bygger på ett erkännande av den aktiva roll som arbetstagarna
och deras företrädare spelar i företagens verksamhet. Man
måste också beakta småföretagens speciella situation.
1.3.
Genom att erkänna och stödja arbetstagarnas och
deras företrädares sociala rättigheter ger man ett betydelsefullt
bidrag till att stärka den sociala dimensionen, och följden blir
även att nationella skillnader inte snedvrider konkurrensen i
lika hög grad. Denna sociala komponent är en garanti för en
bättre fungerande inre marknad.

(1) Se ESK:s yttrande om ”De grundläggande sociala rättigheterna i
Europeiska unionen”, EGT C 126, 23.5.1989, s. 4.

1.4.
Såväl Davignonrapporten (2), grönboken ”Ett partnerskap för en ny arbetsorganisation” (3) som Gyllenhammarrapporten (4) har hävdat att information och samråd kan utöva ett
positivt inflytande på arbetstagarna och deras företrädare när
det gäller omstruktureringar i näringslivet. Kommittén vill
uttryckligen instämma i denna uppfattning. Arbetstagarnas
kvalifikationer och motivation är en av grundförutsättningarna
för att näringslivets konkurrenskraft skall säkerställas i framtiden. I den sysselsättningsstrategi som Europeiska rådet i
Luxemburg presenterade betonades med rätta den viktiga roll
som arbetsmarknadens parter spelar för att modernisera
arbetsorganisationen och den viktiga funktion de fyller för
företagens anpassningsförmåga.

1.5.
Om man vill trygga konkurrenskraften kan näringslivets omstruktureringsproblem endast lösas med hjälp av en
äkta, effektiv och förutseende sysselsättningspolitik i företagen.
En sådan politik måste emellertid utvecklas gemensamt med
— och kan inte åstadkommas utan — arbetstagarna och
deras företrädare. Genom information till och samråd med
arbetstagarna och deras företrädare i enlighet med vad som
redan fastställts i rådets direktiv 92/56/EEG av den 24 juni
1992 om ändring av direktiv 75/129/EEG av den 17 februari
1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
kollektiva uppsägningar, i rådets direktiv 98/50/EG av den
29 juni 1998 om ändring av direktiv 77/187/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller
delar av verksamheter, samt i rådets direktiv 94/45/EG av
den 22 september 1994 om inrättandet av ett europeiskt
företagsråd, ger man ett viktigt bidrag till att skapa förståelse
hos arbetstagarna och deras företrädare för de metoder som
krävs för att bemästra omvandlingsprocessen. Därigenom
frigörs arbetstagarnas innovationsförmåga, och företagens
konkurrenskraft stärks.

1.6.
Genom ett informations- och samrådsförfarande kan
man bidra till att förverkliga de mål för Europeiska gemenska-

(2) Slutrapporten från expertgruppen ”European Systems of Worker
Involvement”, s. 5 ff.
(3) KOM(97) 128 slutlig, s. 3 ff.
(4) Slutrapport från högnivågruppen om ekonomiska och sociala
konsekvenser av industriella förändringar, s. 9 ff, s. 23 ff.
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pen och medlemsstaterna som anges i artikel 136 i EGfördraget och som lyder som följer:
— Främja sysselsättningen.
— Förbättra levnads- och arbetsvillkor och därigenom möjliggöra en harmonisering.
— Åstadkomma ett fullgott socialt skydd.
— En dialog mellan arbetsmarknadens parter.
— En utveckling av de mänskliga resurserna för att möjliggöra
en varaktigt hög sysselsättning.
— Bekämpa social utslagning.

2. Särskilda kommentarer
Med utgångspunkt i vad som framförts tidigare i detta yttrande
anser Ekonomiska och sociala kommittén att följande principer
bildar underlag för ett effektivt informations- och samrådsförfarande gentemot arbetstagarna och deras företrädare:
2.1.
En förstärkt social dialog, liksom andra former av
samråd, förutsätter att arbetstagarna och deras företrädare
betraktas och behandlas som en likaberättigad partner. Detta
kräver en omfattande informations- och samrådspolitik samt
tillräckligt oberoende arbetstagarrepresentanter som också har
möjlighet att konsultera utomstående sakkunniga.
2.2.
Den ledningsnivå som är ansvarig skall lämna fortlöpande och uttömmande information i god tid. Informationen
skall framför allt gälla alla förändringar av arbetets tekniska
utveckling, arbetsorganisationen och allmänna företagsförhållanden som kan få viktiga konsekvenser för arbetstagarna,
samt effekterna av företagsledningens planerade åtgärder för
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arbetstagarna och deras företrädare. Dessutom skall information och samråd ske på områden som direkt berör arbetstagarnas rättigheter och framtid, såsom åtgärder för att skapa
lika möjligheter samt åtgärder för hälsa och säkerhet på
arbetsplatsen.
2.3.
Om informations- och samrådsförfarandet skall bli
effektivt krävs det att arbetstagarrepresentanternas åsikter
inhämtas så att företagsledningen kan ta hänsyn till dem under
beslutsprocessen innan den fattar sitt slutgiltiga beslut.
2.4.
För att anpassa informationen till arbetsmarknadens
parter och för att skapa förståelse bland dem, måste man se till
att informationen även inkluderar den fortsatta utvecklingen
av företagets verksamhet och dess ekonomiska och finansiella
situation. Detta gäller också information om investeringar som
är av väsentlig betydelse för företagets framtid och för det
framtida sysselsättningsläget.
2.5.
Eftersom information och samråd bör vara ett viktigt
instrument för effektiv företagsorganisation är det nödvändigt
att det finns möjlighet för arbetstagarna och deras företrädare
att presentera egna förslag, särskilt när det gäller trygga
sysselsättningsmöjligheter, sysselsättningsstrukturer och en
överblickbar sysselsättningsutveckling i företagen. När företagen fattar sina beslut bör de även i dessa fall först sträva efter
att nå enighet.
2.6.
Ett sådant partnerskapsinriktat förfarande är dessutom
en förutsättning för att besluten skall kunna genomföras på ett
så konfliktfritt sätt som möjligt. Endast på så sätt kan ett så
viktigt område som yrkesutbildning och fortbildning komma
till sin rätt och vinna förståelse hos arbetstagarna.
2.7.
Ekonomiska och sociala kommittén konstaterar att
det är av avgörande betydelse för omvandlingens utformning
att man inför ett informations- och samrådsförfarande på ett
effektivt sätt. Genomförandemetoderna kan variera mellan
EU:s medlemsländer.

Bryssel den 7 juli 1999.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet,
Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén — Vitbok om
handel”
(1999/C 258/08)
Den 4 mars 1999 beslutade Europeiska kommissionen att i enlighet med artikel 198 i EG-fördraget
begära Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om ovannämnda meddelande.
Sektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion som svarat för det förberedande arbetet i
ärendet antog sitt yttrande den 10 juni 1999. Föredragande var Christos Folias och Giacomo Regaldo (1).
Vid sin 355:e plenarsession den 7-8 juli 1999 (sammanträ det den 8 juli) antog Ekonomiska och sociala
kommittén följande yttrande med 79 röster för, inga emot och 3 nedlagda röster.
1. Inledning
1.1.
I sitt meddelande ”Vitbok om handel” betonar kommissionen än en gång den roll som handeln och distributionssektorn spelar inom EU — särskilt när det gäller skapande av
arbetstillfällen — och tar upp en central fråga: handelsföretagens konkurrenskraft i en global inramning som ständigt
förändras.

7. Europaparlamentets resolution av den 24 april 1997 om
kommissionens meddelande ”Hantverk och småföretag,
nycklar till tillväxt och sysselsättning i Europa” (KOM(95)
502) (5).
8. Rapporten från Kommittén för ekonomiska och monetära
frågor och näringspolitik samt betänkandena från Kommittén för regionalpolitik (A4–0241/99).
9. Rådets slutsatser om handel (6).

