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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 för sjunde gången av rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter”
(2000/C 367/01)
Den 26 maj 2000 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 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 1 september 2000. Föredragande var Paolo Braghin.
Vid sin 375:e plenarsession den 20-21 september 2000 (sammanträdet den 20 september) antog
Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 87 röster för, 1 emot och 1 nedlagd röst.

Ingress
Grunddirektivets (76/768/EEG) huvudsakliga syfte är att skydda konsumenternas hälsa, och när man bedömer den aktuella
situationen på marknaden kan man helt klart konstatera att
direktivet har medfört att de kosmetiska produkterna kvalitativt har förbättrats. Därefter har man genom rådets direktiv
93/35/EEG av den 14 juni 1993 (känt som ”sjätte ändringen”
av direktiv 76/768/EEG) lagt till ytterligare en lika angelägen
målsättning, nämligen att när det gäller försök, som trots allt
är nödvändiga med tanke på konsumenternas säkerhet, lindra
försöksdjurens lidande genom att finna alternativa godkända
metoder. Sedan direktivet antogs har det dock endast tagits
fram tre alternativa metoder, trots de ansträngningar som
gjorts.
Det bör framhållas att den procentuella andelen försöksdjur
som används är mycket liten i förhållande till det sammantagna
antal djurförsök som genomförs för att garantera produktsäkerhet (oberoende och pålitliga bedömningar grundade på
kommissionens andra rapport till rådet och Europaparlamentet
med avseende på antalet försök som genomförs i Europeiska
unionen ger vid handen att endast 0,3 % av försöken avser
kosmetika). Vid dessa försök är inte avsikten att offra försöksdjuren eller låta dem lida. De djur som används mest är olika
typer av marsvin, råttor, kaniner och fiskar, medan primater i
alla händelser inte används.

1.

Inledning

1.1.
Förslaget till en sjunde ändring av rådets direktiv
76/768/EEG sätter upp fyra mål:
—

Att införa ett permanent och definitivt förbud mot att
testa kosmetiska slutprodukter på djur i Europeiska
unionens medlemsstater.

—

Att ändra det förbud mot saluföring av kosmetiska
produkter innehållande beståndsdelar eller kombinationer av beståndsdelar som testats på djur så fort alternativa
metoder som validerats på gemenskapsnivå finns tillgängliga (ändring av nu gällande datum till tre år efter det att
direktivet genomförts av medlemsstaterna).

—

Att ändra den gällande lagstiftningen så att den anpassas
till WTO och blir juridiskt och praktiskt tillämpbar.

—

Att reglera användning av en försäkran om att djurförsök
inte utförts i samband med test av en kosmetisk produkt
och dess beståndsdelar, för att förbättra informationen
till konsumenterna och undvika missförstånd.
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1.2.
Definitionen av ”kosmetiska produkter” i direktiv
93/35/EEG täcker ett spektrum av produkter som inte enbart
är begränsade till skönhetsmedel. I artikel 1 finns följande
definition: ”Med kosmetisk produkt avses ämnen eller beredningar som är avsedda att appliceras på olika yttre partier av
människokroppen [...] eller på tänder och slemhinnor i
munhålan i uteslutande, eller huvudsakligt, syfte att rengöra
eller parfymera dem eller förändra deras utseende och/eller
korrigera kroppslukt och/eller skydda dem eller bibehålla dem
i gott skick.”

1.2.1. Bilaga 1 till direktiv 76/768/EEG anger vilka produkter det handlar om; där nämns till exempel toalettvålar,
bad- och duschpreparat, schampo, produkter för rakning,
tandkräm, deodoranter, solkrämer, fuktkrämer, vårdande
hudkrämer, parfymer och sminkprodukter.

1.2.2. Eftersom dessa kosmetiska produkter ofta används
dagligen under hela livet får de inte vara skadliga, vare sig akut
(som när de orsakar exempelvis allergiska reaktioner) eller på
lång sikt (som när de leder till exempelvis cancer eller
fosterskador). För att skydda folkhälsan bör man göra en
bedömning av säkerheten hos slutprodukten och de beståndsdelar som produkten innehåller, med beaktande av beståndsdelens allmänna toxikologiska profil, kemiska struktur och
exponeringsgrad.

1.3.
Om man skall kunna skydda konsumenterna kan man
inte upphöra med att säkerhetstesta produkterna, och i
direktivet återfinns också en rad förteckningar över förbjudna
ämnen, ämnen för vilka restriktioner gäller och tillåtna ämnen.
Förteckningarna uppdateras regelbundet i takt med den tekniska utvecklingen i enlighet med beslut från Vetenskapliga
kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter avsedda för konsumenter (SCCNFP).

1.4.
Etiska värderingar som hör samman med respekten för
liv, som uttryckts i den allmänna opinionen och även uttalats
av forskarvärlden och många offentliga institutioner och
myndigheter förutom av övriga berörda parter, medverkar till
viljan att begränsa antalet djurförsök.

1.5.
För att åtgärderna skall bli effektiva och genomföras i
praktiken måste sådana begränsningar som gäller i enlighet
med gällande handelsregler beaktas, särskilt Världshandelsorganisationens (WTO) regler, så att inte förbudet som gäller
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från och med den 30 juni 2000 mot saluföring av kosmetiska
produkter med beståndsdelar som testats på djur blir ett slags
diskriminering i strid mot WTO:s regler och i synnerhet mot
artikel III fjärde stycket i Gatt-avtalet.

1.6.
I direktivförslaget föreslås att det skall bli förbjudet att
inom medlemsstaterna testa kosmetiska slutprodukter på
djur från och med det datum då direktivet genomförs i
medlemsstaterna, medan det för beståndsdelar föreslås en
tidsfrist på tre år efter det att en alternativ metod som validerats
eller erkänts som vetenskaplig av det europeiska centret för
validering av alternativa metoder (ECVM) publicerats i EGT
och godkänts för kosmetiska produkter av SCCNFP och kan
anses som ”likvärdig i fråga om skyddsnivån för konsumenterna” (artikel 4.1 b). För att förhindra olika former av diskriminering av produkter med olika geografiskt ursprung — något
som strider mot gällande handelsregler och internationell rätt
— skall dock ett sådant förbud mot djurförsök inte innebära
ett förbud mot saluföring av kosmetiska produkter som testats
på djur.

1.7.
För att förbättra informationen till konsumenterna
föreslås dessutom att tillverkaren eller den som är ansvarig för
att en kosmetisk produkt släpps ut på marknaden uttryckligen
skall försäkra att inga djurförsök (vare sig direkt eller indirekt)
utförts för att testa produkten, dess prototyp eller beståndsdelar. Sådana deklarationer skall göras i enlighet med särskilda
riktlinjer så att man kan säkerställa att gemensamma kriterier
tillämpas, att tolkningen blir enhetlig samt framför allt att inte
konsumenterna missleds.

1.8.
Direktivförslaget innehåller slutligen vissa formella
anpassningsåtgärder beträffande Vetenskapliga kommittén för
kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter avsedda
för konsumenter (SCCNFP) och Ständiga kommittén för
kosmetiska produkter. Som en följd av antagandet av rådets
beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden
som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter kommer även förfarandena för beslutsfattande att ändras.

2.

Allmänna kommentarer

2.1.
Ekonomiska och sociala kommittén ställer sig bakom
de mål och syften som presenteras i direktivförslaget, som med
huvudsyftet att skydda folkhälsan genom vissa toxikologiska
tester för att utvärdera kosmetiska produkters säkerhet för
människors hälsa även skall leda till att djurförsöken successivt
och så långt det är möjligt skall kunna avskaffas. I direktivförslaget anges även tillvägagångssätt och tidsfrister för genomförande av förbud mot djurförsök inom medlemsstaterna.
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2.2.
Direktivförslaget anger klart och tydligt tillämpningsområdet för ett sådant förbud vad gäller beståndsdelar och
kombinationer av beståndsdelar, en fråga som tidigare gett
upphov till inte alldeles enhetliga tolkningar och tillämpningar.
I direktivförslaget fastställs dessutom tidsfristen för genomförande av förbudet. Fristen har satts till tre år från och med det
datum då direktivet genomförs i medlemsstaterna, men kan
eventuellt förlängas med två år i de fall där man ännu inte
lyckats ta fram vetenskapligt godkända alternativa metoder
som bedöms ha likvärdig konsumentskyddsnivå.

2.2.1. Kommittén är medveten om hur komplicerat och
svårt det är att utveckla, validera, standardisera och lagstifta
om alternativa metoder. Detta bekräftas även i kommissionens
förslag där man trots alla ansträngningar som gjorts sedan
direktiv 93/35/EEG antogs (den s.k. sjätte ändringen av direktiv
76/768/EEG) endast kan hänvisa till tre alternativa metoder
som hittills validerats, och där det påpekas att utsikterna ser
mindre lovande ut när det gäller forskning om långsiktiga
effekter samt vissa akuta effekter på hud och ögon (problem
med standardiseringen av vissa typer av in vitro-metoder, för
att testa t.ex. hud- och ögonirritation).

2.2.2. Kommittén välkomnar de konkreta målsättningar
som satts upp för att successivt avveckla och slutligen förbjuda
djurförsök och hoppas att allt görs för att de fastställda
tidsgränserna skall kunna hållas, så länge som konsumentskyddet inte hotas. Kommittén föreslår att den angivna tidsgränsen
ändå förlängs om det visar sig vara omöjligt att uppnå de
resultat man hoppas på.

2.3.
Den etiska målsättningen att i praktiken tillämpa
principen om ersättning, begränsning och förbättring
(”3Rs”concept — Replacement — ersätta djurförsök med andra
metoder — reduction — begränsa antalet — refinement —
förbättra metoderna) innebär dock ökade forskningsansträngningar inom EU:s forskningscentra, inom privata sektorn och
universiteten, samt även inom nationella forskningsorgan.
Kommittén anmodar kommissionen att göra sitt yttersta för
att tillräckligt med resurser ställs till förfogande, särskilt i
samband med femte ramprogrammet för forskning och för
ECVAM.

2.4.
Under förutsättning att en alternativ metod ger samma
konsumentskydd som djurförsök ser kommittén mycket positivt på att kommissionen, i syfte att kunna garantera säkerheten
vad gäller beståndsdelar och kombinationer av beståndsdelar
som ingår i kosmetiska produkter, påtagit sig att utan dröjsmål
offentliggöra varje alternativ metod som validerats på gemenskapsnivå (som godkänts av ECVAM och rekommenderats
av SCCNFP för användning inom sektorn för kosmetiska
produkter). Sådana alternativa metoder bör spridas på varje
tänkbart sätt, och industrin bör börja använda sig av dem
snarast möjligt.
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2.5.
Kommittén ställer sig bakom den nya strategin som
innebär att ett juridiskt godkännande på europeisk nivå
kommer att vara tillräckligt för att tillåta lagstiftningsförslag
om alternativa testmetoder. EU kommer därmed att vara
ledande när det gäller att juridiskt godta validerade metoder,
utan den mångåriga process det innebär att kräva godkännande
från samtliga OECD-länder.

2.6.
Kommittén ser även positivt på och stöder kommissionens avsikt att intensifiera förhandlingarna inom OECD för att
få till stånd ett godkännande på världsnivå av alternativ till
djurförsök och för att genom validerade och standardiserade
alternativa metoder nå ett ömsesidigt erkännande av de
uppgifter som skall utgöra underlag för bedömning av en
produkts och dess beståndsdelars säkerhet (varigenom man
förhindrar att studier upprepas som försök på djur).

2.7.
Kommittén ser med oro på de merkostnader för
industrin, i synnerhet för små och medelstora företag, som ett
förbud mot djurförsök innebär, och då särskilt i fråga om de
konkurrensnackdelar som uppstår på världsmarknaden om
länder utanför EU inte samtidigt börjar använder sig av de
metoder som validerats och godkänts inom EU.

2.7.1. Kommittén anmodar kommissionen att se till att den
nya EU-lagstiftningen inte ger upphov till snedvridningar till
nackdel för europeiska produkter på inre marknaden och inom
handelsflödet med andra regioner.

2.8.
Kommissionens initiativ att i samråd med medlemsstaterna utarbeta riktlinjer för att få till stånd förbättrad och
fullständigare konsumentinformation är en förutsättning för
att förhindra att konsumenterna utnyttjas eller missleds.
Erfarenheten visar att det finns en utbredd benägenhet att ange
att slutprodukten inte testats på djur, utan att något sägs om
de enskilda beståndsdelar som ingår i produkten, samt en viss
tendens till att uppge ”naturliga” beståndsdelar som om dessa
i sig inte skulle behöva testas. Kommittén är medveten om
värdet av det arbete som kommissionen utför på detta
område och anser att bestämmelser och specifika riktlinjer för
märkning skall tillämpas så snart de finns tillgängliga, även om
detta innebär att man inte inväntar lagstiftningsprocessen för
föreliggande direktivförslag, en process som kan bli mycket
långdragen.

2.9.
Den årliga rapport om de framsteg som gjorts vad
gäller utveckling, validering och juridiskt godkännande av
alternativ metoder som skall ersätta djurförsök (som kommissionen i enlighet med artikel 4a 3 skall lämna till Europaparlamentet och rådet fram till dess att det förbud som avses i punkt
1 b träder i kraft) bör vid sidan av exakta uppgifter om antal
och typ av försök där kosmetiska produkter testats på djur
även innehålla information om vilka negativa biverkningar
som kunnat påvisas (i enlighet med direktiv 93/35/EEG, som
inte genomförts fullt ut i medlemsstaterna) samt om eventuella
hälsorisker.
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2.10. Den information som medlemsstaterna skall lämna
in till kommissionen inom det område som omfattas av
direktiv 76/768/EEG och senare ändringar (i synnerhet den
sjätte ändringen som direktiv 93/35/EEG utgör) inkommer
inte alltid i tid och är inte heller alltid korrekt. Kommittén
anmodar kommissionen att skärpa kontrollen i detta sammanhang och att sammanställa en översikt över de interna rättsliga
bestämmelser som redan antagits i medlemsstaterna och över
hur dessa tillämpas.

3.

Särskilda kommentarer

3.1.
Konsumentsäkerheten borde komma i första rummet,
särskilt när det gäller vissa delar av befolkningen, som till
exempel barn under 3 år, för vilka vi vill rekommendera att
man studerar om det inte skulle behöva tillämpas en strängare
bedömning, till exempel avseende parfymämnen, i förteckningarna med produkter som är avsedda för småbarn.
3.2.
Den kontinuerliga utbredningen av allergisjukdomar
och den omfattande förekomsten av allergier, som kan kopplas
till våra luftföroreningar och livsmedel, motiverar att man
vidgar skalan av testmetoder och inte begränsar sig enbart till
att testa toxiciteten, utan också studerar andra bieffekter och
anger om det finns sådana på förpackningen.
3.3.
Användningen av aromatiska och parfymerade ämnen
av särdeles komplex karaktär — ämnen som ibland är okända
eller en affärshemlighet — är mycket vanlig i kosmetiska
produkter överlag och det är just på grund av den komplexa
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sammansättningen omöjligt att specificera de enskilda beståndsdelarna i märkningen. Det vore dock lämpligt att sådana
ämnen angavs i märkningen genom att använda lämpliga
beteckningar, åtminstone när det är beprövat att de kan orsaka
allergier.
3.4.
Det borde vara förbjudet att i kosmetiska produkter
använda ämnen som kan vara cancerframkallande, mutagena
och toxiskt skadliga för fortplantningsapparaten, och som
anges i förteckningen över farliga ämnen fastställd av direktiv
67/548/EEG, liksom mer generellt ämnen som i test visat sig
vara särskilt allergiframkallande med tanke på att konsumentens användning av kosmetiska produkter sträcker sig över en
lång tidsperiod.
3.5.
Producenter och leverantörer av beståndsdelar och
råvaror för tillverkning av kosmetiska produkter borde informera medlemsstaterna och kommissionen om toxikologiska
studier som redan är upptagna i Safety Dossier och Material
Safety Data Sheet. Det skulle göra det lättare att vid behov
snabbt och effektivt ingripa för att skydda medborgarnas hälsa.
3.6.
För att göra märkningen tydlig och samtidigt fullständig vore det bra om producenten även angav hållbarhetsdatum,
efter att ha kontrollerat den färdiga produktens hållbarhet,
samt lade till denna uppgift i produkthandlingarna.
3.7.
Bland de alternativa metoder som nämns i punkt 2.2 i
detta yttrande förekommer inte metoder som baseras på odling
av celler från människor eller djur. Dessa metoder bör granskas
i syfte att eventuellt använda dem vid kortsiktiga toxicitetstest
och för att undersöka långsiktiga effekter.

