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II
(Förberedande rättsakter)

EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets
direktiv om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG och 93/22/EEG om
utbyte av information med tredje land”
(2000/C 168/01)
Den 10 april 2000 beslutade rådet att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga Ekonomiska och
sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Sektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som ansvarat för det förberedande arbetet,
antog sitt yttrande den 5 april 2000. Föredragande var Umberto Burani.
Vid sin 372:a plenarsession den 27 april 2000 antog Ekonomiska och sociala kommittén följande
yttrande med 103 röster för och 1 röst emot.

1. Inledning

1.1.
Genom direktiv 98/33/EEG av den 22 juni 1998 (1)
ändrades artikel 12 i direktiv 77/780/EEG (2) (första bankdirektivet) och artiklarna 2, 5, 6, 7 och 8 samt bilagorna II och III i
direktiv 89/647/EEG (3) om kapitaltäckningsgrad för kreditinstitut, och dessutom artikel 2 och bilaga II till direktiv
93/6/EEG (4) om kapitalkrav för värdepappersföretag och
kreditinstitut. De ändringar som föreslås syftar till att ändra
bestämmelserna om utbyte av förtrolig information inom
ramen för samarbetsavtal med myndigheter eller organ i tredje
land som på något sätt och i någon form bidrar till att öka
stabiliteten inom finanssektorn.

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

EGT L 204, 21.7.1998.
EGT L 322, 17.12.1977.
EGT L 368, 30.12.1989.
EGT L 141, 11.6.1993.

1.2.
De ovannämnda bestämmelserna syftar till att utvidga
möjligheten till utbyte av information. Tidigare var detta utbyte
endast möjligt mellan tillsynsmyndigheter (och i vissa fall
begränsat till medlemsstaterna), men ovanstående direktiv
utvidgar denna möjlighet, vilket framhålls i den sista meningen
under punkt 1.1. Syftet är naturligtvis att skapa en ram för
global information för att bättre kunna övervaka de företags
verksamhet som regleras av bestämmelserna i andra bankdirektivet.
1.3.
För att skapa enhetlighet framhåller kommissionen
(under skäl nr 2 i det aktuella direktivförslaget) att samma
bestämmelser också måste tillämpas på myndigheter eller
organ som inte omfattas av för det andra bankdirektivet, men
som bedriver olika former av finansiell verksamhet som
regleras av andra direktiv, det vill säga företag för kollektiva
investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som
omfattas av direktiv 85/611/EEG (5) och 93/22/EEG (4) och
bolag som erbjuder andra direkta försäkringar än livförsäkringar (direktiv 92/49/EEG (6) och 92/96/EEG (7)).
(5) EGT L 375, 31.12.1985.
(6) EGT L 228, 11.8.1992.
(7) EGT L 360, 9.12.1992.
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1.4.
Enligt direktivförslaget har alltså medlemsstaterna rätt
att sluta samarbetsavtal med alla myndigheter i tredje land
som kan inneha och utbyta information som rör myndigheter
eller organ som nämns under punkt 1.3, under förutsättning
att informationen omfattas av sekretess.
2. Kommentarer
2.1.
Direktivförslaget ligger, vilket också kommissionen
framhåller, i linje med de åtgärder som syftar till att effektivisera
övervakningen och kontrollen av alla former av finansiell
verksamhet utan hänsyn till vem som utövar denna verksamhet. Ekonomiska och sociala kommittén kan inte annat än ge
sitt samtycke till detta, och stöder kommissionens initiativ.
2.2.
ESK ställer sig dock tveksam till förteckningen över
organ i tredje land som är berättigade att utbyta information.

16.6.2000

Vid sidan av de organ som framhålls (tillsynsmyndigheter,
myndigheter som ansvarar för tillsyn över likvidations- och
konkursförfaranden samt revisorer etc.) skulle det också vara
på sin plats att inbegripa organ som bekämpar penningtvätt
och bedrägerier. Det är uppenbart att de bestämmelser som
reglerar dessa organs verksamhet och natur — som avviker
från kontrollmyndigheternas — kan försvåra informationsutbytet. I vissa fall kan dock god vilja och allmänintresse få
dominera över formella överväganden och restriktiva tolkningar av juridiska bestämmelser.
2.3.
Att inkludera de organ som nämns under den föregående punkten skulle ha flera fördelar. Å ena sidan skulle
tillsynsmyndigheterna få lämplig information och kunna reagera i tid för att förekomma katastrofer (jmf. fallet med BCCIbanken), och å andra sidan skulle detta — i vissa fall — kunna
underlätta bekämpning av organiserad brottslighet, vilket
framhålls i ett kommittéyttrande som är under utarbetande.

Bryssel den 27 april 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Utnyttjande av kollektivtrafik och privata
transporter i städer med omnejd”
(2000/C 168/02)
Den 20 oktober 1999 beslutade Ekonomiska och sociala kommittén i enlighet med artikel 23.3 i
arbetsordningen att utarbeta ett yttrande om ”Utnyttjande av kollektivtrafik och privata transporter i
städer med omnejd”.
Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som ansvarat för kommitténs
beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 6 april 2000 (föredragande: Bill Tosh).
Vid sin 372:a plenarsession den 27 april 2000 antog Ekonomiska och sociala kommittén följande
yttrande enhälligt.
1. Inledning

1.1.
Detta yttrande på eget initiativ har föranletts av att
kommittén bedömer de omfattande trafikproblemen i och
omkring i stort sett alla städer som mycket oroväckande.
Kommittén ser med oro på de allvarliga konsekvenserna av en
alltför stor trängsel i trafiken och en relativt slumpmässig
bilanvändning. Kommittén undrar dessutom om kollektivtrafiken är tillräckligt utbyggd och om den kan anpassa sig till
ändrade förhållanden. Särskilt oroande är

— utsläpp och buller i tätbefolkade områden och konsekvenserna av detta: sämre luftkvalitet för såväl lokalbefolkning
som pendlande arbetstagare,

— de ekonomiska konsekvenserna: längre restider och ökad
trängsel på vägarna leder till högre transportkostnader,
minskad produktion och försämrad konkurrenskraft,

— inverkan på människors rörlighet: det tar allt längre tid att
pendla till arbete och fritidsaktiviteter samtidigt som
dagens transportsätt är oförändrade.

1.2.
Kommittén anser att rätten till kollektiva färdmedel är
en grundläggande rättighet för alla individer (1). När rörlighet
måste begränsas av sociala, ekonomiska, miljömässiga eller
andra orsaker måste man hitta kompromisslösningar som tar
hänsyn till behovet av en förbättrad storstadsmiljö och ett
gynnsamt företagsklimat. Människors livskvalitet måste även
öka nämnvärt. Att alla skall ges möjlighet att förflytta sig
innebär inte nödvändigtvis att man behöver tillåta en otyglad
bilism.

(1) Jfr ESK:s yttrande om ”Allmännyttiga tjänster”, EGT C 368,
20.12.1999.

1.3.
Kommittén vill genom detta yttrande uppmärksamma
vissa iakttagelser och framföra ett antal förslag, som bör
beaktas i samband med att politiken och de budgetmässiga
prioriteringarna för nästa budgetperiod läggs fast på det
transportpolitiska området i gemenskapens medlemsstater och
i kandidatländerna.

2. Bakgrund

2.1.
De faktorer som ligger bakom dagens trafiksituation är
mycket komplicerade:

— Ökat bilinnehav och tendens till ökad bilism.

— Otillräckliga investeringar i vissa medlemsstaters infrastruktur och kollektivtrafik, ibland på grund av bristfällig
planering. Logistikplaneringen för gods- och persontransporter bör förbättras i samtliga medlemsstater, i syfte att
skapa verkliga transportalternativ nu när efterfrågan har
förändrats.

— Den fysiska planeringen har tidigare kännetecknats av att
storstäder fått breda ut sig på ett okontrollerat sätt.
En planlagd upprustning av bostadsområden har fått
genomslag först på senare tid. Det är viktigt att inse
sambandet mellan fysisk planering och transportplanering.

— Ökat välstånd i storstäderna, vilket leder till fler valmöjligheter och större krav på goda förbindelser.

— Omsorgen om den personliga säkerheten i städerna; farhågor om ökad kriminalitet bekräftas av olika undersökningar
och statistik.
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— Utrymmesbrist, på grund av ett begränsat utbud. Det måste
till avgifter och skatter för att man skall kunna skapa
jämvikt mellan efterfrågan och utbud när det gäller utrymmet på våra vägar och i fråga om spårbunden trafik.

2.2.
Det är svårt att bedöma trafikproblemens omfattning
och egenskaper samt de konsekvenser och kostnader som kan
härledas från dem. Olika intressegrupper har studerat denna
fråga och det brittiska industriförbundet har exempelvis gjort
bedömningen att trafikträngseln kostar Storbritanniens näringsliv 16 miljarder pund per år.

2.3.
Det bör påpekas att trafikstockningar i lika hög grad
beror på ofullkomlig trafikplanering, vägarbeten, olyckor,
särskilda evenemang, svåra väderförhållanden och demonstrationer som på överbelastning av vägnätet. Denna sista faktor
står endast för en tredjedel av den totala trängseln på våra
vägar, även om den är den absolut tyngst vägande faktorn när
det gäller storstädernas trafikproblem.

2.4.
Varje storstad kräver sina skräddarsydda lösningar
och det finns ingen universallösning på detta problem. I
beslutsfattandet bör man därför lyssna till den dialog som förs
på regional och lokal nivå. I nedanstående punkter ges en
kort — och långt ifrån uttömmande — beskrivning av de
prioriteringar som kommittén anser vara relevanta.

3. Trafiksituationen

3.1.
Antalet nyregistrerade bilar i medlemsstaterna ökade
med 6 % per år från 1960-talet till 1990-talet, och den årliga
ökningstakten minskade därefter till 4 %. Enligt kommissionens prognoser kommer ökningstakten för antalet nyregistrerade bilar att minska ytterligare till cirka 1–2 % per år under
de kommande tio åren. Siffrorna skiljer sig dock avsevärt
mellan olika medlemsstater. I länder med högre tillväxt såsom
Grekland, Spanien och Irland ökade antalet bilar per 1 000
invånare med 12 % under 1990-talet. I Storbritannien och
Tyskland var ökningstakten oförändrad och varierade mellan
4 och 6 % per år fram till 1997 (se bilaga).

16.6.2000

3.2.
Förbättrade säkerhetsnormer för fordon samt bättre
motorprestanda kan noteras: nya bilar måste uppfylla krav på
lägre utsläpp av föroreningar och koldioxid (t.ex. 140 mg
CO2/km år 2008). Lägre utsläpp kommer därmed successivt
att förbättra luftkvaliteten i storstäderna, även om slutresultatet
inte är helt tillfredsställande.

3.3.
Tilltagande buller och åsynen av igenkorkade vägar,
särskilt runt storstäderna, förblir störande och föga tilltalande.

3.4.
Kommittén anser att kollektivtrafiken är av stor vikt.
Det måste dras buss- och spårvagnslinjer som sträcker sig
genom staden och mellan städer, i stället för dagens linjesträckning som strålar samman i stadskärnan. Endast minibussar
och taxi tycks ha anpassat sig till efterfrågan, vilket inneburit
ökad bilism. På samma sätt bör kollektivtrafiken göras mer
flexibel och efterfrågestyrd. Man tillämpar sällan satellitnavigeringssystem (t.ex. GPS och Galileo) för att minska restiden,
sprida trafiken på ett bättre sätt eller ge kollektivtrafiken
företräde. München, Turin, Zürich, Wien, Grenoble, Köpenhamn och Amsterdam är dock goda exempel på motsatsen.

4. Fysisk planering

4.1.
Städernas utbredning har gett upphov till mer komplicerade resandemönster mellan förorterna, som inte motsvaras
av kollektivtrafikens linjesträckning av i dag.

4.2.
Den fysiska planeringen — eller avsaknad av planering
— har tidigare bidragit till en okontrollerad utbredning av
städerna, vilket medfört ökad efterfrågan på transporter mellan
de nya bostadsområdena och skolor, sjukhus och affärer. Det
finns en bristande förståelse för förhållandet mellan planering,
befolkningstäthet, användning av mark för flera olika ändamål,
energianvändning och rörlighet. I den tätbebyggda staden eller
stadsdelen, med olika självförsörjande delar, är avstånden
kortare och bilen används i mycket mindre omfattning.

Rekommendationer

5. Miljö
3.1.1. Det finns inga övertygande bevis för att det skulle
finnas ett övre tak för biltätheten vid 500 bilar per 1 000
invånare. Antalet registrerade bilar har ökat med 250 % under
de senaste 30 åren fram till 1999 och enligt EU:s prognoser
kommer antalet bilar totalt att öka med 30 % fram till år 2020.
Dagens trafikproblem behöver inte nödvändigtvis leda till
fullständigt trafikkaos, men trängseln förblir ett allvarligt
problem eftersom européerna lever och bor i och omkring
storstäder.

Kommittén anser att

5.1.
man bör fastställa strikta gränsvärden avseende luftkvalitet och buller i storstäderna och bekämpa överträdelser på
mest effektiva sätt,
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5.2.
trafikpolitiken bör prioriteras i det politiska arbetet i
innerstäderna; ökad användning av övervakningskameror och
kvarterspoliser medför förbättrad säkerhet,
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6.7.
Incitament för att människor skall gå till fots eller cykla
när detta är lämpligt.

5.3.
man bör överväga om kollektivtrafik och fordon med
låga utsläpp (fordonets energiförbrukning och utsläpp under
dess totala livslängd) bör prioriteras eller vara den enda
innerstadstrafik som tillåts.

6.8.
Åtgärder bör vidtas i syfte att prioritera viss trafik.
Körfält på motorvägar kan exempelvis reserveras för fordon
med flera passagerare, och även andra lösningar för hur
körfälten utnyttjas är tänkbara. Dessa åtgärder möjliggör en
fördelning av transportutrymmet genom att de mest effektiva
transportslagen ges företräde, vilket kan utgöra ett alternativ
till vägavgifter.

6. Trafikstockningar

6.9.
Avgiftsbelagda parkeringszoner bör införas, liksom en
begränsning av parkeringstiden.

Ekonomiska och sociala kommittén anser att EU bör påverka
medlemsstaterna på följande områden:

6.1.
Ett enhetlig mått för att mäta trängseln i och omkring
storstäderna bör utformas. En lägsta nivå för tillhandahållande
av kollektivtrafik och privata transporter bör fastställas på
regional nivå. Medborgarna bör också informeras om de
samhällsekonomiska konsekvenserna av dessa åtgärder och
om åtgärdernas betydelse för rörligheten, luftkvaliteten och
bullernivån.

6.2.
Framgångsrika initiativ för en fortsatt utveckling av
telematik (1) bör få ytterligare spridning, i syfte att förbättra
trafikledningen av vägtransporter och spårbunden trafik, både
i och utanför storstäderna.

6.3.
Lokala myndigheter måste uppmuntras att påverka
människor att ändra sitt resande till arbete och skola, för att
man på så sätt skall kunna uppnå jämvikt i användningen av
tillgängliga transportmedel.

6.4.
Alla som använder våra vägar skall få tillräckligt med
utrymme (bilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, cyklister och
fotgängare). Trafiken bör spridas bättre över dagen och
kollektivtrafikens villkor bör förbättras.

6.5.
Mer sofistikerade metoder bör användas för godstransporter i städerna och logistiksystem bör tillämpas för alla
godstransporter.

6.10. Man bör överväga om bilfria innerstäder — där
endast kollektivtrafik tillåts — bör införas när detta är den
enda hållbara lösningen.

7. Fysisk planering
Kommitténs oro kan mildras om regionerna
7.1.
vidtar lämpliga åtgärder för att utveckla och rusta upp
storstadsområden samt förlägga framtida investeringar till
oanvänd industrimark,
7.2.
satsar på att utforma stadsdelar med blandad bebyggelse där det erbjuds nöjes- och fritidsaktiviteter, detaljhandel
samt andra bastjänster i anslutning till bostäderna; syftet
bör vara att skapa bostadsområden som till stor del är
självförsörjande och som är planerade för goda kollektivtrafikförbindelser,
7.3.
överväger om det är klokt att bygga ut de stormarknader och fritidscentrer som är förlagda till städernas ytterområden, särskilt obebyggda områden dit man endast kan ta sig via
motorväg, vilket leder till ökad privatbilism; dessa stormarknader är dessutom svåra att nå med buss, vilket utestänger
personer som inte har bil; utvecklingen påminner om storstadsutbredningen i USA som lett till hög energikonsumtion och
miljöförstöring; lågprisförsäljning av bensin i närheten av dessa
stormarknader ökar dessutom deras attraktion.

6.6.
De mest kostnadseffektiva konstruktions- och vägbeläggningsmaterialen bör användas och vägarna måste underhållas regelbundet. Trottoarer skall utformas på ett intelligent
sätt, så att hänsyn tas till deras betydelse för olika allmännyttiga
tjänster.

8. Miljöanpassade transporter

(1) Jfr ESK:s yttrande om ”Användandet av telematik inom den
europeiska transportsektorn”, EGT C 18, 22.1.1996.

8.1.
bygga cykelbanor och förbättra gångbanor och helst
skilja dem från vägar med motortrafik,

Ekonomiska och sociala kommittén anser att medlemsstaterna
kan förbättra miljön på ett enkelt sätt och till låg kostnad
genom att
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8.2.
uppmuntra barn och vuxna att promenera till och från
skolan när detta inte medför några som helst risker,

8.3.
inspirera arbetsgivare att vidta åtgärder som uppmuntrar arbetstagare att samåka eller åka kollektivt till arbetet;
arbetstagare som tar bilen utan andra passagerare bör möta
hinder när det gäller att parkera på företagets parkeringsplatser;
ett annat exempel som bör nämnas är de arbetsgivare som
subventionerar de anställdas månadskort i Ile-de-France.

9. Kollektivtrafik

Detta yttrande behandlar i huvudsak åtgärder för att minska
trängseln på våra vägar och förbättra människors rörlighet.
Ekonomiska och sociala kommittén vill särskilt framhålla
följande:

9.1.
Kommittén upprepar i likhet med tidigare yttranden (1)
att det krävs bättre kollektivtrafik för att stimulera människors
rörlighet.

9.2.
Man bör på allvar överväga att begränsa infarten till
innerstäderna för bilar och i förekommande fall vidta tydliga,
rättsligt bindande åtgärder. Parkeringsmöjligheterna bör förbättras utmed kollektivtrafikens linjesträckning, samtidigt som
undantag måste beviljas i vissa specialfall. Andra typer av
kombinerade transporter, t.ex. olika hybridlösningar eller nya
former av delat bilägande (som i Tyskland och Edinburgh) bör
också nämnas.

9.3.
Kollektivtrafikens linjesträckningar (för bussar och
andra färdmedel) bör ta hänsyn till dagens komplicerade
resandemönster. Kollektivtrafiken är endast effektiv om den
fungerar som ett system. Det krävs samordning och samarbete
mellan olika trafikföretag och transportslag i syfte att erbjuda
potentiella kunder ett alternativ som håller samma höga
kvalitet som bilen.

9.4.
Genom att införa särskilda filer för prioriterad trafik
och bussfiler vid infarterna till storstäderna — och kontrollera
att dessa regler efterlevs — kan man skapa ökat förtroende för
att kollektivtrafiken skall fungera utan förseningar, vilket gör
den till ett mer attraktivt alternativ. I storstadsområdena bör
genomfartstrafik prioriteras på motorvägarna, så att dessa
vägar utnyttjas optimalt.

(1) Jfr ESK:s yttrande om ”Att utveckla ett trafiknät för alla — Varför
goda lokala och regionala persontrafikförbindelser är viktiga och
hur Europeiska kommissionen kan bidra till att förverkliga dem”,
KOM(98) 431 slutlig, EGT C 138, 18.5.1999.
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10. Slutliga kommentarer

10.1. Ekonomiska och sociala kommittén vill framhålla att
2000-talets samhälle kräver att lösningarna på trafikproblemen
återspeglar samhällets värderingar i fråga om hur och på vilka
områden samhället bör agera. Man bör fästa lika stor vikt vid
människors rörlighet och luft- och livskvaliteten som vid ett
långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. Man bör
införa selektiva väg- och parkeringsavgifter för privatbilister i
områden med svårhanterliga trafikproblem, allvarliga miljöproblem eller där politiska, finansiella eller ekonomiska hinder
begränsar kapaciteten på vägarna. Det handlar framför allt om
köpcentra, bostadsområden och historiska stadskärnor.

10.2. Man får inte bortse från plikten för allmännyttan att
tillhandahålla transporter. Man måste hitta lösningar som
skiljer mellan bilägande och bilanvändning, så att man inte
framställer bilismen som något ondskefullt, eftersom detta
transportslag är av stor betydelse för att handikappade och
människor på landsbygden — där det saknas kollektivtrafik —
skall kunna ta sig till sina arbeten och fungera i samhället. Att
enbart förlita sig på olika typer av avgiftsbeläggning är
sannolikt varken rättvist eller effektivt.

10.3. Vid ett eventuellt införande av vägavgifter bör överskottet helt och hållet gå till investeringar i transportnätet, så
att resurserna kommer samtliga stadsinvånare till godo och
inte används för andra ändamål. Den tyska S-Bahnmodellen
utgör här ett intressant exempel.

10.4. Alltför ofta påstås att kollektivtrafiken är obekväm,
underutvecklad, uppvisar dåliga resultat och har misslyckats
med uppgiften att vara det främsta transportsättet för befolkningen. För att man skall komma till rätta med detta problem
krävs både politisk vilja och ett samarbete mellan offentlig och
privat sektor, i syfte att förbättra infrastrukturen — som
utformats på regional nivå — och uppmuntra till investeringar
i transportsystemen. Dessa investeringar bör i sin tur ligga
i linje med medlemsstaternas och EU:s planering för att
miljöhänsyn skall genomsyra hela transportsystemet. De regionala organ som ansvarar för förvaltningen av den samhällsekonomiska utvecklingen bör även få ansvaret för denna fråga. I
detta sammanhang stöder kommittén kommissionens planer
på att se över förordning (EEG) nr 1191/69 och på att införa
kvalitetskriterier för kollektivtrafiken. Detta yttrande avser
också att tjäna som diskussionsunderlag för den kommande
översynen av kommissionens initiativ ”Ett trafiknät för alla”.
Särskild uppmärksamhet måste ges situationen i länderna i
Central- och Östeuropa.
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10.5. En integrerad regional planering bör bygga på noggranna bedömningar av de bestämmelser och normer som styr
kollektivtrafiksutnyttjandet under hela planeringsperioden.
Man bör bl.a. analysera vilken kvalitetsnivå som kan upprätthållas i olika situationer.
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handel via Internet, distansarbete, ökat resande för fritidsändamål, just-in-time-leveranser samt uppkomsten av en samhällsmedvetenhet och av miljövärderingar i fråga om transporter,
särskilt i storstäderna. Med hänsyn till unionens utvidgning är
det otänkbart att lösa trafikproblemen genom att ta till gammal
skåpmat. Vi måste betona att ett samhälle där människors
rörlighet ökar på ett okontrollerat sätt kommer att leda till
total kollaps i våra storstäder och vi måste därför vidta åtgärder
som förhindrar att detta skräckscenario blir verklighet.

10.6. Om EU:s politik skall kunna utformas i rätt riktning
krävs det forskning som tar hänsyn till konsekvenserna av
Bryssel den 27 april 2000.

Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

BILAGA
till Ekonomiska och sociala kommiténs yttrande
Bilinnehav
Antal bilar per 1 000 invånare

B

DK

D

EL

E

F

IRL

I

L

NL

A

1970

214

218

194

26

70

234

133

189

212

197

1980

321

271

330

89

202

341

217

313

353

1990

388

309

447

171

309

466

227

483

1991

397

309

460

173

322

474

233

1992

400

310

471

177

336

476

1993

408

312

479

189

344

1994

422

312

488

199

1995

428

319

495

1996

435

330

1997

441

338

Index
1970
= 100

P

FIN

S

UK

EU15

160

49

155

284

214

184

100

322

298

94

257

347

277

291

158

480

368

387

187

389

421

360

401

218

501

496

369

397

204

384

420

360

410

223

241

518

512

373

410

205

384

414

360

418

227

479

249

520

523

376

421

224

370

409

366

423

231

351

478

262

540

540

383

433

242

368

409

372

432

235

211

362

478

265

553

559

364

447

258

372

411

374

437

238

500

223

376

477

272

571

558

370

458

277

379

413

388

447

243

504

238

389

478

310

577

565

372

469

297

377

419

399

454

247

Källa: Beräkningar av GD Transport.
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om:
— ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om genomförande av ett utbildningsprogram för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin (Media — yrkesutbildning) (2001–2005)”, och
— ”Förslag till rådets beslut om genomförande av ett program för att stimulera utveckling,
distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk (Media plus — Utveckling,
distribution och marknadsföring) (2001–2005)”
(2000/C 168/03)
Den 6 mars 2000 beslutade rådet i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget att rådfråga Ekonomiska och
sociala kommittén om ovannämnda förslagen.
Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som ansvarat för kommitténs
beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 6 april 2000. Föredragande var Bernardo Hernández Bataller.
Vid sin 372:a plenarsession den 27–28 april 2000 (sammanträdet den 27 april 2000) antog Ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 111 röster för och 1 nedlagd röst.
1. Inledning
1.1.
Industrierna som är knutna till informationssamhället,
särskilt den audiovisuella industrin, utgör en av de branscher
inom EU som har störst tillväxtpotential. Studier visar att
intäkterna från denna marknad förväntas stiga med 70 % fram
till 2005, vilket bara för den perioden skulle kunna innebära att
det skapas mer än 300 000 högkvalificerade arbetstillfällen (1).
1.2.
Digitalisering, interaktivitet och teknologisk konvergens har på ett mycket djupgående sätt förändrat den traditionella audiovisuella sektorn genom att det har utvecklats nya
metoder för tillverkning, produktion och distribution. Det har
dykt upp nya aktörer, det har uppstått nya produkter och
tjänster och det har vuxit fram nya, direkta och indirekta sätt
att visa audiovisuella verk.
1.2.1. Dessa förändringar kompletterar dessutom den befintliga sektorn och ersätter den inte. Samtidigt som det sker
en tilltagande ökning av digital-TV och nya tillämpningar som
on line-tjänster, interaktiv TV och video på begäran (video on
demand, VOD) samt elektronisk utsändning i biografsalonger,
kan man notera en ökning inom mer traditionella produktområden som videoförsäljning, produktion och visning av biograffilmer.
1.2.2. Mot denna bakgrund verkar produkter med audiovisuellt innehåll vara ett viktigt område för att skapa mervärde
för 2000-talet, som kanske kan främja framväxten av en
konkurrenskraftig europeisk industri och därmed förstärka
EU:s ekonomiska tillväxt.

(1) Studie av Norcontel Ltd för kommissionens räkning, Economic
Implications of New Communications Technologies on the Audiovisual Markets, slutrapport, 15 april 1997.

1.3.
För att den audiovisuella industrin skall kunna spela
sin roll som ekonomisk och sysselsättningsskapande motor
måste man emellertid på ett tillfredsställande sätt hantera vissa
grundläggande strukturella utmaningar. I några fall rör det sig
om utmaningar som påverkar hela den audiovisuella industrin,
såsom minskade intäkter per utsändning (på grund av en allt
mer splittrad publik) och en allt större internationalisering av
spridningsmetoderna. I andra fall handlar det om specifikt
europeiska svaga punkter:

— En uppsplittring av de nationella och regionala marknaderna, vilket leder till dålig spridning av program över
gränserna inom gemenskapen.

— Små ekonomiska investeringar i planering och genomförande av audiovisuella projekt. Resultatet blir dålig lönsamhet för verken och därmed ytterligare minskad investeringsförmåga i framtiden.

— Otillräckligt kapitaltillskott till företagen, vilket försvagar
deras utvecklingsmöjligheter på det internationella planet.

1.4.
Den europeiska audiovisuella industrin befinner sig
därför i en svag position. Den kan ännu inte helt bemöta en
växande internationell konkurrens. Det är därför nödvändigt
att utforma strategier för finansiering som kan skapa starka
incitament i fråga om utvecklingskapacitet, integrering, spridning och marknadsföring på internationell nivå. Det är mycket
viktigt att regeringarna stöder sådana initiativ genom specifika
och kompletterande finansiella stödåtgärder som syftar till att
öka antalet producenter, i synnerhet inom de mer nyskapande
marknadssegmenten. En europeisk kvalitetsproduktion — tack
vare effektivare utbildningsinsatser och stärkta positioner på
världsmarknaden genom ökade marknadsandelar — kan på
ett bättre sätt garantera ökade intäkter och intäktsandelar för
de europeiska producenterna av audiovisuellt innehåll.
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1.5.
Sedan 1997 har kommissionen noggrant granskat
sin politik på det audiovisuella området med avseende på
nuvarande och framtida följder av den digitala eran. Som
resultat av denna granskning kan nämnas Media II-programmet (1), rekommendationerna och bidragen i rapporten från
högnivågruppen för den audiovisuella politiken (2) och det
samråd som ägt rum mellan branschfolk och kommissionen
inom ramen för konferenserna i Birmingham (april 1998) och
Helsingfors (september 1999) och i samband med grönboken
om konvergensen av telekommunikation, media och informationsteknik (3).

2. Kommissionens förslag
2.1.
Syftet med kommissionens förslag i fråga om programmet Media plus är att med en sammanhållen strategi och
tydliga mål även fortsättningsvis lösa dessa problem, genom
att skapa så goda förutsättningar som möjligt för europeiska
aktörer att positionera sig på bästa sätt på de nya marknaderna.
2.1.1. Strategin för stödsystemen som syftar till att stärka
de europeiska aktörerna måste vara pragmatisk och anpassad
till den audiovisuella marknadens behov, med särskild fokus
på strukturåtgärder. Likaså bör man ta tillvara det mervärde
som är förknippat med både den gemensamma europeiska
dimensionen och med medlemsstaternas kulturella och nationella mångfald.
2.1.2.

I ljuset av detta behövs följande:

— Ett system för information om och uppföljning av nya
krav och framsteg på den audiovisuella marknaden, liksom
utbyte av erfarenheter med medlemsstaterna för att skapa
effektiva samordningsvinster.
— Företräde för transnationell spridning av europeiska audiovisuella verk, inom och utanför Europeiska unionen.
— Komplementaritet och samstämmighet med gemenskapens övriga åtgärder som ingår i en gemensam strategi
(utbildningsprogram, program för stöd till små och medelstora företag och till IT, initiativet e-Europa (4), programmet
”Ett användarvänligt informationssamhälle” inom femte

(1) ESK:s yttrande om ”Förslag till rådets beslut avseende ett utbildningsprogram som vänder sig till yrkesverksamma inom den
europeiska industrin för film- och TV-produktion (Media II)”, EGT
C 256, 2.10.1995.
(2) Datoråldern och den europeiska audiovisuella politiken, rapport
från högnivågruppen för den audiovisuella politiken, Luxemburg,
1998.
(3) KOM(97) 623 slutlig och KOM(1999) 108 slutlig. ESK:s yttrande,
EGT C 214, 10.07.1998. Slutsatserna från konferenserna i
Birmingham och Helsingfors finns på följande webbplatser:
http://europa.eu.int/eac och http://presidency.finland.fi/.
(4) ”e-Europe — Ett informationssamhälle för alla”, KOM(1999) 687
slutlig.

C 168/9

ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (5),
programmen Info 2000 och MLIS, andra utbildningsprogram som Sokrates och Leonardo, samarbete med organ
som Eureka (6) m.m.).
— Komplementaritet avseende politiken på nationell och
regional nivå, med särskild hänsyn till de särskilda behoven
i länder med låg audiovisuell produktionskapacitet eller
som utgör ett geografiskt och språkligt begränsat område.
— Stödinsatser i de stadier av den audiovisuella kedjan där
stödet ger störst mervärde (i första hand i början och slutet
av produktionsprocessen).
— Effektiv och systematisk utvärdering av stödet tillsammans
med lämpliga justeringar och ett bättre utnyttjande av
mekanismerna för automatiskt stöd, vilka grundas på
marknadsresultat.
— Genomförandet av pilotprojekt som, om resultaten faller
väl ut, skulle kunna göra det möjligt att omedelbart anta
de viktigaste stödmekanismerna i programmet (7).
— Förlängt samarbete med tredje länder som delar Europeiska
unionens mål när det gäller politiken för audiovisuellt
innehåll.
2.2.
I likhet med Media II koncentreras stödåtgärderna inom
programmet Media plus på två olika verksamhetsområden,
nämligen utbildning och yrkesutbildning (artikel 150 i fördraget) och industri (artikel 157 i fördraget) (8), som inkluderar
projektutveckling, produktion, distribution, spridning och
marknadsföring.
2.2.1. I detta syfte har två förslag till rådsbeslut utarbetats,
vars mål är att genomföra en politik som är anpassad till
marknadens särdrag och som är tydligt inriktad på att optimera
de fördelar som EU:s audiovisuella industri kan dra av den
tekniska utvecklingen.
2.2.2. Detaljerna kring det ekonomiska stödet kommer att
utvärderas och justeras med jämna mellanrum. På grundval
av dessa bedömningar kan kommissionen eventuellt föreslå
åtgärder som kompletterar de två instrumenten.

(5) ESK:s yttrande om ”Femte ramprogrammet för forskning och
teknisk utveckling (1998–2002)”, EGT C 407, 28.12.1998.
(6) Eureka Audiovisuel är en mellanstatlig alleuropeisk organisation
som inrättades 1989 och har som målsättning att främja den
europeiska audiovisuella industrin. Den består av 35 medlemmar
(medlemsstaterna och Europeiska kommissionen samt Europarådet som är associerad medlem).
(7) EGT C 343, 11.11.1998, s. 10–16.
(8) Programmet Media II byggde också på två rådsbeslut. På utbildningsområdet (artikel 127 i fördraget) genomfördes programmet
genom rådets beslut 95/564/EG av den 22 december 1995, EGT
L 321, 30.12.1995, s. 33, på utvecklings- och distributionsområdet (artikel 130 i fördraget) genomfördes programmet genom
rådets beslut 95/563/EG av den 10 juli 1995, EGT L 321,
30.12.1995, s. 25.
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2.3.
De åtgärder som föreslås för yrkesutbildning (Media
yrkesutbildning) inriktas huvudsakligen på följande:

— Tillämpning av ny teknik för produktion och distribution
av audiovisuella program av hög konstnärlig kvalitet och
med stora kommersiella möjligheter.

— Beaktande av de utvecklingsmöjligheter som den europeiska och den internationella marknaden erbjuder.

— Ekonomisk och kommersiell förvaltning på europeisk och
internationell nivå, inbegripet rättsregler, produktionsfinansiering, marknadsföring och distribution.

— Teknik för manusförfattande, i synnerhet för interaktiva
program avsedda för nya elektroniska spridningsmetoder.

2.4.
För att utveckla och producera audiovisuella kvalitetsprogram som kan generera stora intäkter på ett ökande antal
medier krävs betydande investeringar. Stödet från Media plusprogrammet bör tillhandahållas redan vid projektplaneringen
genom en effektiv process för att bedöma projektets genomförbarhet samt den förväntade avkastningen av verket utifrån
dess produktionskostnad och avsättningsmöjligheter. Den här
processen, som är vanlig inom andra branscher, är ofta
ofullständig när det gäller audiovisuella verk, vilket ofta leder
till att man producerar verk med små lönsamhetsmöjligheter.

2.5.
Stödet till distribution och saluföring är den viktigaste
åtgärden i förslaget till programmet Media Plus, eftersom
den direkt påverkar den återbetalning av och avkastning på
investerat kapital som är oumbärlig för att säkerställa att de
europeiska audiovisuella produktionerna får en stark ställning
på marknaden. Det betyder att man måste skapa och i
synnerhet ta tillvara programkataloger över till exempel biograffilmer, spelfilmer, dokumentärer och tecknade filmer, som
kan användas och återanvändas via olika kanaler och i olika
format.

2.6.
De speciella målen för stödet till marknadsföring är i
allmänhet desamma som för distributionsstödet. Mekanismerna som kompletterar distributionsstöden har dock som mål
att förbättra de europeiska verkens och programmens tillträde
till europeiska och internationella marknader.

2.7.
Åtgärderna för utveckling, distribution och marknadsföring måste överensstämma med fördragets konkurrensregler,
och framförallt med bestämmelserna om statsstöd.
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3. Allmänna kommentarer
3.1.
Ekonomiska och sociala kommittén stöder kommissionens förslag, eftersom det tar upp kompletterande åtgärder
som främjar spridningen av det gemensamma kulturarvet.
Kommittén vill dock påpeka följande:
— Anslagen till Media plus-programmet är alltför knappa för
att de ambitiösa målen skall kunna uppnås. Kommittén
efterlyser därför ökade budgetanslag. Marknadsmekanismerna är i denna bransch otillräckliga på vissa områden:
Den europeiska finanssektorn vill undvika risktagande och
bidrar därför i allmänhet inte till investeringar i den
audiovisuella sektorn.
— Denna omständighet bör framhävas i förslaget eftersom
det handlar om att främja vår kulturella identitet.
— Sektorn skulle gynnas av fler uppgifter om utvärderingen
av tidigare program, eftersom de befintliga uppgifterna är
otillräckliga.
— Särskild prioritet bör ges till teknisk utveckling och innovation, och de finansiella medlen bör fördelas bättre.
— Kommissionen bör inrätta en europeisk byrå för informationssamhället som skall bidra till att samordna de olika
initiativen för konvergens på multimediaområdet.
3.2.
Det finns således ett verkligt behov av detta program,
främst på grund av det mervärde som programmet medför.
Programmet möjliggör fri rörlighet över gränserna för audiovisuella verk. Det stärker också den europeiska audiovisuella
industrins konkurrenskraft och ökar kunskapen om den
europeiska identiteten. Gemenskapsåtgärder på detta område
är följaktligen starkt motiverade.
3.3.
Ekonomiska och sociala kommittén beklagar dock att
kommissionen bortser ifrån att den europeiska audiovisuella
industrins betydelse inte enbart hänger samman med ekonomiska aspekter. Den bidrar även till att främja vår kultur och våra
demokratiska värderingar.
3.3.1. I Europa har man insett att den audiovisuella industrin har en kulturell dimension och att den med sin säregna
karaktär erbjuder en unik produkt. Detta förklarar varför man
i Europa på det audiovisuella området traditionellt försökt
upprätthålla en balans mellan
— å ena sidan rätten till yttrande- och informationsfrihet,
som är grundläggande i ett demokratiskt samhälle,
— å andra sidan skyddet av allmänintresset, som man anför
för att skydda minderåriga, bekämpa rasism och främlingsfientlighet, slå vakt om privatlivets helgd och stärka den
sociala sammanhållningen.
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3.4.
ESK efterlyser en bedömning av förslagets sysselsättningseffekter. Den audiovisuella sektorn har en stor tillväxtpotential på detta område, och kommissionen bör alltid eftersträva en hög sysselsättning när gemenskapspolitiska åtgärder
utformas och vidtas.

3.5.
Stödet till utbildning bör bidra till ökad samordning
mellan tekniska, yrkesinriktade utbildningsinrättningar och
universitet med teoretisk inriktning. På så sätt kan man också
undvika att stödet blir alltför uppsplittrat. ESK hoppas att
kriterierna för genomförandet kommer att bidra till att programmen och finansieringen utnyttjas maximalt, och anser att
större vikt bör läggas vid olika utbildningsaspekter som rör
ungdomar.

3.5.1. Det är viktigt att verka för ett effektivt och varaktigt
samarbete på europeisk nivå mellan skolor och berörda
företag, i syfte att uppnå balans mellan grundutbildning
och specialistutbildning. De anställda inom den audiovisuella
sektorn kan på så sätt garanteras permanent fortbildning
genom att dra nytta av
— distansundervisning med stöd av ny teknologi och dess
tillämpning på produktionen av audiovisuella verk,
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synnerhet de oberoende företagen inom EU — måste få ökat
tillträde till marknaden. Europeiska företag och deras verk bör
också stödjas. Kommittén anser även att man i utbildningssyfte
bör vidta åtgärder för att förbättra allmänhetens tillgång till
det europeiska audiovisuella kulturarvet, genom att digitalisera
programarkiven och upprätta nätverk mellan dem. I princip
bör man prioritera aspekter som rör effektivare distribution
och marknadsföring av de audiovisuella verken.

3.6.1. Det planerade samarbetet mellan programföretag
— särskilt i fråga om specialiserade organ såsom Eureka
Audiovisual — bör fördjupas, så att gemensamma åtgärder
som motsvarar programmens mål på utbildningsområdet kan
vidtas.

3.6.2. Pilotprojekt bör utvecklas inom ramen för e-Europe,
i syfte att harmonisera och samordna samtliga stödåtgärder på
det audiovisuella området och dra fördel av de samordningsvinster som uppstår. ESK vill upprepa att det behövs rapporter
med utförliga uppgifter för att utvärdera de resultat som
uppnåtts genom de instrument som hittills använts för att
stödja den audiovisuella industrin. Dessa rapporter bör överlämnas för bedömning till EU:s övriga institutioner och organ.

— nya pedagogiska metoder med hjälp av den nya — i
synnerhet digitala — tekniken.

3.5.2. Vissa utbildningsinsatser kan göra det enklare att
komma in på arbetsmarknaden och anpassa sig till arbetsmarknadens krav, stärka företagarandan — särskilt genom åtgärder
för teknisk innovation inom små och medelstora företag —
och skapa lika möjligheter för övriga aktörer. Med denna typ
av kompletterande åtgärder slår man samtidigt vakt om EU:s
kulturella och språkliga mångfald.

Man bör under alla omständigheter sträva efter att anpassa
utbildningen till utvecklingen och lägga större vikt vid utbildningsaspekter som rör ungdomar.

3.5.3. ESK vill dessutom anmoda kommissionen att föreslå
åtgärder som aktivt främjar ett ökat deltagande av kvinnor i
detta utbildningsprogram och som bidrar till att fler kvinnor i
framtiden är aktiva i den audiovisuella sektorn, vilket skulle
vara positivt för dess utveckling.

3.6.
I fråga om åtgärderna för att stimulera utveckling,
distribution och marknadsföring av audiovisuella verk, anser
kommittén att den europeiska audiovisuella industrin — i

3.6.3. Ekonomiska och sociala kommittén välkomnar att
kommissionen eftersträvar en effektiv samordning av de
åtgärder som vidtas på området för ny teknologi, i synnerhet
inom ramen för det femte ramprogrammet, eftersom gemenskapens produkter måste hålla högsta kvalitet för att återvinna
förtroendet för forskningsprojekt inom detta ramprogram.

3.6.4. Det behövs effektiva stimulansmekanismer avsedda
att ge finansiellt stöd till företag som framför förslag om
hela projektpaket. I detta sammanhang bör man prioritera
automatiska stödsystem och sträva efter största möjliga öppenhet och enkelhet.

3.6.5. ESK anser att man skall prioritera produkter som kan
exploateras kommersiellt under en längre tid på de olika
marknaderna. När det gäller spridningen av programmen anser
kommittén att man skall främja textning och försöka uppnå
en balans mellan respekt för verkets integritet och kulturell
mångfald, prisoptimering och allmänhetens krav. Textning
och dubbning bör komplettera varandra, och man bör sträva
efter en balans som blir allt lättare att uppnå med den nya
tekniken.

C 168/12

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

4.
Ekonomiska och sociala kommittén beklagar slutligen att
kommissionen inte anslår tillräckliga resurser till programmet.
Målen avseende programmets mervärde har inte heller satts
tillräckligt högt. Rent konkret vill kommittén även framhålla
följande:
— För att gemenskapen skall kunna agera på ett tydligare sätt
inom kulturområdet samt främja den europeiska kulturella
identiteten och samtidigt ge den en politisk dimension, är
det viktigt att medvetandegöra och informera användarna
om denna kulturella identitet och samtidigt bistå industrin
och medlemsstaterna. Kommissionen bör därför inrätta
en europeisk byrå för informationssamhället som kan
samordna olika initiativ för konvergens på multimediaområdet.

16.6.2000

— Denna byrå, som ESK föreslog redan i samband med
Uleåborgsdeklarationen (1), skulle kunna utgöra en obyråkratisk instans för ersättning, samarbete och samordning
inom olika audiovisuella områden – från produktion till
distribution av europeiska verk — genom att utnyttja det
finansiella stöd och de stimulansåtgärder som planeras.
— Ytterligare styrinstrument bör inrättas för den audiovisuella
sektorn, till exempel en garantifond. Kommissionen har
redan tidigare föreslagit en dylik fond, men dess verksamhet är för närvarande lagd på is.
(1) Protokoll från TEN-sektionens 11:e sammanträde, bilaga 11 —
CES 829/99 av den 7 september 1999.

Bryssel den 27 april 2000.
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 fördelning mellan medlemsstaterna av tillstånd som erhållits genom avtal mellan
Europeiska gemenskapen och Republiken Bulgarien samt mellan Europeiska gemenskapen och
Republiken Ungern om fastställande av vissa villkor för godstransporter på väg och om
främjandet av kombinerade transporter”
(2000/C 168/04)
Den 10 april 2000 beslutade rådet att i enlighet med artikel 71 i EG-fördraget rådfråga Ekonomiska och
sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som ansvarat för kommitténs
beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 6 april 2000. Föredragande var Dethmer H. Kielman.
Vid sin 372:a plenarsession den 27 april 2000 antog Ekonomiska och sociala kommittén följande
yttrande med 111 röster för, 1 emot och 1 nedlagd röst.
1. Inledning

1.1.
Den 7 december 1995 gav rådet kommissionen befogenheter att förhandla om ett eller flera avtal om vägtransit
med Ungern, Rumänien och Bulgarien för att lösa problemet
med vägförbindelserna i relationerna mellan Grekland och de
övriga medlemsstaterna när det gäller godstransporter på väg.
Detta problem skulle delvis kunna lösas genom ett ömsesidigt
utbyte av tillstånd för vägtransporter.

1.2.
Inledningsvis strävade kommissionen efter att sluta ett
multilateralt avtal, men de tre länderna föredrog separata avtal.
Dessa avtal kommer automatiskt att upphöra när de tre
länderna ansluter sig till Europeiska unionen.

1.3.
Kommissionens förslag bygger på ”Förslag till rådets
beslut om slutande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen
och Republiken Bulgarien om fastställande av vissa villkor för
godstransporter på väg och om främjandet av kombinerade
transporter” (KOM(1999) 666 slutlig). Kommitténs yttrande
begränsar sig dock till ”Förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om fördelning mellan medlemsstaterna
av tillstånd som erhållits genom avtal mellan Europeiska
gemenskapen och Republiken Bulgarien samt mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Ungern om fastställande av
vissa villkor för godstransporter på väg och om främjandet av
kombinerade transporter” (KOM(1999) 667 slutlig).

1.4.
Kommissionen har träffat en överenskommelse med
Ungern och Bulgarien, men har ännu inte lyckats sluta avtal
med Rumänien. Av den anledningen avser föreliggande förslag
enbart rådets beslut om avtal med Ungern och Bulgarien.
Kommissionen planerar dock att inom kort även sluta avtal
med Rumänien, eftersom avtalen med Ungern och Rumänien
annars får begränsat värde i praktiken.

1.5.
Eftersom man tidigare i Östeuropa ofta tog ut höga,
diskriminerande skatter eller avgifter på vägtransporter, har
man i avtalen fastslagit att enbart icke-diskriminerande avgifter
eller tullar som avser användningen av infrastruktur får tas ut.
Inga särskilda avgifter eller skatter får införas för själva
transporterna.

1.6.
I avtalen fastställs uttryckligen att enbart fordon som
uppfyller kravet på Euro 1-standard får utnyttja tillstånden för
transittrafik genom Ungern och Bulgarien.

1.7.
I förslaget till rådets beslut om avtal med Bulgarien och
Ungern påpekas att de 12 500 och 13 000 tillstånd som varje
år erhålls från Ungern respektive Bulgarien kommer att
fördelas mellan medlemsstaterna i en särskild förordning från
Europaparlamentet och rådet. Syftet med föreliggande förslag
är sålunda att fördela dessa tillstånd mellan medlemsstaterna.

2. Allmänna kommentarer

2.1.
Som beräkningsunderlag för fördelning av transittillstånd mellan medlemsstaterna har kommissionen använt
statistik över ungersk transittrafik.

2.2.
Eftersom EU:s målsättning i förhandlingarna är att
underlätta transittrafiken mellan Grekland och de övriga
medlemsstaterna via en korridor genom Bulgarien, Rumänien
och Ungern är statistiken över ungersk transittrafik mest
relevant. Av denna statistik bör nämligen framgå att resor till
övriga länder har gått genom hela korridoren genom Bulgarien,
Rumänien och Ungern. Resor genom f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Förbundsrepubliken Jugoslavien förtjänar
dock särskild uppmärksamhet.
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2.3.
I tillgänglig ungersk statistik görs en fördelning med
hänsyn till
— i vilket land resan påbörjades,
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3.3.
Vidare föreslår kommissionen att varje medlemsstat
schablonmässigt får 100 tillstånd, vilket är något mindre än
1 % av det totala antalet tillstånd, och att de återstående
tillstånden fördelas proportionellt mellan medlemsstaterna på
grundval av antalet transitresor genom Ungern under de tre
första kvartalen 1998.

— i vilket land fordonet är registrerat.
På basis av dessa uppgifter är det möjligt att avgöra vilka resor
som
— påbörjats i Grekland,
— bedrivs med fordon registrerade i de olika medlemsstaterna.

2.3.1. Eftersom statistik över ungersk transittrafik under de
tre första kvartalen 1998 finns att tillgå och dessa uppgifter är
väl lämpade för ändamålet, föreslår kommissionen att de
används som underlag vid fördelningen mellan medlemsstaterna.