1.1.1. ESK välkomnar ministerrådets beslut om vitboken
och uppmanar rådet att fortsätta sina satsningar på handeln.
1.2.
Vitboken om handel är det senaste i en rad officiella
dokument om handelns och distributionssektorns roll:
1. Kommissionens grönbok (KOM(96) 530 — C4–0646/96).
2. Gemenskapslagstiftning som direkt berör handeln.
3. Europaparlamentets resolution av den 19 september 1996
beträffande förslaget till rådets beslut om ett tredje flerårigt
program för små och medelstora företag inom Europeiska
unionen (1997–2000) (2).
4. Kommissionens meddelande ”Mot en inre distributionsmarknad” (KOM(91) 41).
5. Europaparlamentets resolution av den 24 april 1997 om
samordning av åtgärderna till förmån för småföretagen
och hantverkssektorn (KOM(95) 362) (3).
6. Europaparlamentets resolution av den 15 juli 1997 om
kommissionens grönbok ”Affärskommunikation på inre
marknaden” (KOM(96) 192) (4).

(1) Giacomo Regaldo ersatte Christos Folias som föredragande när
dennes mandat gick ut.
(2) EGT C 320, 28.10.1996, s. 153.
(3) EGT C 150, 19.5.1997, s. 50.
(4) EGT C 286, 22.9.1997, s. 43.

1.3.
I vitboken försöker man också redovisa kopplingen
mellan handeln och gemenskapens befintliga politikområden
och specificera var det krävs en ny typ av politik.
1.4.
ESK ställer sig helt bakom Europaparlamentets uppfattning under punkt 18 i dess rapport om vitboken (7) att det
skulle vara bättre att inledningen behandlar företagens förmåga
att behålla konkurrenskraften på marknaden i stället för deras
överlevnadsmöjligheter.
1.5.
Vitboken är det första dokument som analyserar
och undersöker kopplingarna mellan handeln och andra
ekonomiska sektorer (jordbruk, industri, hantverk, turism,
tjänster), vilket kommer att göra det lättare att dra slutsatser
och lösa eventuella problem.

2. Kommissionsmeddelandets inramning och syfte
2.1.
Vitboken om handel är en uppföljning av grönboken
om handel (8), som antogs av kommissionen den 20 november
1996. Än en gång lyfter man här fram alla viktigare frågor
som berör handelssektorn i Europa och presenterar en allmän
tidtabell för införande av kommissionsåtgärder.

( 5)
( 6)
( 7)
( 8)

EGT C 150, 19.5.1997, s. 44.
Rådets slutsatser 7166/99.
KOM(1999) 6— C4-0060/99.
KOM(96) 530 slutlig.
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2.2.
De huvudsakliga slutsatserna från maratondebatten
över hela EU om de frågor som togs upp i grönboken om
handel kretsade kring att erkänna handelns roll i de europeiska
samhällsekonomierna, att integrera ny teknik inom handeln,
att minska de statliga ingreppen och att erbjuda handeln bättre
offentlig service samt slutligen att förstärka konkurrenskraften
och skydda småföretagen från märkliga affärsmetoder från
vissa stora detaljhandelskedjors sida.
2.3.
ESK anser att man inte gjort tillräckliga studier av
effekterna av att anpassa sig till Maastrichtkriterierna för
handelsföretagens del (dessa har fått ta den hårdaste stöten av
den ekonomiska konvergensen), och att handelsföretagen
måste få särskilt stöd att överleva och växa i den nya globala
inramningen.

3. Analys av sektorn

3.1. Sektorns betydelse
3.1.1. Det är tyvärr fallet att den statistik som Eurostat
publicerar inte heller i detta fall ger en korrekt bild av handeln
i Europa, eftersom den bygger på ofullständiga uppgifter.
Denna typ av information är speciellt svår att samla in för
nationella myndigheter på grund av handelsverksamhetens
särskilda karaktär. Handelns betydelse för Europas ekonomier
underskattas därmed konsekvent eftersom det saknas entydiga
och tillförlitliga jämförelsedata.
3.1.2. I sina yttranden om grönboken om handel (1) och
kommissionens meddelande ”Ett europeiskt initiativ inom
elektronisk handel” (2) betonade kommittén att medlemsstaterna och kommissionen måste vidta särskilda åtgärder för att
samla in tillförlitliga och kontrollerade uppgifter.
3.1.3. ESK anser att det har tagit för lång tid för EU att inse
hur betydelsefull handeln är för Europas samhällsekonomier
och att ta hänsyn till handeln när man formulerar EU:s politik.
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3.2.2. På grund av strukturella förändringar under senare
år har framför allt mindre och medelstora handelsföretag råkat
i svårigheter. Det snabba införandet av ny teknik, det skärpta
konkurrensläget, koncentrationstendenserna samt allt mer
krävande konsumenter utgör utmaningar som enbart går att
möta med hjälp av lämpliga åtgärder.

3.2.3. Bland dessa åtgärder ingår att utarbeta löpande och
aktuell statistik när det gäller koncentrationstendenserna och
alla viktiga data beträffande de handelsanställda arbetstagarna
(”europeiskt företagsregister”) samt, som motmedel och motåtgärd, säljarsammanslutningar, informationsnätverk, effektiv
logistik och bättre utbildning av ägare och anställda inom de
små och medelstora företagen.

3.2.4. Dessa nya marknadsförutsättningar gör det nödvändigt att bygga upp företag med stark kapitalbas — via
fusioner av småföretag och bildande av inköpsorgan på
partnerskapsbasis som är mer tidsenliga och mer konkurrensinriktade än de som redan funnits i flera årtionden — så att
företagen inom sektorn får den dynamik och flexibilitet som
krävs för att klara dagens konkurrens.

3.2.5. De små och medelstora företagen måste snarast ta
till sig informationssamhällets nya teknik och möjligheter,
med hjälp av program för förbättring av deras tekniska
infrastruktur och modeller för livslångt lärande som kommer
att omvandla deras organisationsstruktur och filosofi.

3.2.6. De som är verksamma inom handeln måste inse
att förutsättningarna förändrats radikalt och att kunderna i
informationssamhället ställer nya krav som de omedelbart
måste anpassa sig till.

3.2.7. Med tanke på handelns mönsterbildande roll som
stor arbetsgivare bör denna sektor utveckla åtgärder för att
skapa fler heltidsarbeten. Handeln bör beakta sin sysselsättningsskapande funktion i ljuset av ändrade konsumentvanor
och ökad konkurrens mellan lokaliseringsorterna, så att man
också kan svara för väl genomtänkta strategier: förbättrad
utbildning, rekrytering av kvalificerade medarbetare och andra
långsiktiga investeringar i mänskliga resurser.

3.2. Trender och strukturella förändringar
3.2.1. Den nya globala ekonomiska inramningen håller på
att förvandla handelns traditionella villkor på ett dramatiskt
sätt. Handeln ställs inför ett allt starkare tryck från stora
detaljistkedjor och de nya konsumenternas ständigt förändrade
krav och önskemål, som varierar i förhållande till den tidsperiod, den kultur och den tekniska miljö som konsumenterna
lever i.

(1) KOM(96) 530 slutlig.
(2) KOM(97) 157 slutlig.

4. Utveckling av en strategi för handeln: nyckelfrågorna

4.1.
De grundläggande frågor som togs upp i inledningen
är en teoretisk utgångspunkt för diskussioner och överväganden. Att rikta uppmärksamheten mot problem med konkurrenskraften, och se till att små och stora företag kan existera
sida vid sida på marknaden med ett fungerande regelverk, är
inre marknadens egentliga mål.
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5. Prioriterade grundläggande åtgärder

5.1. Förbättrat utnyttjande av politiska verktyg till stöd för handeln

5.1.1. B ä t t r e k u n s k a p o m s e k t o r n

5.1.1.1. Det har framgått av tidigare gemenskapsdokument
om handeln inom EU att både statistiska uppgifter och
dokumentation om handelsverksamhet har gett en vrångbild
av den faktiska situationen. Detta beror givetvis på att handeln
kännetecknas av mycket stor mångfald, men man kan också
konstatera att varken nationella myndigheter eller Europeiska
kommissionen har utvecklat de system som behövs för
insamling och uppdatering av information och data.

5.1.1.2. ESK vill att man på alla sätt skall försöka förbättra
metoderna för insamling av statistiska uppgifter om handeln,
på nations- och EU-nivå. Utöver de åtgärder som nämns i
vitboken om handel föreslår vi därför att nödvändiga resurser
skall ställas till förfogande för att modernisera de nationella
systemen för insamling av statistik.