Bryssel den 20 september 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
direktiv om främjande av el från förnybara energikällor på den inre marknaden för el”
(2000/C 367/02)
Den 26 juni 2000 beslutade rådet att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga Ekonomiska och
sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som fick uppdraget att
förbereda ärendet, antog sitt yttrande den 8 september 2000. Föredragande var Ulla Birgitta Sirkeinen.
Vid sin 375:e plenarsession den 20–21 september 2000 (sammanträdet den 20 september) antog
Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 105 röster för, 1 röst emot och 4 nedlagda
röster.
1.

Inledning

1.1.
Ekonomiska och sociala kommittén följer med stor
oro den utveckling i EU och medlemsstaterna som syftar till
att uppfylla kraven i Kyoto-protokollet för att bekämpa
den globala klimatförändringen. Eftersom produktion och
konsumtion av energi är en viktig källa till koldioxidutsläpp i
EU, och en ökad användning av förnybara energikällor är en
av möjligheterna att minska dessa utsläpp, ser kommittén
positivt på att kommissionen till slut — som en huvudinsats
på detta område — lagt fram ett förslag till direktiv om
förnybara energikällor på den inre marknaden för el.

1.2.
I vitboken ”Energi för framtiden: förnybara energikällor” (1) fastställdes ett vägledande mål som innebar en fördubbling av andelen förnybar energi från 6 % till 12 % av den inre
bruttoförbrukningen av energi fram till 2010. Denna andel
räknades sedan om till en specifik del för förbrukning av el
producerad från förnybara energikällor som uppdaterats till
22,1 %. I vitboken fastställdes dessutom en omfattande
handlingsplan, där en av många åtgärder var ett direktiv om
förnybara energikällor på den inre marknaden för el. I sitt
yttrande stödde kommittén allmänt sett vitbokens handlingsplan och målsättningar, även om man ansåg att målsättningen
om 12 % var mycket ambitiös, och underströk behovet av
omfattande åtgärder för att uppfylla denna målsättning.

1.3.
I mars 2000 beslutade Europeiska rådet i Lissabon att
påskynda utvecklingen på den inre marknaden för el, som
inrättades genom direktivet från 1996. En väl fungerande inre
marknad stöder delvis målsättningen att öka andelen el från
förnybara energikällor genom att främja ett effektivt

(1) Meddelande från kommissionen — Energi för framtiden: förnybara energikällor — Vitbok för en gemenskapsstrategi och handlingsplan, KOM(97) 599 slutlig, 26.11.1997. ESK:s yttrande —
EGT C 214, 10.7.1998, s. 56.

utnyttjande av resurserna (2), stordriftsfördelar och bättre villkor för forskning och teknisk utveckling samt innovation. En
förutsättning för att den inre marknaden för el skall kunna
fungera väl är att det råder rättvisa konkurrensvillkor för
samtliga aktörer i de olika medlemsstaterna. Konkurrensen
och handeln inom EU får till exempel inte snedvridas genom
nationella åtgärder i form av restriktioner, stödsystem osv.

1.4.
Flera medlemsstater har inrättat system för att öka
andelen el från förnybara energikällor i den inhemska elförbrukningen. Den offentliga finansieringen i olika former är
ofta omfattande. Detta förklaras av behovet av att kompensera
det offentliga stödet till traditionella energikällor, i vissa fall
direkt i form av bidrag och i andra genom att inte man inte
låter alla externa kostnader slå igenom i priserna.

1.5.
Det problem som kräver en avvägd lösning är i korthet
följande: Hur skall man kunna påskynda utvecklingen av el
från förnybara energikällor och öka dess marknadsandelar
samtidigt som man säkerställer en väl fungerande inre elmarknad utan en orimlig ökning av kostnaderna för staten och
förbrukarna?

2.

Kommissionens förslag

2.1.
Det grundläggande målet för förslaget till direktiv är
att skapa ett regelverk som på medellång sikt kan främja en
betydande ökning av produktionen av el från förnybara
energikällor i EU. Främjande av förnybara energikällor är en
viktig prioritering för gemenskapen, av säkerhetsskäl och för
att diversifiera energiutbudet och skydda miljön samt för den
sociala och ekonomiska sammanhållningens skull.

(2) KOM(98) 246 slutlig, Meddelande från kommissionen — Energieffektivisering i Europeiska gemenskapen — inför en strategi för
rationell energianvändning, EGT C 407, 28.12.1998.
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2.2.
För att direktivets syfte skall uppnås måste medlemsstaterna därför fastställa och uppfylla nationella mål för den
framtida inhemska förbrukningen av el från förnybara energikällor, som är förenliga med vitboken om förnybara energikällor och nationella åtaganden att minska utsläppen av växthusgaser i ljuset av åtagandena från Kyoto. I bilaga I i förslaget till
direktiv presenterar kommissionen vägledande nationella mål.

2.3.
I utkastet till direktivet åläggs därför kommissionen att
övervaka tillämpningen av stödsystem för producenter av el
från förnybara lika väl som från konventionella energikällor i
medlemsstaterna samt att inom fem år efter det att direktivet
trätt i kraft lägga fram en rapport om den erfarenhet som
har erhållits genom tillämpningen av de olika nationella
stödsystemen i medlemsstaterna.

2.4.
I utkastet till direktivet anges dessutom ett antal
kompletterande åtgärder i avsikt att skapa rättvisa konkurrensförhållanden och underlätta för el från förnybara energikällor
på den inre elmarknaden, framför allt med avseende på
myndighetsförfaranden och elnät.

2.5.
I direktivet föreslås att alla medlemsstater skall vidta
nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att konsumtionen
av förnybara energikällor utvecklas i linje med ovannämnda
energi- och miljömålsättningar. Medlemsstaterna skall därför
ha följande skyldigheter:
—

—

De skall varje år fastställa och uppnå nationella mål för
den inhemska framtida förbrukningen av el från förnybara energikällor uttryckt i kilowattimmar eller som procentuell andel av elförbrukningen under de kommande tio
åren. Målen skall vara förenliga med målen i vitboken om
förnybara energikällor.
De skall varje år offentliggöra sina nationella mål och de
åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas på
nationell nivå för att uppfylla dessa mål.

2.6.
Utkastet till direktivet innehåller därför en bestämmelse, enligt vilken medlemsstaterna skall vidta nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att operatörer av kraftöverföringsnät
beviljar prioriterat tillträde på sitt territorium för överföring av
el från förnybara energikällor.

3.

Allmänna kommentarer

3.1.
Den rättsliga grunden till förslaget till direktiv är
EG-fördragets artikel 95 som avser inre marknaden, vilket
kommittén stöder, eftersom direktivets målsättning är att göra
det möjligt att öka andelen el från förnybara energikällor på
en väl fungerande inre marknad för el. Kommittén anser dock
att artikel 95 inte utgör tillräcklig grund för att ålägga
medlemsstaterna bindande mål.
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3.2.
Förnybara energikällor spelar en viktig roll vad gäller
att bekämpa klimatförändringar. De utgör dock bara en relativt
liten del i den övergripande utmaningen att uppnå de mål som
fastställdes i Kyoto. Förnybara energikällor prioriteras högt av
gemenskapen även av säkerhetsskäl och för att ha tillgång
till olika energiförsörjningskällor samt för att främja den
ekonomiska och sociala sammanhållningen. Dessutom kan
förnybara energikällor användas för uppvärmning och kraftvärme, vilket under vissa omständigheter kan vara ekonomiskt
mer effektivt och möjligt att genomföra än elektrisk uppvärmning. För att skapa en realistisk ram för dessa föreslagna
åtgärder borde kommissionen utarbeta en övergripande långsiktig vision beträffande energiförsörjningen.

3.3.
Man bör komma ihåg att detta förslag till direktiv
enbart utgör en del av EU:s åtgärder för att öka användningen
av förnybara energikällor, dvs. sambandet mellan el från
förnybara källor och den interna elmarknaden. I vitboken finns
en mängd andra pågående åtgärder eller åtgärder som håller
på att utarbetas.

3.4.
Kommissionen borde beakta att man främjar förnybar
energi genom att öka medvetenheten hos konsumenterna
(industri, näringsliv, hushåll) när det gäller att använda alternativa energikällor. En naturlig efterfrågan för förnybar el
borde dessutom vara en grundläggande målsättning när man
upprättar en sund marknad.

4.

Mål för förbrukningen av el från förnybara energikällor

4.1.
Kommittén vill åter framhäva behovet av kraftiga
insatser för att maximalt utnyttja de möjligheter som förnybara
energikällor ger. Andelen el från förnybara energikällor i
energiförbrukningen skiljer sig för närvarande åt i medlemsstaterna, och användningen av de olika formerna av förnybara
energikällor varierar stort beroende på geografiska, klimatrelaterade och ekonomiska skillnader. Bilden är lika splittrad när
det gäller möjligheten att öka utnyttjandet av förnybara
energikällor.

4.2.
Varje medlemsstat har åtagit sig att följa nationella
målsättningar för att fullgöra EU:s åtagande i Kyoto-protokollet. Regeringarna skall utarbeta och genomföra enskilda program för att uppfylla Kyoto-protokollets målsättningar. Den
roll som de olika ekonomiska sektorerna spelar, de olika
åtgärderna inom varje sektor och de instrument som används
kommer att variera mellan medlemsstaterna. Med detta tillvägagångssätt är det svårt att fastställa bindande målsättningar
för de olika sektorerna på EU-nivå och att överföra dem till
nationella målsättningar. Man kan till och med hävda att de
klart strider mot subsidiaritetsprincipen när det gäller att
uppfylla åtagandena i enlighet med Kyoto-protokollets målsättningar samt när det gäller medlemsstaternas rätt att besluta
om den egna energi-”mixen”.
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4.3.
Det kan uppstå situationer där en medlemsstat uppfyller Kyoto-målen men inte den andel el från förnybara energikällor som fastställs i direktivet. I ljuset av detta anser kommittén
att kommissionen tydligare bör ange hur de övergripande
målen i Kyoto-protokollet å ena sidan och de branschspecifika
målsättningarna avseende el från förnybara energikällor å
andra sidan samverkar. Dubbla uppsättningar av målsättningar
kan leda till att de mål som medlemsstaterna skall uppfylla
framstår som mindre tydliga.

4.4.
Som grund för medlemsstaternas vägledande nationella
mål hänvisar kommissionen till mycket sofistikerade modeller.
Det förblir emellertid oklart vilka kriterier som använts
för respektive land, inte minst när man närmare studerar
medlemsstaternas uppgifter. Följaktligen är det svårt att diskutera huruvida fördelningen av åtagandena är ”rättvis” eller ej.

4.5.
Kommissionen föreslår inte uttryckligen bindande nationella målsättningar för el från förnybara energikällor, men i
själva verket verkar förslaget leda till detta. Enligt ESK:s
uppfattning bör man se över denna punkt i förslaget. Den
rättsliga status som en ”vägledande målsättning” har är också
oklar och bör förtydligas, liksom frågan om eventuella sanktioner i händelse av att målsättningarna inte respekteras.

4.6.
Kommittén stöder förslaget att medlemsstaterna skall
åläggas att offentliggöra mål och åtgärder samt rapportera om
de framsteg som görs, liksom att kommissionen skall lägga
fram en årlig utvärderingsrapport. Enligt kommitténs åsikt
bör emellertid medlemsstaternas rapporter basera sig på
åtagandena från Kyoto och åtgärder för att uppfylla dem som
helhet, och frågan om el från förnybara energikällor bör
inte behandlas enskilt. Utgångspunkten för kommissionens
utvärdering bör vara densamma — agerar medlemsstaterna i
syfte att uppfylla målen som helhet och ger man i ljuset av
detta el från förnybara energikällor tillräckligt utrymme?

5.

Stödsystem

5.1.
Förnybara energikällor kan och bör bidra till en
hållbar utveckling. All energiproduktion och energianvändning
påverkar dock miljön. Olika sorter av förnybara energikällor
har väsentligt olika sorters påverkan och påverkar miljön på
olika nivåer. För bästa resultat vad gäller hållbarhet är det
därför nödvändigt att utföra en särskild utvärdering av miljöeller ekobalans för de olika teknikområden som finns för
förnybara energikällor. Miljöutvärderingen borde även ta särskild hänsyn till de indirekta effekterna på klimatet. På
grundval av dessa balanser kan man sedan prioritera stödet till
teknikområden för förnybara energikällor som har en särskilt
positiv ekobalans och motsvarande potential att ersätta fossila
bränslen.
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5.2.
När användningen av förnybara energikällor ökar,
måste man även ta hänsyn till gränserna för den potentiella
användningen av många former av förnybara energikällor.
Användningen av biomassa begränsas genom tillgången till
land och alternativ slutanvändning. Vattenkraft är beroende av
nederbörd. Vind- och solkraft måste balanseras genom annan
elproduktion som är lämplig att reglera. Särskilt beträffande
biomassa får viktiga naturliga eller ekonomiska balanser inte
störas på artificiell väg.

5.3.
Argumentet att samtliga externa kostnader skall slå
igenom i priserna på energi och att konkurrensvillkoren för el
från förnybara energikällor på så vis blir rättvisare är både
viktigt och relevant. Problemet är emellertid att det ännu inte
finns någon vetenskapligt grundad och allmänt vedertagen
metod för att låta detta ske. Insatser på detta område är av
avgörande betydelse och måste fortsätta. Under tiden — och
förmodligen en längre tid framöver — krävs det stöd till de
förnybara energikällorna. Detta borde vara allmänt acceptabelt
så länge som omfattningen av stödet inte blir oproportionerligt
stor i förhållande till den totala energikostnaden.

5.4.
I yttrandet om kommissionens arbetsdokument ansåg
ESK att det fanns behov av ett aktivt upprättande av en
inre marknad genom gemenskapsåtgärder. Detta innebär att
systemen för direkt stöd uppfyller ett antal grundläggande krav
för att säkerställa att de olika systemen i tillräckligt stor
utsträckning är förenliga med varandra och tillåter en effektiv
handel och följaktligen konkurrens. Mot bakgrund av detta
känner kommittén viss oro över kommissionens förslag att
skjuta upp fastställandet av ett harmoniserat regelverk för stöd
till el från förnybara energikällor till 2005.

5.5.
Utan stöd kan andelen förnybar energi komma att
förbli på samma nivå eller till och med minska. Medlemsstaterna har redan inrättat olika system för att främja användningen
av el från förnybara energikällor, men för att agera i linje med
målsättningarna i vitboken och i förslaget till direktiv måste de
skärpa sina insatser betydligt. År 2005, då andelen el från
förnybara energikällor bör öka markant, finns det en klar risk
för snedvridande effekter på marknaden.