2.3.2. Med hänsyn till bristen på tillförlitliga statistiska
uppgifter beträffande transittrafiken delar kommittén kommissionens uppfattning att tillgänglig ungersk statistik över de tre
första kvartalen 1998 ger den mest relevanta informationen.

2.3.3. Vidare vill kommissionen framhålla att Rumäniens
deltagande är av avgörande betydelse för att korridoren mellan
Grekland och övriga länder skall fungera effektivt. I detta
sammanhang anmodar kommittén kommissionen att göra sitt
yttersta för att fortsätta förhandlingarna med Rumänien och
snarast möjligt försöka avsluta dem.

3. Särskilda kommentarer
3.1.
På basis av den ungerska statistiken över transittrafik
drar kommissionen slutsatsen att det totala antalet transitresor
genom Ungern som påbörjats i Grekland under de tre första
kvartalen 1998, med fordon registrerade i någon av medlemsstaterna, uppgick till 6 723. Av dessa stod Grekland för 6 646,
dvs. nästan 99 %. Inga resor registrerades för följande fyra
medlemsstater: Spanien, Irland, Luxemburg och Portugal (se
bilaga).
3.2.
På grundval av dessa – preliminära – uppgifter konstaterar kommissionen att det ”inte anses lämpligt att 99 % av
tillstånden fördelas till Grekland”. Kommittén anser att man
måste tillämpa objektiva kriterier för att kunna återspegla
det verkliga läget. Därför rekommenderar kommittén att
kommissionen snarast möjligt inhämtar exaktare uppgifter
som kan ge en mer tillförlitlig bild av situationen, så att
Grekland kan behandlas på samma sätt som övriga medlemsstater.

3.3.1. Eftersom fyra medlemsstater inte bedrev någon transittrafik alls under de tre första kvartalen 1998, och ytterligare
sex medlemsstater utförde färre än 5 transitresor, anser kommittén att det schablonmässiga antal på 100 tillstånd som
kommissionen föreslår att varje medlemsstat skall få är alldeles
för högt. Kommittén föreslår att antalet reduceras till 50. På så
vis kan ytterligare 750 tillstånd som kan fördelas proportionellt på grundval av antalet transitresor under de tre första
kvartalen 1998.

Enligt kommitténs uppfattning är en sådan fördelning rättvisare och mer realistisk.

3.4.
Detta innebär att schablonantalet uppgår till 750 i
stället för 1 500 som kommissionen föreslagit, och att Grekland får 12 109 tillstånd i stället för 11 368 för transit genom
Bulgarien, och 11 614 tillstånd i stället för 10 874 för transit
genom Ungern.

3.4.1. Enligt kommitténs uppfattning stämmer denna beräkningsmetod dessutom bättre överens med kommissionens
egna uppfattning i förslaget till förordning att ”tillstånden bör
fördelas på grundval av kriterier genom vilka hänsyn tas till de
nuvarande landtransporterna mellan Grekland och de övriga
medlemsstaterna”.

3.5.
Kommittén stöder kommissionens förslag (artikel 4 i
förslaget till förordning) att medlemsstaterna före den 15 september varje år skall återsända de tillstånd som inte kommer
att användas före årets slut till kommissionen, så att dessa
tillstånd kan komma andra medlemsstater till godo.

3.6.
Om kommissionen stöder kommitténs förslag att
tillämpa en rättvisare fördelningsmetod måste man anpassa
bilagan till förslaget till förordning, i vilken fördelningen av
tillstånd anges.

4. Sammanfattning och slutsatser

4.1.
Kommittén anser att kommissionen i sitt val att
använda ungersk statistik över transittrafik har funnit ett
lämpligt statistiskt underlag för fördelning av tillstånd.
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4.2.
För att tillstånden skall kunna utnyttjas effektivt anser
kommittén att det är av största betydelse att man snarast
möjligt sluter avtal med Rumänien.
4.3.
När det gäller fördelningen av tillstånd hävdar kommittén att en medlemsstat som på basis av statistiken bör ha
rätt till en stor andel av tillstånden också bör tilldelas denna
andel.
4.4.
Vidare anser kommittén att det — delvis med hänsyn
till det begränsade antalet tillstånd — inte är önskvärt att varje
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medlemsstat schablonmässigt tilldelas 100 tillstånd, eftersom
det av tillgängliga uppgifter framgår att många medlemsstater
inte alls eller i ytterst liten utsträckning bedriver någon
vägtransittrafik mellan Grekland och övriga medlemsstater.
Kommittén anser att ett schablonantal på 50 tillstånd per
medlemsstat bör vara tillräckligt.
4.5.
Kommittén stöder kommissionens förslag att medlemsstaterna före den 15 september varje år bör återsända
oanvända tillstånd till kommissionen, så att tillstånden kan
användas av medlemsstater som behöver dem.

Bryssel den 27 april 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

BILAGA
till Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande
Fördelning av tillstånd mellan medlemsstaterna
Den senaste statistiken över ungersk transittrafik avser de tre första kvartalen 1998. Antalet ungerska transitresor
som påbörjats i Grekland under de tre första halvåren 1998 med fordon registrerade i någon av medlemsstaterna
framgår av följande tabell:
Registreringsland

Antal transitresor

Belgien

2

Danmark

6

Tyskland

20

Grekland

6 646

Spanien

0

Frankrike

1

Irland

0

Italien

1

Luxemburg

0

Nederländerna

29

Österrike

11

Portugal

0

Finland

1

Sverige

4

Storbritannien

2
Totalt

6 723
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om ändring
av förordning (EG) nr 1255/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk
och mjölkprodukter”
(2000/C 168/05)
Den 24 januari 2000 beslutade rådet att i enlighet med artikel 37 i EG-fördraget begära Ekonomiska och
sociala kommitténs yttrande om ovannämnda förslag.
Sektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som ansvarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 19 april 2000. Föredragande var Adalbert Kienle.
Vid sin 372:a plenarsession den 27 april 2000 antog Ekonomiska och sociala kommittén följande
yttrande med 78 röster för, 2 emot och 3 nedlagda röster.
1. Inledning
1.1.
Sedan 16 år tillbaka utgår stöd från gemenskapen för
att främja barns och ungdomars mjölkkonsumtion. De elever
som utnyttjar denna stödbestämmelse får en kvarts liter
subventionerad mjölk per dag. För att subventionera detta har
gemenskapen hittills anvisat 96 miljoner euro om året.
1.2.
Föreliggande förslag innebär att kommissionen reviderar sin tidigare ambition att slopa EU-stödet till skolmjölksprogrammet. Fortfarande vill man emellertid reducera gemenskapens stöd och i fortsättningen låta gemenskapen svara för
50 % och medlemsstaterna för 50 %. EU:s finansiella tillskott
skulle sänkas till 48 miljoner euro.

2.2.
Det råder ingen tvekan om att det skulle serveras och
drickas mindre mjölk i skolorna om programmet avskaffades.
Det är barnen och ungdomarna som skulle drabbas. ESK vill
framhålla att antalet barn och ungdomar som går till skolan
utan att ha ätit frukost är skrämmande stort. Skolmjölken utgör
för många skolbarn den enda formen av mjölkkonsumtion.
2.3.
ESK ser det som positivt att rådet (jordbruksministrarna) i princip tagit klar ställning för att skolmjölksprogrammet
skall bibehållas; det är anledningen till att kommissionen
reviderat sin ursprungliga ambition att slopa EU-stödet.

2. Kommentarer

2.4.
Kommittén understryker att balanserad kost har utomordentligt stor betydelse under barndomen och skoltiden.
Mjölk är ett av de mest värdefulla livsmedlen, som bör göras
mer attraktiv för barn och ungdomar genom att man vidtar
de mest moderna metoderna i fråga om distribution och
marknadsföring. Kommittén anser det också vara nödvändigt
att barn och ungdomar skall få subventionerad skolmjölk även
fortsättningsvis och över hela gemenskapen.

2.1.
Det är kommitténs uppfattning att skolmjölksprogrammet — utöver målet att förbättra avsättningen — framför
allt har en utomordentlig betydelse för de hälso-, kostoch socialpolitiska målen, särskilt med hänsyn till att hela
programmet bara svarar för 0,3 % av de totala mjölkleveranserna till mejerierna.

2.5.
Kommittén befarar emellertid att ett genomförande av
kommissionens förslag skulle leda till att skolmjölken slopades
i många medlemsstater. Kommittén kräver därför en lösning
som garanterar att skolmjölksprogrammet fortsätter. De politiska principdiskussionerna i fråga om medfinansieringen får i
varje fall aldrig leda till att man förfar svekligt gentemot barn
och ungdomar.

Bryssel den 27 april 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Kommissionens förslag om fastställande
av priserna på jordbruksprodukter (2000-2001)”
(2000/C 168/06)
Den 13 mars 2000 beslutade rådet att i enlighet med artiklarna 43 och 198 i EG-fördraget rådfråga
Ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Sektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som ansvarade för det förberedande arbetet,
antog sitt yttrande den 19 april 2000. Föredragande var Rudolf Strasser.
Vid sin 372:a plenarsession den 27 april 2000 antog Ekonomiska och sociala kommittén följande
yttrande med 71 röster för, 12 emot och 8 nedlagda röster.
1. Sammanfattning av kommissionens förslag

1.1.6. Vad beträffar socker föreslår kommissionen att både
de institutionella priserna (bas-, minimi-, interventions- och
riktpriser) och de månatliga lagringskostnadsersättningarna
skall behållas på den nuvarande nivån.

1.1. Förslag till jordbrukspriser
1.1.1. Kommissionen hänvisar i inledningen till sitt förslag
om fastställandet av jordbrukspriser för regleringsåret
2000–2001 till besluten om Agenda 2000 från i maj 1999
och framhåller att det endast är ett fåtal sektorer kvar som
berörs av det årliga fastställandet av institutionella priser och
belopp. Under regleringsåret 2000–2001 skall de månatliga
höjningarna för spannmål och ris, olika priser och belopp
inom sockersektorn, stödet för silkesmaskar, baspriset på
fårkött samt baspriset på griskött fastställas. Kommissionen
föreslår att man skall behålla den fleråriga metoden, dvs. att de
institutionella priserna och beloppen för de berörda sektorerna
— förutom sockersektorn — skall fastställas på obestämd tid.
1.1.2. Interventionspriset för spannmål (för närvarande
119,19 euro/ton) kommer i enlighet med besluten i samband
med Agenda 2000 att sänkas med 7,5 % till 110,25 euro/ton
under regleringsåret 2000–2001 och ytterligare 7,5 % till
101,31 euro/ton under regleringsåret 2001–2002. Samtidigt
höjs arealbidraget från 54,34 euro/ton till 58,67 euro respektive 63,00 euro. Kommissionen föreslår även att de månatliga
höjningarna på 1 euro/ton/månad skall sänkas till 0,93 euro
under regleringsåret 2000–2001 respektive till 0,85 euro från
och med regleringsåret 2001–2002. Kommissionen föreslår
vidare att interventionsperioden i Sverige (1 december till den
30 juni) skall anpassas till de övriga medlemsstaterna (förutom
de sydliga medlemsstaterna).

Kommissionen påpekar att man inom ramen för GATTförpliktelserna kan komma att behöva minska produktionskvoterna för regleringsåret 2000–2001 i enlighet med artikel 26 i grundförordningen.

1.2. Budgetsituationen

1.2.1. Enligt den prognos som gjordes av kommissionen
i januari 2000 uppgår anslagsbehoven för år 2000 till
37 471 miljoner euro. Detta innebär att budgetplanen (som
antogs av kommissionen den 16 december 1999) överskrids
med 582 miljoner euro. I förhållande till de finansiella ramarna
som antogs under europeiska rådets möte i Berlin skulle man
därför behöva överskrida utgiftstaket med 119 miljoner euro.

1.2.2. Kommissionen påpekar att den uppskattning på
anslagsbehov för EUGFJ:s garantisektion på 37 471 miljoner
euro som gjordes i januari tar hänsyn till den utveckling som
ägt rum i förhållande till de ekonomiska förutsättningar och
de rättsakter som låg till grund för budgeten. Kommissionen
betonar att prisförslagen inte påverkar beräkningen för anslagsbehoven för år 2000 som gjordes i januari.

1.1.3. Vad beträffar oljeväxter sänks basbeloppet för direktstöd i tre steg till nivån för spannmålsstöd och för arealuttaget.
1.1.4. I enlighet med besluten från maj 1999 fastställdes
arelauttagsnivån för perioden 2000–2006 till 10 %. Detta
belopp kan komma att ändras beroende på marknadsutvecklingen.
1.1.5. Kommissionen föreslår att den månatliga höjningen
på 2 euro/ton/månad vad gäller ris skall behållas.

1.2.3. I budgetplanen fastställdes en euro/dollarkurs på
1:1,12. Enligt kommissionen skulle man med ett medelvärde
på 1 euro = 1,04 dollar kunna spara 400 miljoner euro.

1.2.4. Anslagen för får- och getkött, mjölkprodukter, vin
och även olivolja sänks medan anslagen för nötkött, spånadsväxter och socker är högre än vad som förutsetts i budgetberäkningen.
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2. Allmänna kommentarer

2.1.
Kommittén beklagar att kommissionens förslag om
fastställande av priser på jordbruks- och livsmedelsprodukter
(2000–2001) i motsats till tidigare år varken behandlar
jordbrukets situation i allmänhet eller utvecklingen av jordbruksproduktionen respektive inkomsterna från jordbruket
samt livsmedelspriserna.

2.2.
Kommittén påminner kommissionen ännu en gång
om att man redan vid flera tillfällen uppmanat den att noga
undersöka vilka effekter den gemensamma jordbrukspolitiken
och framför allt minskningen av producentpriserna för jordbruksprodukter får för konsumentpriserna, livsmedelskvaliteten, hälsan, miljön och sysselsättningen. Kommittén noterar
att kommissionen bland annat tar upp möjliga fördelar för
konsumenterna i sin analys om effekterna av GJP-reformen
som offentliggjordes i februari 2000. Denna analys täcker
dock bara vissa aspekter av den undersökning som förordas av
kommittén.

2.3.
Redan i fjol uttryckte ESK i sitt yttrande om prispaketet
sin oro över jordbrukarnas inkomstutveckling i de flesta EUmedlemsstaterna. Farhågorna att inkomsttrycket på jordbrukarna skulle öka har på grund av inkomstutvecklingen under
1999 tyvärr bekräftats. I enlighet med Eurostats beräkningar
har inkomsterna från jordbruket i genomsnitt sänkts med
2,8 % under 1999. De kraftigaste förlusterna gjordes i Irland
(-11,7 %), Danmark (-10,5 %), Belgien (-9,1 %) och Nederländerna (-5,8 %). De länder som är mycket inriktade på animalieproduktion drabbades främst eftersom priserna på animalieprodukter och framför allt på griskött kraftigt sänkts. I vissa
regioner i Spanien, Grekland och Portugal har inkomstbortfallet för spannmål och oliver även varit stort, vilket har försvårat
inkomstläget för flera jordbrukare.

2.4.
Med tanke på den otillräckliga inkomstutvecklingen
inom jordbruket och det spända läget på de viktiga jordbruksmarknaderna, anser kommittén att den gemensamma jordbrukspolitikens samtliga instrument bör utnyttjas till fullo.
Kommittén förväntar sig också att man för kontinuitetens
skull håller fast vid fjolårets reformbeslut — vilket krävs med
hänsyn till förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen
WTO — och även avsätter de nödvändiga och planerade
finansiella medlen till reformen.

2.5.
Under europeiska rådets mötet i Berlin försäkrade
stats- och regeringscheferna jordbrukarna om att nödvändiga
finansiella medel skulle avsättas för reformåtgärderna. Enligt
ESK bör den så kallade marginalen (skillnaden mellan det
beräknade och faktiska utgiftstaket) även omfatta åtgärder
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inom den gemensamma jordbrukspolitiken om detta är nödvändigt. Det är under alla omständigheter oacceptabelt att på
grund av besparingar ändra de planerade åtgärderna endast ett
år efter reformens ikraftträdande.

2.6.
Kommittén anser att programmet för Kosovos återuppbyggnad är absolut nödvändigt och välkomnar att inflytelserika
stats- och regeringschefer i Lissabon i mars 2000 uttalat sig
mot överföringen av medel från jordbruksbudgeten till Balkanstabilitetspakten. Kommittén förväntar sig av kommissionen
att man håller fast vid besluten från Berlin om Agenda 2000,
vilket är viktigt inte minst med tanke på trovärdigheten.

2.7.
Kommittén hänvisar även till Europaparlamentets jordbruksutskotts yttrande till budgetutskottet där man framhåller
att ekonomiska konsekvenser för särskilda budgetutgifter
måste fördelas jämnt på alla budgetposter.

2.8.
ESK hänvisar ännu en gång till de viktigaste jordbruksmarknadernas svåra situation som även är en följd av det ökade
importtrycket. Kommittén förväntar sig att kommissionen
effektivt utnyttjar de marknadsföringsåtgärder och de budgetmedel som står till dess förfogande och förordar en ökning av
anslagen. Kommittén anser att budgetmedel även bör avsättas
under perioden 2000–2001 för att främja försäljningen av
prydnadsväxter och blommor eftersom ett uppehåll i beprövade marknadsföringsåtgärder skulle få negativa konsekvenser
för effektiviteten.

3. Särskilda kommentarer

3.1. Spannmål

3.1.1. Ekonomiska och sociala kommittén avvisar förslaget
att minska de månatliga höjningarna, eftersom en sådan
minskning inte kan motiveras sakligt. Kostnaderna för lagerhållning bestäms inte bara av finansieringskostnaderna utan
även av andra faktorer som personal-, byggnads- och energikostnader. Dessa kostnader är helt oberoende av hur spannmålspriserna utvecklas. Detta gäller även den allmänna räntenivån. Kommittén påpekar att en minskning av de månatliga
höjningarna inte bara skulle leda till en ytterligare prissänkning
utan även till ett försämrat skydd mot importkonkurrens.

3.1.2. Kommittén stöder rent principiellt åtgärder i syfte
att främja kvalitetsproduktion men beklagar samtidigt att
kommissionen skärpte minimikriterierna för stödåtgärder
under regleringsåret 2000–2001 vid en tidpunkt då producenterna inte längre kunde ställa om till de nya villkoren, eftersom
höstsådden då redan var genomförd. Dessutom står detta
agerande i motsättning till den reform som gick igenom förra
året, eftersom skärpningen av kraven kraftigt begränsar
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interventionens funktion som säkerhetsnät och i förlängningen
kommer att utlösa ett större pristryck. Kommittén anser att
bestämmelsen om frönas storlek hos korn är korrekt, men
förordar att övriga stödåtgärdskriterier på nytt ses över i
samband med besluten om prispaketet. Man skall inte glömma
bort att lantbrukaren är beroende av väderförhållandena och
på grund av detta inte kan råda över alla faktorer som är
avgörande för kvaliteten, exempelvis vattenhalten och falltalet
hos råg.

3.1.3. Med tanke på den spända situationen på spannmålsmarknaderna anmodar kommittén kommissionen att undersöka i vilken utsträckning övriga leverantörer på världsmarknaden bidrar till att avlasta marknaden och hur stort ett
obligatoriskt arealuttag bör vara för regleringsåret 2000–2001.

3.1.4. Ekonomiska och sociala kommittén välkomnar kommissionens förslag att låta de månatliga höjningarna för ris
förbli oförändrade. Risproducenternas svåra situation visar
tydligt att de instrument som används av den gemensamma
marknadsorganisationen för ris kommer att vara nödvändiga
även i framtiden.
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3.4. Frukt och grönsaker

3.4.1. Ekonomiska och sociala kommittén påpekar att
gemenskapens nuvarande tröskelvärden för bearbetade citrusprodukter och kvotsystemet för bearbetade tomatprodukter
skulle vara svåra att omsätta i praktiken och att man därför
måste justera dessa värden uppåt. Därför bör det undersökas
om inte de tröskelvärden som skall gälla för beredare av
citrusfrukter och tomater bättre motsvarar produktions- och
marknadskraven om de sätts individuellt av medlemsstaterna.

3.4.2. Kommittén påpekar att trycket på vissa speciella
frukt- och grönsaksprodukter, t.ex. nötter, sparris och vitlök,
stadigt ökar på grund av lågprisimporter. Därigenom hotas
många arbetstillfällen, eftersom det huvudsakligen rör sig om
arbetsintensiva produktionsområden. Kommittén uttalar sig
därför till förmån för fortsatta stödåtgärder och för tillämpningen av en särskyddsklausul.

3.5. Animaliska produkter
3.2. Socker

3.2.1. Kommittén stöder kommissionens förslag att låta
såväl de institutionella priserna som bidragen för lagerkostnader för socker förbli oförändrade.

3.2.2. Ekonomiska och sociala kommittén utgår ifrån att
det i enlighet med förpliktelserna i Uruguayrundan i god tid
vidtas lämpliga åtgärder för att minska produktionsvolymerna;
på så vis lämnar den europeiska sockernäringen även ett viktigt
bidrag till avlastningen av den övermättade världsmarknaden.

3.3. Lin och hampa

3.3.1. Kommissionen förutsätter uppenbarligen i samband
med budgeteringen av sitt prisförslag att reformförslagen för
den gemensamma marknadsorganisationen för lin och hampa
skall träda i kraft redan under regleringsåret 2000–2001.
Kommittén anser att detta är oacceptabelt, eftersom det krävs
en rimlig förberedelsetid för genomförande och diskussioner,
vilket påpekas tydligt i ESK:s yttrande om GMO/Lin och hampa.
Kommittén anmodar därför kommissionen att i tillräcklig
omfattning beakta invändningarna i detta yttrande vid den
nödvändiga omarbetningen av reformförslagen.

3.5.1. Ekonomiska och sociala kommittén välkomnar det
faktum att baspriserna för får- och fläskkött skall förbli
oförändrade och att därigenom inga ytterligare budgetmedel
behövs för dessa produktionsområden. Kommittén ställer
sig emellertid tveksam till hur kommissionens optimistiska
prisförväntningar på fårkött skall kunna bli verklighet med
tanke på de sjunkande nötköttspriserna efter Agenda 2000reformen (minskning av de institutionella priserna med ytterligare 6,7 % vid mitten av året) och ett förhållandevis hårt
importtryck. Vad gäller fårkött som importeras från tredje land
ersätts dessutom djupfrysta produkter i allt större utsträckning
av kylda färskvaror, vilket utsätter de europeiska marknaderna
för ytterligare pristryck.

3.5.2. Ekonomiska och sociala kommittén konstaterar att
de institutionella priserna på nötkött skall sänkas i tre steg i
enlighet med Agenda 2000-reformen och att inga ytterligare
budgetmedel behövs för 2000. Kommittén förväntar sig vidare
att kommissionen utnyttjar alla möjligheter för att ytterligare
stabilisera marknaden för nötkött.

3.5.3. Kommittén är kritisk till att kommissionen för
första gången vad gäller en åtgärd inom den gemensamma
marknadsorganisationen försöker att driva igenom en delad
finansiering mellan gemenskapen och medlemsstaterna, och

C 168/20

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

detta på ett så viktigt område som skolmjölken för barn och
ungdomar. Kommittén förväntar sig ett snabbt beslut om att

16.6.2000

skolmjölksprogrammet skall fortsätta, i enlighet med ESK:s
yttrande om kommissionens förslag.

Bryssel den 27 april 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets beslut om bildande av
en europeisk flyktingfond”
(2000/C 168/07)
Den 6 mars 2000 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Sektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna, som ansvarat för det förberedande arbetet,
antog sitt yttrande den 11 april 2000. Föredragande var Soscha zu Eulenburg.
Vid sin 372:a plenarsession den 27 april 2000 antog Ekonomiska och sociala kommittén följande
yttrande med 107 röster för och en nedlagd röst.

Allmänna kommentarer

De två målgrupperna för EFF-finansierade åtgärder är flyktingar
(personer med flyktingstatus och asylsökande) och fördrivna
personer (som har tillerkänts någon form av internationellt
skydd eller som har sökt sådant skydd).

1. Sammanfattning av innehållet i kommissionens förslag

Kommissionens förslag till beslut innebär att man i ett femårigt
åtgärdspaket samlar åtgärder för mottagande av asylsökande,
integration av flyktingar och flyktingars frivilliga återvändande.

Den planerade europeiska flyktingfonden stöder sig på artikel
63.2 b i EG-fördraget. Syftet med denna fond är att få till
stånd en jämnare fördelning av medlemsstaternas insatser för
mottagande av flyktingar och fördrivna personer och av
konsekvenserna av detta för medlemsstaterna.

Fördelningen av finansiella medel mellan medlemsstaterna
skall vara proportionell dels mot antalet asylsökande som tas
emot (2/3), dels mot antalet flyktingar som ges tillfälligt skydd
inom medlemsstaten i fråga (1/3). Europeiska flyktingfondens
(EFF) medfinansiering är begränsad till 50 %. För medlemsstater
som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden kan
taket dock höjas till 75 %, i syfte att underlätta för dessa stater
att komma i fatt på detta område.