5.1.1.3. De olika nationella sifferuppgifterna om sysselsättningen måste vara jämförbara och uppspaltade efter arbetstagarnas kön, ålder, sysselsättningsform (heltid, deltid, säsongsarbete) och yrkesmässiga status (huvudsysselsättning, pensionerad, studerande, bisyssla osv.).

5.1.1.4. ESK uppmanar GD XXIII att fortsätta att utreda
problemen inom handeln för att säkerställa en fortsatt övervakning av utvecklingen.

5.1.2. F ö r ä n d r a d s t r u k t u r i n o m h a n d e l n : n y a
politiska utmaningar

5.1.2.1. De stora förändringar som ägt rum på senare år på
handelns område leder till omvälvningar och snedvridningar
som kommissionen bör åtgärda genom politiskt agerande för
att förstärka marknadsmekanismerna och främja konkurrenskraften.

5.1.2.2. Att dokumentera dessa förändringar är ett första
steg mot att lösa problemet, men samtidigt måste utvecklingen
föregripas i möjligaste mån; framför allt måste specifika
åtgärder genomföras till stöd för handelsverksamhet som
utsätts för förändringstryck. Företagens överlevnad står ofta på
spel under dessa förhållanden.
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5.2. Förbättrade administrativa, rättsliga och finansiella villkor

5.2.1. F ö r e n k l a d e
anden

administrativa

förfar-

5.2.1.1. Oberoende av vilken metod som används är det
utomordentligt svårt att beräkna den totala årskostnaden för
administrativ belastning av samtliga företag i Europa, och de
belopp som nämns (150–250 miljarder ecu, eller omkring 3 %
av gemenskapens BNP) måste betraktas med skepsis.
5.2.1.2. BEST-rapporten bör vara ett värdefullt verktyg
för att analysera specifika bindande åtgärder, särskilt på
nationsnivån.
5.2.1.3. Kommittén för handel och distribution måste
ägna mycket noggrant studium åt det akuta problemet med
administrativa bördor på handelsföretagen och ta itu med
uppgiften att inleda en diskussion över hela Europa och få de
nationella regeringarna att inse behovet av förändringar.

5.2.2. T i l l g å n g t i l l f i n a n s i e r i n g
5.2.2.1. Relationerna mellan handeln och banksektorn är
fortfarande outvecklade, vilket medför olika behandling av
handelsföretagen i samband med finansiering och stöd till
finansiering.
5.2.2.2. Små och medelstora handelsföretag har särskilda
svårigheter att skaffa kapital, dels på grund av den konservativa
karaktär och struktur som kännetecknar flertalet handelsföretag (enmansföretag och familjeföretag), dels för att de inte har
fasta tillgångar som kan ställas som säkerheter för bankerna.
Bortsett från vissa undantag bland högteknikföretagen har alla
handelsföretag inom EU problem att skaffa fram kapital till ny
verksamhet eller modernisering, och de blir därmed kvar i
utvecklingens periferi, vilket gör att deras överlevnad äventyras.
5.2.2.3. ESK är medveten om att det kan vara svårt att vidta
konkreta åtgärder som kan göra banksektorn mer benägen att
ge kapitaltillskott till småföretag, men kommittén stöder
helhjärtat ansträngningarna att fullfölja och vidga dialogen
mellan bankerna och de små och medelstora företagen.
5.2.2.4. ESK anser att det är absolut nödvändigt att införa
mekanismer som kan säkerställa tillgången till finansiering för
nyskapande företag som går i bräschen för utvecklingen i fråga
om att tillämpa ny teknik inom handelns utveckling.
5.2.2.5. ESK har uppfattningen att konkurrensmyndigheter
på nationell nivå och gemenskapsnivå bör ingripa när banksektorn inför orimlig särbehandling, uppträder monopolistiskt
eller vältrar över överdrivna bördor på handelsföretagen.
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5.2.2.6. ESK anser att det behövs särskilda åtgärder och
finansiella medel för traditionellt arbetande småföretag vars
struktur förblir oförändrad (1).

5.2.3. F ö r b ä t t r a d d i a l o g m e l l a n h a n d e l s f ö r e tagen och deras samarbetsparter (arbetstagare, konsumenter, kreditinstitutioner)

5.2.3.1. Den sociala dialogen
5.2.3.1.1.
En absolut förutsättning för att handeln skall
kunna fungera smidigt, och för att en rimlig grundval för
samarbete skall etableras, är att dialogen mellan arbetsgivarnas
och arbetstagarnas organisationer utvecklas.
5.2.3.1.2.
ESK anser att det är ett mycket viktigt förslag från
kommissionens sida att omorganisera Ständiga kommittén för
sysselsättning och integrera fler företrädare för handeln i den
sociala dialogen på EU-nivå.

5.2.3.2. Konsumenterna
5.2.3.2.1.
Dialogen mellan handeln och konsumenterna är
en hörnsten i moderniseringen av handelsföretagen, och en
grundläggande informationskanal i fråga om aktuella trender
och ståndpunkter.
5.2.3.2.2.
De extremt snabba ändringarna i konsumentbeteendet och väntade nya konsumentkrav inom informationssamhällets ram kan bara medföra de nödvändiga förändringarna av handelns regelverk, organisation och infrastruktur om
man för en institutionaliserad och öppen dialog.
5.2.3.2.3.
Konsumenternas behov av skydd är ett grundläggande inslag i vår tids handel, anser ESK.
5.2.3.2.4.
ESK stöder helhjärtat dialogen mellan Kommittén
för handel och distribution och Konsumentkommittén, särskilt
dialogen om den elektroniska handeln, där nya regler och ny
praxis uppträder dagligen.
5.2.3.2.5.
Kommittén uppmanar kommissionen att snarast
införa stränga sanktioner för produktion och distribution
av pirattillverkade varor och förfalskningar, som för både
konsumenter och handeln bakom ljuset och leder till onödiga
kostnader.
5.2.3.2.6.
Det är ESK:s uppfattning att handelsföretagen
kan skydda konsumenternas hälsa genom att främja ekologiska
produkter och motarbeta användningen av ämnen och experimentella produktionsmetoder som får allvarliga skadliga effekter på folkhälsan.

(1) EGT C 157, 25.5.1998, s. 65.
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5.2.3.2.7.
ESK håller fullständigt med Europaparlamentet
om att det är fundamentalt att de nationella regeringarna
planerar handelssektorn så att de slutliga konsumenterna —
alltefter socioekonomiska behov — garanteras möjligheter att
välja fritt mellan små, medelstora och större distributionskanaler av alla slag (Europaparlamentets betänkande —
C4-0241/99, skäl S).

5.2.3.3. Kreditinstitutionerna
5.2.3.3.1.
Uppbyggnad av ett effektivt betalningssystem
som bland annat innefattar utnyttjande av kreditkort är en
absolut förutsättning för handelns utveckling.
— I detta sammanhang gäller det emellertid att se till att det
går att upprätta jämställda relationer mellan de företag
som ställer ut korten och handelssektorn, så att samtliga
parters berättigade intressen tillgodoses och så att ett
harmoniskt samarbete dem emellan kan främjas.
— På kontraktsplanet är det avgörande att samtliga parters
åligganden definieras klart. Luddiga eller svårtolkade klausuler måste undvikas.
— De avgifter och provisioner som handelsföretagen debiteras för kreditkortstransaktioner måste vara skäliga, samtidigt som kreditkortsföretagen skall kunna täcka sina
kostnader och få tillräcklig vinstmarginal.
5.2.3.3.2.
ESK anser att det behövs ökad insyn och överblickbarhet och en klarare ram för betalning med kreditkort
som kan garantera konsumenternas, kreditinrättningarnas och
handelns självklara intressen.
5.2.3.3.3.
Det bör snarast undersökas vilken effekt införandet av euron får på kreditkorts-området, så att det går att vidta
nödvändiga åtgärder för att säkra betalningarna.
5.2.3.3.4.
ESK förespråkar största möjliga omfattning av
betalningar med kreditkort och elektroniska betalningar för att
minska risken för brott mot företag och konsumenter.
5.2.3.3.5.
ESK anser att det är mycket viktigt att ta itu med
den ekonomiska brottsligheten och bedrägerier i samband med
ekonomiska transaktioner. Dessa företeelser skapar orättvisa
konkurrensvillkor samt osäkerhet i fråga om ekonomiska
transaktioner.