5.5.1. Investeringar på kraftområdet görs för årtionden
framåt. Därför är det mycket viktigt att ge aktörerna på
elmarknaden visshet om vilka förhållanden som kommer att
gälla åtminstone på medellång sikt.

5.5.2. Eftersom medlemsstaterna installerat sina system för
lång tid framöver kommer de antagligen att vara ovilliga att
göra förändringar. Problemet med bortkastade investeringar
uppstår vanligen när man byter system och därmed nätverk.
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5.5.3. ESK stöder självfallet kommissionens åsikt när man
pekar på att reglerna för statligt stöd även gäller på detta
område. Som kommissionen själv konstaterar kan emellertid
de nationella systemen erbjuda olika villkor inom ramen för
dessa regler. Detta kan leda till en snedvridning på marknaden
om producenterna av el från förnybara energikällor försöker
dra nytta av det nationella system som erbjuder bäst villkor,
och kan eventuellt ge upphov till stödkonkurrens.

5.9.
Kommittén vet att kommissionen håller på att utarbeta
nya gemenskapsriktlinjer vad gäller statligt stöd till skydd
av miljön, men kommittén har inte fått insyn i varken
förberedelseprocessen eller innehållet i förslagen. Det är mycket viktigt att utkastet till dessa riktlinjer överensstämmer med
utkastet till direktivet.

6.
5.6.
Kommissionen påpekar med rätta att det ännu saknas
underlag för att besluta om ett gemensamt stödsystem för hela
EU. Eftersom det inte finns något gemensamt förfarande och
system anser kommittén dock att en del principer borde
fastställas så snart som möjligt. Enligt kommitténs åsikt vore
en möjlighet att sätta en gräns för det nationella stödet. För
varje teknikområde skulle man på EU-nivå kunna sätta upp
ett maximalt stödbelopp, exempelvis ett relativt belopp i
förhållande till marknadspriserna eller i euro per kWh, som
tar hänsyn till den verkliga miljömässiga kvalitet, effektivitet
och energimängd som varje teknikområde ger upphov till. I
slutänden är det sammanlagda stödet eller likvärdigt stöd i
andra former som inverkar på konkurrensen.

5.7.
Kommittén stöder principerna i artikel 4 i förslaget till
direktiv som i vilket fall som helst bör gälla för stödsystemen.
Kommittén välkomnar i synnerhet att kommissionen har
antagit förslaget om att ta hänsyn till särdragen för olika
tekniker avseende förnybar energi som kommittén lade fram i
yttrandet om arbetsdokumentet.
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Ursprungsgaranti

6.1.
Kommittén stöder allmänt sett kommissionens förslag
att medlemsstaterna skall fastställa system för ursprungscertifiering av el från förnybara energikällor. Metoder för att
säkerställa att systemen är riktiga och tillförlitliga är av
avgörande betydelse. Dessutom vill kommittén framhålla två
punkter.
6.1.1. På en fungerande inre marknad för el kommer det
att finnas begränsningar för i vilken utsträckning en andel såld
el kan spåras från producent till slutkonsument. En viss
klassificering, till exempel el från olika leverantörer, kommer
förmodligen att saluföras på marknaden, men av praktiska skäl
bör det finnas ett begränsat antal leverantörer. Detta innebär
att en certifiering av samtliga produktionskällor eller produktionsformer kommer att sakna praktisk betydelse på marknaden, och därför bör man inte heller kräva någon sådan.
6.1.2. För att förenkla ett ömsesidigt erkännande av certifieringen liksom en eventuell framtida handel på inre marknaden
förefaller det vara väsentligt att certifieringssystemen i medlemsstaterna redan från början är fullständigt förenliga. Kommissionen måste säkerställa att nationella certifieringssystem
är förenliga.

5.8.
Dessutom vill kommittén föreslå att man tar hänsyn
till följande principer:

7.

—

De offentliga utgifterna och i synnerhet förbrukarnas
kostnader måste vara överkomliga, proportionerliga och
fördelas rättvist.

7.1.
Kommittén stöder kommissionens förslag på denna
punkt.

—

Ersättningen bör minska med tiden med hänsyn till den
tekniska och ekonomiska utvecklingen. Inget teknikområde kan på sikt få ständigt stöd.

8.

Myndighets- och planeringsförfaranden

Anslutning till nätet

—

Systemen bör i största möjliga utsträckning utformas på
så vis att det slutliga beslutet ligger hos marknaden.

—

Samtliga stödsystem måste präglas av öppenhet.

8.1.
Med hänsyn till särdragen hos el från förnybara
energikällor och de vanligaste producenterna är denna del av
förslaget mycket viktig. Nätverks- och systemoperatörernas
roll i de olika medlemsstaterna skiljer sig åt såväl juridiskt som
praktiskt sett. Det förefaller som om det krävs ytterligare
förtydliganden i denna del av direktivet i synnerhet i fråga om
operatörernas roll. Kommittén anser att det finns behov av
förtydliganden på åtminstone tre punkter:

—

Inget stödsystem bör ge intäkter till producenter utan att
det föreligger en normal marknadsrisk, som samtliga
producenter måste ta.

8.1.1. I utkastet borde det göras ett övervägande mellan
olika distributionssystem (central distribution respektive marknadsbaserad). En del system kan i praktiken göra prioriterat
tillträde omöjligt eller onödigt.
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8.1.2. Obegränsat prioriterat tillträde kan förorsaka allvarliga problem, särskilt i helt avskilda system, om energi från
förnybara källor utgör en stor andel av den totala energiproduktionen och kapaciteten för reservproduktion inte är tillräcklig.

8.1.3. I artikel 7.2 anges inte klart och tydligt hur kostnaderna och vinsterna som är knutna till el från förnybara energikällor skall fördelas. Det är viktigt att kostnaderna för nätverksanslutning fördelas jämnt mellan de parter som berörs.
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10. Slutbestämmelser

10.1. Mot bakgrund av tillvägagångssättet i förslaget till
direktiv, som fastställer behoven av gemenskapsinsatser men
skjuter upp besluten i nyckelfrågorna några år, behövs det ett
omfattande rapporterings-, översyns- och utvärderingssystem.
Naturligtvis är det i detta fall liksom i andra av avgörande
betydelse att medlemsstaterna följer direktivet. Eftersom målsättningarna i detta direktiv skall ses som en del av mer
övergripande prioriteringar i EU bör uppföljningen också ses
mot denna bakgrund. Kommittén hänvisar till punkt 4.6 ovan.

8.1.4. Artikel 7.5: Begreppet tvåvägsmätning är otydligt
och borde ha förklarats av kommissionen.
11. Socio-ekonomiska konsekvenser

9.

Definitioner

9.1.
Kommittén anser att det är korrekt, vilket påpekades
redan i yttrandet om arbetsdokumentet, att man i direktivet
inte ger någon definition av förnybara energikällor utan att
man i stället i artikel 2 ger definitioner som endast avser det
aktuella direktivet.

9.2.
Kommittén undrar emellertid varför biobränslen här
har fått en annan definition än i vitboken utan någon
förklaring. Detta kräver ett förtydligande. Särskilt organiskt
spillmaterial från skogsindustrin och separerat återvunnet
bränsle borde ingå i definitionen. Naturligtvis är den primära
målsättningen att undvika och minska mängden avfall, liksom
återvinning, men när detta inte är möjligt borde man vidta
åtgärder för energiproduktion istället för att använda materialet
till att fylla upp mark eller liknande. Den potentiella skadligheten av förbränning av vissa sorters avfall har minskats genom
det färska direktivet om förbränning av avfall, så det borde
inte finnas några miljö- eller hälsoargument mot en den
utvidgning av definitionen i förslaget till direktiv som föreslås
här.

9.3.
I artikel 2.2 är behandlingen av hybridkraftverk tvetydig. Uttrycket ”framför allt för reservproduktion” borde inte
innebära någon form av begränsning.

9.4.
Kommittén stöder behandlingen av storskalig vattenkraft i förslaget till direktiv som helhet. Eftersom storskalig
vattenkraft i princip är konkurrenskraftig finns det ingen
anledning till att den skulle gynnas av stödsystem. Frågan
kvarstår emellertid hur man skall göra med den storskaliga
vattenkraften om den tillfälligt skulle vara i behov av stödåtgärder. Detta skulle till exempel kunna hända när man renoverar
och samtidigt moderniserar befintliga kraftverk.

11.1. En ökad användning av el från förnybara energikällor
kommer nödvändigtvis att få positiva konsekvenser för den
berörda företagssektorn. Det är i synnerhet viktigt att bevara
och utveckla den ledande ställning som EU:s företag har på
detta område. Detta skapar nya jobb. Inverkan på avlägsna
områden och i synnerhet öarna kan bli avsevärd.

11.2. Avregleringen av energisektorn har lett till att en del
arbetstillfällen gått förlorade. Av naturliga skäl är det svårt att
förutse om det kommer att skapas nya arbetstillfällen eller om
arbetena inom sektorn för förnybar energi kommer att bli
varaktiga. Eftersom det kommer att krävas nya kunskaper för
att klara av dessa nya jobb bör man särskilt lägga vikt vid
omskolning och utbildning. Beträffande den övergripande
påverkan på sysselsättningen refererar kommissionen till en
rapport som är väldigt positiv vad gäller dessa konsekvenser.
Kommittén anser dock att denna mycket viktiga fråga borde
ha behandlats mer ingående på grundval av verifierade,
tillförlitliga uppgifter.

11.3. Kommissionen fastslår att förslaget kommer att få
mycket begränsade ekonomiska konsekvenser för EU:s budget.
Det är emellertid förvånande att kommissionen inte alls tar
upp kostnaderna för medlemsstaterna och/eller konsumenterna. Det står klart att även relativt höga kostnader kan komma
att vägas upp av vinsterna på lång sikt. Eftersom direktivet i
föreliggande version sätter upp mycket höga målsättningar
samtidigt som medlemsstaterna är fria att stödja utvecklingen,
kan dock kostnaderna bli såväl mycket höga som ojämnt
fördelade. Kommissionen borde ha behandlat denna fråga
ordentligt.

12. Slutsatser
—

Kommittén stöder den rättsliga grunden för förslaget till
direktiv men anser att artikel 95 inte gör det möjligt att
ålägga medlemsstaterna några bindande målsättningar.
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—

Kommittén anser att energi från förnybara energikällor
har en viktig roll, men ändå bara utgör en del i den
övergripande utmaningen att uppnå de målsättningar
som fastställdes i Kyoto, och uppmanar kommissionen
att utarbeta en långsiktig vision på energiområdet.

—

ESK betonar behovet av att vidta kraftiga åtgärder för att
på bästa sätt utnyttja den potential som energi från
förnybara energikällor har och stöder förslaget att medlemsstaterna skall åläggas att offentliggöra mål och
åtgärder som de vidtar i detta syfte. Kommittén anser
dock att det kan strida mot den subsidiaritetsprincip som
skall tillämpas för åtgärder som vidtas för att uppfylla
Kyoto-protokollets målsättningar att ålägga medlemsstaterna praktiskt bindande målsättningar.

—

Kommittén anser att det finns ett tydligt behov av
incitament för att öka användningen av energi från
förnybara energikällor, men för att förhindra störningar
på marknaden och oacceptabelt höga kostnader, föreslår
kommittén att man så snart som möjligt borde fastställa
ett antal principer för hur stödet skall utformas, till
exempel i form av ett tak för det nationella (effektiva)
stödet. Principen skall ta hänsyn till den verkliga miljökvalitet som varje teknikområde tillför, effektiviteten och
mängden tillgänglig energi som produceras.
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—

Kommittén stödet förslaget beträffande upprättandet av
system för ursprungscertifiering av el från förnybara
energikällor och påpekar att de bör utformas så att de
lämpar sig för en avreglerad energimarknad. Kommissionen måste samtidigt säkerställa att de nationella systemen
är förenliga.

—

Kommittén anser att avsnittet om nätverksanslutning är
centralt i föreslaget till direktiv och påpekar behovet av
att ett flertal punkter förtydligas.

—

Kommittén stöder behandlingen av vattenkraft i förslaget,
men instämmer inte i de förändringar av definitionerna
som gjorts i direktivet i förhållande till de definitioner
som finns i vitboken som föregick förslaget. Detta gäller
särskilt biomassaavfall från skogsindustrin.

—

Kommittén stödjer den positiva ekonomiska inverkan
förslaget kommer att få på den aktuella näringssektorn,
men anser att analysen rörande påverkan på sysselsättningen och den ekonomiska påverkan på länderna och
konsumenterna är mycket otillfredsställande.

Bryssel den 20 september 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 direktiv om ändring av rådets direktiv 95/53/EG om fastställande av principerna för
organisationen av officiell kontroll på djurfoderområdet och rådets direktiv 1999/29/EG om
främmande ämnen och produkter i djurfoder”
(2000/C 367/03)
Den 27 april 2000 beslutade kommissionen att i enlighet med artiklarna 152 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 26 juli 2000. Föredragande var Leif E. Nielsen.
Vid sin 375:e plenarsession den 20–21 september 2000 (sammanträdet den 20 september) antog
Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 101 röster för och 3 nedlagda röster.
1.

Inledning

1.1.
Syftet med direktiv 95/53/EG om fastställande av
principerna för organisationen av offentlig kontroll på djurfoderområdet (1) är att harmonisera de officiella kontroller som
utförs av medlemsstaterna. Direktivet har varit i kraft sedan
1 maj 1998 och innehåller ett antal bestämmelser gällande
genomförande av kontroller, samarbete mellan medlemsstaterna, införande av skyddsåtgärder vid överträdelser och årliga
kontrollprogram. Direktivet fastställer dessutom att kommissionen skall underrättas om relevanta rapporter (påbörjades i
april 2000) och att den varje år skall lägga fram en övergripande rapport (från och med oktober 2000), samt ett förslag till
rekommendation gällande ett samordnat kontrollprogram
inom EU.

1.2.
Efter att man upptäckt dioxin i citruspressmassa som
importerats till EU lade kommissionen 1998 fram ett förslag
till ändring av direktivet (2) så att kommissionen kan genomföra kontroll på plats både i medlemsstater och i tredje land, och
vid allvarlig risk vidta säkerhetsåtgärder för produkter som
kommer från tredje land. Dessutom gör förslaget det möjligt
för kommissionen att kräva att medlemsstaterna inför specifika
målinriktade kontrollprogram, som ett komplement till det
årliga allmänna kontrollprogrammet.

1.3.
Det aktuella förslaget utgör en del av uppföljningsprogrammet efter dioxinkrisen i maj 1999 och innebär en ytterligare åtstramning av lagstiftningen. Det gör det möjligt att
övervaka föroreningar och genomföra specifika kontrollprogram. I ljuset av de erfarenheter som gjorts fastställs särskilda
villkor för godkännande eller registrering av verksamheter eller
näringsidkare som hanterar produkter som utgör en risk.

(1) EGT L 265, 8.11.1995, s. 17.
(2) KOM(98) 602 slutlig, EGT C 346, 14.11.1998.

1.4.

Förslaget innebär mer specifikt att:

—

Medlemsstaterna skall fastställa nationella beredskapsplaner för att hantera krissituationer då man påvisat att
produkter för djurfoder utgör en allvarlig risk för folkhälsan, djurs hälsa eller miljön. Kommissionen godkänner
planerna och deras effektivitet kommer regelbundet att
kontrolleras genom blindsimulationer.