Konkreta målinriktade åtgärder skall prioriteras vid beviljande
av stöd. Till sådana åtgärder hör följande:
— Beträffande mottagandevillkor: Åtgärder för att utveckla
eller anpassa infrastruktur och tjänster för att kunna
tillhandahålla bostad och materiellt bistånd (t.ex. kläder
och livsmedel) samt socialt eller administrativt stöd under
asylprövningen.

— Beträffande integration: Stödinsatser för att hjälpa till med
att ordna bostad, få tillgång till social/medicinsk service
och delta i språkkurser samt hjälp till självhjälp, bl.a. hjälp
med att hitta arbete.

— Beträffande frivilligt återvändande och återanpassning i
ursprungslandet: Information om tillgängliga återvändandeprogram och om det rådande läget i ursprungslandet,
allmänna eller yrkesinriktade utbildningsinsatser samt återanpassningsinsatser i ursprungslandet.
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— Beträffande akutåtgärder: Åtgärder för att tillgodose de
grundläggande materiella behoven och för att ge medicinsk, psykologisk eller annan akut hjälp.

Förvaltning av projekt och program delegeras till medlemsstaterna genom de medfinansieringsplaner som fastställs av
kommissionen. Kommissionen kan dock besluta att avsätta
10 % av tillgängliga medel för att stödja innovativa eller
gränsöverskridande projekt, för att på så sätt främja erfarenhetsutbyte och samarbete på europeisk nivå. Sådana åtgärder
kan finansieras till 100 %.
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2.3. Finansiella anslag
De finansiella anslagen till den europeiska flyktingfonden
motsvarar inte det faktiska behovet. Som kommissionen slår
fast i finansieringsöversikten i sitt förslag är det hittillsvarande
beloppet långtifrån tillräckligt för att möta behoven på
fältet* (2).
För att den europeiska flyktingfonden skall kunna uppfylla
kravet att bidra till en balanserad ansvarsfördelning mellan
medlemsstaterna krävs det betydligt mer än de föreslagna
beloppen på 26 miljoner euro för strukturåtgärder och 10 miljoner euro för akuta åtgärder. ESK anmodar därför medlemsstaterna att verka för att tillräckliga finansiella medel avsätts.

2. Bedömning av kommissionens förslag

2.4. Målgrupper för åtgärder som skall finansieras via flyktingfonden

2.1. Allmän bedömning

Definitionen av målgrupperna i kommissionens förslag är ett
steg tillbaka i förhållande till tidigare förslag. ESK anser att det
på vissa punkter behövs precisare formuleringar och vissa
justeringar.

ESK välkomnar EG-kommissionens förslag till rådets beslut
om bildande av en europeisk flyktingfond.

Som kommittén klargjorde redan i yttrandet om kommissionens förslag till rådets beslut om ett handlingsprogram för
gemenskapen för att främja integreringen av flyktingar(1) av
den 20–21 oktober 1999 kommer kommittén ”med hänsyn
till den stora betydelse som invandringen och integreringen
även i framtiden kommer att ha för EU och dess medlemsstater
[...] att verka för att EU:s stödinstrument ges tillräckliga medel”.

ESK ser en europeisk flyktingfond som en förutsättning för att
man på ett enhetligare sätt skall kunna reagera på de utmaningar som EU och EU:s medlemsstater ställs inför i samband
med mottagande, integration och frivilligt återvändande av
flyktingar och fördrivna personer.

ESK välkomnar även förslaget om stöd för akuta åtgärder via
en särskild budgetpost inom den europeiska flyktingfonden.

2.2. Förslagets ikraftträdande

De målgrupper som enligt förslaget skall omfattas av åtgärder
finansierade via den europeiska flyktingfonden är flyktingar
(asylberättigade och asylsökande) och fördrivna personer som
åtnjuter tillfälligt skydd (artikel 2). För båda dessa grupper
gäller att personerna är medborgare i tredje land eller statslösa.
Eftersom flyktingar, asylsökande och fördrivna personer omfattas av olika former av skydd i olika EU-medlemsstater är
definitionen av målgrupperna av särskild betydelse för dessa
gruppers uppehållsstatus.
ESK anser därför att en mer omfattande definition bör
fastställas, så att även personer med andra former av skyddsbehov, t.ex. s.k. de facto-flyktingar som varken faller under
Genèvekonventionen eller kan klassificeras som fördrivna, kan
inkluderas i stödberättigade målgrupper och därmed komma
i fråga för åtgärder som finansieras via den europeiska
flyktingfonden.
En sådan definition ligger i linje med rådets hittillsvarande
gemensamma åtgärder.
Begränsningen till medborgare i tredje land bör avskaffas så att
asylsökande från ett annat EU-land — även om denna grupp i
praktiken är liten — inte principiellt utesluts från Europeiska
flyktingfondens åtgärder.
2.5. Uppgifter (artikel 3)

ESK anser att förslaget bör antas snarast möjligt, så att
kontinuiteten i pågående insatser inom ramen för budgetposten för integration, främjande av mottagandevillkor och frivilligt återvändande kan säkerställas. En bristande kontinuitet på
detta viktiga arbetsområde kan leda till att de positiva initiativ
till EU-stödda projekt som inletts och de nätverk och det
samarbete som skapats till förmån för flyktingar går förlorade.

(1) EGT C 368, 20.12.1999.

Beträffande åtgärderna i samband med flyktingmottagande
innebär förslaget ett steg tillbaka i förhållande till den gemensamma åtgärden 1999/290/JHA av den 26 april 1999 om
mottagande och frivillig repatriering av flyktingar och asylsökande.
(2) I den svenska versionen av kommissionens dokument har texten
på det ställe där denna kommentar framförs översatts till motsatt
betydelse: ”Beloppet är fullt tillräckligt för att kunna möta behoven
på fältet” [övers. anm.].
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Förslaget innehåller inte några specifika åtgärder för rådgivning
i samband med asylprövningen, juridisk rådgivning, bättre
möjligheter till rättslig prövning eller rättshjälp. Det saknas
dessutom stöd till personer med särskilt skyddsbehov. Här
anser ESK att kommissionen bör utveckla sitt förslag ytterligare.
Beträffande åtgärderna för integration av flyktingar överensstämmer texten i artikel 3 inte helt med förslagets motiveringsdel och finansöversikt. ESK anser att i synnerhet vikten av
arbete och utbildning bör uppmärksammas mer. Likaså bör
stöd kunna ges till åtgärder för att underlätta familjeåterförening, t.ex. resekostnadsersättning till medellösa flyktingar samt
rådgivning och stödstrukturer för familjer vars medlemmar
levt åtskilda från varandra under en lång tid.
I förhållande till den gemensamma åtgärden 1999/290/JHA
uppvisar föreliggande förslag en brist i det avseendet att det
inte tar upp åtgärder för information och upplysning till
allmänheten. Med tanke på den betydelse sådana åtgärder
har för den allmänna medvetenheten och för att förhindra
framväxten av fördomar rekommenderar ESK att lämpliga
åtgärder i detta syfte tas upp i förslaget.
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Man bör därför se till att fondmedel inte endast anslås
till statliga organisationer. Detta uppnås bäst genom att
ansökningsförfarandet görs öppet för samtliga berörda aktörer.

Vederbörlig hänsyn skall tas till icke-statliga organisationer
och arbetsmarknadsorganisationer på såväl nationell nivå som
kommissionsnivå genom den kommitté som kommissionen
skall inrätta (artikel 19). Här kan icke-statliga organisationer
och olika flyktingorganisationer samt även arbetsmarknadsorganisationerna involveras som observatörsorgan. Även
UNHCR bör medverka.

Den ståndpunkt om de icke-statliga organisationernas roll som
kommittén framförde i sitt yttrande om ”Förslag till rådets
beslut om ett handlingsprogram för gemenskapen för att
främja integreringen av flyktingar” av den 20–21 oktober
1999 (”Integreringen av flyktingar drivs i många medlemsstater
som frivilligorganisationers program och initiativ; dessa organisationer bör därför om möjligt nämnas uttryckligen här”)
äger giltighet även i samband med förslaget om en europeisk
flyktingfond.

2.6. Gemenskapsinsatser (artikel 4)
Enligt förslaget kan kommissionen besluta att sätta av 10 % av
anslaget till insatser för att främja samarbete på gemenskapsnivå.
ESK ser positivt på förslaget att kommissionen kan reservera
anslag till stöd för innovativa gränsöverskridande projekt.
ESK anser dock att främjandet av transnationellt samarbete
och av gränsöverskridande erfarenhetsutbyte och överföring
av know-how inte bör bindas till de 10 % av anslaget som kan
avsättas för åtgärder på gemenskapsnivå.

2.8. Resursfördelning (artikel 9)

Kommissionen föreslår en modell där fördelningen av medlen
baseras dels på antalet asylsökande (65 %), dels på antalet
personer som beviljats flyktingstatus eller tillfälligt skydd
(35 %).

ESK skulle gärna se att medlemsstaterna på eget initiativ
planerar in transnationella åtgärder i samband med val av
lämpliga projekt och utarbetande av ansökningar om medfinansiering, samt att de på lämpligt sätt stöds i denna riktning.
På så sätt kan man undvika att de erfarenheter som gjorts på
europeisk nivå och i samband med transnationellt samarbete
under de senaste åren går förlorade på grund av ändrade
administrativa förfaranden.

Vid tillämpningen av en sådan fördelningsmodell skall man ha
i åtanke att större delen av de tillgängliga resurserna går till
länder som redan har byggt upp komplexa strukturer för
mottagande av flyktingar och fördrivna personer och att de
mindre erfarna länderna i mycket mindre utsträckning får ta
del av flyktingfonden.

I synnerhet i samband med strukturåtgärder i medlemsstater
som hittills endast i ringa omfattning vidtagit åtgärder för
mottagande och integration av flyktingar och fördrivna personer kan ett transnationellt samarbete i form av utbyte av
erfarenheter och framgångsrika modeller utgöra ett betydelsefullt bidrag.

Ett sådant förfarande står inte bara i kontrast till bestämmelserna i artikel 11 om medel från Sammanhållningsfonden, utan
det strider även mot det i motiveringen angivna syftet med
Europeiska flyktingfonden att de medlemsstater som har den
minst utvecklade infrastrukturen och hjälpen för asylsökande
och flyktingar skall uppmuntras att komma i kapp de övriga.

2.7. Urvalskriterier (artikel 8)
I artikel 8 i förslaget upptas bland annat icke-statliga organisationer och arbetsmarknadsorganisationer bland stödberättigade organisationer. Båda dessa typer av organisationer har
sedan flera år tillbaka spelat en viktig roll i samband med
utformningen och genomförandet av olika projekt.

Därför anser Ekonomiska och sociala kommittén att den
föreslagna fördelningsmodellen bör ersättas av ett förfarande
där kommissionen beslutar om resursfördelningen på grundval
av medlemsstaternas behov och de inlämnade ansökningarnas
kvalitet. Samtidigt föreslås att länder med låga flyktingtal
garanteras ett minimibelopp oberoende av deras flyktingkvot.
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2.9. Tidsplan (artikel 10)

Kommissionen föreslår ett rättsligt instrument med en varaktighet på fem år.
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frivilligt återvändande 18 %) och anmodar medlemsstaterna
att hålla sig till denna då de utarbetar sina åtgärder. Framför
allt vad gäller integrationsprojekt bör enligt kommittén det
hittillsvarande stödet bibehållas.

Särskilda kommentarer
Beslut om budgeten och medlemsstaternas tilldelning fattas
emellertid årligen, och därför kan medlemsstaterna inte binda
sig finansiellt för fleråriga projekt.

Erfarenheterna från de senaste åren har visat att ettårsprojekt
är föga effektiva. Principiellt bör därför fleråriga insatser under
alla omständigheter stödjas.

Av dessa skäl anser Ekonomiska och sociala kommittén att
flyktingfonden bör förvaltas så att företräde ges åt flerårsprojekt och att anslagen beviljas årligen.

2.10. Finansieringsstruktur (artikel 11)

Den föreslagna begränsningen av stödbeloppet till 50 % respektive 75 % av åtgärdernas totalkostnader tjänar endast till
att begränsa kommissionens stöd till nationella åtgärder. Det
bör emellertid påpekas att den offentliga medfinansieringen på
nationell nivå av insatser som framför allt genomförs av
enskilda organisationer och arbetsmarknadsparter kan uppgå
till 100 %.

2.11. Uppföljning och utvärdering (artikel 18)

Enligt förslaget skall medlemsstaternas behöriga myndigheter
lämna årliga rapporter till kommissionen, och dessutom en
halvtidsrapport senast den 31 december 2002. Ekonomiska
och sociala kommittén anser att de nya tillämpningsföreskrifterna liksom de ännu inte beslutade anslagen för 2001 och
framåt redan från och med 2001 bör ses över av kommissionen
på grundval av inlämnade årsrapporter och en bedömning av
det nya systemet. Med denna utvärdering skall inte bara
resursfördelningen undersökas utan även genomförandet av
de nationella handlingsplanerna och den eftersträvade utjämningen av medlemsstaternas kostnader.

2.12. Resursfördelning/finansieringsöversikt (artikel 2)

Beträffande fördelningen av medlen mellan de tre åtgärdsområdena mottagandevillkor, integration och frivilligt återvändande
välkomnar Ekonomiska och sociala kommittén kommissionens föreslagna tabell (mottagande 36 %, integration 36 %,

3. Förslag till ändringar och kompletteringar av kommissionsförslaget

3.1. Artikel 2
Målgrupperna enligt detta beslut skall omfatta följande kategorier:
1. Flyktingar, med vilket förstås medborgare i tredje land eller
statslösa personer med sådan rättslig ställning som anges i
Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och som i denna
egenskap har tillstånd att vistas i någon av medlemsstaterna.
2. Fördrivna personer, med vilket förstås medborgare i tredje
land eller statslösa som i en medlemsstat åtnjuter tillfälligt
eller särskilt skydd eller någon annan form av internationellt skydd som garanteras av medlemsstaten.
3. Asylsökande, med vilket förstås tredjelandsmedborgare
eller statslösa, som ansökt om status som flyktingar, eller
fördrivna personer i den mening som avses i punkterna 1
och 2.
4. Asylsökande vars ansökan avslagits, med vilket förstås
tredjelandsmedborgare eller statslösa vars ansökningar om
status som flyktingar eller fördrivna personer i den mening
som avses i punkterna 1 och 2 avslagits, men som inte
olovligen uppehåller sig i medlemsstaten.
5. Tredjelandsmedborgare eller statslösa som inte längre är i
behov av internationellt skydd och som är aktuella för ett
frivilligt återvändande.

3.2. Artikel 3.2
Ändra enligt följande:
2.
”När det gäller förhållandena avseende mottagande av
flyktingar och fördrivna personer samt förfaranden kan verksamheten omfatta åtgärder som syftar till att skapa eller
förbättra infrastrukturen, säkerställa ett grundläggande livsuppehälle, förbättra de administrativa och rättsliga asylförfarandena (exempelvis ge möjlighet till rådgivning, däribland juridisk
sådan), ge särskilt bistånd till utsatta grupper (såsom minderåriga utan medföljande vuxen, offer för kränkningar av de
mänskliga rättigheterna, exempelvis förnedrande behandling,
tortyr- och våldtäktsoffer samt personer i behov av särskild
medicinsk behandling) samt tillhandahålla skol- och yrkesutbildning, materiell hjälp och socialt stöd.”
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3.3. Artikel 3.3

3.7. Artikel 8 b (ny) Transnationella åtgärder

3.
”När det gäller den sociala integrationen i den mottagande medlemsstaten av flyktingar och fördrivna personer som
har rätt att integreras på grund av sin rättsliga ställning eller
på grund av att de uppehållit sig en viss tid i medlemsstaten,
samt dessa personers familjer, kan verksamheten omfatta
socialt bistånd såsom bostäder, försörjningsmöjligheter och
medicinsk vård samt åtgärder för att. underlätta familjernas
återförening. Framför allt bör utbildningsåtgärder främjas
liksom alla åtgärder som syftar till en snabb och beständig
integration. Likaså skall företräde ges åt åtgärder som hjälper
flyktingarna att bygga upp en självständig och oberoende
tillvaro.”

”Särskilt beträffande erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring
när det gäller strukturutveckling är åtgärder över nationsgränser av speciell betydelse. Där det är lämpligt uppmanas de
nationella projektansvariga att planera för transnationellt
samarbete inom ramen för de nationella åtgärderna.”

3.8. Artikel 9
Bör lyda som följer:

3.4. Artikel 3.5 (ny)

”När de tillgängliga resurserna fördelas mellan medlemsstaterna bör ett visst grundbelopp tilldelas länder som har ett mindre
utvecklat asylsystem.

5.
”I anslutning till konkreta program och åtgärder som
finansieras via Europeiska flyktingfonden bör en viss procentsats av stödet avsättas till att informera allmänheten både om
medlemsstaternas förpliktelser gentemot personer som söker
internationellt beskydd och om den europeiska flyktingpolitiken.”

Återstående medel fördelas enligt följande mellan medlemsstaterna:

3.5. Artikel 7 (e) (ny)

a) 65 procent av medlen skall avsättas i förhållande till
det genomsnittliga antalet personer som under de tre
föregående åren registrerats som sökande till någon form
av internationellt skydd.

Beskrivning av det transnationella samarbete som planeras för
genomförande av åtgärderna.

b) 35 procent av medlen skall avsättas i förhållande till
det genomsnittliga antalet personer som under de tre
föregående åren har beviljats flyktingstatus eller tillfälligt
skydd.

3.6. Artikel 8 a (ny beteckning på artikel 8)

Utgångspunkten är aktuella data från Europeiska gemenskapernas statistikkontor.

Ändra enligt följande:
”För att få stöd från fonden skall verksamheten läggas fram
av offentliga myndigheter (nationella, regionala eller lokala,
centrala eller decentraliserade), av undervisnings- eller forskningsanstalter, utbildningsorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer, statliga organisationer, internationella organisationer och dessas nationella representation eller icke-statliga
organisationer, var för sig eller i samarbete, efter det att en
inbjudan att lämna förslag har offentliggjorts, som står öppen
för alla berörda aktörer.”

Sista stycket:
Lägg till följande i slutet:
”Ansvariga myndigheter bör samråda med icke-statliga organisationer, flyktingorganisationer och arbetsmarknadsorganisationer före det slutgiltiga urvalet av projekt.”

Kommissionen bör besluta om fördelningen av medlen på
basis av kvaliteten på medlemsstaternas ansökningar, behoven
i respektive medlemsstat och de föreslagna åtgärdernas relevans i förhållande till gällande riktlinjer.
Kommissionen bör ta hänsyn till att man måste främja
verksamma insatser för mottagning och integrering på asylområdet i de medlemsstater där detta arbete tidigare varit mindre
utvecklat.”

3.9. Artikel 11
Lägg till följande i slutet:
”Offentligt stöd som riktas speciellt till åtgärder som genomförs
av icke-statliga organisationer och arbetsmarknadsorganisationer får totalt uppgå till 100 % om motsvarande nationell
medfinansiering garanteras.”
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3.10. Artikel 18
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medlemsstaterna motsvarar Europeiska flyktingfondens målsättningar.”

Gör följande ändring:
”3. Kommissionen skall för Europaparlamentet och rådet
lägga fram medlemsstaternas årsrapporter och senast den 31
december 2002 en halvtidsrapport samt en slutrapport senast
den 1 juni 2005.
Kommissionen skall dessutom senast den 31 mars 2001
presentera en bedömning för Europaparlamentet och rådet av
i vilken mån det nya funktionssättet och dess införande i

3.11. Artikel 19
Gör följande komplettering i slutet:
”Icke-statliga organisationer, flyktingorganisationer och arbetsmarknadsorganisationer deltar i kommitténs arbete som observatörer. Om ESK inte kan vara representerad i kommittén av
stadgemässiga skäl skall man rådfrågas av denna.”

Bryssel den 27 april 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets
rekommendation om rörlighet inom gemenskapen för studerande, personer som genomgår
yrkesinriktad utbildning, unga volontärer, lärare och utbildare”
(2000/C 168/08)
Den 29 februari 2000 beslutade rådet att i enlighet med artiklarna 149 och 150 i EG-fördraget 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 11 april 2000. Föredragande var Renate Hornung-Draus.
Vid sin 372:a plenarsession den 27 april 2000 antog Ekonomiska och sociala kommittén följande
yttrande med 111 röster för och 5 nedlagda röster.
1. Inledning

1.1.
I enlighet med artikel 18 i EG-fördraget har varje
unionsmedborgare rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom
medlemsstaternas territorier. Likväl begränsas denna rätt för
den enskilde genom en rad hinder och problem som hindrar
rörligheten för den som vill utnyttja utbildningsmöjligheter
utanför det egna landets gränser.

1.2.
Den fria rörligheten gäller även för arbetstagare och
fria yrkesutövare, dvs. även för lärare och utbildare. Men även
personer som — ofta utanför sin yrkesverksamhet — vill
påbörja eller fullfölja studier, yrkesutbildning eller volontärverksamhet skall kunna åtnjuta denna frihet. Om de väljer att

bege sig till ett annat land inom gemenskapen — vare sig det
sker inom ramen för ett EU-program eller inte — måste det
ligga i gemenskapens intresse att undanröja alla administrativa
hinder för detta.

ESK ger därför sitt fulla stöd för målsättningen i föreliggande
rekommendation. Den ger rätt signal till Europas medborgare
i en tid då vi står inför en utvidgning av unionen, och EU — i
enlighet med vad som beslutades vid det extra toppmötet i
Lissabon (1) — håller på att förbereda sig inför övergången till
ett informations- och kunskapssamhälle för att kunna möta
den globaliserade ekonomins utmaningar.

(1) EGT C 117, 26.4.2000.
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1.3.
I samband med skapandet av ett europeiskt kunskapssamhälle är det särskilt viktigt att främja rörligheten över
nationsgränserna. En förutsättning för att den europeiska
integrationen i form av ett Medborgarnas Europa skall kunna
förverkligas och för att den internationella konkurrenskraften
skall kunna stärkas är att rätten till rörlighet kan utövas utan
hinder i så stor utsträckning som möjligt. Dessutom är
förmedling av ”Europa-kompetens” en allt viktigare faktor
för allmänna och yrkesinriktade utbildningars kvalitet och
attraktivitet. EU-kvalifikationer som språkkompetens, kännedom om de olika politiska, rättsliga, sociala och ekonomiska
system som finns i Europa samt förståelse för de europeiska
grannländernas kulturmönster måste lyftas fram mer av utbildningsaktörerna inom EU. Nationella utbildningsväsen måste
anpassa sin verksamhet efter europeiska utvecklingsinriktningar och krav och bör utveckla en ”Europa-känsla”, där genomblickbarhet och insyn för EU-medborgarna ingår.

1.4.
En viktig faktor för att förverkliga rörlighet över
nationsgränserna är även en omfattande informationspolitik,
som aktivt och offensivt skall föras av såväl Europeiska
kommissionen som medlemsstaterna. Personer som är intresserade av och beredda till rörlighet över nationsgränserna har
ofta svårt att få reda på vilka möjligheter som finns för att resa
utomlands för att (vidare-)utbilda sig inom sitt yrkesområde.
Om man inte på bred front når ut med målinriktad och
lättillgänglig information till skolor, yrkesutbildningsinstitutioner, arbetsförmedlingar, universitet och liknande utbildningsanstalter samt företag kommer rörligheten endast att bli ett
privilegium för ett fåtal vars lärare/utbildare råkar vara särskilt
engagerade. ESK anser att man bör undersöka om det inte
vore lämpligt att på medellång sikt återinföra målinriktat
individuellt stöd till mobilitetsintresserade personer, ungefär
som det som sedan länge finns inom forskning. Erfarenheterna
från den förrförra generationen europeiska utbildningsprogram kan här komma till nytta, t.ex. Petra- eller Linguaprogrammen, där sådana individuella stödmöjligheter redan
fanns och även ofta utnyttjades.

1.5.
Kunskaper i främmande språk är av stor vikt för
arbetstagares anställbarhet och företagens konkurrenskraft,
samt för Europas ekonomi i stort. Ökad rörlighet i Europa
skulle även innebära ökade möjligheter för befolkningen
att lära sig främmande språk, samtidigt som just bristande
språkkunskaper utgör ett stort hinder för rörlighet över
nationsgränserna. ESK välkomnar därför kommissionens initiativ att utse år 2001 till Europeiska året för språk. En uttalad
målsättning med detta initiativ är att få så många människor
som möjligt att inse fördelarna med språkkunskaper. Vid sidan
av personlig utveckling och förståelse för andra kulturer bör
man därvid även lyfta fram varje faktor som genom (vidare-)utbildning utomlands kan förbättra anställbarheten.
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2. Rekommendationens innehåll
2.1.
Rekommendationen är uppdelad i allmänna rekommendationer som är gemensamma för samtliga persongrupper,
och rekommendationer som är specifika för studerande,
personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, unga volontärer, lärare och utbildare.
2.2.
Efter de erfarenheter som gjordes i samband med
gemenskapsutbildningsprogram som Petra, Comett, Leonardo
da Vinci och Sokrates samt ESF-initiativ rörande mänskliga
resurser kunde kommissionen redan 1996 lägga fram en
grönbok om ”Grundutbildning, vidareutbildning, forskning:
hinder för rörlighet över gränserna”. I denna grönbok konstaterar kommissionen att de olika villkor som gäller för studerande,
personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, unga volontärer, lärare och utbildare i olika medlemsstater, i synnerhet
vad gäller arbetsrätt, social trygghet och skatteregler, utgör ett
hinder för rörligheten. Dokumentet utgör underlag för den
rekommendation som kommissionen nu lägger fram, även om
föreliggande rekommendation — till skillnad från grönboken
— lämnar hela problemområdet inom forskningssektorn
därhän och koncentrerar sig på allmän och yrkesinriktad
utbildning.