5.3. Att stärka konkurrenskraften och främja företagande

5.3.1. E l e k t r o n i s k h a n d e l
5.3.1.1. Elektronisk handel är det modernaste instrumentet
för kommersiell verksamhet i informationssamhället och kan
komma att bli det främsta skälet för att göra en grundlig
översyn av kommersiella system och infrastrukturer.
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5.3.1.2. De svåraste hindren för den elektroniska handelns
utveckling inom EU är otillräcklig information och utbildning,
avsaknad av den kommersiella infrastruktur som krävs, de
höga kostnaderna för telekommunikationer och frånvaro av
den nya filosofi som elektronisk handel kräver.
5.3.1.3. ESK har uttryckt sina synpunkter på elektronisk
handel i ett omfattande yttrande (1) som detaljerat beskriver
den nuvarande situationen, framtidsperspektiven och hindren
för utvecklingen av elektronisk handel.
5.3.1.4. ESK anser att det krävs ett närmare samarbete om
elektronisk handel mellan de berörda generaldirektoraten i
kommissionen (III, XIII, XXIII och XXIV) och andra institutioner så att nödvändiga åtgärder kan genomföras så snart som
möjligt.
5.3.1.5. Handelssektorn måste ta aktiv del i 5:e ramprogrammet för FoTU och i alla program under utveckling för att
främja ny teknik, så att man kan dra nytta av dessa metoder
och använda dem som bas för ny verksamhet.
5.3.1.6. För att anpassa sig till de nya yttre förutsättningar
som informationssamhället och den elektroniska handeln
medför behöver handeln tillgång till
a) billiga telekommunikationer,
b) utbildningsprogram för elektronisk handel,
c) stöd till experiment med ny teknik på basis av tydliga och
konkreta åtgärder och riktlinjer,
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konkurrens, eftersom det inte leder till att det skapas företag
som får en dominerande ställning eller enheter som är stora
nog för att utgöra skadliga monopol.
5.3.2.4. Kommittén har tidigare uttryckt sitt stöd för kommissionens mer ekonomiskt inriktade samarbetsinsatser (särskilt i fråga om vertikalt samarbete) inom handeln. Mot
bakgrund av att rådet (industri) godkände den nya tillnärmningen av konkurrenspolitiken inom sektorn, ämnar ESK
studera denna fråga mer ingående när kommissionen lägger
fram konkreta förslag om att ersätta ett antal gällande bestämmelser (undantag). ESK:s förslag syftar till att undanröja
hindren för samarbete inom handeln — framför allt när det
gäller små och medelstora handelsföretag.

5.3.3. U t b i l d n i n g
5.3.3.1. Utbildning är det enda instrument som kan användas för alla de nya situationer som uppstår då ny teknik införs
i informationssamhället. Detta innebär att alla aktörer —
oberoende av kunskapsnivå — inom handels- och distributionssektorerna, som vill hålla jämna steg med utvecklingen,
måste påbörja ny utbildning som inte är tidsbegränsad, utan
som utvecklas till en process av livslångt lärande.
5.3.3.2. Utbildning krävs inte bara för småföretag utan
också för företag som enligt europeiska mått är medelstora
eller stora. Den nya teknikens blixtsnabba utveckling och det
ständiga införandet av nya informationsverktyg skapar ett
behov av ständigt pågående lärande.

d) program för förnyelse av utrustning,
e) bankservice till låg kostnad för handelsföretag som arbetar
med elektronisk handel.

5.3.3.3. ESK anser att utbildningspolitiken skall bygga en
permanent bas för att stödja det ständigt växande behovet av
utbildning och framför allt för att hålla jämna steg med ny
utveckling och nya förändringar.

5.3.2. S a m a r b e t e m e l l a n f ö r e t a g

5.3.3.4. ESK anser att flertalet utbildningsprogram skall
omvandlas till långsiktiga program för livslångt lärande.

5.3.2.1. Ett grundläggande krav för att småföretag skall
överleva i dagens extrema konkurrenssituation är att de
samarbetar med andra små eller större företag.
5.3.2.2. ESK uppmanar kommissionen att göra sitt yttersta
för att — inom ramarna för en hälsosam konkurrens — hjälpa
företag att uppnå den kritiska massa och storlek som krävs för
att stanna kvar på marknaden.
5.3.2.3. ESK anser inte att fusioner, omorganisationer och
samarbete mellan småföretag och distributionsnät skapar
några större problem vid tillämpning av regler för en hälsosam

(1) EGT C 19, 21.1.1998, s. 72.

5.3.3.5. Kommittén anser att specialhögskolor och nya
forskningsinstitut bör inrättas för att främja forskning och
informationsspridning och göra det lättare att föra fram ny
teknik inom sektorn.

5.3.4. H a n d e l i l a n d s b y g d s o m r å d e n o c h e f tersatta stadsområden
5.3.4.1. Den speciella sociala roll som småföretag har i
landsbygdsområden och eftersatta stadsområden utgör ett
mycket gott skäl för alla europeiska institutioner att arbeta för
att dessa företag skall bevaras och leva vidare.
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5.3.4.2. ESK anser att det krävs specifika, samordnade
åtgärder för att modernisera och fortsätta att utveckla småföretag i landsbygdsområden och eftersatta stadsområden.
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5.4. Uppmuntra till europeisering och internationalisering
5.4.1. E u r o n

5.3.4.3. ESK uppmanar regeringarna att uppmärksamma
de lokala problem som småföretag möter och att identifiera
deras behov, som är skiftande, komplexa och geografiskt
specifika.

5.3.4.4. Kommissionen uppmanas att samarbeta med regeringarna för att stödja lokalt verksamma företag och för att
bistå med speciella medel till detta syfte via strukturfonderna.

5.4.1.1. Euron och den elektroniska handeln utgör i dagsläget stora utmaningar och de mest aktuella verktygen för
modernisering av den europeiska handeln.
5.4.1.2. Handelsföretagens omställning inför övergången
till euron som betalningsenhet i bankerna — och därefter som
gemensam europeisk valuta för olika transaktioner — kräver
omsorgsfulla förberedelser och ingående information, för att
de på lämpligt sätt och i rätt tid skall kunna bemöta de
problem som kan uppstå.

5.3.4.5. ESK uppmanar kommissionen att vidta särskilda
åtgärder för mindre gynnade stads- och landsbygdsområden.

5.4.1.3. All den information om euron som vänder sig både
till näringslivet och till den stora skaran konsumenter utgör
nyckeln till en framgångsrik övergång till en gemensam
europeisk valuta.

5.3.5. H a n d e l o c h t u r i s m

5.4.1.4. I detta projekt kommer särskilt handelsföretagen
att spela en framträdande roll under övergången till euron. På
grund av deras direkta och dagliga kontakter med konsumenterna har de en betydelsefull funktion när det gäller att
”medvetandegöra” och informera dessa, både med avseende på
eurons fördelar och rutinerna för olika transaktioner.

5.3.5.1. Samexistens och samarbete mellan handel och
turism gagnar ekonomierna i Europa på olika sätt.

5.3.5.2. ESK föreslår att GD XXIII, som ansvarar för båda
dessa branscher, tillsammans med berörda organ i medlemsstaterna skall organisera gemensamma handlings-, samarbetsoch informationsprogram, särskilt i de länder där turismen
spelar en viktig roll för landets ekonomi.

5.3.5.3. Handelns intressen skulle gagnas bättre om den
vore närmare knuten till turismen på europeisk nivå. ESK
föreslår därför att ett rådgivande organ med representanter för
handel och turism inrättas vid GD XXIII.

5.4.1.5. En nödvändig förutsättning för utformningen av
vår informationspolitik är att följande frågor klaras ut på
förhand:
1. Vilka aktörer skall svara för samordning och genomförande?
2. Vilken räckvidd skall informationen ha, och vem skall den
vända sig till?
3. Vilket är det grundläggande temat för ”informationsplattformen”?
4. Vilka stödmedel skall användas?
5.4.1.6. För att informationskampanjerna skall ge resultat
föreslås följande praktiska åtgärder:

5.3.6. H a n d e l n o c h m i l j ö n

5.3.6.1. Handelssektorn, inbegripet arbetsmarknadsparterna, anmodas att ta ansvar för miljö- och folkhälsoskyddsfrågor.

5.3.6.2. Inom ramen för de möjligheter som finns — och i
samarbete med lokala myndigheter — kan handeln i betydande
grad bidra till att miljöförstöring undviks.