—

Då ett problem förmodas utgöra en risk för människors
eller djurs hälsa eller för miljön skall kommissionen
omedelbart stoppa, eller fastställa särskilda villkor för,
avsättningen av aktuella produkter på den europeiska
marknaden eller i tredje land. Varje enskild medlemsstat
kan inom 30 dagar hänskjuta beslutet till rådet som med
kvalificerad majoritet inom 30 dagar kan ta ett annat
beslut. En medlemsstat kan vidta motsvarande tillfälliga
skyddsåtgärder då den utan resultat har uppmanat kommissionen att agera. I sådana fall föreläggs frågan inom
10 arbetsdagar Ständiga foderkommittén som avger ett
yttrande gällande utvidgning, ändring eller upphävande
av beslutet.

—

Dekontaminering, återbearbetning eller destruktion får
inte skada människors eller djurs hälsa eller miljön. Om
kontamineringen har spridits till livsmedelskedjan skall
de aktuella partierna spåras och nödvändiga åtgärder
vidtas för att förhindra alla sorters skador. Dessutom
måste kommissionen informeras så att den kan förse
övriga medlemsstater med relevant information.

—

Informationsutbyte skall ske enligt den procedur som
gäller vid risker kopplade till livsmedel, vilken är baserad
på systemet för snabbt informationsutbyte om allmän
produktsäkerhet (3). I avvaktan på en översyn och eventuella åtgärder till följd av vitboken om livsmedelssäkerhet

(3) Direktiv 92/59/EEG om produktsäkerhet, EGT L 228, 11.8.1992.
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används det nuvarande systemet för snabbt informationsutbyte.
—

Åtgärderna vidare skall registreras i den årliga rapporten
till kommissionen.

—

Medlemsstaterna skall när frekvensen av en viss fara eller
dekontaminering ökar sammanställa en tillfällig rapport
som skall skickas till kommissionen och frågan skall
sedan behandlas i Ständiga foderkommittén för att lämpliga åtgärder skall kunna vidtas.

2.

Allmänna kommentarer

2.1.
Förslaget skall ses tillsammans med kommissionens
vitbok om livsmedelssäkerhet (1). Vitboken beskriver de övergripande principerna för livsmedelssäkerhet och ger en överblick över de förslag som kommissionen planerar att presentera
den kommande tiden beträffande samordnat agerande på alla
stadier i livsmedelskedjan, från ”gård till bord”. Översikten
omfattar olika förslag om djurfoder inklusive det som behandlas i detta yttrande.

2.2.
Som ESK har påpekat i tidigare yttranden (2) stöder
ESK vitbokens strategi vad gäller framtida kontrollåtgärder,
inklusive samspelet mellan EU och de nationella kontrollinstanserna, vilket konkretiseras i det aktuella förslaget.

2.3.
Som ESK har påpekat skall framtida kontroll först
och främst säkerställas genom fortsatt obligatorisk, godkänd
egenkontroll inom verksamheterna, som kan upptäcka föroreningskällor snabbare och effektivare än vad som är möjligt för
nationella myndigheter. Därför bör man i mycket högre grad
satsa på HACCP-principen tillsammans med godkännande
eller certifiering av verksamheternas egenkontroll, liksom
kvalitetsgarantier och uppgiftsregistrering för enskilda partier.
Detta skall göra det möjligt att upptäcka föroreningskällor på
ett tidigare stadium och effektivare än vad som har varit fallet
fram till nu.

2.4.
Det kan konstateras att kombinationen av egenkontroll
och offentlig kontroll inte fungerade som den skulle i samband
med fallen av dioxinförgiftning och det efterföljande fallet av
slam i djurfoder. Det behövs därför ytterligare åtgärder.

2.5.
Det är också ett faktum att dioxinkrisen behandlades
dåligt och att samordningen mellan relevanta myndigheter var
otillräcklig. Kommissionen kunde bara vidta åtgärder om

(1) KOM(1999) 719, 12.1.2000.
(2) CES 361/2000, EGT C 140, 18.5.2000, CES 362/2000, EGT
C 140, 18.5.2000 och CES 585/2000, EGT C 204, 18.7.2000.
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det var troligt att kontamineringen kom från produkter
av animalisk härkomst. Kommissionen fick kännedom om
kontamineringen först mycket sent och det var inte tillräckligt
med nationella åtgärder. I samband med upptäckten av slam i
djurfoder hade kommissionen ingen skyldighet eller möjlighet
att i en varning informera de andra medlemsstater som
berördes.

2.6.
Erfarenheten visar således att det är nödvändigt att
förbättra procedurerna gällande skyddsåtgärder och informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen när
produkter inte uppfyller de krav som fastställts eller då det
finns risker för människors eller djurs hälsa eller miljön.
Kommissionen måste också ha möjlighet att stoppa handel
med och export från den medlemsstat som berörs (eller
särskilda regioner) och/eller fastställa särskilda villkor för de
aktuella produkterna eller ämnena. I ovan nämnda fall fick de
andra medlemsstaterna i huvudsak information i frågan via
media. Det är mycket viktigt att sådan information kommer
via gemenskapens system för snabbt informationsutbyte
(Rapex) (3) eller motsvarande system.

2.7.
Förslaget illustrerar problemet med att skapa proportion mellan medlemsstaternas och EU:s kompetensområden.
Enligt ESK måste EU:s kompetens på det här området utvidgas
med hänsyn till den inre marknadens funktion och för att
skydda människors och djurs hälsa och miljön. Förslaget gör
det möjligt för kommissionen eller en annan medlemsstat att
agera direkt i krissituationer. Därefter kan Ständiga foderkommittén behandla frågan och eventuellt ändra beslutet.

2.8.
Den modell som föreslås svarar till synes mot proceduren för hur man skall agera i samband med att en smittsam
djursjukdom bryter ut. Procedurerna bör därför helst vara lika
för alla former av ingrepp, om det så rör sig om djurfoder,
livsmedel, hälsoproblem i fabriken, miljömässiga förhållanden,
inklusive marknadsföring av farliga ämnen och material osv.
Systemet skulle samtidigt begränsas till att gälla omständigheter då det finns en allvarlig risk för människors och djurs hälsa
eller miljön. Procedurerna bör dessutom göras så enkla som
möjligt och man bör säkerställa att kontrollen är tillräckligt
effektiv och att den hanteras på samma sätt i medlemsstaterna.

2.9.
I ljuset av ovanstående stöder ESK innehållet i kommissionens förslag, men anser samtidigt att den rättsliga situationen bör förtydligas. För tillfället finns det 62 EU-rättsakter som
rör djurfoder, med tillhörande ändringar. Denna stora mängd
bestämmelser bör så snart det ges tillfälle kodifieras på ett mer

(3) Artikel 8, rådets direktiv 92/59/EEG, EGT L 228, 11.8.1992.
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tillgängligt sätt, särskilt i samband med ny lagstiftning. De
ständiga ”sidoskotten” och många korsande bestämmelser gör
det svårt för nationella myndigheter och inrättningar att få en
fullständig överblick över den rättsliga situationen.
2.10. I samband med fallet gällande slam i djurfoder och
kommissionens förslag om slam (1) bör kommissionen, för att
undvika osäkerhet kring denna term, klargöra den definition
som ges för olika sorters slam.
2.11. Enligt förslaget är medlemsstaterna skyldiga att sammanställa en tillfällig rapport så snart som frekvensen för en
viss kontaminering eller fara ökar. Informationen skall därefter
tas upp i Ständiga foderkommittéen så att man kan vidta
lämpliga åtgärder. Som nämns ovan är ESK beredd att
stödja detta ”varningssystem” under förutsättning att det inte
ifrågasätter de vetenskapliga grunderna eller har orimligt stor
inverkan på de verksamheter som berörs i form av dålig
publicitet eller eventuella missförstånd.
(1) KOM(1999) 654 slutlig, EGT C 89, 28.3.1999, s. 70.
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2.12. ESK skulle dessutom med hänsyn till reglernas överskådlighet vilja upprepa att konsoliderade texter åtminstone
alltid skall vara tillgängliga på Celex.
3.

Slutsatser

ESK stöder kommissionens förslag med förbehåll för följande
kommentarer:
—

procedurerna för kommissionens ingreppsmöljigheter
skall så långt det går harmoniseras,

—

lagstiftning om djurfoder skall konsolideras i en mer
översiktlig form,

—

den definition som ges för olika sorters ”slam” bör
förtydligas,

—

viktig information skall förmedlas via ett system som
motsvarar Rapex-systemet,

—

”varningssystemet” får inte leda till osäkerhet vad gäller
den vetenskapliga eller rättsliga grunden för anmälan om
kontaminering eller fara.

Bryssel den 20 september 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Europeiska investeringsbankens roll för
regionalpolitiken i Europa”
(2000/C 367/04)
Den 2 mars 2000 beslutade Ekonomiska och sociala kommittén i enlighet med artikel 23.3 C i
arbetsordningen att utarbeta ett yttrande om ”Europeiska investeringsbankens roll för regionalpolitiken i
Europa” (1).
Sektionen för Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning, som ansvarat
för det förberedande arbetet i ärendet, antog sitt yttrande den 5 september 2000. Föredragande var Roy
Donovan.
Vid sin 375:e plenarsession den 20–21 september 2000 (sammanträdet den 20 september) antog
Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 101 röster för, 2 emot och 2 nedlagda röster.
1.

Inledning

1.1.
Detta yttrande har tre delar. Den första delen innehåller
en kort genomgång av begreppet regionalpolitik, det som
Europeiska investeringsbanken kallar ”utjämning av regionala
olikheter och regional utveckling”. I den andra delen granskas
den prioritering som EIB har gjort av regionalpolitiken. Här
ställs även vissa frågor om hur politiken genomförs genom
olika lånetransaktioner. I den sista delen presenteras slutsatser
och rekommendationer.

2.

6.

Utnyttjande av olika länders och regioners komparativa
fördelar.

7.

I en valutaunion måste man kunna undvika kriser som
drabbar ett land mer än de andra, eftersom det drabbade
landet inte kan använda växelkursen (eller räntan) för att
lösa sina problem. Det är mindre troligt att sådana
”asymmetriska” kriser inträffar om det finns en betydande
grad av ekonomisk konvergens. (Detta är en del av den
bärande tanken bakom strategin med struktur- och
sammanhållningsfonderna och andra EU-initiativ där EIB
spelar en betydande roll.)

Vad innebär regionalpolitik och varför är det bra att
den finns?

2.1.
Det anses i allmänhet vara önskvärt med en minskning
av inkomstskillnaderna mellan olika geografiska områden,
länder eller regioner samt i landsbygdsområden inom landet.
De huvudargument som förs fram till stöd för den åsikten kan
inordnas under följande rubriker:
1.

Rättvisa i fråga om fördelning av inkomster, lika möjligheter när det gäller levnadsstandard och valmöjligheter.

2.

Värnande av den kulturella mångfalden.

3.

Upprätthållande av livskvaliteten.

4.

Skydd av miljön genom att undvika en koncentration av
trafik, föroreningar osv. i de ekonomiskt mest avancerade
länderna eller regionerna.

5.

Exemplets makt — högre levnadsstandard i mer produktiva regioner kan driva fram för höga lönekrav i relativt
sett fattigare regioner.

(1) Jfr ESK:s yttrande CES 225/94 om EIB:s roll i den regionala
utvecklingen (föredragande: Eugène Müller) — EGT C 133,
16.5.1994.

2.2.
Dessa argument kan verka övertygande, men man
måste även ha klart för sig att regionalpolitiken kan innebära
kostnader. Om en regering av t.ex. kulturella skäl eller miljöskäl
vill göra det lättare för folk att bo kvar i relativt outvecklade
regioner i stället för att flytta till storstadsregionerna, måste
detta naturligtvis ske genom offentlig finansiering. Även om
regeringen eller något organ anlägger en tillverkningsindustri
eller någon annan typ av företag i en mindre utvecklad region
kan det ändå bli fråga om bidrag i någon form. Trots detta
tycks många regeringar och regeringsorgan anse att satsningen
är värd kostnaden. Det är möjligt att IT-revolutionen kommer
att minska beroendet av städer och behovet av klusterbildningar, och därmed ge regionalpolitiken en knuff framåt utan att
det behöver belasta statsfinanserna särskilt mycket, eller om
alls.

2.3.
Det sägs ofta att det behövs automatiska finansiella
transfereringar om en ekonomisk union (särskilt en valutaunion) skall fungera. Det är en typ av ”finansiell federalism” som
redan finns i USA och i vissa europeiska stater. Om en viss
delstat tappar i inkomster ett år, överförs medel från den
federala budgeten i form av arbetslöshetsersättningar, bidrag
m.m. Trots detta finns det dock tecken på att det tar många år
för vissa delstater att komma ur sin ”relativa fattigdom”.
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2.4.
EMU fungerar inte på det sättet. Visserligen kan man
se struktur- och sammanhållningsfonderna som ett substitut
för finansiell federalism, men många skulle nog hävda att dessa
fonder är ett ganska dåligt substitut. Dessutom fungerar de
inte på ett automatiskt sätt. Därför kan det visa sig svårt för
vissa medlemmar i EMU att nå upp till den genomsnittliga per
capita-inkomsten i EMU-länderna.

2.5.
Den motsatta åsikten finns dock också företrädd,
nämligen den som hävdar att det kan finnas en automatisk
tendens att länder med rimligt god nivå på infrastruktur,
rättssystem och företagskultur kommer ikapp sina mer utvecklade partner.

2.6.
Genom historien har det visserligen funnits undantag
från denna konvergensregel, men fortfarande kvarstår en viktig
fråga: Om det nu är så att det finns en tendens till automatisk
konvergens – finns det då behov av särskilda åtgärder och
institutioner för att åstadkomma eller påskynda processen?
Svaret är troligtvis ”ja” på den frågan, särskilt i en valutaunion
utan finansiell federalism.

3.

C 367/15

den första verksamhetsplanen, baserad på det strategiska
ramverk som antogs av bankens råd i juni 1998.
3.1.2. I verksamhetsplanen sägs att bland de viktigaste
prioriteringarna inom Europeiska unionen finns ”främjandet
av den regionala utvecklingen och sammanhållningen inom
unionen, vilket i synnerhet genomförs via ett nära samarbete
med kommissionen inom ramen för genomförandet av Agenda
2000”.
3.1.3. EIB måste dock förena sin institutionella ställning
med den effektivitet som krävs av en bank som verkar på
kapitalmarknaden.

3.2.
EIB:s huvudsakliga mål är alltså att verka för konvergens och regional utveckling, men det står klart att det finns
åtskilliga andra mål. Vissa av dem nämns i citatet ovan, medan
andra syften finns omtalade i andra delar av årsredovisningen.
Dessa är:
—

Stöd till införandet och konsolideringen av valutaunionen
och den gemensamma valutan.

—

Utveckling av de euronoterade kapitalmarknaderna.

—

Genomförande av stödprogrammet för tillväxt och sysselsättning i Europa (2).

—

Utlåning till investeringar i arbetskraftsintensiv verksamhet.

—

Stadsförnyelse.

—

Miljöskydd.

—

Stärkande av den europeiska industrins konkurrenskraft.

—

Stöd till kandidatländerna (3).

—

Stärkande av de ekonomiska och sociala banden inom
unionen.

—

Stöd till unionens politik för externt stöd och samarbete
i mer än 120 länder runt om i världen.