3. Kommentarer

3.1. Allmänna kommentarer
3.1.1. Enligt rekommendationen bör medlemsstaterna vara
beredda att undanröja de hinder för rörligheten som trots
gemenskapens regelverk fortfarande finns kvar i fråga om
rörelsefrihet för studerande, personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, unga volontärer, lärare och utbildare.
3.1.2. Åtgärder bör dessutom vidtas för att medborgare i
tredje land som är långvarigt och lagligt bosatta i gemenskapen
skall kunna omfattas av de bestämmelser i gemenskapsrätten
som gäller fri rörlighet och likabehandling, liksom av reglerna
i föreliggande rekommendation. I samband med att medborgare i tredje land som är lagligt bosatta i gemenskapen inom
ramen för ett gemenskapsprogram deltar i studier, utbildning
eller volontärverksamhet eller är verksamma som lärare eller
utbildare skall medlemsstaterna behandla dessa personer på
samma sätt som om de vore EU-medborgare.
Ekonomiska och sociala kommittén välkomnar eftertryckligen
rekommendationens starka inriktning på tredjelandsproblematiken. I synnerhet med tanke på den förestående utvidgningen
och den pågående regeringskonferensen utgör detta en positiv
signal till kandidatländerna. För att man skall kunna lyckas
skapa en funktionsduglig utvidgad union måste medborgarna
i kandidatländerna även ha möjlighet att få lära känna
Europeiska unionen. Detta är något som kan förverkligas i
samband med anslutningsstrategin för kandidatländerna och
med utgångspunkt i de Europaavtal som slutits med dessa
länder. Framför allt bör Cedefops studiebesöksprogram inom
ramen för Leonardo-programmet utnyttjas i större utsträckning så att man kan upprätta och stödja kontakter och
samarbete med kandidatländerna.
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3.1.3. Om möjligt bör medlemsstaterna dessutom i sin
nationella politik ta upp och främja rörlighet över nationsgränserna för de persongrupper som rekommendationen gäller.
Därvid är det av stor vikt att man använder sig av de
erfarenheter som gjorts i samband med det gränsöverskridande
samarbetet inom olika EU-program. Man behöver ju inte
uppfinna hjulet på nytt och ständigt stå inför samma problem
hela tiden.
3.1.4. Något som enligt ESK dock inte klargörs tillräckligt
i kommissionens förslag är föreliggande rekommendations
räckvidd. Det är här inte bara fråga om sådana aspekter som
erkännande av utlandserfarenheter under utbildningen, utan
om mycket grundläggande frågor som exempelvis uppehållsrättigheter och socialförsäkringssystem samt arbets-, socialförsäkrings- och skatterättsliga frågor. De många detaljproblemen,
de olika ansvarsområden som berörs och bristen på övergripande EU-behörighet på t.ex. skattepolitikens område ger
inget utrymme för kortsiktiga individuella lösningar för att
undanröja kvarvarande hinder för rörlighet. Just frågan om en
modernisering av den sociala tryggheten har ESK i ett nyligen
framlagt yttrande ingående behandlat och klargjort sina ståndpunkter om.
3.1.5. Föreliggande dokument rör ett bredare spektrum
persongrupper, något som principiellt sett är att välkomna.
Man bör dock tänka på att de olika persongrupperna uppvisar
stora skillnader som egentligen kräver separat behandling. Det
är därför beklagligt att det inte för varje enskild målgrupp
presenteras skräddarsydda förslag som går mer på djupet.
Rekommendationens blandning av olika detaljfrågor gör att
förslaget blir mycket abstrakt. ESK fruktar att denna rekommendation knappast ens kommer att få kortsiktig effekt,
eftersom de hinder för rörligheten som presenteras har alltför
heterogena orsaker. Att hela forskningssektorn fullständigt
utelämnats i rapporten är något som ESK beklagar. Kommittén
anmodar kommissionen att inom kort även lägga fram ett
liknande förslag för europeisk forskning, inte minst med tanke
på att rörligheten inom denna sektor redan gått mycket längre
och att man bör utnyttja de erfarenheter som gjorts där.
3.1.6. Det vore önskvärt och även glädjande om rekommendationen på medellång sikt kunde leda till att rörlighet för
studerande efter hand kunde utvecklas till att bli en aspekt som
integreras inom samtliga relevanta europeiska politikområden.
Detta skulle innebära ett avgörande steg mot skapandet av ett
europeiskt utbildningsområde.

3.2. Särskilda kommentarer

3.2.1. A l l m ä n n a r e k o m m e n d a t i o n e r
3.2.1.1. Ekonomiska och sociala kommittén stöder uttryckligen rekommendationen till medlemsstaterna att vidta alla
lämpliga åtgärder för att främja rörligheten för de personer
som i en annan medlemsstat vill fullfölja studier, yrkesinriktad
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utbildning, delta i volontärtjänst eller vara verksamma som
lärare eller utbildare, vare sig detta är utanför eller inom ett
EU-program.

3.2.1.2. De hinder som dessa personer stöter på är emellertid inte alltid av ekonomisk natur. Förutom rent administrativa
hinder gör ofta även språkliga och kulturella barriärer att folk
avstår från att lämna sitt land. Därför förordar kommittén att
främjandet av kunskaper i främmande språk intensifieras. Detta
måste ske i skolan, eventuellt redan i de första årskurserna
eller rentav i lekskolan, såväl som inom de yrkesinriktade
utbildningarna. Europeiska året för språk under 2001 vore ett
ypperligt tillfälle att genomföra pilotprojekt på detta område.
Att förbättra den interkulturella kompetensen är också en
nyckelfaktor när det gäller att främja rörligheten: den som
känner till mer om andra kulturer har också ett större intresse
av att lära känna dessa. Särskilt lämpligt vore att genomföra
riktade insatser för att främja rörligheten inom innovativa
verksamhetsområden. Därigenom skulle en sund konkurrens
mellan systemen uppstå, och på längre sikt skulle ett brett
spektrum av utbildningserbjudanden i Europa öppna sig för
den enskilde.

3.2.1.3. Att kunna dra nytta av de kunskaper och kvalifikationer man erhållit utomlands även på den inhemska arbetsmarknaden är en viktig faktor. Därför är det av vikt att
tydligheten i de olika utbildningssystemen inom EU förbättras
så att man genom sin utlandsvistelse kan genomgå en kompetenshöjande utbildning som även betalar sig senare i yrkeslivet.
Högnivågruppen för fri rörlighet för personer (ordförande:
Simone Veil) har därför föreslagit att ett forum eller en
observationsgrupp inrättas, som med hjälp av nationella
experter skall bevaka förändringar beträffande meriter och
utbildningsbevis för att underlätta spridandet av information
och för att förbereda standarder som främjar öppenhet och
ömsesidigt erkännande. Vad gäller högskolesystemet är detta
till stora delar fallet, och inom den yrkesinriktade utbildningen
har man genom det s.k. Europass-utbildningssystemet likaledes
kommit en bra bit på vägen. Ekonomiska och sociala kommittén förordar att de observationer och förslag som kommissionen, Cedefop och nationella utbildningsexperter för närvarande sammanställer vid Europeiska forumet för klarhet och
tydlighet i yrkeskvalifikationer snarast omsätts i praktiken.
För att lyckas i framtiden krävs det såväl öppenhet och
sammanhållning som respekt för nationell och yrkesmässig
mångfald. Ju bättre insynen är i de olika utbildningssystemen,
desto snabbare kan EU — i den utsträckning detta är möjligt
— gå vidare mot ett erkännande av examensbevis och meriter.
Om denna sista etapp kan realiseras innebär det att man
avlägsnar en avsevärd broms på EU-medborgarnas fria rörlighet.

3.2.1.4. Uppmaningen att vidta lämpliga åtgärder så att de
människor som berörs av rekommendationen kan åtnjuta
samma fördelar som medborgarna i mottagarlandet är i princip
berättigad, men den behöver förtydligas. Den bör ingalunda
uppfattas som en allmän skyldighet för medlemsstaterna
att erbjuda speciella sociala förmåner, framförallt sådana
stödformer som bostadsbidrag, som i de flesta medlemsstater
endast beviljas ett fåtal sökande efter en noggrann prövning av
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deras förmögenhetsförhållanden. Vad som avses är sannolikt
sådana förmåner som studerande åtnjuter i egenskap av sin
speciella ställning, en ställning som vanligtvis styrks genom
någon form av studerandelegitimation. Ekonomiska och sociala kommittén föreslår därför att en enhetlig studerandelegitimation införs i EU, tillgänglig för alla som studerar utomlands
i Europa. Detta skulle vara ett effektivt och tydligt instrument,
som dessutom skulle spara onödigt byråkratiskt krångel.
3.2.1.5. Att låta tredjelandsmedborgare med fast bostadsadress i EU ta del i utbyten inom ramen för EU:s program är
ett viktigt inslag för att garantera lika möjligheter för alla
medborgare i EU. Tredjelandsmedborgare som lagligen uppehåller sig i en medlemsstat stöter ofta på svårigheter utöver de
redan existerande problemen att röra sig fritt. Därför stöder
Ekonomiska och sociala kommittén sådana åtgärder som
främjar dessa medborgares integration, i synnerhet mot bakgrund av den pågående kampen mot rasism och främlingsfientlighet i unionen.
3.2.1.6. Huruvida det i nuläget är realistiskt att genomföra
mer långtgående åtgärder för likabehandling av tredjelandsmedborgare vad gäller möjligheterna att i enlighet med
gemenskapens regelverk röra sig fritt i unionen är emellertid
tveksamt. Detta skulle i flera fall stå i konflikt med gällande
nationella bestämmelser för tredjelandsmedborgare.

3.2.2. Å t g ä r d e r s o m s ä r s k i l t g ä l l e r s t u d e rande
3.2.2.1. Ekonomiska och sociala kommittén välkomnar det
faktum att rekommendationen åberopar det redan existerande
europeiska systemet för överföring av studiemeriter (ECTS)
och dessutom förordar dess fulla användning. Detta är i
realiteten ett ytterst funktionsdugligt system, som är väl lämpat
att bringa klarhet och tydlighet i de olika utbildningarna.
Studieresultatens giltighet garanteras genom ett kontrakt som
undertecknas i förväg av de studerande och utbildningsanstalterna i hemlandet respektive mottagarlandet.
3.2.2.2. Här vill emellertid kommittén klarlägga att denna
rätt att hävda utbildningens giltighet endast skall gälla om ett
avtal ingåtts och fullföljts mellan studeranden och utbildningsanstalten. Det skall ingalunda tolkas som att blotta faktumet
att utbildningsanstalten deltar i ECTS ger rätt att hävda
utbildningens giltighet; det skulle nämligen äventyra den
fortsatta existensen för detta välfungerande system, som ju
bygger på frivillighetsprincipen.
3.2.2.3. Vad gäller beviljandet och utbetalningen av stipendier anser kommittén att två aspekter bör beaktas: För det
första måste bankerna säkerställa att stipendierna överförs och
utbetalas punktligt. Framför allt inom ramen för Erasmusprogrammet har nationella samordningsenheter vid upprepade
tillfällen rapporterat om fall där studenter tvingats skuldsätta
sig på grund av redovisningstekniska problem. Sådana hinder
för den fria rörligheten måste helt enkelt undanröjas, och
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kommittén uppmanar de ansvariga institutionerna att på ett
obyråkratiskt sätt och med studenternas bästa för ögonen lösa
dessa problem. I detta sammanhang vill kommittén framhålla
en annan nödvändighet: Studenter som beviljats stipendier i
hemlandet bör (såvida dessa stipendier inte gäller en specifik
utbildningsanstalt eller på annat sätt är avsedda för ett visst
ändamål) även kunna utnyttja dessa i utlandet. Om det på ett
visst område finns bättre utbildningsmöjligheter i en annan
medlemsstat än i hemlandet bör en stipendiemottagande
student ha samma möjligheter i sitt sökande efter den bästa
möjliga utbildningen som den som finansierar studierna på
egen hand.

3.2.3. Å t g ä r d e r f ö r p e r s o n e r s o m g e n o m g å r
en yrkesutbildning

3.2.3.1. Ekonomiska och sociala kommittén förordar uttryckligen att Europass-utbildningen kommer till allmän användning när det gäller att främja europeiska utbildningsavsnitt
i varvad utbildning, däribland lärlingsutbildning. Europasset
omfattar inte bara examensutbildningar utan även vidareutbildningsåtgärder och enstaka utbildningsavsnitt som genomgåtts i utlandet. Det är glädjande att det med Europasset nu
även inom den yrkesinriktade utbildningen finns ett instrument
som hjälper de studerande att styrka sina nationsövergripande
kvalifikationer. Medlemsstaterna uppmanas att se till att detta
dokument verkligen finner ett omfattande användningsområde. Därutöver vore det önskvärt om studenter som genomgår
studiepraktik i utlandet också får ta del av Europasset.

3.2.3.2. Ekonomiska och sociala kommittén välkomnar i
detta sammanhang kommissionens initiativ att inom ramen
för Europeiska forumet för klarhet och tydlighet i yrkeskvalifikationer tillsammans med yrkesutbildningens aktörer utarbeta
förslag för att förbättra den ömsesidiga förståelsen av kvalifikationssystemen i Europa. Kommittén vädjar uttryckligen till
medlemsstaterna att så långt som möjligt ta dessa förslag i
beaktande på nationell nivå.

3.2.3.3. ESK stöder förslaget att ge arbetslösa som påbörjar
en utbildning i utlandet möjlighet till fortsatt arbetslöshetsersättning, förutsatt att de enskilda medlemsstaternas bestämmelser iakttas. Medlemsstaternas arbetsmarknadsmyndigheter
bör ge ett utökat och aktivt stöd till arbetslösa som kan och
önskar delta i tidsbegränsade yrkestränings-, utbildnings- och
vidareutbildningsåtgärder i utlandet. För att arbetsmarknadsmyndigheterna skall kunna bedöma möjligheterna till gränsöverskridande utbildning måste villkoren för fortsatt arbetslöshetsersättning vara desamma som de som gäller för det
nationella utbildningsutbudet, dels med avseende på ersättningstyp, dels för att undvika missbruk. Dessa möjligheter till
utbildning utomlands kan skapa goda förutsättningar för
integration i arbetslivet, och de skulle faktiskt kunna bidra till
att öppna nya perspektiv som denna grupp människor inte
har i sitt hemland. Dessutom skulle de få möjlighet att lära sig
ett nytt främmande språk, vilket utgör ännu en viktig merit.
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3.2.3.4. Ekonomiska och sociala kommittén välkomnar
uttryckligen kravet att ge personer som beger sig till utlandet i
syfte att genomgå en yrkesutbildning samma ställning som
studenter. På så vis kan den yrkesinriktade utbildningen
uppvärderas och ges det anseende över hela Europa som den
förtjänar. Om avsikten är att verka för en likabehandling som
den bland studenterna bör man emellertid först se till att de
personer som genomgår yrkesutbildning knyts till en institution på samma sätt som studenter måste vara inskrivna vid ett
universitet. För att förhindra missbruk av den föreslagna
bestämmelsen anser Ekonomiska och sociala kommittén att
denna precisering är nödvändig.

enbart för den enskilda personen och hennes/hans kvalifikationer utan även för undervisningen. Uppmaningen till medlemsstaterna hur läsåret skall planeras och att europeiska sabbatsperioder bör införas, bör grundligt tas i beaktande.

3.2.4. Å t g ä r d e r f ö r u n g a v o l o n t ä r e r

3.2.5.3. Uppmaningen att genom befordran belöna de
lärare som skaffar sig erfarenheter i en annan medlemsstat är
även för enkel och ensidig. Det händer dock att utlandsperioder
i vissa kretsar får negativa följder för karriären vilket självklart
måste motarbetas. Rörlighet är dock inget mål i sig och bör
inte ses som en avskild del, utan som ett kriterium som kan få
positiva följder för karriären. ESK förordar därför att en
”lämplig efterfrågan på rörlighet” främjas.

3.2.4.1. ESK stöder kommissionens program för unga
volontärer. Det kan i stor utsträckning bidra till interkulturell
förståelse. Ungdomar som fortfarande söker sin väg kan
därmed inom ramen för en allmännyttig handling i ett annat
europeiskt land få en ”Europakompetens” som de kan dra
nytta av i sin senare karriär. Vid sidan av kunskaper i ett
främmande språk tillkommer även ”nyckelkompetenser” som
att klara sig i en främmande kultur, större social kompetens
och vidgade personliga erfarenheter. De erfarenheter som
hittills har gjorts av kommissionens program visar att nästan
samtliga deltagare har funnit dessa upplevelser mycket givande
för den fortsatta utbildningen och för yrkeslivet.
3.2.4.2. För att fler personer än för närvarande skall kunna
utnyttja detta program måste de unga volontärerna, förutom
en lämplig ersättning som åtminstone täcker deras levnadskostnader, även få ett tillräckligt social- och sjukförsäkringsskydd, både under volontärtjänsten och efter hemkomsten till
det egna landet.
3.2.5. Å t g ä r d e r f ö r l ä r a r e o c h u t b i l d a r e
3.2.5.1. ESK välkomnar att även utbildare och lärare uttryckligen inbegrips i förslaget. Fortbildnings- och praktikperioder i en annan EU-medlemsstat får positiva följder inte

3.2.5.2. ESK betonar dock i detta hänseende att kommissionen kan vara en förslagsgivande kraft men att det slutligen
trots allt är de enskilda utbildningsanstalterna som bör bestämma hur de skall genomföra dessa förslag och hur de skall lägga
upp läsåret utefter sina egna behov. Förslaget om europeiska
sabbatsperioder bör genomföras på ett flexibelt sätt, så att man
tar hänsyn till såväl individernas som utbildningsanstalternas
behov.

3.2.6. R a p p o r t e r i n g s s k y l d i g h e t
3.2.6.1. Under denna process kommer det att krävas ett
starkt engagemang från såväl europeiska, nationella, regionala
som lokala instanser. Genom att arbetsmarknadens parter
inkluderas förbättras möjligheterna till verkliga framsteg. Expertgruppen bör innefatta representanter för arbetsmarknadens parter på europeisk nivå. Att avlägsna hinder för rörlighet
är ett långsiktigt projekt och resultaten kommer inte nödvändigtvis att bli bättre genom att medlemsstaterna och kommissionen utarbetar rapporter med korta tidsintervaller. ESK
förordar därför en rapporteringsplikt endast vart tredje år.
Kommissionens rapport bör bygga på bidrag från medlemsstaterna och utvärdera resultaten när det gäller fri rörlighet.
Denna utvärdering bör — när så är lämpligt — tjäna som
utgångspunkt för nya förslag från kommissionen för att
stimulera medlemsstaterna till att fortsätta sina ansträngningar
för att avskaffa alla hinder för den fria rörligheten.

Bryssel den 27 april 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets
rekommendation om europeiskt samarbete om kvalitetsbedömning inom skolutbildningen”
(2000/C 168/09)
Den 29 februari 2000 beslutade rådet att i enlighet med artiklarna 149 och 150 i EG-fördraget 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 11 april 2000. Föredragande var Bernd Rupp.
Vid sin 372:a plenarsession den 27 april 2000 antog Ekonomiska och sociala kommittén följande
yttrande med 108 röster för, 1 emot och 4 nedlagda röster.
1. Inledning

2. Allmänna kommentarer

1.1.
Det europeiska pilotprojektet ”Kvalitetsbedömning
inom skolutbildning” inleddes i början av skolåret 1997 och
avslutades officiellt i november 1998 med en konferens i
Wien.

2.1. Utbildningskvaliteten och dess betydelse

101 sekundärskolor i 18 länder deltog i projektet. Förutom
EU:s medlemsländer deltog också Norge, Island och Liechtenstein.

Utbildningens kvalitet utgör helt klart inte bara en viktig
indikator för den enskilde individens ansvarsställning och
självständighet i samhället, utan också för den sociala och
ekonomiska kapacitet som samhället i sig uppnått.

Antalet skolor som valts ut i respektive land var ungefär
proportionellt mot landets relativa storlek: 9 skolor i stora
länder, 5 i medelstora och 2 i små länder. Skolorna hade valts
ut av en nationell kommitté.

Allt sedan den moderna statens framväxt har utbildningskvalitet samt kognitiv och social kompetens var för sig och
tillsammans utgjort en avgörande grund för en stats samhällsbygge, välstånd och demokrati.

Europeiska kommissionen/Allmän och yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor har lagt fram en rapport i flera delar
med följande titel/delar:
Kvalitetsbedömning inom skolutbildning

”Kunskap ger makt!” — denna devis för det organiserade och
tjänsteinriktade civila samhället är aktuellare än någonsin. Med
utbildning menas här dock inte en viss mängd samlad kunskap,
utan snarare en målinriktad tillämpning av genomtänkta
kunskaper.

— Vägledning för deltagande skolor
— Handledning för självbedömning
— Interimsrapport
— Slutrapport
1.1.1.

Slutrapporten (i synnerhet)

— presenterar projektet,
— diskuterar hur skolorna skall gå till väga,
— redogör för utvärderingen av skolornas arbete,
— visar på hur övervakningen på nationell nivå kan gå till,
— tar upp vad som krävs för att pilotprojektet skall bli
framgångsrikt
— och öppnar nya perspektiv för de deltagande skolorna.

2.1.1. U t b i l d n i n g o c h g l o b a l i s e r i n g
Kvalitetssäkring på utbildningsområdet anpassad efter de dynamiska förändringarna inom näringsliv och arbetsmarknad,
vetenskap, forskning och teknik, politik och statsförvaltning
är en förutsättning för att ett samhälle och individens frihet på
olika områden skall kunna vidareutvecklas. Därvid måste
anställbarheten främjas och tryggas, och den livslånga lärandeprocessen inledas. Detta är inte bara en angelägenhet för de
offentliga utbildningssystemen — även familjen, utbildningsanordnare utanför skolan och näringslivet måste involveras —
men med tanke på det utbildningsansvar som staten har är det
dock främst en uppgift för skolan.
I en alltmer globaliserad tillvaro kan detta inte längre endast
gälla för enskilda stater, utan det krävs gemensamma och
framför allt samordnade insatser för att ett avgörande steg
framåt skall kunna tas i strävan att säkra utbildningens kvalitet
och därigenom även individernas rörlighet över nationsgränserna och överföringen av kunskap.
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2.1.2. E u r o p e i s k a u t b i l d n i n g s n o r m e r

2.1.5. D e b e r ö r d a s s a m a r b e t s v i l j a

Den som skall utvärdera och bedöma en utbildnings kvalitet
granskar själva utbildningen, samt dess innehåll, omfattning
och mål, dvs. utbildningens normer. Med all respekt för
nationella och kulturella särdrag och de enskilda staternas
suveränitet handlar det ändå till syvende och sist även på EUnivå om att få till stånd europeiska utbildningsnormer i
form av en europeisk basläroplan, med samma kvalitet och
kvalitetskontroll i samtliga länder.

Huruvida kvalitetsbedömningen inom skolutbildningen skall
bli framgångsrik beror helt på de berörda parternas vilja att
delta. Med detta avses inte de skolpolitiskt ansvariga (som ofta
hänvisar till de enskilda staternas självständighet inom kulturoch därmed också utbildningspolitiken) utan lärarna och
eleverna själva, deras intresseorganisationer, fackföreningar
och familjer samt de lokalsamhällen där skolorna verkar. Det
är nämligen alla dessa som behöver de förutsättningar och det
utvidgade handlingsutrymme som krävs för att utbildningskvaliteten skall kunna bedömas och säkras.

En gemensam basläroplan med utgångspunkt i högsta möjliga
utbildningskvalitet skapar inte bara förutsättningar för rörlighet och välstånd, utan gör det även möjligt att jämföra utbudet
på detta område och därmed individernas lika möjligheter.
En sådan läroplan blir därmed en bärande grundpelare för
demokratin och den europeiska socialstaten.

2.1.3. K v a l i t e t ä r n å g o t m a n p r e s t e r a r
Utbildningskvalitet har med prestationer att göra, och så till
vida även med bedömning och kontroll av prestationerna.
Kvaliteten mäts med hjälp av bedömningskriterier och standarder som har utvecklats till kutym eller som anges i läroplanen.
Kvalitetsbedömning i skolan är alltså inget nytt; tvärtom är det
så att det länge funnits och fortfarande finns prestationskontroller i inlärningsprocessen, dvs kvalitetsbedömning av inlärningsresultatet.
Det nya är snarast dels att utbildningskvalitet och bedömningen av denna skall etableras utifrån ett skolsystems- och
nationsövergripande perspektiv, så att det blir möjligt med
omfattande kvalitetsjämförelser, dels att detta skall ske inom
ramen för ökad självständighet för enskilda skolor, dvs. inom
ramen för en decentraliserad skolpolitik.