5.3.6.3. De europeiska småföretagen har ett stort behov av
information och stöd i miljöfrågor, men i turistregionerna
behövs ett nära och effektivt samarbete med turistnäringen,
som i regel bär den tyngsta bördan när det gäller miljöproblemen och deras effekter.

a) I anslutning till de nationella samordningskommittéerna
för euron inrättas en styrgrupp bestående av företrädare
för bankerna, handelssektorn, de nationella regeringarna
och vetenskapliga experter på information och reklam.
b) En enhet för information om euron skapas inom berörda
ministerier, arbetsmarknads-organisationer och handelskammare.
c) I varje medlemsstat inrättas nationella centrum för dokumentation om euron. Dessa centrum skall fungera som
informationskälla för offentliga myndigheter och institutioner. Det är också meningen att de skall tillhandahålla
tjänster och stöd till branschorganisationerna.
d) En ”euroansvarig”, som skall vara väl insatt i de problem
och fördelar som införandet av euron innebär, utses i stora
handelsföretag, industriföretag, försäkringsbolag, banker
och företag inom turistbranschen.
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e) Euron införs på kursplanerna vid högskoleutbildningar i
ekonomi, tekniska utbildningar och yrkesutbildningar
samt vid gymnasieutbildningar med ekonomisk inriktning.

5.4.2.3. ESK anser att det är en fråga av högsta prioritet
att den europeiska handeln finns företrädd i internationella
sammanhang och uppmanar de ansvariga generaldirektoraten
(GD I och XXIII) att samarbeta i detta syfte.

5.4.1.7. För att informationskampanjen om euron skall
bli framgångsrik krävs att den riktar sig till en begränsad
mottagarkategori. Följande mottagargrupper föreslås:

5.4.2.4. Liberaliseringen av handeln är en angelägen fråga
för kommittén.

— Ledande befattningshavare inom företag och organisationer.

5.4.3. U t v i d g n i n g e n a v E u r o p e i s k a u n i o n e n

— Tjänstemän på ledande nivå och mellannivå i företagen,
särskilt inom handeln, turistnäringen och tillverkningsindustrin.
— Konsumenterna, och framför allt socialt eftersatta grupper.
5.4.1.8. ESK anser att en informationskampanj som syftar
till att påverka den allmänna opinionen och skapa ”euro
minded people” bör bygga på psykologiska motivationsstudier,
som sedan också skall ligga till grund för hela ”informationsplattformen”. Denna åsikt får för övrigt ett uttalat stöd i en
nyligen genomförd studie på europeisk nivå, som visar att
51 % av européerna — framför allt av psykologiska skäl — är
bundna till sin nationella valuta och ställer sig skeptiska till att
använda den nya valutan.
5.4.1.9. Enligt ESK:s uppfattning bör bankernas avgifter i
anslutning till införandet av euron vara helt öppna för insyn.
5.4.1.10.
ESK anser också att de nationella regeringarna
redan från början bör fastställa den politik som skall föras i
samband med att euron införs i respektive land, och besluta
om den lagstiftning som behövs för att inte belasta företagen
med onödiga utgifter eller olönsamma investeringar.
5.4.1.11.
Enligt kommittén bör de nationella regeringarna
också skapa ekonomiska och skattemässiga incitament som
underlättar de investeringar som krävs av företagen vid
övergången till euron (nya datasystem osv.).

5.4.3.1. För att undvika senare låsningar och störningar på
europeisk nivå, måste man genast ta itu med Europeiska
unionens utvidgning och de problem som hänger samman
med detta.
5.4.3.2. ESK anser att det behövs en dialog med handelssektorn i kandidatländerna för att kartlägga de strukturella och
juridiska problemen och snarast möjligt påbörja arbetet med
att finna lösningar inom ramen för de förfaranden och den
lagstiftning och praxis som tillämpas inom EU.
5.4.3.3. ESK anser också att Kommittén för handel och
distribution bör fortsätta med sina ansträngningar att integrera
kandidatländernas handel i EU:s handel.
5.4.3.4. Kandidatländerna måste arbeta för att den lokala
handeln skall överleva och utvecklas i ett europeiskt sammanhang som skiljer sig avsevärt från den miljö inom vilken de
arbetat under flera årtionden.
5.4.3.5. Grannländerna inom EU uppmanas att spela en
nyckelroll när det gäller att anpassa kandidatländernas handel
till de förhållanden som råder inom EU. Gränsöverskridande
åtgärder bör därför vidtas i detta avseende.
5.4.3.6. Avsaknaden av representanter för den privata
sektorn i kandidatländerna ger upphov till allvarliga problem
när det gäller att förstärka och fördjupa den nödvändiga
dialogen. ESK föreslår ekonomiskt stöd till att bygga upp de
instanser som behövs och till deras fortsatta arbete.
5.4.3.7. ESK uppmanar kommissionen, men också kandidatländerna, att stödja inrättandet och utvecklingen av nya
representativa och självständiga näringslivsorganisationer
(inom industrin, handeln, turistnäringen osv.).

5.4.2. I n t e r n a t i o n e l l h a n d e l
5.4.2.1. Internationaliseringen är en nödvändig förutsättning för den europeiska handelns utveckling — och framför
allt för de europeiska produkternas möjligheter att överleva i
den globala konkurrensen. Därför bör kommissionen göra allt
för att sätta sig in i och lösa de problem som hänger samman
med de internationella europeiska företagens utveckling och
etablering.
5.4.2.2. EU bör via GD I och XXIII spela en framträdande
roll inom WTO och ILO samt vid FN:s konferens om handel
och utveckling i frågor som rör handeln, för att lyfta fram de
europeiska företagens position och åsikter i den globala
dialogen.

6. Åtgärdsplan
6.1.
Det åtgärdsprogram som kommissionen utarbetat för
att på ett effektivt sätt hitta lösningar på den europeiska
handelns problem är ett steg i rätt riktning. Den skall
genomföras under en femårsperiod och denna tidtabell kan
beskrivas som mycket ambitiös.
6.2.
Även om åtgärdsprogrammet är ambitiöst, fäster kommissionen särskild vikt vid informationskampanjer, rapporter,
sammankomster och övriga studier. De konkreta åtgärderna
för att stödja handeln är dock begränsade. ESK välkomnar
följande särskilda åtgärder:
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6.2.1. Åtgärd 3: Fortbildning och information om åtgärder
för att förenkla de administrativa förfarandena.

7.1.3. Vitboken är EU:s första gemenskapsdokument som
betonar handelns roll på lokal nivå och på gemenskapsnivå.

6.2.2. Åtgärd 4: Genomförande av ett andra program för
startkapital.

7.1.4. De åtgärder som föreslås för att man skall komma
till rätta med de kroniska problemen inom handeln består till
stor del av teoretiska lösningar, som inte innebär någon direkt
eller tydlig hjälp för de små och medelstora företagen — en
särskilt utsatt grupp av företag.

6.2.3. Åtgärd 8: Pilotprojekt för att främja elektronisk
handel och kvalitetsmärkning.
6.2.4.
euron.

Åtgärd 10 och 14: Simuleringsprogram för att främja

7.1.5.

Vissa anslag bör öronmärkas för särskilda åtgärder.

6.2.5. Åtgärd 11: Förbättrad tillgång för små och medelstora företag till gemenskaps-program och strukturfonder.

7.1.6. Ökade budgetmedel måste anslås till GD XXIII, vars
personal och övriga resurser bör förstärkas så att generaldirektoratet kan fullgöra sitt uppdrag.

6.2.6. Åtgärd 16: Central- och Östeuropa samt Cypern
involveras i gemenskapens verksamhet för att främja handeln.

7.1.7. BEST-rapporten bör ligga till grund för ett särskilt
åtgärdspaket för att minska byråkratin.

6.2.7. Kommittén föreslår att övriga åtgärder inriktas mindre på teori — som förvisso är en nödvändig grundförutsättning
— och mer på praktik. Detta är av avgörande betydelse när
det gäller att stödja och utveckla handeln inom den femåriga
programplaneringsperioden.