Hur EIB genomför regionalpolitiken

3.1.
Europeiska investeringsbanken, som grundades 1958,
är i första hand en bank. Dess mål beskrivs på följande sätt i
årsredovisningen för 1998 (1):

”Europeiska investeringsbanken är Europeiska unionens
finansinstitut och dess viktigaste uppgift är att med
långfristiga lån bidra till integration, balanserad utveckling
samt ekonomisk och social sammanhållning i unionens
medlemsstater. Banken betonar i första hand utjämning av
regionala olikheter och regional utveckling. Samtidigt
stödjer den också övriga ekonomiska mål som fastställts
av bankens råd, i synnerhet genom att den finansierar
TEN, energiprojekt och små och medelstora företag eller
stimulerar tillväxt och sysselsättning genom finansiering
av projekt inom utbildnings- och hälsosektorn.
De lån banken beviljar för ekonomiskt motiverade projekt
gäller kommunikationsnät, energi, miljöskydd och förbättring av stadsmiljö, industri och tjänster, utbildning och
hälsa. (ESK:s markering)”.

3.1.1. Bankens verksamhet är alltså nära förknippad med
EU:s regionalpolitik. I januari 1999 godkände således styrelsen

3.3.
Ytligt sett verkar denna lista konturlös och ofokuserad.
I verkligheten är det inte fullt så illa, eftersom en tämligen hög
andel av den totala utlåningen går till mindre gynnade regioner.

( 1)

(2) Enligt EIB:s Amsterdamhandlingsprogram.
(3) Genom den s.k. förmedlemskapsfaciliteten.

Europeiska investeringsbankens årsredovisning 1998, s. 11.
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EIB:s generella låneprofil såg 1999 ut på följande sätt:
Total utlåning 1999 i miljarder euro (1)
31,8
varav
⇓
27,8 till de 15
medlemsstaterna

4,0 till europeiska stater
utanför EU

+

2,4 till 10
kandidatländer
och Cypern

+

1,6 till ett
flertal andra
länder (2)

(1) Uppgifterna avser ”avtalade lån”. Siffrorna för de faktiska utbetalningarna är något lägre.
(2) Medelhavsländerna i partnerskapet EU–Medelhavsländerna, länder i Afrika, Västindien, Stillahavsområdet, Latinamerika,
Central- och Östeuropa samt Sydafrika.

3.5.
De 1,6 miljarder euro som har fördelats i kategorin
”andra länder” är mycket tunt utspridda över nästan 100 länder
och torde ha mycket liten (om ens någon) effekt på tillväxten
eller konvergenstendensen i dessa länder. Administrationskostnaderna i samband med denna del av EIB:s utlåningsprogram
är antagligen mycket hög i förhållande till den ekonomiska
effekten i de berörda länderna.

3.6.
De 2,4 miljarder euro som har fördelats mellan de tio
kandidatländerna och Cypern får nog anses vara i minsta laget
eftersom dessa länder nästan per definition måste anpassa sig i
ganska snabb takt för att bli redo för EU-medlemskap.

3.7.
Å andra sidan är troligtvis de 27,8 miljarder euro som
går till de befintliga 15 EU-länderna för mycket. De flesta av
dessa länder är redan högt utvecklade, och deras egna företag
och halvstatliga bolag torde ha ganska god tillgång på utvecklingsfinansiering. Det är svårt att få fram hårddata, men det
finns uppgifter som tyder på att dessa länder redan håller på
att konvergera. EIB:s bidrag till den processen kommer att
behandlas senare.

3.8.
De 15 medlemsstaterna är indelade i cirka 150 regioner
(23 i Frankrike, 21 i Italien, 4 i Belgien, etc.), medan Irland
och Luxemburg odelade betraktas som var sin region. Den
information om BNP per capita som används för att fastställa
vilka regioner som ligger över respektive under genomsnittet
för EU härstammar från 1995 och är alltså inte aktuell, men
den visar att skillnaderna är ganska stora. Exempelvis har
Hamburgregionen en BNP per capita som är nästan dubbelt så
stor som EU-genomsnittet, medan den för Andalusien ligger
på ungefär hälften av genomsnittet. Det skulle innebära att

Europas mest välbärgade region är cirka fyra gånger rikare än
den fattigaste regionen. På grund av bristen på uppgifter är det
dock osäkert om dessa skillnader minskar efter hand eller om
EIB:s fokusering på regional nivå innebär en avgörande skillnad
för konvergeringen.

3.9.
Ett förvånande faktum är att EIB lånar ut ganska stora
summor till de mest avancerade EU-länderna. I tabellerna i
bilagan anges utbetalningarna till olika länder och regioner.
Man kan också lägga märke till att betydande finansiering har
gått till många av de regioner som har en BNP som ligger över
EU-genomsnittet. Detta beror på att stödet till de transeuropeiska näten och energisektorn är inkluderade i redovisningen av
bankens utbetalningar, vilket visas av följande projekt:
—

Anläggning av ett motorvägsavsnitt i Oberbayern (Tyskland).

—

Spårvagnslinje i Orléans (Frankrike).

—

Kraftstation i närheten av Turin (Italien).

—

Utveckling av gasfälten i Nordsjön (Storbritannien).

—

Utbyggnad av mobiltelefonnät (Storbritannien).

3.10. Det är sannolikt att dessa (och andra liknande) projekt
skulle ha kunnat genomföras även utan stöd från EIB. Man bör
också komma ihåg att det finns en god chans till synergieffekter, stordriftsfördelar m.m. när produktiva projekt startas i
redan utvecklade regioner. Detta bidrar naturligtvis till att
tillväxten och sysselsättningen ökar i det berörda landet,
men skillnaderna mellan regionerna (under i övrigt likartade
förhållanden) ökar troligtvis snarare än minskar.
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3.10.1. Frågan är om de fattigare regionerna har någon
möjlighet att på egen hand ta fram bankmässiga projekt. Det
tycks som om finansieringen i många av dessa områden
inte skulle kunna bli tillräcklig utan stöd från alla övriga
gemenskapsinitiativ, och därför är största möjliga samarbete
mellan och samordning av verksamheten för EIB, EU och
arbetsmarknadens parter av väsentlig betydelse.

3.11. Amsterdamhandlingsprogrammet, som formulerades
som svar på Europeiska rådets Amsterdamresolution om
tillväxt och sysselsättning (juni 1997), gjorde det möjligt för
EIB att ta på sig nya uppgifter för att mobilisera ytterligare
resurser avsedda att stimulera den ekonomiska tillväxten och
sysselsättningen.
3.11.1. Detta program, som ursprungligen sträckte sig över
tre år (september 1997–2000), har tre beståndsdelar (1):
—

Ett ”utlåningsfönster för små och medelstora företag”
avsett att erbjuda nya riskkapitalinstrument för egenkapital till små och medelstora högteknologiföretag med
stark tillväxtpotential. Den risk som är förknippad med
verksamheten täcks av medel ur EIB:s årliga rörelseöverskott med upp till en miljard (2).

—

Utveckling av den finansiering som banken beviljar inom
utbildnings- och hälsoområdet, som sedan juli 1999
ingår bland bankens prioriterade områden (3).

—

Intensifiering av det redan avsevärda stöd som EIB lämnar
till investeringar till förmån för transeuropeiska nät
(TEN) och andra stora nät för infrastruktur, samt till
investeringar i förbättring av stads- och landsbygdsmiljö
och miljöskydd. (4) Detta stöd kan också konkretiseras
genom finansiering av förberedande studier eller förstudier av TEN-projekt inom transport- och miljöområdet.

4.

Slutsatser och rekommendationer

4.1.
Regionalpolitik (som leder till konvergens) borde vara
ett eftersträvansvärt mål, särskilt inom EMU som inte har
någon finansiell federalism och där asymmetriska kriser bör
undvikas. Eventuellt finns en automatisk tendens till konvergens mellan länder, och eventuellt förstärks den processen av
IT-revolutionen och den nya ekonomin, men ett organ som
EIB har fortfarande en stor roll att spela.

(1) En detaljerad beskrivning finns på s. 16 och 17 i EIB:s årsredovisning för 1998.
(2) Resultaten analyseras i avsnittet ”Finansiering till små och medelstora företag”, s. 29–30 i EIB:s årsredovisning för 1999.
(3) De behandlas i ett separat avsnitt på s. 16 i EIB:s årsredovisning
för 1999.
(4) Verksamheten som motsvarar dessa olika målsättningar presenteras i detalj på s. 19–24 i EIB:s årsredovisning för 1999.
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4.2.
Det tycks dock som om antalet uppgifter på EIB:s bord
har ökat genom åren, även när det gäller sådana uppgifter som
inte ligger inom bankens kärnområde. Resultatet har blivit att
uppdragsbeskrivningen nu är för diffus och utlåningen för tunt
utspridd, särskilt i fråga om länder utanför Europa.
4.3.
Det kan därför finnas anledning att se över uppdragsbeskrivningen och ge den en större inriktning mot regionalpolitik
och konvergens. Rent konkret skulle det kunna innebära att
utlåningen minskar till de utvecklade EU-länderna (och några
av deras regioner) samtidigt som den ökar till kandidatländerna. EIB kan vara med i utvecklingen av EU:s antagningskriterier
för anslutningsländerna. Det skulle kunna ses som ett substitut
för ökad finansiering.
4.4.
Det är tveksamt om det är så svårt att hitta långsiktig
utvecklingsfinansiering i utvecklade EU-länder i dag. Säkert är
att det inte är lika svårt som det var 1958 när EIB grundades.
Regeringarna i många EU-länder har sina egna system för
finansiering (och bidrag) till små och medelstora företag.
4.5.
Det finns även alternativ till bankfinansiering, till
exempel aktier, obligationer, outdelad vinst m.m. Problemet i
de flesta utvecklade länder är inte så mycket brist på finansiering som på goda projektidéer. Skulle EIB kunna göra mer i
fråga om projektrådgivning, särskilt när det gäller ny teknik,
där Europa som helhet ligger ett gott stycke efter USA? Borde
det finnas EIB-rådgivare permanent bosatta i de fattigaste
regionerna för att man skall kunna säkerställa bästa möjliga
projektutveckling och konvergens?
4.6.
Man skulle också kunna se över den överlappning och
oklara uppdelning som råder mellan olika utlåningsorgan (EIB,
EBRD, nationella utvecklingsbanker etc.) för att kunna utnyttja
dem på bästa sätt.
4.7.
Ett av de största ekonomiska problemen i EU är bristen
på strukturella reformer. Kan EIB göra något för att påskynda
den processen? Det är troligt att många lån till specifika projekt
och generella lån inte är så produktiva som de skulle kunna
vara, på grund av en hämmande brist på flexibilitet på
marknaden. EIB kan naturligtvis inte ställa några krav på de
nationella regeringarna, men finns det något annat den kan
göra för att frigöra marknaderna på regional nivå? Den
ekonomiska konvergeringsprocessen innehåller element av
”kreativ förstörelse” som kan vara plågsam på kort sikt och
som en regering ofta motsätter sig om den inte har åtagit sig
att genomföra strukturella reformer. I många fall är det senare
viktigare för konvergeringsprocessen än utvecklingsfinansiering i sig.
4.8.
Finns det en risk att EIB:s verksamhet kan motverka
sitt syfte på miljöområdet? På viss.a håll menar man att
beskattning och andra åtgärder mot förorening är mycket
effektivare än att finansiera miljöprojekt. Troligtvis kan båda
strategierna användas samtidigt, men det kan finnas tillfällen
då förebyggande åtgärder (som sanktioner) är bättre än att i
efterhand försöka ställa till rätta (genom projektfinansiering).
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4.9.
Det är inte helt klart exakt vilka metoder som används
för projektutvärdering, men troligtvis rör det sig om analys av
återbetalningstiden och förhållandet kostnad/nytta. Det kan
dock finnas anledning att införa ett system för utvärdering av
huruvida (och i vilken utsträckning) finansieringen faktiskt
ledde till större konvergens. Det är viktigt att genomföra
uppföljningsstudier av det slaget för att se om en viss
institution faktiskt utför sitt huvuduppdrag.
4.10. EIB har nyligen inlett ”Innovation 2000-initiativet”,
vilket är ett snabbt och välkommet svar på riktlinjerna från
rådets möte i Lissabon i mars 2000 om att utveckla ”Kunskapsoch innovationssamhället”. Avsikten med initiativet är att styra
EIB:s finansiering till fem områden:
1.

Humankapital.

20.12.2000

2.

Forskning och utveckling.

3.

Information och kommunikation.

4.

Spridning av innovationer när det gäller teknologiska
nätverk.

5.

Utveckling av små och medelstora företag samt företagarandan.

För de kommande tre åren har 12–15 miljarder euro anslagits
till detta initiativ, men kommittén anser att den summan borde
ökas och att genomförandet av initiativet borde påskyndas.
4.11. När det slutligen gäller att bedöma konvergensläget
bör inte EIB begränsa sig till enbart ekonomiska indikatorer
utan även beakta andra faktorer, däribland sociala indikatorer,
enligt de riktlinjer som redan fastställts av FN.

Bryssel den 20 september 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen
för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom
gemenskapen, och av rådets förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpningen av förordning (EEG)
nr 1408/71”
(2000/C 367/05)
Den 5 juli 2000 beslutade rådet 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 12 september 2000. Föredragande var José Isaı́as Rodrı́guez Garcı́a Caro.
Vid sin 375:e plenarsession den 20–21 september 2000 (sammanträdet den 20 september) antog
Ekonomiska och sociala kommittén enhälligt följande yttrande.

1.

Inledning

1.1.
Förordning (EEG) nr 1408/71 ändras med jämna
mellanrum för att anpassas till förändringar i medlemsstaternas
sociala trygghetssystem. Förändringarna kan bero på lagändringar eller bilaterala avtal eller följa av EG-domstolens domar,
som påverkar samtliga EU-länder. Detta leder alltså till att man

med jämna mellanrum lägger fram förslag om ändring av
förordningen, och det är ett sådant förslag som kommittén här
skall uttala sig om.
1.2.
Samtidigt bör man ändra förordning (EEG) nr 574/72
om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71, i konsekvens med ändringarna i denna förordning eller ändringar i
nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning.
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1.3.
Alla dessa ändringar innebär att det blir en alltmer
invecklad text som reglerar social trygghet när anställda,
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom EU.
Den lagstiftning som skall se till att arbetskraft kan röra sig
fritt mellan medlemsstaterna utan att det inverkar på den
sociala tryggheten blir alltså alltmer invecklad och får allt fler
tillägg utan att man förenklar eller förkortar den.

1.4.
Därför är ett målinriktat arbete med att reformera och
förenkla texten i förordning (EEG) nr 1408/71 lika viktigt som
att anpassa denna text till nya omständigheter. Man bör utan
dröjsmål behandla det förslag till förordning om att samordna
de sociala trygghetssystemen som rådet och parlamentet lagt
fram, och som ESK i alla delar ställde sig positiv till under
plenarsessionen i januari detta år (1)

2.

Allmänna kommentarer till förslaget

2.1.
Förslaget om ändring gäller som sagt både förordning
(EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72, som
utvecklar den förstnämnda. På det stora hela kan kommittén
ställa sig positiv till förslaget, i och med att ändringarna
uttryckligen stöds av medlemsstaterna och består i att man
infogar gemenskapens rättspraxis och anpassar texten till
förändringar inom EU.

2.2.
ESK anser emellertid att man bör be rådet och parlamentet att så snabbt och effektivt som möjligt förenkla och
förbättra den nuvarande texten. Båda institutionerna bör gå
vidare i sin handläggning av förslaget till förordning om
samordning av de sociala trygghetssystemen (2), så att den text
som nu ändras inom en rimlig tid kan förenklas och anpassas
mer till dagens verklighet.

2.3.
Det är första gången som dessa förordningar kommer
att ändras enligt medbeslutandeförfarandet. Detta förfarande
innebär att man kan göra ändringar i förslagen, och det medför
att ESK:s yttrande gäller en text som till stora delar kan komma
att förändras. Kommittén bör medverka och yttra sig i en
lämplig fas av arbetet, och man måste därför klargöra i
vilket skede av medbeslutandeförfarandet ESK skall utöva sin
rådgivande funktion.