2.1.4. D e c e n t r a l i s e r i n g a v s k o l v ä s e n d e t
Detta kan ske med hjälp av åtgärder för extern och intern
bedömning. Dessutom skall man se över balansen mellan
”centralmaktens” inflytande och den beslutskompetens som
delegerats nedåt till decentraliserade instanser — i slutänden
skolorna själva. ”Kittet” i denna struktur utgörs av bedömningskriterierna, som skall föra upp skolutbildningens kvalitet, och
därmed standarden på de kvalifikationer som skolorna ger, på
en jämförbar och — allt efter utbildningsstadium — enhetlig
nivå.
För detta behöver skolorna varaktigt stöd. För att skolorna
skall ha möjlighet att delta i ett kvalitetssäkringsprogram av
denna typ krävs det olika former av kompensatoriska åtgärder.
Ett sådant stöd måste komma från den utbildningspolitiska
sektorn, men även via regeringarnas budgetpolitik, eftersom
den avgörande faktorn för utbildningskvalitet är och förblir
tillräcklig resurstilldelning. Europaparlamentet och rådet bör
därför eftertryckligen erinra de enskilda staterna om detta
förhållande.

Ett kvalitetsbedömnings- och kvalitetssäkringsprogram som i
ett strikt ekonomiskt effektivitetstänkande vill öka prestationerna med oförändrade ekonomiska anslag och samtidigt
genom decentraliseringsbeslut tvingar skolorna att själva administrera sina bristande resurser är dömt att misslyckas. Utbildningsanstalter, som exempelvis skolor, kan nämligen inte
likställas med vinstdrivande företag, och utbildning är inte
detsamma som industriella produktionsprocesser.
Utbildningskvaliteten i Europa är otvivelaktigt av avgörande
betydelse för att gemenskapen skall fungera i framtiden. Att
kunna garantera denna kvalitet är därför med all rätt en
prioriterad fråga, vilket också påpekas i motiveringen till
rekommendationen.
Rekommendationen kan därför godtas både i princip och vad
gäller de flesta detaljer. Eftersom det rör sig om samarbete och
anpassning på frivillig basis är det medlemsstaterna själva som
beslutar om de vill ge sina unga medborgare möjligheten att
konkurrera på lika villkor över hela Europa och om de är
beredda att ställa de medel och resurser till förfogande som
krävs för detta. För Europas fortsatta ställning i världen är
detta ett oeftergivligt krav.

2.2. Den allmänna ramen för rekommendationsförslaget
2.2.1. Eftersom skolutbildningens kvalitet betraktas som en
prioriterad fråga, kan man dra slutsatsen att utbildningspolitiken som helhet borde få en starkare ställning inom EU.
Kommittén instämmer i detta och anser att rekommendationen
tjänar detta syfte.
Det är naturligtvis ett prioriterat mål för varje lärare att
förbättra kvaliteten på sin undervisning, men en förutsättning
för detta är att de resurser som behövs ställs till lärarens
förfogande (se ovan).
EU:s pilotprojekt för kvalitetsbedömning inom skolutbildning
kan betraktas som en framgång för kommissionen. En viktig
grund för detta är att man också har lagt fram praktiska
förslag till utvärdering. Såtillvida utgör pilotprojektet också en
användbar grund för ett brett upplagt projekt för kvalitetssäkring.
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2.2.2. EU:s bidrag till utbildningskvaliteten är inriktat på att
kompensera bristerna. Det gäller att stödja och komplettera de
nationella utbildningssystemen genom särskilda insatser, för
att på så vis utarbeta en europeisk utbildningsstandard. Detta
innebär dock inte att utbildningen måste bli enhetlig, utan
bara att man stöder likvärdiga utbildningsmöjligheter inom
gemenskapen.

Utbildningskvaliteten är ingen norm som påtvingas av överordnade instanser, utan snarare en dynamisk samhällsutvecklingsvariabel som styrs via andra politikområden, vilket också
konstateras i förslaget till rekommendation. I synnerhet gäller
detta finansieringssidan.

Utan tillräcklig resurstilldelning kan utbildningskvaliteten därför inte garanteras. Brist på resurser leder dessutom till
överbelastning både för berörda parter och för själva systemet,
och just med tanke på den tilltagande decentraliseringen blir
acceptansen för ett kvalitetsbedömningsprogram lidande på
detta.

2.2.3. Det bör framhållas att decentralisering och utökat
egenansvar inom skolsystemet är förenat med en avgörande
utbildningspolitisk möjlighet att förbättra utbildningskvaliteten och skolsystemets effektivitet.

Detta gäller under förutsättning att man följer principen om
decentraliserad beslutanderätt så att pedagogiska beslut och
andra beslut som rör skolan fattas på den nivå där de
skall verkställas. I en demokratisk stat har dock parlamentet
naturligtvis rätt att fatta viktiga beslut som gäller hela utbildningssystemet. De positiva effekterna av decentraliseringen
visar sig i alla händelser bara om den inte innebär att man
tvingas ta itu med problem som inte kan lösas på lägre nivå
inom utbildningsorganisationen. Det gäller framför allt allmänt
utbildningsansvar, skolornas utrustning och tillgången på
lärare.

2.2.4. Av de båda huvudmetoderna för kvalitetsbedömning,
dvs. extern och intern utvärdering, måste man med hänsyn till
decentraliseringsprincipen och demokratiprincipen ge företräde åt den interna utvärderingen. Denna prioritering förringar
inte värdet av extern utvärdering, men tyngdpunkten i EUprogrammet bör ligga på intern utvärdering.

Detta innebär att enskilda skolor konkret uppmanas att
själva utvärdera och förbättra utbildningskvaliteten. För detta
ändamål bör man — i samarbete med medlemsstaterna —
skapa olika incitament för att försäkra sig om den acceptans
som är nödvändig för att engagera alla berörda aktörer.

2.2.5. Insamling och arkivering av kvalitetsindikatorer och
benchmarkingdata kan utgöra ett betydelsefullt stöd för skolornas egen kvalitetsbedömning, eftersom de underlättar jämförelser och ger en bättre överblick vid den interna utvärderingen.
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Därför måste upprättandet av en sådan databank (utbildningsserver) som finns tillgänglig för skolorna vara en beståndsdel i
det europeiska programmet för säkring av utbildningskvaliteten.

3. Särskilda kommentarer

3.1. Principiella kommentarer till motiveringsdelen
3.1.1. Visserligen har man i medlemsstaterna ökat anslagstilldelningen till utbildning, men det absoluta värdet av dessa
medel säger inte tillräckligt mycket om hur stor vikt man
fäster vid utbildningen. Utgifterna för utbildning måste ses i
förhållande till bruttonationalprodukten. Först när denna kvot
förbättras kan man tala om en reell ökning av utbildningsanslagen.
Det finns ett direkt samband mellan utbildning och sysselsättning. En bättre utbildning ökar i alla händelser möjligheterna
att få jobb. Utbildning leder dock inte automatiskt till anställning. Det står visserligen klart att utbildning i hög grad bidrar
till att lösa sysselsättnings- och socialpolitiska problem, men
det räcker inte med enbart utbildning. Man får inte överdriva
utbildningens betydelse när det gäller att lösa olika samhällsproblem.
Här bör man precisera begreppet livslångt lärande: En utbildningsperiod räcker inte längre för en livslång yrkesutbildning.
Inom alla yrken behövs en parallell fortbildning och vidareutbildning, och det gäller att skapa de rätta ramförutsättningarna
för detta.
3.1.2. Funktionshindrade personer, barn och ungdomar
som är socialt missgynnade eller löper risk att bli funktionshindrade samt elever som avbryter sin skolutbildning i förtid
har behov av särskilt målinriktat stöd inom ramen för alla
kvalitetssäkringsåtgärder inom utbildningen. I det sammanhanget måste man ta med i beräkningen att antalet elever som
hoppar av skolan utan avgångsbetyg på senare år har visat
sig vara ytterst motståndskraftigt mot olika pedagogiska
stödprogram. Här behövs andra, och framför allt fler, övergripande socialpolitiska åtgärder för att hjälpa dessa grupper att
skaffa sig en lämplig utbildning respektive avsluta sin skolgång.
Internetanslutning för skolorna och (ekonomiskt) stöd för att
ge eleverna tillgång till nätet är faktiskt en viktig förutsättning
för att höja utbildningskvaliteten och förbättra utbytet av
utbildningen med tanke på informationsteknikens utveckling
och den kommunikationstekniska nivå som man redan nu har
uppnått inom näringslivet.
3.1.3. Kommittén framhåller att en förbättrad utbildningskvalitet inte bara handlar om att maximera kunskaperna,
utan också om att förbättra den sociala och känslomässiga
kompetensen.
3.1.4. Det framgångsrika pilotprojektet för kvalitetsbedömning inom skolutbildning från 1997/1998 kan utgöra en grund
för alla åtgärder som vidtas till följd av denna rekommendation.
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3.2. Särskilda principiella kommentarer
3.2.1. Skolutbildningens kvalitet måste upprätthållas med
hjälp av tydliga kvalitetssystem och ges en europeisk dimension
i form av en uppsättning europeiska utbildningsnormer. Målet
är inte bara att förbättra de utbildnings- och yrkesmässiga
kvalifikationerna, utan framför allt att ge möjlighet till ett
rikare liv via demokratiskt medbestämmande inom det civila
samhällets organisationsliv.
3.2.2. Antalet skolor som kan dra lärdom av en intern
utvärdering måste ökas med hjälp av ett skräddarsytt system
av olika incitament. Man bör förhindra att ”bra” skolor ständigt
blir bättre och att ”dåliga” skolor bara blir sämre. Därför måste
det också finnas incitament för lärarna i form av befordrings-,
karriär- och fortbildningsmöjligheter, och lärarna måste i sin
tur skapa incitament till bättre prestationer från elevernas sida.
3.2.3. Extern utvärdering måste genomföras av sakkunniga
instanser och med mätmetoder som är anpassade till skolorna.
En enkel input-output-metod som baseras på ekonomisk
effektivitet lämpar sig inte för denna kvalitetskontroll. EU:s
utbildningsindikatorer utgör en viktig grund eller bedömnings-
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ram för utvärderingen. Det gäller också för punkt 2 b i
förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation.
3.2.4. Att berörda parter involveras på alla stadier i utvärderingsprocessen, och får möjlighet till medbestämmande och
medverkan, är en nödvändig förutsättning för att nå framgång
på detta område.
3.2.5. Fortbildningsinsatser med avseende på olika självbedömningsmetoder och deras tillämpning bör också innefatta
ömsesidigt utbyte av lärare och utbildningskonsulenter som
med framgång har deltagit i självbedömning av skolutbildningen. Dessa kan göra en insats både inom den grundläggande
lärarutbildningen och inom den interna och externa lärarfortbildningen.
3.2.6. Samarbetet med ansvariga myndigheter måste hela
tiden bygga på nära kontakt med skolornas pedagogiska praxis
och med de lärare som arbetar med kvalitetssäkring på fältet.
3.2.7. Nya fackkunskaper i Europa måste utan dröjsmål bli
tillgängliga inte bara för ansvariga myndigheter utan också ute
i skolorna, exempelvis via den planerade databanken.

Bryssel den 27 april 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Uppföljning av världstoppmötet om social
utveckling”
(2000/C 168/10)
Vid sin plenarsession den 29 april 1999 beslutade Ekonomiska och sociala kommittén att i enlighet med
artikel 23.3 i arbetsordningen utarbeta ett yttrande om: ”Uppföljning av världstoppmötet om social
utveckling”.
Sektionen för yttre förbindelser, som ansvarat för det förberedande arbetet i ärendet, antog sitt yttrande
den 14 april 2000. Föredragande var Thomas Etty.
Vid sin 372:a plenarsession den 27 april 2000 antog Ekonomiska och sociala kommittén följande
yttrande med 107 röster för, 1 emot och 6 nedlagda röster.
1. Inledning
1.1.
FN:s generalförsamling anordnar den 26–30 juni 2000
en specialsession i Genève för att utvärdera hur världens länder
genomfört sina åtaganden vid Världstoppmötet om social
utveckling, som hölls i Köpenhamn 1995, och för att diskutera
ytterligare insatser.
1.2.
Under det ”sociala toppmötet” i Köpenhamn 1995
diskuterades tre huvudfrågor:
— att utrota fattigdomen,

inte diskriminerar utan visar tolerans, bejakar mångfald och
erbjuder lika möjligheter, solidaritet, trygghet och delaktighet
av alla människor, inklusive missgynnade och sårbara grupper
och enskilda.

Åtagande 5: Vi åtar oss att visa full respekt för människans
värdighet och att genomföra jämställdhet mellan kvinnor och
män, att erkänna och förstärka kvinnors deltagande och
ledarskap i samhällets politiska, ekonomiska, sociala och
kulturella liv och i dess utveckling.

— att skapa social integration,
— att främja full sysselsättning.
1.3.
Toppmötet utmynnade i en deklaration om social
utveckling och ett handlingsprogram för att genomföra den.
Kärnan i handlingsprogrammet var tio åtaganden som gjordes
av medlemsländerna, varav de flesta företräddes av sina statseller regeringschefer. Dessa åtaganden var:
Åtagande 1: Vi åtar oss att skapa ekonomiska, politiska, sociala,
kulturella och rättsliga förutsättningar för social utveckling.
Åtagande 2: Vi åtar oss, som en mänsklig, moralisk, social,
politisk och ekonomisk plikt, att utrota fattigdomen i världen
genom kraftfulla nationella åtgärder och internationellt samarbete.
Åtagande 3: Vi åtar oss att prioritera målet full sysselsättning i
vår ekonomiska och sociala politik och göra det möjligt för
alla män och kvinnor att varaktigt tjäna sitt levebröd genom
fritt valt produktivt arbete.
Åtagande 4: Vi åtar oss att verka för social integration genom
att bygga upp samhällen som är stabila, säkra och rättvisa och
grundade på respekt för mänskliga rättigheter, samhällen som

Åtagande 6: Vi åtar oss att som mål ha allmän och jämlik
tillgång till utbildning, till högsta möjliga fysiska och mentala
hälsostandard och till primärhälsovård. Vi åtar oss vidare att
särskilt anstränga oss för att rätta till sociala missförhållanden
utan åtskillnad med avseende på ras, nationellt ursprung, kön,
ålder eller handikapp, att visa respekt för gemensamma och
särskilda kulturella värden och erkänna kulturens betydelse för
utvecklingen, att bevara förutsättningarna för en människocentrerad hållbar utveckling och bidra till utvecklingen av
mänskliga resurser och till social utveckling. Syftet med dessa
insatser är att utrota fattigdomen, främja full och produktiv
sysselsättning och skapa social integration.

Åtagande 7: Vi åtar oss att påskynda den ekonomiska och
sociala utvecklingen och utvecklingen av de mänskliga resurserna i Afrika och de minst utvecklade länderna.

Åtagande 8: Vi åtar oss att säkerställa att när strukturanpassningsprogram är överenskomna skall de innehålla mål för den
sociala utvecklingen, i synnerhet utrotande av fattigdom, full
och produktiv sysselsättning och social integration.
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Åtagande 9: Vi åtar oss att betydligt öka och/eller utnyttja mer
effektivt resurser som anslagits till social utveckling för att nå
toppmötets mål genom nationella åtgärder och internationellt
samarbete.

att visa världssamfundet att samarbetet mellan medlemsstaterna har tillfört de nationella åtgärder som rör fattigdom, social
integration och sysselsättning ett mervärde. Det gäller särskilt
på sysselsättningsområdet.

Åtagande 10: Vi åtar oss att förbättra och stärka det internationella, regionala och subregionala samarbetet för social utveckling, i en anda av partnerskap, genom Förenta Nationerna och
andra multilaterala institutioner.

2.3.
EU:s ordförandeskap har under de senaste åren vid
flera tillfällen uttalat sig om genomförandet av åtagandena från
det ”sociala toppmötet”, senast när FN:s generalförsamling
samlades till sin 54:e session.

1.4.
Förberedelserna av specialsessionen för uppföljning av
deklarationen och handlingsprogrammet från Köpenhamn
inleddes i september 1997 genom inrättandet av en planeringskommitté.

3. Allmänna kommentarer

FN:s medlemsstater har under 1999 skickat in rapporter om
sina åtgärder för att uppfylla åtagandena. Dessa rapporter
diskuterades och utvärderades under ett sammanträde i kommissionen för social utveckling inom FN:s ekonomiska och
sociala råd i februari i år.

1.5.
När det gäller de regionala förberedelserna har Europa
av oklar anledning uteslutits av FN. Det logiska organet att
sköta dessa förberedelser är FN:s ekonomiska kommission för
Europa (ECE) (som t.ex. ansvarar för de regionala förberedelserna inför uppföljningen av kvinnotoppmötet i Beijing 1995).
Europarådet har trätt in och anordnade en förberedande
”europeisk konferens om social utveckling” i Dublin den
18–19 januari i år, där man diskuterade rapporter från
Europarådets medlemsländer och i arbetsgrupper mer ingående diskuterade åtagande 1, 2 och 4.

2. EU och toppmötet om social utveckling

2.1.
Det faller naturligtvis främst på de enskilda EUmedlemsstaterna att genomföra de tio åtagandena från Köpenhamn. Det är viktigt att betona detta inom ramen för
föreliggande yttrande. EU visade dock 1994 och 1995 ett stort
intresse för Köpenhamnsmötet. Europeiska gemenskapen lade
fram ett meddelande om toppmötet och genomförde ett
omfattande samråd med det civila samhället (däribland Ekonomiska och sociala kommittén och dess ekonomiska och sociala
intressegrupper). En stor EG-delegation med deltagare från ESK
deltog i det ”sociala toppmötet”.

2.2.
Europeiska gemenskapen har inte lämnat in någon
rapport om vidtagna åtgärder till FN:s sekretariat. Kommissionens meddelande från 1996 om Europeiska gemenskapens
uppföljning av världstoppmötet om social utveckling är av
naturliga skäl ett olämpligt underlag för en utvärdering i
dag. Kommittén inser att kommissionen inte hade någon
rapporteringsskyldighet. Med hänvisning till åtagande 10 anser
emellertid kommittén att kommissionen har missat ett tillfälle

3.1.
I sitt yttrande från februari 1995 om toppmötet i
Köpenhamn framförde kommittén ett antal kommentarer som
fortfarande är giltiga. Kommittén ansåg bland annat följande:
— EU bör inleda en kampanj för bredare ratificering och full
tillämpning av ILO:s konvention nr 144 om trepartssamråd (i dag, år 2000, skulle EU i en sådan kampanj kunna
fokusera på kandidatländerna, sina parter i Barcelonaprocessen, Mercosur-länderna och AVS-länderna).
— Det behövs åtgärder för att främja social utveckling genom
internationell handel (kommittén har utvecklat dessa tidiga
förslag i sitt yttrande från 1999 om WTO och i sitt aktuella
yttrande om EU:s handelspolitik).
— Det krävs åtgärder för att bekämpa barnarbete. (ILO antog
1999 en ny konvention om de värsta formerna av
barnarbete. EU skulle sända en viktig signal till världssamfundet om alla 15 medlemsstater snabbt ratificerade denna
nya konvention. Dessutom bör de två medlemsstater som
ännu inte har ratificerat ILO:s konvention nr 138 om
minimiålder (Österrike och Storbritannien) vinnlägga sig
om att göra det snarast. I dag vill kommittén dessutom
uppmuntra EU och alla medlemsstater att ekonomiskt
stödja ILO:s program för att utrota barnarbete.)
— Medlemsstaterna bör uppmuntras att utnyttja sitt inflytande i IMF, Världsbanken, OECD och regionala utvecklingsbanker för att övertyga dessa institutioner om det akuta
behovet av ett närmare samarbete med ILO. (I dag skulle
ESK utöka denna lista med WTO.) ESK anmodar EU att i
en gemensam insats försöka bidra till att dessa organisationer blir mer demokratiska och öppna.
— EU bör öka samordningen mellan sin utrikes-, säkerhets-,
handels-, jordbruks- och utvecklingspolitik. (I dag, fem år
efter toppmötet i Köpenhamn, skulle ESK tillfoga att denna
ökade samordning särskilt måste syfta till att bekämpa
fattigdom i världen och till att förebygga väpnade konflikter.)
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— Man bör på ett målinriktat sätt bidra till uppföljningsprocessen genom att välja ut ett begränsat antal initiativ inom
ramen för skapande av arbetstillfällen och bekämpning av
fattigdom och social utslagning, för att uppnå samordnade
insatser på EU-nivå.

3.2.
Även om det som tidigare påpekats huvudsakligen är
medlemsstaternas uppgift att sköta genomförandet kan en
samordnad EU-insats skapa ett betydande mervärde. Kommittén framförde denna synpunkt redan 1995 i yttrandets
avslutande rekommendation (punkt 13.2). I sina kommentarer
om regionalt samarbete i samma yttrande koncentrerade sig
kommittén på samarbete inom EU. Utvidgningsprocessen,
utvecklingen av samarbetet mellan EU och Medelhavsländerna
och de utökade förbindelserna med AVS-länderna talar starkt
för att man på ett realistiskt sätt bör överväga fler geografiska
områden där EU-insatser på ett väsentligt sätt skulle kunna
bidra till att Köpenhamnsprocessen får ett positivt resultat.

3.3.
De områden som med hänsyn till de begränsade
resurserna förefaller viktigast är kampen mot fattigdomen,
som i år står högt på FN:s dagordning, centrala socialpolitiska
områden där EU har gjort betydande framsteg, som också
kan vara betydelsefulla för andra grupper av länder, och
sysselsättningspolitiken och hur den har utvecklats. Det betyder självfallet inte att EU och medlemsstaterna inte bör försöka
öka sitt biståndssamarbete och minska skuldbördan för de
fattigaste länderna. Det betyder att det framför allt är på
sysselsättningsområdet som EU genom regionalt samarbete
kan bidra på ett särskilt värdefullt sätt till de åtgärder som
genomförs av vissa samarbetsländer.

3.4.
ILO, som av FN har fått huvudansvaret för att främja
full sysselsättning (åtagande 3) i Köpenhamnsprocessen, har
utfört ett betydande arbete de senaste fem åren. ILO har
dragit slutsatsen att även om ett fåtal industriländer och
nyindustraliserade länder har lyckats skapa fler arbetstillfällen
och minska arbetslösheten och undersysselsättningen, är sysselsättningsläget och framstegen i kampen mot fattigdomen i
många delar av världen, särskilt bland utvecklingsländer och
reformländer, fortfarande otillfredsställande, och i några länder
har det rentav skett en försämring (1). ILO har efterlyst förnyade
insatser för att skapa nya arbetstillfällen, förbättra arbetets
kvalitet, förbättra yrkesutbildningen och öka jämställdheten
på arbetsplatsen. ILO hävdar att ratificering och genomförande
av ILO:s centrala konventioner och uppföljningen av ILO:s
deklaration om grundläggande principer och rättigheter på
arbetsplatsen från 1998 är ett viktigt steg i denna process.
Organisationen har också efterlyst en ny sysselsättningsstrategi
med globala och nationella dimensioner.

(1) Se FN:s ”Human Development Report” och ”Poverty Report” från
1999.
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För att lyckas med detta krävs det enligt ILO en samordning
mellan ILO:s och andra FN-organs insatser, och särskilt
med Bretton Woods-institutionerna, OECD och regionala
organisationer. I detta sammanhang konstaterar ESK att den
senaste händelseutvecklingen har visat på ett akut behov av att
reformera FN:s institutioner — framför allt måste beslutsprocesserna och genomförandet av besluten bli mer demokratiska
och präglas av större öppenhet. Kritiken av och motståndet
mot särskilt IMF, Världsbanken och WTO har klart motiverats
av uppfattningen att dessa institutioner inte tillräckligt uppmärksammar de negativa konsekvenserna av världsekonomins
globalisering.

4. Särskilda kommentarer

4.1.
Redan 1995 ville kommittén att ILO skulle spela en
framträdande roll i genomförandet av resultaten från toppmötet om social utveckling. ESK anser att man genom att aktivt
främja ILO:s deklaration från 1998 i högsta grad skulle kunna
bidra till en effektiv världsomspännande sysselsättningsstrategi.
Kommittén rekommenderar starkt att EU skall förbinda sig
både politiskt och finansiellt att eftersträva detta mål. EU måste
också försöka få till stånd att samtliga medlemsstater ratificerar
ILO:s konvention om grundläggande mänskliga rättigheter.
Förutom det faktum som nämns i punkt 3.1 att vissa
medlemsstater ännu inte har ratificerat konventionen om
minimiålder (nr 138), vill kommittén än en gång erinra om att
Luxemburg fortfarande inte har ratificerat ILO:s konvention mot diskriminering (sysselsättning och förvärvsarbete)
(nr 111).