7.1.8. De nationella regeringarna och handeln måste inleda
samråd om den period under vilken både euron och de
nationella valutorna är i omlopp.

6.3.
Förutsatt att åtgärdsprogrammets finansiering är garanterad, anmodar ESK kommissionen att i möjligaste mån se till
att de enheter som ansvarar för att genomföra åtgärdsprogrammet får tillräckliga personalresurser.
6.4.
ESK uppmanar såväl de nationella regeringarna som
handelns representanter att uppfylla den avgörande roll som
åligger dem, så att denna ambitiösa handlingsplan får det
förväntade och nödvändiga resultat som anges som vitbokens
syfte.
6.5.
Åtgärdsprogrammet bör kompletteras med särskilda
konkreta åtgärder som kan ge snabba resultat.

7. Slutsatser
7.1.

ESK drar följande slutsatser:

7.1.1. Det är tyvärr fallet att den statistik som Eurostat
publicerar inte heller i detta fall ger en korrekt bild av handeln
i Europa, eftersom den bygger på ofullständiga uppgifter.
Denna typ av information är speciellt svår att samla in för
nationella myndigheter på grund av handelsverksamhetens
särskilda karaktär. Handelns betydelse för Europas ekonomier
underskattas därmed konsekvent eftersom det saknas entydiga
och tillförlitliga jämförelsedata.
7.1.2. Det råder ingen tvekan om att vitboken om handel
utgör ett viktigt dokument i fråga om problemformuleringen
för denna bransch.

7.1.9. I fråga om avgifter på kreditkort samt andra bankavgifter är det viktigt att vidta alleuropeiska åtgärder för att
harmonisera handelns kostnader för banktjänster, samtidigt
som marknadsekonomins regler respekteras.
7.1.10. Handelns avgörande roll för att bekämpa arbetslösheten och för att skapa nya arbetstillfällen har inte beskrivits
på ett tillfredsställande sätt.
7.1.11. ESK anser att vitboken inte gör en tillräckligt
åtskillnad mellan den del av handeln som är inriktad på
europeiska företag och den del som är inriktad på konsumenterna. Syftet bör vara att utforma åtgärderna efter dessa två
områden.
7.1.12. GD XXIII måste aktivt delta i utformningen av all
EU-politik som hänger samman med eller påverkar handeln.
7.1.13. När konvergensen av Europas ekonomier väl har
uppnåtts i enlighet med Maastrichtkriterierna, uppmanas de
nationella regeringarna att vidta särskilda åtgärder för att
stärka handeln och stimulera efterfrågan.
7.1.14. De europeiska handelsföretagen måste bli mer
offensiva och ta större risker i dagens globaliserade affärsklimat.
7.1.15. Man bör till varje pris harmonisera bestämmelserna
och handelsförfarandena på gemenskapsnivå. Medlemsstaternas regeringar uppmanas att inleda en seriös och öppen dialog
med detta syfte.
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7.1.16. ESK anser att små handelsföretag behöver särskild
hjälp i fråga om beskattning och utveckling.
7.1.17. Nya handelsformer (franchising, distansförsäljning)
och traditionell handel måste behandlas lika, i såväl skattemässigt som juridiskt hänseende.
7.1.18. Huvudansvaret för att främja handeln ligger hos
medlemsstaternas regeringar. Dessa uppmanas att omgående
inleda en dialog inom hela gemenskapen, så att sammanhängande och praktiska åtgärder kan vidtas.

10.9.1999

7.1.19. Efter det att denna dialog om vitboken har avslutats
bör GD XXIII samla in synpunkter från samtliga berörda parter
och fortsätta sitt arbete med att utforma sammanhängande
och praktiska åtgärder som kan ge snabba resultat.
7.1.20. Kommissionen (GD XXIII) måste noga bevaka de
snabba förändringar som äger rum inom handeln på grund av
informationssamhällets framväxt. Kommissionen bör också
vidta eller föreslå nödvändiga åtgärder, undvika byråkratiska
förfaranden samt uppmuntra de nationella regeringarna att
verka i rätt riktning.

Bryssel den 8 juli 1999.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

BILAGA
till Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande
Följande punkt i sektionens yttrande avslogs vid omröstningen i plenarsessionen, men fick minst en fjärdedel av
rösterna.
”Punkt 4.2. Det måste betonas att detta är första gången som ett gemenskapsdokument så grundligt har undersökt
och beskrivit vilka effekter handeln har för sysselsättningen och sektorns framtidsutsikter.”
Resultat av omröstningen
För: 39, emot: 30, nedlagda: 4.
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen om
Sammanhållning och transport”
(1999/C 258/09)
Den 14 januari 1999 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 198 i EG-fördraget rådfråga
Ekonomiska och sociala kommittén om ”Sammanhållning och transport”.
Sektionen för ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning, som ansvarat
för kommitténs arbete i detta ärende, antog sitt yttrande den 2 juni 1999. Föredragande var Bill Tosh.
Vid sin 365:e plenarsession den 7–8 juli 1999 (sammanträdet den 7 juli) antog Ekonomiska och sociala
kommittén följande yttrande med 104 röster för och 2 emot.
1. Inledning

1.1.
Detta yttrande består av fem avsnitt. Inledningen följs
av avsnitt 2, där innehållet i kommissionens meddelande
sammanfattas.

1.2.
I de tredje och fjärde avsnitten gör kommittén en
strängt objektiv analys av dokumentet och tabellerna. Här
återfinns allmänna kommentarer och rekommendationer. I det
femte avsnittet formulerar vi slutligen våra generella slutsatser.

1.3.
Mot bakgrund av att kommissionen uttrycker sig i
relativt vaga termer och att EU:s transportbudget kommer att
växa kraftigt under de kommande fem åren, har vi velat ange
hur en ingående översyn skall kunna utformas samt vilka
kontrollmekanismer och — bestämmelser vi anser krävas
för att sammanhållnings- och transportpolitiken skall kunna
utvecklas på att övertygande sätt.

uppnås. Man lägger särskild tonvikt på att förbättra situationen
för a) randområden, b) eftersatta regioner och c) missgynnade
samhällsgrupper.
2.2.
I meddelandet framhåller man att det är viktigt att
a) strukturfondernas program och projekt (ERUF, Interreg),
b) sammanhållningsfondsprogrammen och c) stödet från
Europeiska investeringsbanken har konvergerande mål.
2.3.
Den gemensamma transportpolitiken syftar till att
uppfylla människornas och ekonomins behov av bättre framtidsutsikter och ökad konkurrenskraft.
2.4.
I meddelandet sägs att en samordnad och väl utformad
regionalpolitik förmodligen är det bästa sättet att skapa
— ekonomisk utveckling (tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning),
— en välavvägd utveckling i alla delar av EU,
— goda förutsättningar för den förestående utvidgningen,

1.4.
Sambanden mellan olika finansieringsmekanismer —
strukturfonderna, Sammanhållningsfonden och Europeiska
investeringsbanken — har studerats mot bakgrund av utvecklingen av den gemensamma transportpolitiken och politiken
för fysisk planering, eftersom man här måste ha full förståelse
för vad utvidgningen kommer att leda till. I detta yttrande ger
vi rekommendationer till hur kommissionen på ett mer
effektivt sätt kan integrera de skilda finansieringsorganen för
att ge stöd till transportfrämjande åtgärder som är i linje med
EU:s generella mål. Strukturfondernas stöd till transporterna är
omkring tio gånger så stort som Sammanhållningsfondens.

— ökad rörlighet för såväl ekonomiskt missgynnade som för
funktionshindrade människor,
utan att miljömålen äventyras.
2.5.
Man anger också olika problem som transporter kan
bidra till att avhjälpa genom att
— minska tendensen till befolkningskoncentration, som ökar
överbelastningen inom trafiken och medverkar till
miljöförorening,
— förbättra transportmöjligheterna till randområden och öka
dessa områdens möjligheter att få tillgång till tjänster, så
att välstånd kan skapas genom ökad konkurrenskraft,

2. Sammanfattning av innehållet i kommissionens meddelande

— göra fraktkostnaderna till en investeringsvariabel.
2.6.