3.

Särskilda kommentarer till förslaget

3.1.
Förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av
systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller
deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen:

(1) EGT C 75, 15.3.2000.
(2) EGT C 38, 12.2.1999, s. 10.

C 367/19

3.1.1. Artikel 1 i förslaget ändrar förordningens bilagor IV
och VI, och ändringarna återges i en bilaga till förslaget.
3.1.2. Man ändrar bilaga IV del C (avstående från förmånsberäkning enligt artikel 46.2), avsnitt ”E. Frankrike”. Man lägger
till en text som innebär att man inte behöver beräkna pensioner
eller efterlevandeförmåner enligt det dubbla system som avses
i artikel 46.2.
ESK anser att ändringen förenklar och förbättrar handläggningsreglerna, eftersom den avskaffar förfaranden som inte
tillför något positivt.
3.1.3. Man ändrar bilaga VI (särskilda regler för tillämpningen av vissa medlemsstaters lagstiftning), avsnitt ”E. Frankrike”. Man ändrar punkterna 3 och 5 och lägger till punkt 9.
Syftet är att ge franska medborgare och unionsmedborgare
tillgång till en frivillig ålderdomsförsäkring (punkt 3), lägga till
tilläggspensionssystemen för anställda till grundpensionssystemen för egenföretagare (punkt 5) samt säkerställa att den
franska lagstiftning som tillämpas på arbetstagare gäller både
de grundsystem för ålderdomsförsäkring och de tilläggsförsäkringssystem som dessa omfattas av (punkt 9).
ESK anser att de föreslagna ändringarna undanröjer hinder för
arbetskraftens rörlighet och moderniserar texten så att den
knyter närmare an till dagens franska socialförsäkringssystem.
Kommittén har noterat ett fel i den spanska versionen av
kommissionens text. I punkt 9 står det ”A los efectos del
tı́tulo III del capı́tulo 3”, men det bör stå ”A los efectos del
capı́tulo 3 del tı́tulo III”.
3.1.4. I bilaga VI ändrar man avsnitt ”K. Österrike”. Man
gör ett tillägg i punkt 7 för att klargöra att tillämpningen av
avdelning III, kapitel 3 i förordning nr 1408/71 innebär att det
särskilda bidrag som avses i lagen om särskilt bidrag av den
30 november 1973 (Sonderunterstützungsgesetz, SUG) skall
betraktas som ålderspension.
I andra stycket av punkt III.2 (kommentarer till bilagan)
stämmer numreringen för Österrike och Sverige (d och e) inte
överens med den i själva bilagan (b och c). Vi ber därför
kommissionen att korrigera detta.
3.1.5. I bilaga VI avsnitt, ”N. Sverige” ändrar man punkt 1
om hur man skall betrakta den svenska föräldrapenningen. Den
skall fastställas enligt kapitlet om familjeförmåner (artikel 72) i
stället för enligt kapitlet om förmåner kopplade till sjukdom
och moderskap (artikel 18.1).
Ändringen har sin bakgrund i EG-domstolens dom av juni
1998 i målet Kuusijärvi. I denna dom betraktar man den
svenska föräldrapenningen som en familjeförmån.
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3.2.
Rådets förordning nr 574/72 om tillämpningen av
förordning nr 1408/71:
3.2.1. Artikel 2 i förslaget till förordning ändrar tre artiklar
i förordning (EEG) nr 574/72.
3.2.2. Man ändrar det som artikel 34.5 föreskriver om
återbetalning från en behörig institution i en medlemsstat
av utgifter som uppkommit under en vistelse i en annan
medlemsstat. Man vill ha två åtskilda artiklar om återbetalning,
en för fall där vistelselandet har återbetalningssatser (artikel 34.4) och en för fall där sådana återbetalningssatser saknas
(artikel 34.5).
Förutom att ändringen löser denna tekniska fråga korrigerar
den också språkliga fel i den engelska och den svenska
versionen.
3.2.3. Artikel 93.1 ändras på grund av att förordning
(EEG) nr 1408/71 har utvidgats till att omfatta studerande
(förordning (EG) nr 307/1999 av den 8 februari 1999, som
utvidgade personkrets och sakområde i förordningarna (EEG)
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nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72). Genom förordning (EG)
nr 307/1999 infördes två nya artiklar, nämligen artikel 34a
om särskilda bestämmelser och artikel 34b om gemensamma
bestämmelser, och samtidigt utgick artikel 22c.
Den föreslagna texten medför att förordning (EEG) nr 574/72
hänvisar till rätt artiklar i fråga om återbetalning av vårdförmåner under sjukdom eller moderskap.
3.2.4. Artikel 107.1 ändras i fråga om omräkningen av
valuta. När Europeiska monetära systemet upphörde att existera övertog Europeiska centralbanken ansvaret för fastställandet
av referenskurserna för euro.
4.

Slutsatser

4.1.
ESK ställer sig positiv till förslaget om ändring av de
båda förordningarna.
4.2.
Medbeslutandet bör innebära att kommittén som rådgivande organ får möjlighet att uttala sig om samtliga ändringar
som införs i texterna under beslutsförfarandet.

Bryssel den 20 september 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om tillnärmning
av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag,
verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (kodifierad version)”
(2000/C 367/06)
Den 23 juni 2000 beslutade rådet att i enlighet med artikel 94 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 12 september 2000. Föredragande var Giorgio Liverani.
Vid sin 375:e plenarsession den 20–21 september 2000 (sammanträdet den 20 september) antog
Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 104 röster för och 6 nedlagda röster.
1.

Inledning

1.1.
En officiell kodifiering av gemenskapens rättsakter är
ett av kommissionens mål inom ramen för ”Medborgarnas
Europa”, detta för att förenkla och förtydliga gemenskapsrätten
och därmed göra den mer tillgänglig och begriplig för medborgarna.
1.2.
Detta mål bekräftades av Europeiska rådet i Edinburgh,
där ordförandeskapet i sina slutsatser underströk vikten av en
officiell kodifiering, ”eftersom den garanterar rättssäkerhet i
fråga om vilken lagstiftning som är tillämplig vid en given
tidpunkt i en given fråga.”
1.3.
Förslaget om en kodifiering av rådets direktiv 77/187/EEG av den 14 februari 1977 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares
rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar
av verksamheter syftar till att möjliggöra detta slags kodifiering.
1.4.
Det nya direktivet ersätter de direktiv som är föremål
för kodifieringsförfarandet och som kommittén tidigare yttrat
sig över (1); det följer de kodifierade texterna innehållsmässigt
(1) Rådets direktiv 77/187/EEG (EGT L 61, 5.3.1977, s. 26); Kommitténs yttrande av den 23 april 1975 (EGT C 255, 7.11.1975,
s. 25); direktivet ändrat genom Rådets direktiv 98/50/EG (EGT
L 201, 17.7.1998, s. 88); Kommitténs yttrande av den 29 mars
1995 (EGT C 133, 31.5.1998, s. 13).

och begränsar sig därmed till en omgruppering av dem
genom att endast tillföra de formella ändringar som själva
kodifieringsförfarandet kräver.
2.

Allmänna kommentarer

2.1.
Ekonomiska och sociala kommittén välkomnar kommissionens förslag.
2.2.
ESK instämmer i behovet av att göra gemenskapsrätten
mer tillgänglig och begriplig för medborgarna.
2.3.
En större öppenhet och tydlighet i gemenskapens
lagstiftning bidrar till en korrekt tolkning och till att den
nödvändiga rättssäkerheten garanteras.
2.4.
Av dessa anledningar intar Ekonomiska och sociala
kommittén en positiv hållning till rådets direktiv 77/187/EEG
av den 14 februari 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av verksamheter.
2.5.
En sådan kodifiering berör endast vissa formella aspekter av texterna och görs med full respekt för deras innehåll,
som förblir oförändrat.
Kommittén önskar att kommissionen vid ytterligare, upprepade hänvändelser till EG-domstolen vidtar lämpliga förändringar
av direktivet.

Bryssel den 20 september 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om handel med utsläppsrätter
för växthusgaser inom Europeiska unionen”
(2000/C 367/07)
Den 13 mars 2000 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom
Europeiska unionen”.
Sektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som ansvarade för det förberedande arbetet,
antog sitt yttrande den 26 juli 2000. Föredragande var José Ignacio Gafo Fernández.
Vid sin 375:e plenarsession (sammanträdet den 20 september 2000) antog Ekonomiska och sociala
kommittén följande yttrande med 90 röster för och 3 nedlagda röster.
1.

Inledning

1.1.
Genom Kyotoprotokollet, som antogs i december
1998, åtog sig Europeiska unionen att under perioden
2008–2012 kollektivt minska sina utsläpp av växthusgaser
med 8 % jämfört med 1990 års nivå.

1.2.
I juni 1998 tog rådet initiativ till att genomföra en
relativ fördelning av denna ansträngning mellan medlemsstaterna, den så kallade ”överenskommelsen om delad börda”.
Man utgick från kriterier som utsläpp per capita och inkomstnivån i de olika länderna.

1.3.
De första uppskattningarna som har gjorts utgår från
uppgifterna om 1998 års utsläpp av växthusgaser, och de visar
att det med de nuvarande tendenserna kommer att bli svårt för
EU att fullgöra sitt åtagande i Kyoto.

1.4.
Kyotoprotokollet drog upp en klar gräns mellan länderna i den så kallade bilaga I (i-länder som individuellt eller
kollektivt inom ramen för ett avtal om regional integration
skall minska sina utsläpp av växthusgaser) och de u-länder
som på grund av sina dittills låga utsläpp per capita inte
behövde minska sina utsläpp, eftersom en minskning skulle
hota deras utvecklingsmöjligheter.

1.5.
Genom Kyotoprotokollet infördes tre mekanismer,
som kallas ”flexibla mekanismer”. Det rör sig om gemensamt
genomförande, mekanismen för ren utveckling samt den
mekanism som behandlas här, nämligen internationell handel
med utsläppsrätter.

1.6.
De två första mekanismerna, gemensamt genomförande och ren utveckling, skall främja att ett i-land eller ett
företag i detta land gör insatser i ett annat i-land i bilaga I
(gemensamt genomförande) eller i ett u-land (ren utveckling)
för att uppnå den nämnda minskningen av växthusgaser. I
dessa fall överförs rätten till utsläpp motsvarande minskningen
till det första landet eller företaget. Med den internationella
handeln med utsläppsrätter vill man i stället reglera försälj-

ningen av rättigheter till utsläpp som ett visst företag eller en
enhet har fått över — på grund av minskad verksamhet eller
effektivare energianvändning eller processer — till ett annat
företag i samma land eller i ett annat i-land, som på så vis kan
fullgöra sina åtaganden när det gäller utsläpp.
1.7.
Målet med dessa ”flexibla mekanismer” är naturligtvis
att underlätta att man sammantaget lyckas genomföra de
planerade utsläppsminskningarna. De gör det möjligt att rikta
in ansträngningarna på de områden som på kort sikt är mest
kostnadseffektiva. Man väljer alltså en ekonomisk inriktning
som grundar sig på att de fria marknadskrafterna fördelar
resurserna. Man bör dock inte förbise att denna optimering på
medellång sikt ökar marginalkostnaderna för de åtgärder som
bör vidtas, förutsatt att inte den tekniska utvecklingen går
framåt så mycket att den kompenserar dessa växande kostnader.
1.8.
Kyotoprotokollet ger ”parterna” (de medlemsstater som
har skrivit under överenskommelsen) möjlighet att tillämpa
dessa flexibla mekanismer år 2008, det vill säga från och med
det att åtagandena att minska växthusgaserna blir bindande.
Emellertid finns det inget som hindrar att några av dem som
skrivit under protokollet redan tidigare tillämpar någon av de
”flexibla mekanismerna” internt i enlighet med föreliggande
förslag.
1.9.
Att införa individuella utsläppsrätter innebär naturligtvis att man måste fastställa tillåtna utsläppsnivåer för enskilda
företag inom vissa sektorer. Inom EU verkar det rimligt att
koppla dessa individuella utsläppsgränser till kriterierna för
”bästa tillgängliga teknik” (Best Available Techniques — BAT),
som fastställs i direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för
att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC-direktivet). Det
innebär dock två problem: För det första omfattar inte
direktivet alla de sektorer som släpper ut växthusgaser eller
ens alla tillverkningssektorer. För det andra blir BAT-kriterierna
tillgängliga för många sektorer först 2003–2004.
1.10. Den andra följd som systemet med utsläppsrätter
skulle kunna få inom EU är att konkurrensen snedvrids om
systemet tillämpas på olika sätt i olika sektorer och företag,
antingen inom ett land eller i olika länder.
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1.11. Det innebär att man måste överväga två alternativ.
Det ena är att utarbeta en enhetlig ram för gemenskapsområdet
och inom denna definiera sektorer och tillämpningsmetoder,
med risk för att en snedvridning kan orsakas av att medlemsstaterna bedömer utsläppens tyngd olika. Det andra alternativet
är att analysera de olika nationella systemen (i de länder som
beslutat införa ett sådant) för att bedöma om de är förenliga
med konkurrensreglerna (system med indirekt statligt stöd)
eller inre marknaden. Utsläppsrätterna faller under den fria
rörligheten (åtminstone mellan de länder som har ett nationellt
system).

1.12. Naturligtvis grundar sig ett system av denna typ på
en fördelning som tar hänsyn till de tidigare utsläppsrätterna
(”grandfathering”), som dock nyanseras av BAT-kriterierna för
energieffektivitet. Det leder till frågan om hur man fördelar
utsläppsrätter för ny verksamhet och hur dessa skall kopplas
till de nationella utsläppsgränserna.

1.13. För nya företag vars verksamhet liknar den i företag
som omfattas av direktivet om samordnade åtgärder för att
förebygga och begränsa föroreningar kan systemet bygga på
att man tillämpar BAT-kriterierna för energieffektivitet för
företag i en liknande situation. Emellertid kan problem uppstå
när det gäller ny energiintensiv verksamhet (även om detta inte
är särskilt troligt) som inte finns i någon annan medlemsstat
och därför saknar BAT-kriterier. Ett annat problem uppstår
om medlemsstaterna är olika benägna att tillåta ny verksamhet
som förbrukar mycket energi eller har höga utsläpp av
växthusgaser, eftersom de måste fullgöra de nationella åtagandena när det gäller utsläpp.

C 367/23

Kommittén anser att en helhetslösning på dessa frågor bör
utmynna i ett system som bygger på följande huvudtankar:

—

Utsläppsgränser för enskilda företag kan bara fastställas
på vetenskapliga, väl underbyggda grunder och utifrån
kriterier som slås fast på gemenskapsnivå. Därför ställer
sig ESK positiv till att man använder BAT-kriterierna i de
sektorer där deras tillämpning regleras av gemenskapslagstiftningen. Ett alternativ är ett internationellt benchmarkingsystem.

—

En medlemsstats utsläpp av växthusgaser är summan av
utsläppen av de sex gaserna från samtliga utsläppskällor,
och bland dessa bör man nämna punktkällorna (till
exempel några av dem som nämnts ovan) och de så
kallade diffusa källorna (bland annat trafik). Det innebär
att även om en tillämpning av BAT-kriterierna i sig
medför en minskning av CO2-utsläppen, kan de nationella
målen för en minskning inte vila endast och uteslutande
på en minskning av punktutsläppen inom vissa industrisektorer.