4.2.
Kommittén oroar sig över att den ekonomiska politiken i växande utsträckning tenderar att undgå politisk kontroll.
EU och medlemsstaterna måste därför utöva påtryckningar för
att IMF:s och Världsbankens åtgärder skall utgå från klara
socialpolitiska riktlinjer som bygger på de åtaganden som
gjordes i Köpenhamn, däribland på ILO:s grundläggande
arbetsnormer, som i dessa åtaganden tillskrevs stor betydelse.
EU och medlemsstaterna måste också fortsätta sin strävan
att inrätta ett permanent arbetsforum för grundläggande
arbetsnormer i multilaterala handelsavtal mellan ILO och
WTO. Kommittén välkomnar — i synnerhet med hänsyn till
utvecklingen vid WTO:s ministerkonferens i Seattle — alla
åtgärder som kan bidra till ökad förståelse (och följaktligen
även till konkreta åtgärder) och därigenom främja grundläggande arbetsnormer.

Multinationella företag måste respektera OECD:s riktlinjer
för multinationella företag och ILO:s trepartsdeklaration om
multinationella företag och socialpolitik i sin verksamhet i
utvecklings- och övergångsländer. Kommittén hoppas att
OECD:s riktlinjer efter den översyn som för närvarande håller
på att genomföras kommer att innehålla hänvisningar till
alla ILO:s ”grundläggande arbetsnormer” (dvs. föreningsfrihet,
kollektivförhandlingar, tvångsarbete, diskriminering i yrkeslivet och barnarbete).
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4.3.
När det gäller kandidatländerna i Central- och Östeuropa rekommenderar ESK att EU skall stödja utformningen i
dessa länder av en sysselsättningsstrategi i linje med Luxemburgprocessen. Det skulle samtidigt hjälpa regeringarna i dessa
länder att hitta långsiktigt fungerande lösningar på inhemska
sysselsättningsproblem, och bidra till att införa ett viktigt
inslag i den europeiska sociala modellen i regionen.
4.4.
EU bör i sina förbindelser med grannländer i Medelhavsområdet uppmuntra regeringarna att i högre grad än
tidigare inbegripa arbetsgivarorganisationer, fackföreningar
och andra berörda socioekonomiska intressegrupper i sysselsättningspolitiken, om möjligt i ett regionalt sammanhang.
Barcelona-samarbetets sociala dimension (yrkesutbildning, social dialog) behöver också utvecklas.
4.5.
ESK anser att EU bör fortsätta de senaste årens strävan
att stödja skapandet av ekonomiska och sociala råd i AVSländerna, och särskilt i länderna i Afrika söder om Sahara
(se åtagande 7). Sådana råd kan bli viktiga instrument för
ekonomiska och sociala intressegruppers strävan att påverka
och bidra till att genomföra regeringarnas sysselsättningsåtgärder.
4.6.
Genom att utveckla de initiativ som anges i punkt 3.1
(sista strecksatsen) önskar kommittén att kommissionen främst
skall rikta uppmärksamhet mot de fattigaste och de socialt sett
mest utslagna grupperna inom EU.
4.7.
FN:s generalsekreterare har efterlyst en samlad strategi
vid uppföljningen av de olika ”folkens toppmöten” som
anordnats under 1990-talet. Med detta i åtanke och med
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hänvisning till yttrandet om uppföljningen av kvinnotoppmötet i Beijing, som bifogas föreliggande yttrande, vill ESK erinra
om att fattigdom alltmer drabbar kvinnor, en fråga som stod i
centrum under konferensen i Beijing 1995. Kommittén hänvisar till punkterna 3.3 och 3.4 ovan och vill i detta sammanhang
understryka könsfrågans stora betydelse på de åtgärdsområden
som fastställts av ILO. Det samma gäller förslagen i punkterna
4.3, 4.4 och 4.5 om EU-stöd till kandidatländerna i Centraloch Östeuropa, Medelhavsländerna och länderna i Afrika söder
om Sahara.
4.8.
De sociala och ekonomiska intressegrupper som är
företrädda i ESK har en särskild roll att spela i samband med
social utveckling. FN har förvånande nog givit icke-statliga
organisationer en särskild roll i förberedelserna av uppföljningen av det ”sociala toppmötet” 1995, men ser det uppenbarligen
inte som viktigt att ge en liknande roll till exempelvis
arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, konsumentorganisationer, jordbruksorganisationer och välfärdsorganisationer.
Särskilt arbetsgivarorganisationernas och fackföreningarnas
roll har givit upphov till kontroverser mellan många utvecklingsländer och industriländer. Kommittén anser att detta är
mycket oroväckande. Kommissionen måste ta upp denna fråga
och under generalförsamlingens specialsession i Genève göra
klart att dessa organisationer, med sin starkt representativa
karaktär, är mycket speciella icke-statliga organisationer när
det gäller social utveckling, och att de inte bara ger uttryck
för sina medlemmars synpunkter utan ofta medverkar vid
utformning och genomförande av politiska beslut. Kommissionen måste också verka för att socioekonomiska intressegrupper
skall vara representerade i medlemsstaternas delegationer i
Genève. ESK anmodar också kommissionen att i likhet med
1995 bjuda in kommittén att delta i sin delegation.

Bryssel den 27 april 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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BILAGA I

till Ekonomiska och sociala kommiténs yttrande

Preliminär bedömning av genomförandet av åtagandena
FN:s sekretariat har fått in rapporter från merparten av medlemsstaterna (bland annat från EU:s alla medlemsstater),
FN:s regionala kommissioner (med undantag av Ekonomiska kommissionen för Europa), FN:s fonder och
program, specialiserade organ (t.ex. Bretton Woods-institutionerna), andra mellanstatliga institutioner (t.ex. regionala
utvecklingsbanker) samt OECD.
Även om vissa rapporter har positiva inslag, står det klart att det i många avseenden endast skett begränsade framsteg
vad beträffar de tre huvudfrågor som diskuterades vid toppmötet i Köpenhamn. Enligt FN:s sekretariat kommer flera
av de mål som anges i handlingsprogrammet inte att nås inom avtalad tid, och i vissa fall har allvarliga bakslag
inträffat. Som en viktig orsak nämns de allvarliga ekonomiska svårigheter som har drabbat en rad länder de senaste
åren till följd av den ekonomiska krisen och den därmed sammanhängande utvecklingen. Man är också oroad över
att tonvikten i den senaste tidens finanspolitik och ekonomiska politik ofta inte lagts på utvecklingsfrågor. Det
befaras att utvecklingen tagit skada av att politiken dominerats av några få makroekonomiska mål och parametrar i
stället för av sociala, politiska, kulturella och miljörelaterade frågor.
Enligt FN:s sekretariat har framsteg gjorts på bland annat följande områden:
— Ökad medvetenhet om den sociala utvecklingens betydelse som överordnat mål för regeringarnas politik och
som grundval för mobilisering av det civila samhället, samt ökande insatser på detta område.
— Framsteg i kampen mot fattigdomen, även om dessa är ojämnt fördelade, långsamma och tillfälliga.
— Förnyat hopp om att full sysselsättning skall kunna uppnås, även om framstegen har varit beskedliga och hotas
av en ofta dold arbetslöshet, mer omfattande informell sektor och avsaknad av socialt skydd.
— Fortsatta framsteg vad gäller läs- och skrivkunnighet, sjunkande barnadödlighet och ökad förväntad livslängd,
ökat antal elever inskrivna vid skolor, och tillgång till grundläggande sociala tjänster, även om lokala och ibland
allvarliga motgångar inträffat.
— I stora delar av världen har man kommit närmare ett förverkligande av målet om jämlikhet och rättvisa mellan
män och kvinnor, även om den generella tendensen fortfarande är att det först och främst är kvinnor som är
förlorarna i kris- och omstruktureringstider.
— De flesta regeringar har satsat pengarna där det mest omedelbara behovet föreligger och har i relativa, men ofta
även i absoluta, tal ökat den andel av de inhemska resurserna som går till social utveckling.
I samma källor kartläggs även ”regressionsområden”, bland vilka följande skall nämnas:
— Lokala och regionala konflikter har lett till bakslag vad gäller social integrering i alltfler regioner i världen.
— Världen som helhet har blivit mer ojämlik, med ökande skillnader vad gäller inkomst, sysselsättning, tillgång till
sociala tjänster och möjligheter att delta i verksamheten i offentliga institutioner och institutioner i det civila
samhället.
— I motsats till de åtaganden som gjordes vid toppmötet i Köpenhamn för att stärka samarbetet för social utveckling
genom FN, har de resurser som avsatts för social utveckling inom ramen för internationellt samarbete minskat,
även om världssamfundet gjort nya åtaganden för att minska de fattigaste ländernas skuldbörda.
— Skuldbördan har vuxit avsevärt sedan toppmötet i Köpenhamn, vilket ytterligare minskar resurserna för social
utveckling.
— Avregleringen av kapitalflödena har gjort att världen blivit mer sårbar för plötsliga finansiella chocker, vilket får
allvarliga sociala konsekvenser, och de verkliga offren för dessa chocker blir alltmer maktlösa när det gäller att
rätta till sin sociala situation.
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I november 1999 hade sekretariatet valt ut följande elva övergripande frågor från de inlämnade rapporterna, som det
ville analysera ytterligare för att göra en bedömning av framsteg/tillbakagång och för att finna idéer till nya initiativ.
1. Ojämlikhet: Hur skall man mot bakgrund av de växande klyftorna inom och mellan nationerna kunna fördela
utvecklingens positiva resultat på ett mer rättvist sätt inom och mellan nationerna? Är ojämlikhet det pris man
måste betala för ekonomisk tillväxt, eller är ojämlikheten ett hinder för tillväxt?
2. Finansiering av sociala tjänster: De sociala tjänsterna inriktas i allt större utsträckning mot de mest sårbara
grupperna i samhället. Målinriktning och behovsprövning av bidragen kan dock i vissa fall leda till att den sociala
solidariteten bryter samman, vilket i sin tur kan förorsaka att dessa tjänster blir av sämre kvalitet och att färre
resurser avsätts till dem. Hur skall solidaritet och hållbarhet göras förenliga med behovet av större effektivitet
och selektivitet vid tillhandahållandet av sociala tjänster?
3. Urbanisering: Flertalet av de fattiga bor på landsbygden, samtidigt som världen, och särskilt de utvecklade
länderna, snabbt urbaniseras. Hur skall man mot bakgrund av denna omvandling på bästa sätt allokera knappa
resurser mellan landsbygd och stad? Hur kan den sociala utvecklingen på bästa sätt beakta de specifika behov
som finns inom de skilda samhällssektorerna?
4. Fattigdom bland heltidsarbetande arbetstagare (”the working poor”): Även om arbetslösheten har minskat i
många delar av världen, är nya arbetstillfällen alltför ofta av låg kvalitet med låga löner och begränsat socialt
skydd. Det blir alltmer tydligt att sysselsättning inte räcker för att bekämpa fattigdom. Hur har olika länder
angripit det växande problemet med ”fattiga arbetstagare” och vad kan göras för att förbättra lönerna i
arbetsmarknadens nedersta skikt?
5. Den växande informella sektorn: I många utvecklingsländer utgör sysselsättningen i den formella sektorn en liten
och minskande andel av arbetsmarknaden. Dessutom är den informella sektorn inte längre något som bara finns
i utvecklingsländerna; världen över växer den informella sektorn i ett symbiotiskt förhållande med den formella
sektorn. Vad kan göras för att höja inkomsterna och förbättra det sociala skyddet i den informella sektorn, utan
att samtidigt underminera den formella sektorns förmåga att skapa nya arbetstillfällen?
6. Rehabilitering av den offentliga sektorn: Den ekonomiska reformprocessen har i många fall försvagat statens
förmåga att främja social utveckling. En av de lärdomar som kan dras från de senaste ekonomiska kriserna är att
avreglering och privatisering inte bör genomföras på bekostnad av ett ändamålsenligt regelverk. En stark och
öppen offentlig sektor krävs för att övervaka den ekonomiska reformprocessen och för att skapa ett gynnsamt
klimat för social utveckling.
7. Decentralisering: En tydlig tendens i riktning mot decentralisering av befogenheter till lokala myndigheter har
kunnat konstateras. Decentralisering främjar i många fall ett mer omfattande deltagande och ansvarstagande,
men inte nödvändigtvis en rättvis fördelning av resurserna mellan regioner och befolkningsgrupper. Hur skall
dessa motstridiga intressen kunna förenas?
8. Minskande utvecklingsbistånd: Vissa länder har ökat sitt utvecklingsbistånd, men den generella tendensen har
varit ett minskande utvecklingsbistånd, trots de åtaganden som gjordes vid toppmötet i Köpenhamn. Vilka
strategier kan utnyttjas för att vända denna utveckling?
9. Insatser i katastrofsituationer: Knappa biståndsresurser går i ökande grad till katastrofinsatser som är betydligt
mer kostnadskrävande, såväl vad gäller personalresurser som ekonomiska resurser, än krisförebyggande insatser
och långsiktig förbättring av människornas levnadsvillkor. Ett ökande antal krig, lokala konflikter och
naturkatastrofer har fått negativa följder för den sociala utvecklingen.
10. Behov av effektivare strategier för att genomföra de åtaganden som gjordes vid det sociala toppmötet. Klyftan
mellan åtaganden och deras genomförande är alltjämt ett stort problem. Det krävs ytterligare arbetsinsatser för
att utveckla de strategier, de verktyg och den kapacitet som behövs för att framgångsrikt genomföra
Köpenhamnsåtagandena.
11. Skuldåterbetalningen gör att skuldbördan bara ökar, vilket får tunga konsekvenser för den sociala utvecklingen.
Hur kan man genom skuldsanering mest effektivt främja ökade anslag till socialt skydd?
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BILAGA II

till Ekonomiska och sociala kommiténs yttrande

Särskilda kommentarer från ESK:s yttrande från 1995 om toppmötet om social utveckling (CES 4/95 —
EGT C 110, 2.5.1995)

1. Principer

1.1. ESK stöder de principer som fastställs i kommissionens meddelande och önskar att dessa principer återfinns
i resultaten från världstoppmötet om social utveckling. ESK välkomnar i synnerhet den första principen som innebär
att respekten för mänskliga rättigheter och demokrati — inbegripet dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare
och det civila samhällets deltagande — inte kan särskiljas från den sociala utvecklingen. Man är övertygad om att det
är fråga om verkliga universella grundläggande mänskliga rättigheter. Kommittén hoppas att denna princip kommer
att antas vid toppmötet i lika tydliga ordalag som i kommissionens dokument, och uppmanar de medlemsstater som
ännu inte har införlivat den i den nationella lagstiftningen och i nationell och internationell praxis att göra det, i syfte
att främja en verklig social utveckling i hela världen.

1.2. ILO-konvention nr 144 från 1976 om trepartsavtal för att främja genomförandet av internationella
arbetsmarknadsnormer utgör ett viktigt praktiskt instrument för att stimulera dialogen mellan arbetsgivare och
arbetstagare och främja det civila samhällets deltagande i den sociala utvecklingen i världen. Det är beklagligt att
detta instrument inte omnämns i kommissionens dokument. Tillämpning av ILO-konvention nr 144 främjar både
demokrati och arbetsfred. Kommittén anser att Europeiska unionen, på grundval av den egna första principen, bör
inta den ledande rollen i en kampanj för att få fler ILO-medlemsstater att ratificera konventionen och tillämpa den
fullt ut. Denna kampanj bör inledas med samråd i syfte att få alla EU-medlemsstater att ratificera konventionen.

2. Målsättningar

2.1. Kommittén betonar och stöder Europeiska unionens insatser som syftar till multilaterala åtgärder för att
främja den sociala utvecklingen genom internationell handel. Kommittén delar kommissionens uppfattning att man
måste fortsätta de förhandlingar som förs inom Världshandelsorganisationen (WTO) på området och välkomnar EU:s
allmänna hållning i frågan. EU måste göra en kraftansträngning för att se till att frågan ges prioritet inom WTO.
Kommittén anser att man bör fästa särskild vikt vid att uppmuntra länder att ratificera ILO:s grundläggande
människorättskonventioner om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten (1948) (för arbetstagare och
arbetsgivare), rätten att organisera kollektiva förhandlingar (1949), tvångsarbete (1930) och avskaffande av
tvångsarbete (1957). Alla EU-medlemsstater har ratificerat konventionerna om föreningsfrihet och kollektiv
förhandlingsrätt och övriga människorättskonventioner, vilka även har ratificerats av en stor majoritet av ILOmedlemsstaterna, däribland ett stort antal utvecklingsländer.

2.2. Kommittén beklagar att kommissionen inte omnämner ILO-konventionen mot diskriminering i fråga om
anställning och yrkesutövning (1958) som har precis samma karaktär och grundläggande betydelse och som har
uppnått samma ratificeringsgrad som ovannämnda konventioner. Kommissionen måste av misstag ha utelämnat
denna konvention. Under sammanträdet inom den tredje förberedande kommittén inför det sociala toppmötet i New
York förra månaden visade EU vilken betydelse man tillmäter principerna i denna konvention. Kommittén
rekommenderar därför starkt att Europeiska unionen rättar till felet och inkluderar denna antidiskrimineringskonvention i den föreslagna kampanjen. Den bör även ses som ett instrument med vilket man kan föra fram och främja
Europeiska unionens åsikter och målsättningar beträffande bekämpning av fattigdom och utslagning, bland annat de
som presenteras i den andra slutsatsen i kommissionens dokument (likabehandling av män och kvinnor).

2.3. Kommittén fäster stor vikt vid att förbättra kvinnors status genom tillgång till inkomst och utbildning.
Utbildning, i synnerhet för kvinnor och flickor, är en nyckelfaktor i kampen mot fattigdom och överbefolkning; det
finns ett direkt samband mellan utbildning och låg barndödlighet och lågt födelsetal.
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2.4. Huvudinnehållet i de konventioner som omnämns i punkt 2.1 och 2.2 ligger till grund för principen om den
”sociala klausulen” som ESK redan har föreslagit i ett flertal yttranden och som naturligtvis inte har något med
protektionism att göra. Tvärtom skulle en allmän tillämpning av dessa principer främja handeln, genom att man
säkerställer att arbetstagare åtnjuter grundläggande rättigheter som är lika för alla, och konsumenterna får rimliga
garantier för att de varor de köper inte har producerats under inhumana förhållanden. I detta sammanhang önskar
kommittén rikta uppmärksamheten mot den analytiska studie som OECD för närvarande håller på att utföra på
området; resultatet av denna studie kan utgöra värdefulla argument för ytterligare förhandlingar.

2.5. Ett effektivt sätt att uppmuntra regeringar att efterleva och ratificera viktiga ILO-konventioner är att prioritera
länder som genomför äkta, effektiva strategier för social utveckling när stöd och handelspreferenser skall beviljas. EU
skulle härigenom på ett värdefullt sätt kunna bidra till att öka resurserna till social utveckling, vilket är nödvändigt
även om man vid toppmötet skulle lyckas säkerställa ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser. I detta
sammanhang välkomnar kommittén rådets förordning (EG) 3281/94 av den 19 december 1994 om tillämpning av
ett fyraårigt system med allmänna tullpreferenser (1995–1998) för vissa industrivaror från utvecklingsländer.

2.6. Kommissionens förslag kan bidra till att skapa mer humana levnads- och arbetsvillkor för barnarbetare.
Barnarbete kan successivt avskaffas genom att man inför allmänna åtgärder som syftar till att förbättra ”välståndet”
(arbetsvillkor, möjligheter till utbildning, osv.).

2.7. Ratificering och efterlevnad av ILO-konventionerna är, precis som utformningen av en effektiv politik för
social utveckling, beroende av effektiv förvaltning. Den handels- och biståndspolitik som föreslås i föregående punkt
säkerställer att befintliga resurser utnyttjas på ett effektivare sätt. Industriländerna och utvecklingsländerna bör
parallellt vidta åtgärder för att minska korruption i handelsförbindelserna mellan nord och syd. Sådana bedrägliga
förfaranden utgör ett allvarligt hinder för sociala och ekonomiska framsteg.

2.8. Om Europeiska unionen verkligen önskar att socialpolitiken skall ingå i den politik som utformas inom
ramen för IMF, Världsbanken och regionala utvecklingsbanker, måste den aktivt använda sitt inflytande i dessa
institutioner för att övertyga dem om att de måste samarbeta med ILO i större utsträckning än hittills, i synnerhet
när det gäller strukturanpassningsåtgärder. EU måste ta hänsyn till strukturanpassningsprogrammens konsekvenser
för de fattiga, till exempel i samband med ändringar i politiken med avseende på hälsovård, utbildning och jordbruk.

2.9. Kommittén upprepar sin uppfattning, som man redan har framfört i tidigare yttranden, att det är hög tid att
fastställa villkor och instrument som kan stimulera ekonomisk tillväxt, handel och fördelning av välfärd och
möjligheter i hela världen, och att kombinera detta med en utvecklingsprocess som är förenlig med sociala framsteg
och miljöskydd. Detta kräver att EU åtar sig att stärka sammanhållningen mellan sin utrikes-, säkerhets-, handels-,
jordbruks- och utvecklingspolitik. Kommittén uppmanar EU att göra detta åtagande vid världstoppmötet om social
utveckling i Köpenhamn, som tidsmässigt sammanfaller med upprättandet av WTO.

3. Medel: resurser och uppföljning

Kommittén vill betona betydelsen av kommissionens avsikter att bistå utvecklingsländer (i synnerhet de fattigaste)
genom åtgärder som stimulerar en successiv integration av den informella sektorn i ekonomin. I detta sammanhang
framhåller kommittén den viktiga roll som icke-statliga organisationer, däribland jordbruksorganisationer, kooperativ
och kvinnorörelser, kan spela som komplement till arbetsgivar- och fackföreningar.

4. Slutsatser

4.1. ESK välkomnar att Europeiska unionen är fast besluten att öka sitt bidrag till multilaterala förhandlingar om
normer och konventioner, såsom framgår av slutsatserna. Detta måste ske genom en tydlig fördelning av roller och
ansvar. I detta sammanhang hänvisar kommittén till sitt yttrande på eget initiativ om förbindelserna mellan EU och
internationella arbetsmarknadsorganisationer (ILO) som antogs förra månaden.
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4.2. Slutligen rekommenderar ESK starkt att Europeiska unionen med arbetstagarnas, arbetsgivarnas och andra
relevanta intresseorganisationers medverkan, på ett målinriktat sätt, bidrar till uppföljningen av toppmötet om social
utveckling genom att välja ut ett begränsat antal initiativ inom ramen för skapande av arbetstillfällen, social
integration och bekämpning av fattigdom, för att uppnå samordnade insatser på EU-nivå. Genomförandet av de
beslut som fattas vid toppmötet faller inom de enskilda regeringarnas ansvarsområden. Vid toppmötet bör man dock
framhålla betydelsen av regionalt samarbete i genomförandefasen, vilket troligtvis kommer att ske. För att toppmötet
skall kunna bli framgångsrikt är det viktigt att en stor grupp länder, exempelvis de som är förenade i Europeiska
unionen, visar exempel på sådant samarbete i den egna regionen. Kommissionen uppmanas att utarbeta ett förslag
på grundval av den nuvarande EU-politiken med avseende på sysselsättning, fattigdom och social utslagning.

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Uppföljning av FN:s fjärde kvinnokonferens”
(2000/C 168/11)
Den 27 januari 2000 beslutade Ekonomiska och sociala kommittén att i enlighet med artikel 23 i
arbetsordningen utarbeta ett yttrande om ”Uppföljning av FN:s fjärde kvinnokonferens”.
Sektionen för yttre förbindelser, som ansvarat för beredningen av ärendet, antog sitt yttrande den 14 april
2000. Föredragande var Susanna Florio.
Vid sin 372:a plenarsession den 27 april 2000 antog Ekonomiska och sociala kommittén följande
yttrande med 116 röster för och en nedlagd röst.
1. Inledning

1.1.
FN:s fjärde kvinnokonferens, som ägde rum i Peking
den 4–15 september 1995, antog en deklaration och en
handlingsplan som fastställer målsättningar och strategier
för att förverkliga föresatserna om utveckling, framsteg och
jämställdhet för kvinnor.

1.2.
När fem år nu har förflutit sedan fjärde kvinnokonferensen skall FN:s generalförsamling, i enlighet med resolutionerna 52/100 och 52/231, hålla ett uppföljningsmöte i New
York 5–9 juni 2000 med temat ”Kvinnor 2000: jämställdhet,
utveckling och fred på 2000-talet”.

1.3.
Uppföljningsmötet har till syfte att utvärdera de framsteg som gjorts utifrån handlingsplattformen som antogs i
Peking, att urskilja de främsta hindren och att föreslå framtida
insatser i kampen mot könsdiskriminering.

1.4.
När man utvärderar i vilken mån som deklarationen
och handlingsplattformen som antogs i Peking genomförts,
måste man självfallet ta hänsyn till rapporterna från världskon-

ferensen om mänskliga rättigheter i Wien 1993, den internationella konferensen om befolkning och utveckling i Kairo 1994
och vid världstoppmötet om social utveckling i Köpenhamn
1995.