2.1.
I meddelandet anges att EU strävar efter att a) bidra till
ökad ekonomisk konvergens och b) främja social integration,
och man framhåller den betydelse som transportinfrastrukturen överallt har för att målet om hållbar utveckling skall kunna

I meddelandet hävdar man

— att förbättrade transporter kan skapa möjligheter till ökad
tillgång både till insatsvaror och till avsättningsmarknader,
och
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— att skräddarsydda transportförbättringar kan skapa varaktig och hållbar ekonomisk tillväxt och ny sysselsättning.
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— att man undviker att transportpolitiken styrs endast av
marknadens behov och att man i detta syfte utformar
sociala och allmänekonomiska värden,

Man måste dock uppmärksamma
— att tillväxt även drivs fram av andra faktorer, till exempel
telekommunikationer, och
— att skapande av ny sysselsättning är lika viktigt som
transportmöjligheter till eftersatta randområden.
2.7.
Investeringar kommer i ökande utsträckning att inriktas mot medborgarna och mot väldefinierade sociala behov,
exempelvis genom att avhjälpa de största bristerna i transportnätet och infrastrukturen. Samtidigt medger man att det även
i de mest välmående medlemsstaterna finns ”fickor” där
bristerna i transportnätet leder till underutveckling eller ökade
klyftor. I meddelandet framhävs tydligt den viktiga roll som
kollektivtrafiken i framtiden kommer att ha för att uppnå
dessa mål.
2.8.
För att avhjälpa bristerna föreslås ett brett spektrum av
EU-finansieringsprogram, som skall samordnas för att främja
utvecklingen. Stöd från Sammanhållningsfonden kan ge ett
viktigt bidrag.
2.9.

EU:s resurser används i hög grad till vägtransporter:

— att förfarandena för tilldelning av kontrakt till operatörer
utformas på ett sådant sätt att tjänsternas kvalitet kan
säkras, exempelvis genom att selektiva cabotagerättigheter
används vad gäller mer perifera förbindelser.
2.12. Kommissionen vill att prissättningen vad beträffar
användning av infrastrukturen endast skall återspegla och
täcka marginalkostnaderna, genom avgifter, och man menar
att detta kommer att leda till
— att effektiviteten ökar eftersom det resulterar i ett optimalt
val av transporttjänster till lägre kostnader,
— att kostnaderna i randområdena ”möjligen” ökar,
— att produktionen i randområdena kommer att läggas om
så att det inte längre produceras varor som ger ett litet
mervärde.
2.13. Planerna på att integrera olika transportsätt, inbegripet alla hamnar och terminaler, framhålls som en del av den
nödvändiga diversifieringen av nätverksförbindelserna.

— 2/3 av ERUF:s transportinvesteringar under perioden
1994–1999.
— 2/3 av Sammanhållningsfondens transportinvesteringar
mellan 1993 och 1999.

3. Allmänna kommentarer

— Europeiska investeringsbankens utlåning till regionala projekt (bl.a. transport).

3.1.
Samtidigt som kommittén stöder tanken bakom sammanhållningsprinciperna finner den få historiska bevis för
värdet av struktur- och sammanhållningsfondsstöd för att
uppnå de mål som beskrivs i punkt 2.1.

Det bör noteras att en fjärdedel av EIB:s utlåning till regionala
utvecklingsprojekt inbegriper samfinansieringsåtgärder med
strukturfonderna.
2.10. I meddelandet konstateras att de nationella utvecklingsplanerna har medfört många inkonsekvenser och hinder.
Detta leder till en obalanserad användning av EU:s territorium
och understryker behovet av en regional utvecklingsplanering
på europeisk nivå (ESDP) som anlägger ett överordnat perspektiv. Ett offentligt-privat finansieringssamarbete och sociala
partnerskap borde kunna säkerställa en sammanhängande
gemensam syn på utvecklingen av EU:s territorium.
2.11. De resultat som avregleringen förmodligen kommer
att leda till vill man balansera genom ökat stöd till regional
sammanhållning. Detta skall ske genom
— att det skapas ett utbud av transporttjänster som är
tillgängliga för alla till rimliga priser inom EU,
— att det utformas ett regelverk som syftar till att övervaka
resultaten och garantera att valen mellan olika transportsätt
sker i en anda av hållbar utveckling,

3.1.1. Kommittén anser att de bifogade tabellerna bidrar
föga vare sig till att förstå de principer som ligger bakom
sammanhållningsutgifter i transportsektorn eller till att ge
bevis för de effekter som EU:s stöd påstås ha. De är för gamla
och i meddelandet hänvisas inte till dem för att stödja dess
huvudinriktning. Inte heller finns det bevis som visar hur medel
från Sammanhållningsfonden har samverkat med finansiering
från strukturfonderna och EIB för att angivna mål skall uppnås.
3.2.
Även om kommittén medger svårigheterna att skilja
på orsak och verkan försvårar avsaknaden av en fallstudie eller
verksamhetsrevisioner bedömningen av politikinriktning och
utgifter. Det har uttryckts farhågor över att delegeringen
av förvaltningen av fonderna till respektive lokal behörig
myndighet skulle leda till att prioriteringar som är sämre än
om de optimala antas, med till exempel möjlig koncentration
och tillväxt i storstadsregioner, om bara marknadsorienterade
mål för transporter eftersträvas. Vidare leder marknadsrelaterade mål till svårigheter att säkerställa offentliga transporter som
är av tillräcklig kvalitet, antingen för att lokalt uppnå EU:s mål
för social integration och jämlikhet eller för att främja hållbara
transporter och minska beroendet av bilar.
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3.3.
Samordning av sammanhållningsstöd till transporter
där mellanregionala aspekter var viktiga har inte undersökts,
inte heller externa länkar till icke-medlemsstater. Transitvägar
genom icke-sammanhållningsländer förbisågs också i meddelandet trots deras uppenbara strategiska värde.

måste utvecklas.. Kopplingar till effektivitetsmål för stödberättigade projekt skulle göra det lättare att göra prioriteringar.
Specifika rekommendationer om driftskompatibilitet, transeuropeiskt eller lokalt, kommer att stödja utvecklingen av fördelar
på en gemensam spelplan.

3.4.
Meddelandets stil, med dess upprepade påståenden
om sammanhållningens mervärdeskapande effekter, leder om
något till irritation och understryker frånvaron av bevisföring
samtidigt som den underminerar tron på budskapet.

4.3.
Investeringar i järnvägar, sjötransporter, vattenvägar
och korta färjeleder bör öka i de fall de inbegriper intermodala
förbindelser, med förtur men normalt och nödvändigtvis jämte
investeringar i vägar när så är lämpligt.

3.5.
Den höga andelen sammanhållningsstöd till väginfrastruktur är en källa till oro mot bakgrund av gemenskapens
politik för social sammanhållning och hållbar utveckling.
För individen är målet sammanhållningsinvesteringar som är
samhälleligt försvarbara för att skapa hållbar utveckling och
rörlighet, samtidigt som miljökonsekvenserna balanseras. Att
finansiera framtida offentliga transportbehov kommer att
kräva avsevärt större uppmärksamhet, särskilt med tanke på
att många offentliga transportinitiativ har visat sig vara
finansiellt ohållbara.
3.6.
I framtiden anser kommittén att EU måste öka sina
ansträngningar avseende offentliga transporter eftersom
— offentliga transporter spelar en viktig kompletterande roll
för att avhjälpa social utslagning, och
— goda offentliga transporter minskar de negativa effekterna
på vår miljö.

4.4.
Kommittén anser att intermodala länkar är värda ett
större erkännande och ges stöd till utveckling i sammanhållningsprogrammen.

4.5.
Kommittén upplever att man bara kan få ett effektivt
uppsökande av projekt för sammanhållningsinvesteringar i
transporter om arbetsmarknadens parter ges inflytande i
beslutsprocessen.

4.6.
Möjligheterna efter utvidgningen till transportinvesteringar för att stödja sammanhållningen bör undersökas noga
redan nu. Det kommer att bli än viktigare att effektivt
allokera resurserna och övervaka att utgifterna handhas på ett
förebyggande sätt av regionala ekonomier där globaliseringen
tydligt erkänns.

4.7.
Man bör eftersträva en klar utvärdering av effekterna
för ytterområdena av prissättning på infrastruktur för att
avslöja effekterna på produktion där nettoförluster är en klar
möjlighet och motverkar åtgärder för sammanhållning.