—

Tilldelningen av utsläppsrätter för ny verksamhet (som
omfattas av BAT-kriterierna) kommer alltså att kunna
utföras automatiskt, proportionerligt och icke-diskriminerande i förhållande till liknande befintlig verksamhet.
Denna ökning av växthusgasutsläppen måste naturligtvis
i varje medlemsstat kompenseras med samtidiga minst
lika stora minskningar inom andra sektorer eller verksamheter, så att de nationella utsläppsåtagandena fullgörs.

2.3.
Därför anser kommittén att handeln med utsläppsrätter
bör bygga på följande grundprinciper:
2.

Allmänna kommentarer

2.1.
ESK ger sitt fulla stöd till Europeiska kommissionens
initiativ att främja minskningen av utsläpp av växthusgaser
och att inom ramen för detta skapa ett gemenskapssystem för
utsläppsrätter som är förenligt med det liknande system som
föreskrivs i Kyotoprotokollet. Man bör emellertid betänka att
handeln med sådana utsläppsrätter inte i sig är ett verktyg
för att minska utsläppen, och kommittén uppmanar därför
kommissionen att i ett detaljerat meddelande ange de mekanismer som kan åstadkomma denna minskning.

2.2.
Kommissionsdokumentet ger inga klara riktlinjer för
de tre centrala elementen i utformningen av en sådan mekanism, det vill säga utsläppsgränserna för enskilda företag (och
följaktligen de möjliga utsläppsrätterna), förhållandet mellan
de enskilda företagens utsläppstak och den nationella ansträngningen att minska utsläppen, samt slutligen gränserna för nya
företag som startar sin verksamhet vid innevarande tidpunkt.

—

Systemet bör konsekvent utgå från principen ”förorenaren skall betala”.

—

Gemenskapssystemet bör vara helt förenligt med den
mekanism som föreskrivs i artikel 17 i Kyotoprotokollet,
så att det när det har börjat fungera skall gå att införliva
på ett senare stadium.

—

Systemet bör ha en EU-dimension och omfatta ett antal
sektorer.

—

Det bör vara ett progressivt system, som till en början
tillämpas inom ett begränsat antal sektorer med betydande utsläpp av CO2.

—

Systemet bör ha sin grund i en förordning, det vill
säga en bindande rättsakt som antagits av rådet och
Europaparlamentet efter förslag från kommissionen.
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Denna förordning bör fastställa en gemensam och enhetlig rättslig ram som fastställer konkreta bestämmelser och
vilka sektorer som omfattas. Ramen bör utgå från beslut
1999/296/EEG om en övervakningsmekanism för utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i gemenskapen
samt från direktivet om stora förbränningsanläggningar.

—

Systemet bör minimera de negativa följderna av konkurrenssnedvridning och vara så flexibelt att de fördelar som
systemet till en början ger vissa parter inte skall bli
beständiga.

—

Systemet bör bygga på frivillighet, så att företag i de
sektorer som omfattas på gemenskapsnivå skall kunna
delta i systemet och dra fördel av det.

—

Man bör därför fastställa ett preliminärt men rimligt
datum för ikraftträdandet, t.ex. den 1 januari 2005.

—

Man bör också fastställa ytterligare ett villkor för att
systemet kan träda i kraft, nämligen att en viss minimiandel av en medlemsstats totala utsläpp teoretiskt sett
omfattas av systemet.

—

Det bör vara ett system som är öppet för frivilligt
deltagande från de kandidatländer som ingår i Kyotoprotokollets bilaga I och EES-länderna.

2.4.
Slutligen bör systemet vara ett komplement och inte
ersätta de enskilda medlemsstaternas åtgärder för att fullgöra
sina utsläppskvoter enligt ”överenskommelsen om delad
börda”.

3.
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3.2. Fråga 2
3.2.1. För de berörda sektorerna inom EU bör det alltså
finnas en enhetlig gemensam ram, vilket förutsätter att samtliga
företag i dessa sektorer ingår i systemet. Emellertid bör ordet
”obligatorisk” aldrig tolkas som en skyldighet att mot betalning
överlåta eventuella utsläppsrätter, särskilt inte om man anser
att marknadsvärdet är alltför lågt. Däremot kommer naturligtvis företagen att vara skyldiga att minska utsläppen till den
nivå som fastställs.
3.2.2. Rättssäkerheten måste garanteras genom att man
utarbetar vissa rättsliga minimivillkor för handeln. Ett första
steg skulle kunna vara att fastställa en inte alltför lång tidsfrist
för överlåtelse av utsläppsrätter mellan företag. Det skulle
bidra till att marknaden konsolideras och att mekanismerna
för utbud och efterfrågan börjar fungera tillfredsställande utan
att påverkas av en ovanligt liten transaktionsmängd.

3.3. Fråga 3
3.3.1. Även om ett system med aktiv anslutning eller aktivt
utträde teoretiskt sett skulle vara förenligt med den inre
marknadens krav (omvänd nationell diskriminering), skulle det
ha två nackdelar. För det första skulle företagen i en medlemsstat som inte ansluter sig till systemet hamna i en negativ
konkurrenssituation, och detta skulle förr eller senare leda till
att dessa måste få ersättning. För det andra skulle dessa
medlemsstater och företag inte få praktisk erfarenhet av att
tillämpa systemet innan det blir obligatoriskt i enlighet med
Kyotoprotokollet.

Särskilda kommentarer
3.4. Fråga 4

I detta avsnitt går kommittén igenom de frågor som kommissionen ställer i sin grönbok.

3.1. Fråga 1
3.1.1. Det krävs en enhetlig grund för att fastställa utsläppskvoterna för de olika företag som ingår i systemet. Därför kan
dessa kvoter fastställas endast i enlighet med de siffror för
energieffektivitet som fastställs genom BAT-kriterierna och
kan åtminstone i ett första steg endast tillämpas för anläggningar som omfattas av direktivet om stora förbränningsanläggningar.
3.1.2. Alltså skall systemet gälla de sektorer som omfattas
av direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och
begränsa föroreningar, under förutsättning att effektivitetsnormer enligt BAT-kriterierna har fastställts för dessa sektorer till
år 2005 och att anläggningarna omfattas av direktivet om
stora förbränningsanläggningar. Om effektivitetsnormer saknas skall industrin ha fastställt provisoriska utsläppsnormer
grundade på frivilliga överenskommelser inom Europa. Dessa
skall ha godkänts av Europeiska kommissionen och bland
annat bygga på ett internationellt benchmarkingsystem.

3.4.1. Det bör vara möjligt för en enskild medlemsstat att i
nationella handelssystem ta med ytterligare sektorer som inte
obligatoriskt omfattas av ett gemenskapssystem. Detta under
följande två förutsättningar:
—

Att man respekterar de fastställda metoderna för tillämpning av utsläppsrätter (beräknings- och kontrollmetoder)
för de sektorer som omfattas av gemenskapssystemet.

—

Att handeln med utsläppsrätter för dessa sektorer, som
ingår i det nationella systemet men inte harmoniserats
för hela gemenskapen, inte omfattas av några restriktioner
när det gäller möjligheten att sälja utsläppsrätterna till
företag i andra medlemsstater.

3.5. Fråga 5
3.5.1. BAT-kriterierna, som skall användas när man sätter
gränser för utsläppen för varje sektor/företag, är utformade på
ett sådant sätt att man inte behöver fastställa samlade kvoter
för varje sektor, eftersom sådana kvoter på gemenskapsnivå
eller nationell nivå skulle medföra oöverstigliga problem.
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3.6. Fråga 6

3.9. Fråga 9

3.6.1. Man kan föra ett liknande resonemang om tilldelningen av utsläppsrätter till enskilda företag. Faktum är att
tillämpningen av BAT-kriterierna möjliggör en tilldelning
grundad på tidigare utsläppsresultat (tidigare produktionsnivå
multiplicerad med effektiviteten i användningen av växthusgaser). För de kommande åren anpassas denna tidigare kvot till
BAT-nivåer som utgår från de verkliga produktionsresultaten.

3.9.1. Såväl övervakningsmekanismer som överträdelseförfaranden är teoretiskt sett tillräckligt effektiva. Emellertid
kan man behöva finjustera dessa system, särskilt genom att
förbättra systemen för tillståndsövervakning i kontrollfasen
och i synnerhet i kontrollfasen på EU-nivå. Man bör också
säkerställa att dessa mekanismer är fullständigt förenliga
med dem som kommer att utvecklas när man tillämpar
Kyotoprotokollet.

3.7. Fråga 7

3.9.2. Detsamma kan sägas om överträdelseförfarandena,
även om systemet med att väcka talan i EG-domstolen i
Luxemburg i allmänhet har en tillräckligt stor effekt på den
berörda medlemsstatens allmänna opinion. De böter som en
medlemsstat och inte ett konkret företag skall betala kan dock
få den verkan som grönboken eftersträvar om de är orimligt
höga.

3.7.1. Gemenskapens system har hittills utgått från ”downstream”-systemet eller utsläpp från punktkällor. Det verkar
nödvändigt och lämpligt att alla medlemsstater som ett led i
sina nationella program för att uppfylla ”överenskommelsen
om delad börda” i enlighet med Kyotoprotokollet gör en
ansträngning både i dessa sektorer och i de så kallade ”diffusa
sektorerna” för utsläpp av växthusgaser.
3.7.2. Det är emellertid inte möjligt att slå fast identiska
nivåer för de olika medlemsstaterna, eftersom det inte är
realistiskt med tanke på skillnaderna i de ekonomiska strukturerna.
3.8. Fråga 8
3.8.1. De tre system som tas upp (miljöskatt, frivilliga
miljöavtal samt handel med utsläppsrätter) kompletterar i
nämnd ordning varandra. Frivilliga avtal, åtgärder som går
längre än reglerna, innebär framsteg inom den berörda sektorn.
Miljöskatter, och i synnerhet beskattning av CO2-utsläpp
(förslag om energiavgift/ CO2), straffar diffusa utsläppskällor,
och genom det planerade återbetalningssystemet straffar det
även företag vars utsläpp överskrider gränsen enligt BATkriterierna. Handel med utsläppsrätter blir slutligen ett positivt
komplement som kan göra det lönsamt att minska de utsläpp
som överskrider BAT-kriteriernas gräns. Man måste emellertid
klargöra att dessa ökade insatser för att minska utsläppen inte
under några omständigheter får leda till en minskning av
återbetalningen genom miljöavgiften på energi/CO2, och detta
är också vad som sägs i det förslag till direktiv som rådet för
närvarande diskuterar.

3.10. Fråga 10
3.10.1. Under avsnitt 2 i detta yttrande uttalar kommittén
sig för en gemenskapsförordning, det vill säga ett instrument
som inte behöver införlivas i den nationella lagstiftningen för
att vara rättsligt bindande. Det är emellertid uppenbart att
många delar av detta system bör utformas av de nationella
eller lokala myndigheterna. En möjlig fördelning av uppgifterna skulle vara följande:
3.10.2. P å g e m e n s k a p s n i v å :
Definition av de allmänna bestämmelserna för tillämpning av
systemet: vilka sektorer som ingår, kontrollsystem, harmoniserade bestämmelser för börser som handlar med utsläppsrätter,
BAT-baserade kriterier för enskilda företags kvoter, samt
kontroll av uppgifter från medlemsstaterna.
3.10.3. P å n a t i o n e l l o c h l o k a l n i v å :
Tilldelning av utsläppsrätter till enskilda företag, övervakning
av utsläppen, fastställande av ytterligare sektorer som får
utsläppsrätter trots att de inte obligatoriskt omfattas av ett
gemenskapssystem.

Bryssel den 20 september 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

C 367/26

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

20.12.2000

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Mot en stadga om grundläggande
rättigheter i EU”
(2000/C 367/08)
Den 25 februari 1999 beslutade Ekonomiska och sociala kommittén att i enlighet med artikel 23.3 i
arbetsordningen utarbeta ett yttrande om ”Mot en stadga om grundläggande rättigheter i EU”.
Sektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna, som fick uppdraget att förbereda ärendet,
antog sitt yttrande den 25 juli 2000. Föredragande var Anne-Marie Sigmund och medföredragande Roger
Briesch.
Vid sin 375:e plenarsession den 20–21 september 2000 (sammanträdet den 20 september) antog
Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 122 röster för, 19 emot och 9 nedlagda röster.
1.

Inledning

1.1.
Europeiska rådet beslutade vid sitt möte i Köln den
3–4 juni 1999 att utarbeta en Stadga för grundläggande
rättigheter i Europeiska unionen. I slutsatserna från mötet
motiverar rådet detta med att det är nödvändigt att de
grundläggande rättigheternas ”utomordentliga betydelse och
räckvidd skall förankras på ett för medborgarna synligt sätt”.

1.3.
Både det tyska och det finska ordförandeskapet betonade vid flera tillfällen att denna stadga för de grundläggande
rättigheterna också borde vara ett instrument för att låta
medborgarna ”delta i Europa”, och att göra det tydligare för
dem vilka rättigheter de har. Självklart välkomnar kommittén
att organet — som numera bytt namn till konventet — skall
höra det civila samhällets organisationer. Med tanke på att
kommittén är den europeiska institution vars ledamöter enligt
fördraget har till uppgift att företräda de europeiska medborgarnas olika intressen (1) borde den involveras i processen i
högre utsträckning.

Enligt Europeiska rådet i Köln skall denna stadga
”1. omfatta rätten till frihet och jämlikhet samt grundläggande procedurrättigheter (Europeiska konventionen
om skydd av de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna och allmänna principer i
gemenskapsrätten),

1.4.
Konventets uppgifter har definierats genom mandaten
från Köln och Tammerfors. Fyra aspekter bör betonas:
—

Konventet är ingen regeringskonferens i den mening som
avses i fördraget om Europeiska unionen.

2. dessutom innehålla de grundläggande rättigheter som
endast tillkommer unionens medborgare,

—

Konventet har därför inte rätt att ändra unionens kompetens.

3. ta hänsyn till ekonomiska och sociala rättigheter,
sådana de ingår i Europeiska sociala stadgan och i
gemenskapens stadga om arbetstagares grundläggande
sociala rättigheter, såvida de inte endast motiverar mål
för unionens handlande”.

—

Europeiska rådet fastställde vidare att denna stadga skulle
utarbetas av ett ”organ bestående av företrädare för stats- och
regeringscheferna och för ordföranden i Europeiska kommissionen samt av ledamöter av Europaparlamentet och de
nationella parlamenten”.

Konventet har i uppdrag att utarbeta ett utkast till stadga
om grundläggande rättigheter inom ramen för unionens
verksamhetsområde. Vid utformningen av stadgan måste
konventet ta hänsyn till att stadgan skall kunna tillämpas
både inom ramen för fördraget om Europeiska unionen
och inom ramen för gemenskapsfördragen. Med andra
ord: Stadgan måste även gälla för avdelning V (GUSP) och
VI (polissamarbete och straffrättsligt samarbete) i EUfördraget. För kommittén är det mycket viktigt att
stadgan får denna omfattande giltighet, eftersom de
medborgerliga fri- och jämlikhetsintressena inte enbart
nämns i fördraget om Europeiska gemenskapen.

1.2.
Europeiska rådet i Tammerfors den 15–16 oktober
1999 fastställde slutligen den definitiva sammansättningen av
organet samt dess arbetsmetoder. För det senare kräver
Europeiska rådet att konsensusprincipen tillämpas genom att
endast ge ordföranden rätt att förelägga Europeiska rådet
utkastet till stadga då det ”kan godkännas av alla parterna”.