1.5.
Wienkonferensen om mänskliga rättigheter den 14–25
juni 1993 utgjorde en bekräftelse på att de mänskliga rättigheterna till förmån för kvinnor i alla åldrar är en omistlig,
integrerad och oinskränkt del av de grundläggande mänskliga
rättigheterna.

1.6.
Vid konferensen i Kairo (5–13 september 1994) betonades kvinnans viktiga roll i samband med utveckling och
befolkningstillväxt. För första gången framhölls behovet av att
kvinnornas sociala och ekonomiska status också förbättras
genom grundutbildnings- och yrkesutbildningsprogram som
medvetandegör dem om deras rättigheter. Tillgången till
utbildning, upplysnings- och sjukvårdstjänster måste förbättras
och uppfattas som en ovillkorlig förutsättning för en bättre
befolkningspolitik.

1.7.
Vid världstoppmötet i Köpenhamn (6–12 mars 1995)
talade man för första gången om en ”femininisering” av
fattigdomen, och man betonade principen om att det bara är
möjligt att få till stånd en hållbar utveckling genom en
ekonomisk politik där sociala faktorer och framför allt könsskillnader har en nyckelroll.
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1.8.
I handlingsprogrammet som antogs i Peking gör
man gällande att kvinnors rättigheter ingår i de mänskliga
rättigheterna och inte skall ses som en isolerad företeelse,
samtidigt som man för fram tre nyckelbegrepp:
Det är viktigt att poängtera könsskillnaderna. Endast om vi
uppnår en verklig jämställdhet mellan män och kvinnor när
det gäller rättigheter och livsvillkor kan vi åstadkomma
ekonomisk tillväxt och en rättvis och hållbar utveckling.
En annan viktig faktor är medinflytande, inte bara på det
samhälleliga planet i form av ansvar och befogenheter för
kvinnor i beslutsfattande organ utan också på det personliga
planet i form av bättre självförtroende, högre självaktning och
kompetens. ”Mainstreaming” innebär att könsaspekten skall
beaktas i varje politiskt, ekonomiskt och socialt sammanhang;
könsperspektivet skall inte vara målet i sig utan en handlingsprincip som statsmakterna rättar sig efter i sin verksamhet.
Det skulle vara en fördel om detta skedde med hjälp av
återkommande stöd och kontroll från arbetslivsorganisationer,
icke-statliga organisationer och det civila samhällets organisationer i allmänhet.
1.9.
I deklarationen och handlingsplattformen som antogs
i Peking anges 12 krisområden: fattigdom, utbildning, hälsa
och social trygghet, våld, väpnade konflikter, ekonomi, inflytande i beslutsprocesser, institutionella mekanismer, mänskliga
rättigheter, media, miljö, flickor.
1.10. Ansvaret för genomförandet av de åtgärder som
föreslås i handlingsplattformen ligger på regeringarna och alla
institutionella strukturer och icke-statliga organ på nationell,
subregional, regional och internationell nivå.

2. Genomförandet av handlingsplattformen: hinder och
framsteg
2.1.
Kvinnor och fattigdom: Erkännandet av en ”femininisering” av fattigdomen har medfört att många regeringar främjat
initiativ på området för social trygghet, undervisning och
hälsovård som riktas till de kvinnor som har det sämst ställt i
samhället.
Ojämlikheten när det gäller att få tillgång till kapital och
resurser och att kunna komma ut på arbetsmarknaden bidrar
onekligen till denna tendens, som förvärras av en ekonomisk
reformpolitik som innebär att man skär ner på utgifterna för
social trygghet. Detta visar sig ännu tydligare i länderna i
Central- och Östeuropa, som befinner sig i en övergångsfas
med en djupgående ekonomisk omvandling som faktiskt har
medfört försämrade villkor för kvinnor.
2.2.
Kvinnor och utbildning: Det har gjorts stora framsteg
på detta område, men resurserna för att förbättra undervisningsstrukturerna är fortfarande blygsamma och i många
länder behöver skolsystemet helt klart reformeras från
grunden.
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2.3.
Kvinnor och hälsa: Dödsfallen vid förlossningar har
minskat och användningen av preventivmedel har ökat. Större
uppmärksamhet ägnas åt specifika kvinnoåkommor, särskilt
när det gäller äldre kvinnor. Program som syftar till att
reducera smittorisken när det gäller hiv, aids och andra sexuellt
överförbara sjukdomar genomförs i allt större utsträckning.
Inom forskningen och på det tekniska området saknas det
dock ett könsperspektiv. De allmänna infrastrukturerna är ofta
otillräckliga på grund av bristande ekonomiska och mänskliga
resurser. Situationen har rent allmänt också förvärrats i många
stater på grund av privatisering av denna sektor, framför allt
där privatiseringen inte garanterar tillgång för de svagaste
befolkningsskikten. Det saknas fortfarande medel för att
förebygga hälsorisker och förbättra säkerheten för kvinnor på
arbetsplatserna. Särskilt i samband med ILO:s konvention nr
103 från 1952 om skyddsåtgärder vid graviditet, som håller
på att omarbetas, kan man konstatera att vissa regeringar vill
sänka den nuvarande skyddsnivån.

2.4.
Våld mot kvinnor: Många regeringar har infört strängare lagstiftning för att skydda kvinnor mot olika former av
våld. Man har inrättat särskilda tjänster och speciella enheter
för kvinnor som utsatts för våld samt utarbetat informationsmaterial och genomfört åtgärder som förebygger våld. Det har
skett en ökning av kvinnliga nätverk dit kvinnor kan vända sig
och få stöd. Könsstympning är fortfarande utbrett i södra delen
av världen och i vissa invandrargrupper. Det saknas uppgifter
som redovisar olika former av våld, och det finns inte
tillräckligt med program för information och förebyggande
åtgärder. Man har inte lyckats övertyga regeringarna om att
olika former av våld mot kvinnor, inklusive könsstympning,
etniskt relaterad våldtäkt och människohandel, borde utgöra
ett skäl för politisk asyl. En företeelse som ökat är människohandel där kvinnor och barn är särskilt hårt drabbade.

2.5.
Kvinnor och väpnade konflikter: Såväl de internationella domstolarnas stadgar i Jugoslavien och Rwanda som
International Criminal Court baserades på tillfälliga bestämmelser. Inom all internationell humanitär lagstiftning uppmärksammar man alltmer att väpnade konflikter drabbar
kvinnor och män på olika sätt, och man försöker att utgå
ifrån ett könsperspektiv, särskilt när det gäller att fastställa
flyktingstatus. Kvinnornas roll när det gäller att lösa konflikter
och bevara freden värdesätts inte tillräckligt. Trots att etniskt
relaterad våldtäkt anses vara ett brott mot mänskligheten
bestraffas det inte i praktiken.

2.6.
Kvinnor och ekonomi: Många länder har i sin lagstiftning införlivat de internationella regler som gäller kvinnors
ekonomiska rättigheter. I många EU-länder håller man på
att införa bestämmelser som reglerar föräldraledighet, och
kvinnornas antal på arbetsmarknaden har ökat, särskilt inom
tjänstesektorn. Dessa framsteg är dessvärre inte jämnt fördelade, utan det förekommer en kraftig obalans som drabbar
jordbrukssektorn och den informella ekonomin. Det finns
dessutom fortfarande stora löneskillnader mellan kvinnor och
män.
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2.7.
Kvinnors inflytande och deltagande i beslutsprocesser:
Många regeringar driver en politik som förbättrar kvinnornas
möjligheter och har lanserat program, även utbildning, för att
göra det lättare för kvinnor att delta på beslutsfattande nivåer
inom politiken och institutionerna. Man har därför infört
åtgärder som hjälper män och kvinnor att förena ansvaret för
familjen med yrkeslivet. Det är trots detta långt kvar till en
verklig jämställdhet.
2.8.
Institutionella mekanismer för att främja lika möjligheter som har till uppgift att driva, analysera och utvärdera denna
fråga har inrättats och förstärkts i många länder. Åtgärderna
har dock ofta inte haft någon större effekt på grund av att
dessa institutioner verkat i skymundan och inte haft någon
tydlig arbetsbeskrivning eller tillräckligt med resurser. Ofta är
deras ställning snarast marginell och de saknar egentlig politisk
autonomi.
2.9.
Kvinnors grundläggande rättigheter: Kvinnors rättigheter ingår i de mänskliga rättigheterna: Trots att många föreskrifter införts om grundläggande rättigheter för kvinnor i olika
länders regelverk, framför allt med avseende på äktenskap,
arbete och äganderätt, förekommer det fortfarande diskriminering, inte bara på det rättsliga planet utan framför allt i det
dagliga livet, på grund av kulturella värderingar, traditionella
attityder och stelnade mönster i samhället.
Allt fler länder ratificerar konventionen om förbud mot alla
former av diskriminering av kvinnor, men många reservationer
har framförts och vissa regeringar har inte lyckats införliva
konventionens föreskrifter i landets egen lagstiftning.
2.10. Kvinnor och media: Under de senaste åren har det
växt fram mängder av kvinnliga nätverk framför allt på grund
av att teknikutvecklingen gjort det lättare för kvinnor att
använda sig av olika informationsmedel. Detta har gett ökade
möjligheter att sprida kvinnokulturen och utbyta idéer. Inom
media är kvinnorna än så länge underrepresenterade på
beslutsfattande poster. Informationssektorn domineras fortfarande av män och sprider en negativ och stereotyp bild av
kvinnan. Inom vissa geografiska områden ser man en ökning
av pornografi. Det är särskilt oroväckande att spridningen av
pornografi ökar på Internet och att det saknas kontrollinstrument, filter och försiktighetsåtgärder med tanke på barn.
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arbete som kvinnor på landsbygden utför när det gäller miljöoch jordbrukspolitiken inom ramen för det mångfunktionella
jordbruk som föreskrivs i Agenda 2000. Kvinnorna bidrar
med värdefulla insatser, inte bara i form av jordbrukssysslor
utan också när det gäller att öka mångfalden på landsbygden,
och de utför genomgående detta arbete med hjälp av metoder
som tar hänsyn till miljön, vilket resulterar i att kvaliteten och
särprägeln på de produkter och tjänster som produceras blir
högre.
2.12. Flickor: Att uppmärksamma de problem som särskilt
rör flickor är ett relativt nytt fenomen. Man håller på att
utarbeta målinriktade politiska strategier, men det saknas
ännu statistiska uppgifter som tar hänsyn till köns- och
åldersskillnader och med vars hjälp man kan ringa in problemen och planera effektiva åtgärder. Det finns nästan inga
utbildnings- eller informationsprogram som kan användas för
att bekämpa utbredningen av drogmissbruk och alla former av
sexuellt utnyttjande av ungdomar. I många länder tillämpar
man fortfarande inte de internationella normer som fastställts
i konventionen om barnets rättigheter (artikel 32) och av
Internationella arbetsorganisationen för att förhindra att barn
utnyttjas som arbetskraft för ekonomisk vinning.

3. Europa och dess institutioner
3.1.
De slutsatser som antogs i Genève (19–21 januari
2000) vid den förberedande regionala konferensen för FN:s
ekonomiska kommission för Europa (ECE) om en revidering
av genomförandet av handlingsprogrammet från Peking utgör
en bekräftelse på regeringarnas engagemang i arbetet med de
12 kritiska områden som prioriterades 1995. Den förberedande konferensens dokument behandlar dock endast fem av
dessa områden:
1. Kvinnor och ekonomi
2. Våld mot kvinnor och flickor
3. Kvinnor och flickor i väpnade konflikter
4. Kvinnors inflytande och deltagande i beslutsprocesser
5. Institutionella mekanismer till stöd för kvinnor

Det är ett rättmätigt krav att fler kvinnor släpps in på
informationsområdet, både när det gäller att delta i beslutsfattande och att sprida icke-diskriminerande kulturella värderingar. Att upprätta ett kontroll- och filtreringssystem mot bilder
som kränker den kvinnliga värdigheten tycks bli alltmer
nödvändigt.
2.11. Kvinnor och miljön: Kvinnans roll inom den inhemska miljöpolitiken håller på att öka, dels genom utbildning i
miljöfrågor, dels genom att man skapar inkomstbringande
verksamhet för kvinnor. Kvinnor har fortfarande mycket
lite inflytande när det gäller utformande av politik och
beslutsfattande. Här är det på sin plats att framhålla det viktiga

3.2.
Slutsatserna från Genève utgår ifrån att kvinnors
rättigheter när allt kommer omkring är mänskliga rättigheter
och hänvisar till konventionen om förbud mot alla former av
diskriminering av kvinnor, deklarationen om avskaffande av
våld mot kvinnor, konventionen om barnets rättigheter samt
Wienkonferensen om mänskliga rättigheter.
3.2.1. I dokumentet nämns de olika initiativ som betonat
hur nödvändigt det är att bedriva en politik för lika möjligheter
för män och kvinnor och där FN:s engagemang har varit
avgörande (från handlingsprogrammet från Peking 1995 till
den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,
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Köpenhamnsdeklarationen och handlingsprogrammet från
1995, kommittén för kvinnors ställning inom ekonomin från
1997 och dess resolution om kvinnor och fattigdom från
1997, Internationella arbetsorganisationens deklaration om
arbetstagarnas rättigheter från år 1998 samt slutligen Ekonomiska och sociala rådets (Ecosoc) meddelande om sysselsättningens roll för att utrota kvinnors fattigdom från 1999.

3.2.2. De länder som är medlemmar i Europarådet och i
Europeiska unionen visar prov på sitt engagemang genom att
respektera direktivet om graviditets- och barnledighet från
1992, direktivet om föräldraledighet från 1996 och rekommendationerna om att förena familjeliv med arbetsliv. Dessutom respekterar dessa länder deklarationen om jämställdhet
mellan kvinnor och män som grundläggande förutsättning för
demokratin (Istanbul 1997), Europarådets sociala stadga, de
resolutioner som antagits av Europeiska unionens råd 1997
och 1998 samt de riktlinjer för sysselsättningen som antogs
1999.
Dessa framsteg som uppnåtts på olika nivåer inom olika
europeiska organ kan betecknas som särskilt betydelsefulla.

3.3.
Under det finländska ordförandeskapet (andra halvåret
1999) utarbetades en rapport om indikatorer och utvärderingsmetoder när det gäller ”kvinnors inflytande och deltagande i
beslutsprocessen”.
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3.6.
I och med Amsterdamfördraget är jämställdhet mellan
kvinnor och män ett av EU:s främsta mål. Det viktigaste
instrument som använts för att finansiera program och projekt
för att främja lika möjligheter är Europeiska socialfonden, som
direkt har givit stöd till projekt med särskild inriktning, t.ex.
programmet Now inom initiativet Sysselsättning.

3.7.
Jämte Europeiska socialfonden har alla strukturfonderna bidragit till att främja jämställdheten (”Rådets resolution av
den 2 december 1996 om integrering av perspektivet som
rör lika möjligheter för kvinnor och män i de europeiska
strukturfonderna”).

3.8.
Inom ramen för sysselsättningsriktlinjerna betonas i
den resolution som antogs av rådet i februari 1999 att det är
nödvändigt att stärka jämställdhetspolitiken, även inom ramen
för de nationella riktlinjerna.

3.9.
Ett av de specifika instrument som antagits på gemenskapsnivå är ”Gemenskapens fjärde handlingsprogram för
jämställdhet mellan kvinnor och män (1996–2000)”. Programmet har sex målsättningar:
— införlivande av jämställdhetsaspekten i all politik,
— mobilisering av alla närings- och samhällslivets aktörer
kring jämställdhetsfrågan,

3.4.
Det portugisiska ordförandeskapet har lagt fram en
skriftlig redogörelse till den regionala ECE-konferensen. Europeiska unionens medlemsstater har åtagit sig att fullt ut
tillämpa handlingsprogrammet från Pekingkonferensen. Att
man valt ut fem prioriterade områden som skall tas upp vid
konferensen utesluter inte en helhetssyn som omfattar alla de
12 områden som ingår i handlingsplanen.

3.4.1. Sedan konferensen i Peking har viktiga framsteg
uppnåtts, vilket framgår av den årliga granskningen av handlingsplanens genomförande som utförs dels av medlemsstaterna, dels av de europeiska institutionerna. Bakom dessa framsteg
ligger utformningen av strategier och metoder som skall leda
till att ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar all politik,
särskilt sysselsättningspolitiken och strukturpolitiken, liksom
den politik som främjar kvinnors möjligheter att få höga
befattningar och delta i beslutsprocessen samt åtgärderna för
att bekämpa våld.

3.4.2. Vi vill dessutom betona att det är nödvändigt att
utveckla indikatorer och utvärderingsmetoder som kan påvisa
framsteg och svagheter när det gäller insatserna för lika
möjligheter på det politiska, ekonomiska och sociala planet.

3.5.
Inför ECE-konferensen utarbetade kommissionen ett
informationsmeddelande om de framsteg som gjorts på de fem
områden som behandlades vid den förberedande konferensen.

— främjande av jämställdhet i en föränderlig ekonomi,
— en politik som ger kvinnor och män möjlighet att förena
familjeliv med förvärvsarbete,
— främjande av en jämn könsfördelning i beslutsprocessen
samt,
— förbättring av förutsättningarna för utövandet av jämställdhetsrättigheter.

3.9.1. Gemenskapens femte ramprogram om jämställdhet
mellan könen håller på att utarbetas av kommissionen och
kommer att ta hänsyn till den pågående granskningen av
konferensen Peking +5 och baseras på den integrering av
jämställdhetsperspektivet som präglat EU:s politik sedan 1995.

3.10. Det finns andra program där gemenskapen särskilt
betonar lika möjligheter som fått en mycket positiv inverkan
(Daphne och Stop). Dessa program har som målsättning att
bekämpa våld mot kvinnor och barn samt handel med kvinnor
och barn. Informationskampanjer riktade till kvinnor har
också genomförts i Bulgarien och Ungern i samarbete med
den internationella organisationen för migrationsfrågor (detta
är kommissionens första program på området).
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3.11. Även kvinnors behov måste på samma sätt som t.ex.
yttre förbindelser bli en integrerad del av andra politikområden,
däribland utvecklingssamarbete, utbildning och yrkesutbildning. Inom Leonardo-programmet, som omfattar yrkesutbildning, uppmärksammas särskilt främjandet av lika möjligheter
för män och kvinnor som ett medel för att bekämpa alla
former av diskriminering. Även det femte ramprogrammet
för FoU beaktar dessa aspekter och har infört en särskild
finansieringsram för kvinnor (”Women and Science”). Genusfrågorna är integrerade i EU:s politik för yttre förbindelser,
framför allt när det gäller utvecklingssamarbete (rådets förordning från 1998 om genusfrågornas integrering med utvecklingssamarbetet) och mänskliga rättigheter (Europeiskt initiativ
för demokrati och skydd av mänskliga rättigheter).

3.12. Sedan 1998 pågår också en kampanj mot våld mot
kvinnor. Kampanjen fokuserar främst på att förebygga våld i
hemmet och försöker uppmärksamma allmänheten, och framför allt män, på denna typ av våld. Kampanjen syftar till att
uppnå nolltolerans vad gäller kvinnovåld och skall vidgas till
att inbegripa en mängd aktörer inom det civila samhället,
inklusive icke-statliga organisationer, som främst skall bedriva
förebyggande arbete. Våld mot kvinnor bekämpas också inom
ramen för regionala samarbetsprogram, däribland initiativ
om mänskliga rättigheter (Latinamerika, Medelhavsområdet,
Central- och Östeuropa).

3.13. Kvinnor utsätts också för ett annat slags våld under
väpnade konflikter, som offer och gisslan samtidigt. Nödvändigheten av att i stället stödja kvinnornas roll i fredsprocessen
framgår i viktiga initiativ och projekt (Meda-demokrati) på
Cypern, i Jerusalem och Libanon etc. År 1998 startade
ECHO den internationella kampanjen ”En blomma till Kabuls
kvinnor”.

4. Allmänna kommentarer

4.1.
1Kommittén gläder sig åt de stora framsteg som
uppnåtts fem år efter att handlingsplanen antogs i Peking
1995. Vägen mot jämställdhet mellan kvinnor och män är
ännu lång och full av hinder. Därför hoppas kommittén på en
verklig förstärkning av de mekanismer som inrättats under
de senaste åren på olika nivåer (nationell, europeisk och
världsomfattande) och att det befintliga rättsliga ramverket
tillämpas på ett enhetligt sätt i alla länder.

4.2.
Europeiska unionen kommer med en konsekvent politik att kunna bidra till utvecklingen av de stora internationella
institutionerna, t.ex. Världsbanken, Internationella valutafonden och Världshandelsorganisationen. Det är tack vare dessa
viktiga institutioner inom ekonomi och penningpolitik som
det utformas målinriktade strategier och specifika program för
att bekämpa den fattigdom och utslagning som drabbar
kvinnor.
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4.3.
Med tanke på detta borde Europeiska unionen även
direkt eller via sina medlemsstater verka för att fler kompetenta
kvinnor deltar inom dessa internationella organ, särskilt på
ledande poster.
4.4.
Ojämlikhet och diskriminering utgör inte bara ett
socialt problem utan är också ett strukturellt problem. Det
kommer därför att bli nödvändigt att företa en reform av de
europeiska institutionerna som tar hänsyn till detta.

5. Förslag och slutsatser
5.1.
Kommittén anser att det är ofrånkomligt att förbättra
samarbetet, informationen och det arbete som bedrivs tillsammans med EU-institutionerna, framför allt rådet, Europaparlamentet och kommissionen.
5.2.
Europeiska unionen måste använda sig av ändamålsenliga analysinstrument (databaser, statistik, forskning) som tar
hänsyn till köns- och åldersskillnader och garantera att denna
information får stor spridning. Det kommer också att bli
nödvändigt att överväga andra aktioner och initiativ i takt med
att globaliseringsprocessen fortskrider och en del kvinnor ges
nya möjligheter, medan andra utestängs.
5.3.
Ett tydligt exempel på detta är den nya tekniken, som
har en avgörande betydelse för utvecklingen men samtidigt är
ett instrument som kan leda till en ny typ av utslagning som
drabbar de fattigaste skikten i samhället. Kommittén anser att
tillgången till ny teknik för dessa delar av befolkningen bör
garanteras för att skapa en påtaglig utveckling och nya
arbetstillfällen.
5.4.
Detta är också fallet med migrationen, som i och för
sig leder till nya arbetstillfällen för kvinnor, men migrationsströmmarna undgår ofta all kontroll och ger därför i det
fördolda upphov till människohandel och utnyttjande. Kommittén anser det vara nödvändigt att kontrollera migrationsströmmarna och menar att denna företeelse har fått oroväckande proportioner, vilket innebär att ansträngningarna för att
bekämpa den måste intensifieras (program som Stop och
Daphne).
5.5.
Kommittén anser det vara oerhört viktigt att sträva efter
att ge kvinnorna möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden
samtidigt som de stora löneskillnader som fortfarande förekommer utjämnas och kvinnorna ges möjlighet att förena
förvärvsarbete med familjeliv. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas roll och förhandlingar kommer att ha en
avgörande betydelse för att uppnå detta.
5.6.
Kommittén anser att man måste få bukt med alla
former av dubbel diskriminering som drabbar kvinnor i
utsatta grupper, vare sig det handlar om etniska minoriteter,
invandrare, unga, funktionshindrade eller kvinnor som diskrimineras för sin sexuella läggning.
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5.7.
Europeiska unionen bör se till att medlemsstaterna
skriver under konventionen om förbud mot alla former av
diskriminering av kvinnor och det frivilliga protokollet. Det
borde finnas en gemenskapsrättslig ram när det gäller förbud
mot alla former av våld mot kvinnor och utnyttjande av
kvinnor.
5.8.
Även den demografiska utvecklingen mot en allt äldre
befolkning kommer att kräva att man vidtar lämpliga åtgärder
där den procentuella skillnaden mellan män och kvinnor
beaktas.
5.9.
Med tanke på den stora andelen kvinnliga analfabeter i
framför allt EU:s svagt utvecklade regioner och att utbildning
är en grundläggande förutsättning för ett samhälles utveckling
och välstånd, hoppas kommittén på en förstärkning av programmen som syftar till att ge kvinnor utbildning och
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motverka ofullständig skolgång, där särskild uppmärksamhet
riktas mot flickor.
5.10. Rättighets- och jämställdhetsfrågor kan inte bara
drivas uppifrån utan kräver ett helhjärtat och demokratiskt
engagemang från hela samhället. Medverkan från arbetslivsorganisationerna, icke-statliga organisationer och andra frivilligorganisationer kommer därför att få en avgörande betydelse.
5.11. Kommittén anser det vara absolut nödvändigt att
man efter FN:s generalförsamlings kommande session börjar
förbereda en femte kvinnokonferens i FN:s regi år 2005.
5.12. Vad beträffar Ekonomiska och sociala kommitténs
roll i detta sammanhang skulle det vara lämpligt att en
representant från kommittén ingick i den delegation från
kommissionen som skall närvara vid FN:s kommande specialsession.

Bryssel den 27 april 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