4. Allmänna rekommendationer
4.1.
Kommittén erkänner att medan medlemsstater sätter
upp egna prioriteringar för investeringar är principerna för
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden viktigare än
subsidiaritetsprincipen och behörigheten, för programmen bör
stanna kvar hos Europeiska unionen om den skall försöka
uppnå sammanhållningsmålen. Speciella program bör utvecklas och nyskapande finansiella instrument skapas för att
locka privat finansiering och skapa partnerskap mellan EU,
medlemsstaterna och företag. Möjligheten att finansiera transporter genom prissättning efter samhällets marginalkostnad
måste identifieras och en sådan politik principiellt antas. (1)
EU:s randområden och andra mindre gynnade områden kan
emellertid vara i behov av särskilda undantag från sådana
bestämmelser när hållbara transportalternativ varken är tillgängliga eller finansiellt hållbara. Mer tillåtande interregionala
sammanhållningsprogram bör uppmuntras i en sådan miljö.
4.2.
Investeringar i transporter måste bestämmas strategiskt. De vanliga begränsningarna som vägleder subsidiariteten

(1) EGT C 56, 24.2.1997, s. 31 — EGT C 138, 18.5.1999, s. 7.

4.8.
Kommittén anser också att om perifera områden är
isolerade av hav, som i vissa delar av Grekland och i Irland,
eller av långa avstånd, som på den iberiska halvön, eller genom
dålig servicenivå vad gäller transporter till intilliggande länder
som inte är medlemsstater, bör dessa områden vara stödberättigade eftersom de har och kommer att fortsätta att ha
transportnackdelar i förhållande till marknaden. BNP bör inte
vara det enda avgörande villkoret. Ytterligare villkor skulle bl.a.
kunna inbegripa åtgärder för att främja tillgänglighetsåtgärder.
Finansieringen måste utsträckas till fler länder än de som
definierats som sammanhållningsländer.

4.9.
ESK anser att samråd med arbetsmarknadens parter
och andra intressegrupper i sammanhållningsregionerna skulle
få ett konstruktivt inflytande på programmen och skulle främja
insatsernas tvärfunktionella aspekter och på så sätt optimera
de principer som omnämns i 2.1.

4.10. Kommissionen bör studera långsiktig transportfinansiering som sammanhållningsfrämjande åtgärd och lyfta fram
sambanden mellan en jämn ekonomisk utveckling, ett ökat
tjänsteutbud till mindre gynnade befolkningsgrupper för att
förbättra deras situation och stödet inför utvidgningen. Fastän
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kommissionen är medveten om svårigheterna kommer dessa
förmodligen inte att minska efter utvidgningen och därför bör
en ”kvalitetsbenchmarking” införas. Detta erfordrar att de
allmänna transportmedlen får större politisk vikt och tilldelas
större resurser.

4.11. ESK framhåller de gemensamma målen i detta yttrande och i yttrandet om regional utvecklingsplanering i europeiskt perspektiv (ESDP) (1), som antogs i september 1998. I
båda är det fråga om en genomgripande förändring av all
politik som rör den fysiska planeringen. I yttrandet från
september påpekar man att livskvalitet borde vara ett grundläggande mål för alla åtgärder för regional planering. Man påpekar
likaledes att situationen i bergsområdena påminner om den i
perifera områden. Detta visar att transnationella och gränsöverskridande åtgärder bör samordnas, och att det bör skapas
samband mellan samtliga politiska insatser som syftar till
socioekonomiska förbättringar. ESK påpekar riskerna med en
alltför stark koncentration av aktiviteten till vissa centrala
områden på bekostnad av randområdena, och anser att
inbördes förbindelser mellan randområdena kan bidra till att
minska denna tendens.

4.12. ESK upprepar de synpunkter som lades fram i yttrandet av september 1998 om kommissionens förslag angående
gemenskapens finansiella stöd på området för transeuropeiska
nät (2), vilket kommer att göra det möjligt för kommissionen
att till 100 % finansiera undersökningar av övergripande
strategisk karaktär. Sådana undersökningar skulle utgöra ett
stöd och en förbättring när det gäller att utvärdera användningen av Sammanhållningsfonden. ESK noterar att man föreslår
en budget på 4 992 miljoner ecu för transeuropeiska nät för
perioden 2000-2006, vilket innebär en ökning med 277 % i
jämförelse med perioden 1995-1999. Med hänsyn till denna
kraftiga ökning och beloppets storlek, är det tveksamt huruvida
Sammanhållningsfondens effekt på utvecklingen av transporter blir mätbar.

4.13. ESK anser att kommissionen bör ta hänsyn till kraven
på utveckling av lufttransport och järnvägsförbindelser till
randområdena — i synnerhet till de framtida medlemsstaterna
— även om etableringen kräver stora investeringskostnader.

4.14. Med tanke på den kommande utvidgningen anser
ESK att det är viktigt att tillkortakommandena i tidigare
sammanhållningsprojekt på transportområdet inte upprepas,
och att strategiska visioner som till exempel förenar regional
planering, miljöskydd, sysselsättningsskapande åtgärder och
landsbygdsutveckling — och som i vissa fall är gränsöverskridande — måste utvecklas centralt och därefter antas och
genomföras på regionalt plan. Ispa-programmets betydelse bör
noteras.

(1) EGT C 407, 28.12.1998, s. 85.
(2) EGT C 407, 28.12.1998, s.120.
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4.15. Enligt ESK:s uppfattning bör ett kommande meddelande i frågan omstruktureras och omfatta följande:
— En definition av sammanhållning, som bygger på regional
planering och egentliga sammanhållningsmål.
— En kartläggning av särskilda målsättningar och prestationsindikatorer.
— En översikt över aktuella strategier för transeuropeiska
transportnät, Sammanhållningsfonden och ERUF:s transportfinansiering.
— En beskrivning av effekterna på regionalt plan av de
transeuropeiska näten, och stödet från sammanhållningsoch strukturfonderna, Europeiska investeringsbanken (EIB)
och Europeiska investeringsfonden (EIF).
— Prioriteringar mot bakgrund av de effekter som ovanstående har på relativ tillgänglighet, konkurrenskraft, nuvarande
och potentiell BNP samt bristande infrastruktur.

5. Slutsatser
5.1.
ESK anser att meddelandets syfte bör framgå tydligare
och att dess målsättningar klart skall fastställas. Det centrala
budskapet bör vara en grundläggande överensstämmelse mellan följande EU-mål:
— att förbättra de perifera regionernas möjligheter till ekonomisk utveckling, deras konkurrenskraft och sysselsättning,
— att bidra till en balanserad utveckling i de nuvarande
15 medlemsstaterna och att skapa villkor som gynnar
integrationen av nya medlemsstater,
— att främja hållbar rörlighet genom att lägga större vikt vid
och prioritera en förbättring av de allmänna kommunikationsmedlen,
— att säkerställa tillgången till transporttjänster till överkomliga priser för personer som är beroende av allmänna
transportmedel och för personer med funktionshinder,
— att införa ”bästa praxis” för att styra miljöeffekterna när
man bygger upp transportinfrastrukturer och inför nya
transporttjänster med stöd av Sammanhållningsfonden.
Det är ett vida erkänt faktum att vägtransporter utgör en
av de största föroreningskällorna.
5.2.
I samband med planering, utvärdering, bedömning och
övervakning samt vid bruk av indikatorer och mätteknik är
det viktigt att man grundar sig på program för forskning och
teknisk utveckling samt andra forskningsprogram.
5.3.
Det är likaledes nödvändigt att utveckla principer
för randområdena för att säkerställa en rättvis och effektiv
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prissättning så att dessa områden inte utsätts för prisdiskriminering på grund av brist på alternativ eller otillräcklig efterfrågan för att tillhandahålla lönsamma tjänster.
5.4.
Utvidgningen kommer att medföra ytterligare problem
för såväl de nya som de nuvarande medlemsstaterna samt vid
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EU:s gränser. EU:s tyngdpunkt kommer att förskjutas mot öst
vilket kommer att öka de problem som de perifera regionerna
i unionen redan känner av och detta kommer att inverka på de
nya perifera regionerna. Dessa aspekter måste uppmärksammas.

Bryssel den 7 juli 1999.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