(1) Se art. 257 i EG-fördraget: ”Kommittén skall bestå av företrädare
för olika grupper inom det ekonomiska och sociala livet, särskilt
företrädare för tillverkare, jordbrukare, transportföretag, arbetstagare, köpmän, hantverkare, fria yrken och allmänna samhällsintressen.”
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Stadgan om de grundläggande rättigheterna riktar sig
därför till Europeiska unionens organ och inte till medlemsstaterna inom ramen för deras egna befogenheter.
Medlemsstaterna är dock bundna till stadgan om de
grundläggande rättigheterna när de använder eller genomför gemenskapsrätt.

1.5.
Europeiska rådet i Köln gjorde ingen tydlig definition
av stadgan om de grundläggande rättigheternas juridiska status.
I slutsatserna anges endast att Europeiska rådet ”tänker föreslå
Europaparlamentet och kommissionen att gemensamt med
rådet högtidligt utropa en stadga om grundläggande rättigheter
i Europeiska unionen som bygger på detta utkast. Därefter
skall det undersökas om och eventuellt på vilket sätt stadgan
skulle kunna tas in i fördragen”.
1.5.1. Konventets ordförande Roman Herzog klargjorde i
alla fall att ”konventet skall utforma stadgan med utgångspunkt
i antagandet att den kommer att få full laga kraft”. Europaparlamentet har sedan Spinelli-utkastet arbetat för att stadgan skall
få en sådan bindande kraft och underströk denna ståndpunkt
ytterligare i sin resolution av den 16 mars, genom att bland
annat tillkännage att det ämnade låta sitt godkännande av
stadgan om de grundläggande rättigheterna bero på om den
skulle få full laga kraft.
1.6.
Vad gäller innehållet i stadgan om de grundläggande
rättigheterna fastställde Europeiska rådet i Köln endast miniminormer, men har i sitt uppdrag uttryckligen gått längre än
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. I sitt
inledningstal till konventet preciserade Roman Herzog detta
på följande sätt: ”det är hög tid att utåt sett göra klart att
Europeiska unionen inte får ha mindre omfattande förpliktelser
gentemot medborgarna än vad medlemsstaterna erkänner i de
egna författningarna”.
1.6.1. Strukturen i listan över grundläggande rättigheter
som konventet skall utarbeta bygger dels på tanken att det
finns enighet kring en europeisk tredelning av de centrala
mänskliga rättigheterna (människovärde, självbestämmande
och jämlikhet) och dels på tanken att de grundläggande
rättigheterna är odelbara. Förteckningen tar upp
—

människans värdighet,

—

friheter,

—

jämlikhet,

—

solidaritet,

—

medborgerliga rättigheter,

—

rättskipning,

—

allmänna bestämmelser (1).

(1) Convent 47, Charte 4470/00, 14.9.2000.

2.
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Allmänna kommentarer

2.1.
Den europeiska integrationsprocessen inleddes av Robert Schuman för 50 år sedan som ett fredsprojekt. Det var
naturligt att först vidta åtgärder med ekonomisk tyngdpunkt,
som senare utvidgades till att gälla den sociala aspekten.
Europeiska unionen beskrivs idag som ett område med frihet,
säkerhet och rättvisa, där människan, medborgaren, skall stå i
centrum. I det här sammanhanget är utarbetandet av en stadga
för de grundläggande rättigheterna i EU en milstolpe i den
europeiska integrationsprocessen. Att utarbeta en stadga är att
formalisera det grundläggande avtalet för en unik och ny
politisk enhet. Det innebär också att man utrycker en idé som
vilar på en grund präglad av frivillighet, samarbete, demokrati
och icke-våld. Människor med lika rättigheter och skyldigheter
utvecklar en känsla av samhörighet, en gemensam identitet.
När en liknande katalog dessutom kommer till stånd med
största möjliga medverkan från medborgarsamhället, kommer
denna närhet till medborgarna också att bidra till att människorna inte ser rättsnormerna som regler påtvingade från ovan
som kan leda till bestraffning om man underlåter att följa dem,
utan att de förstår nödvändigheten av att acceptera det som en
personlig förpliktelse att följa dem.
2.2.
En stadga för de grundläggande rättigheterna som
bygger på begreppen etik, moral och solidaritet skall inte bara
formulera rättigheter och skyldigheter, utan också beskriva en
gemensam värdegrund. På så sätt stöder stadgan Europeiska
unionens utveckling från en rättsgemenskap till en värdegemenskap, inom vilken en europeisk identitet också kan
utvecklas. Härigenom kan stadgan bidra till att unionsmedborgarskapet inte längre enbart abstrakt ses som summan av alla
medborgarskap, utan upplevs som ett konkret mervärde. Den
förutsätter också att alla medborgare utövar sina rättigheter på
ett ansvarsfullt sätt inom ramen för ett organiserat civilt
samhälle som bygger på dialog och ömsesidig respekt för
medborgarnas fri- och rättigheter.

3.

Särskilda kommentarer

3.1. Stadgans innehåll
3.1.1. Av princip arbetar kommittén för att medborgerliga
och politiska rättigheter å ena sidan och sociala, ekonomiska
och kulturella grundläggande rättigheter å den andra inte kan
behandlas var för sig. I Europa är det vedertaget att de
grundläggande rättigheterna — som kan vara former av rätten
att försvara sig, rätten till skydd eller upphovsrätt — är
odelbara, sammanhängande och inbördes beroende. Enligt
kommitténs uppfattning vore en modern stadga om de
grundläggande rättigheterna otänkbar utan de sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna, och den skulle dessutom
stå i strid med mandatet från Köln.
3.1.2. Enligt det uppdrag konventet har fått får utformningen av stadgan för de grundläggande rättigheterna emellertid
inte förändra den rådande kompetensfördelningen mellan
gemenskaperna respektive Europeiska unionen och medlemsstaterna.
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3.1.3. Å andra sidan säger de grundläggande sociala rättigheterna i Europeiska unionens stadga om grundläggande
rättigheter inget om rättsaktens upphovsman — ett av Europeiska unionens organ eller en statlig myndighet — och
därmed inget om gentemot vem man kan göra anspråk på
dessa rättigheter eller på att principerna skall efterlevas. Att de
sociala rättigheterna och principerna tas med i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna leder i
enlighet med mandatet från Köln inte under några omständigheter till att gemenskapen eller Europeiska unionen får befogenheter som de inte redan innehar. Stadgan innebär endast
att rättsakterna från gemenskapens organ eller de rättsakter
som utfärdas av medlemsstaterna för att tillämpa gemenskapsrätten
—

skall respektera de sociala rättigheter som nämns i
stadgan,

—

inte får innefatta några åtgärder som inskränker den
nuvarande tillämpningen av principerna,

—

skall innehålla bestämmelsen om förbud mot diskriminering, särskilt beträffande genomförandet av de sociala
rättigheterna.

3.1.4. Kommittén varnar för att medborgarna kommer att
bli besvikna om man presenterar en stadga om de grundläggande rättigheterna för dem, vars rättigheter de inte kan göra
gällande och vars text de följaktligen måst uppleva som rent
retorisk. När det gäller möjligheten att hävda en rättighet i den
form som den presenteras här anges dock inget om på vilken
nivå — gemenskaps- eller medlemsstatsnivå — som rättigheten
kan göras gällande av de personer för vilka rätten gäller.
Särskilt på de områden där både gemenskapen och medlemsstaterna har befogenhet att agera måste detta ske inom
subsidiaritetsprincipens gränser (art. 5 i EG-fördraget) utan att
beslutet om stadgan om de grundläggande rättigheterna i
Europa ändrar på denna princip.
3.2.
Stadgans juridiska status En stadga om de grundläggande rättigheterna kan endast förverkligas då den är tydligt
formulerad och då det finns metoder för att genomföra den.
Av juridiska och politiska skäl anser kommittén att stadgan
om de grundläggande rättigheterna bör integreras i unionsfördraget under följande villkor:
—

I överensstämmelse med det mandat som gavs i Köln får
stadgan inte ändra gemenskapens befogenheter.

—

Skillnaden mellan å ena sidan direkt tillämpliga rättigheter, som individen kan kräva, och å andra sidan de
stadgade rättigheterna måste behållas. På så sätt bevaras
de befintliga befogenheternas rättsliga status (1).

(1) I detta sammanhang hänvisar kommittén till sitt yttrande av den
22.2.1989 i vilket den fastställer att ”Kommittén anser att de
verktyg och tillvägagångssätt skall användas som regleras i
Fördraget om den Europeiska ekonomiska gemenskapen för att
säkerställa att de sociala grundläggande rättigheterna värnas i
medlemsstaternas rättssystem”.

—
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Det måste följaktligen klart framgå att vissa principer
kräver att det fattas beslut om genomförandeåtgärder.

I huvudsak kommer det att bero på stadgans slutgiltiga innehåll
om den, eller delar av den, kommer att integreras i fördraget.
Innehållet i stadgan måste i huvudsak följa det mandat som
gavs i Köln. Stadgan för de grundläggande rättigheterna får
inte inskränka sig till att bli en högtidlig deklaration, utan
måste ge uttryck för ett äkta politiskt, socialt och medborgerligt
engagemang.
3.2.1. Tillkännagivandet om en europeiska stadga om de
grundläggande rättigheterna har väckt förväntningar och förhoppningar som inte får svikas. Invånarna i Europa kommer
lättare att förstå och ta till sig ”Medborgarnas Europa” om de
vet att de i detta Europa har rättigheter som de kan hävda,
men också skyldigheter att hålla sig till. På så sätt får
stadgan för de grundläggande rättigheterna en stor politisk
och kulturell betydelse vid sidan av sin juridiska betydelse.
3.2.2. Med en bindande stadga för de grundläggande rättigheterna får Europeiska unionen som ett område med frihet,
säkerhet och rättvisa, ytterligare en dimension i form av en
tydlig värdegemenskap som Europeiska unionen formellt
bekänner sig till. Både för den förestående utvidgningen
och för globaliseringen får ett sådant formellt erkännande
ytterligare betydelse.

3.3. Genomförande av stadgan för de grundläggande rättigheterna
3.3.1. Vad gäller genomförandet av stadgan finns det enligt
kommitténs uppfattning ytterligare en möjlighet. Stadgan
kan genomföras genom att de delar av de grundläggande
rättigheterna som konventet enats om förs in i EU-fördraget
som rättsligt bindande (se art. 6). Detta skulle innebära att
rådet i enlighet med artikel 7 skulle kunna vidta åtgärder mot
en medlemsstat som allvarligt och upprepade gånger bryter
mot de principer som nämns i artikel 6.1. I det här fallet krävs
det ingen prövning av EG-domstolen. Dessutom kan det vara
motiverat med en bindande föreskrift för integrering av övriga
grundläggande rättigheter i form av övervakning. Ett sådant
tillvägagångssätt står inte heller i motsats till principen om
att de grundläggande rättigheterna är odelbara, eftersom
kommittén anser att definitions- och revisionsförfarandet av
de grundläggande rättigheterna på europeisk nivå ändå måste
förbli en öppen process som tar hänsyn till aktuella tendenser. I
detta sammanhang hänvisas till så kallade ”nya” grundläggande
rättigheter (genteknik, bioetik, uppgiftsskydd osv.), som redan
nu till viss del finns med i EU-fördragen (rätt till skydd för
personuppgifter).
3.3.2. Enligt kommittén är det därför nödvändigt att,
tillsammans med det integrationsförfarande (”övervakning”)
som nämns i 3.3.1, fastställa ett öppet förfarande för den
framtida översynen av katalogen över de grundläggande
rättigheterna. Det skulle vara lämpligt om konventet fick
mandat att utarbeta ett utkast för ett sådant integrationsoch revisionsförfarande och lägga fram det för rådet. I
revisionsförfarandet skulle det också kunna ingå utvärderingsprogram som skall genomföras med bestämda tidsintervaller.
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3.3.3. Eftersom det ännu inte har fastställts i vilken form
stadgan om de grundläggande rättigheterna skall genomföras,
kan kommittén nu inte uttala sig i frågan om huruvida det
rättsliga skyddet är effektivt. Hit hör också diskussionen
om möjligheter att väcka talan (kollektiv talan, talan mot
överträdelse av de grundläggande rättigheterna, talan i det
allmännas intresse och talan i ärenden som rör yttrandefriheten) som under alla omständigheter är nödvändiga som
komplement vid sidan av de möjligheter som redan finns.
Kommittén förbehåller sig rätten att avge ett kompletteringsyttrande vid lämplig tidpunkt.
3.4. Stadgan för de grundläggande rättigheterna och det organiserade civila samhället
3.4.1. De grundläggande rättigheterna utvecklar sig i överensstämmelse med både den socioekonomiska och vetenskapliga utvecklingen. Kommittén ser därför mycket positivt på att
konventet i sitt förslag har tagit upp de så kallade ”nya”
grundläggande rättigheterna och i sin formulering går längre
än Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.
Det hade inte varit möjligt om unionen hade anslutit sig till
Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna,
vilket har föreslagits vid flera tillfällen. För övrigt har EGdomstolen redan påpekat att en sådan ratificering skulle kräva
att unionsfördraget ändrades.
3.4.2. I detta sammanhang välkomnar kommittén, med
hänvisning till mandatet från Köln, särskilt att konventet har
tagit upp begreppet om mänsklig värdighet i stadgan, vilket
ännu inte ingår i Europeiska konventionen om de mänskliga
rättigheterna. Konventet följer därmed inte bara FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna utan sänder också en
ur kommitténs synvinkel angelägen och nödvändig signal om
att stadgan utöver sin rättsliga betydelse också skall fungera
som en gemensam värdeskala i EU.
3.4.3. När det gäller det civila samhällets strukturer är
det av grundläggande betydelse att man vid sidan av de
gemensamma målen också erkänner och skyddar de grundläggande värdena och att aktörerna i det civila samhället respekterar dessa värden i en anda av dialog och ansvarstagande.
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3.4.4. Enligt kommitténs åsikt är föreliggande förslag till
stadga mycket lämpligt för utvecklingen av det organiserade
civila samhället. Stadgan kommer att kunna fungera som ett
rättsligt ramverk av filosofisk och systematisk art.
3.4.5. Redan 1996 betonade ”De vises kommitté” i sin
rapport ”För ett Europa med medborgerliga och sociala
rättigheter” (1) att ett Europa närmare medborgarna skulle
kräva en ”kollektiv process” för utformning av en ”tidsenlig
katalog över medborgerliga och sociala rättigheter och skyldigheter” som skulle omfatta ”ett brett spektrum av politisk,
ekonomisk och social sakkunskap”.
I detta sammanhang är det positivt att notera att konventets
arbetsdokument 47 (tredje stycket från slutet i ingressen) bland
annat — vid sidan av Europeiska konventionen om skydd för
de mänskliga rättigheterna — tar upp de sociala stadgor som
gemenskapen och Europarådet beslutat om.
3.4.6. Företrädarna för det civila samhället har deltagit
tillfälligt och mycket informellt i processen kring stadgans
utformning. Deras delvis ytterst konstruktiva yttranden har
inte samordnats vilket har lett till en dålig överskådlighet och
hindrat möjliga synergieffekter. Om en ”europeisk demokratimodell” skall kunna utvecklas måste det organiserade civila
samhället delta i processen på ett formellt och institutionaliserat sätt. Det är nödvändigt att bekräfta att demokratins
grundtanke är att skapa samförstånd och hantera skillnader.
Kommittén representerar det organiserade civila samhället på
europeisk nivå. Dess ledamöter står i omedelbar och ständig
kontakt med organisationerna i det civila samhället (2) och kan
därför med sin fackkunskap bidra till ett mervärde för projektet
i deltagandedemokratins anda. Kommittén består av företrädare för olika grupper inom det civila samhällets organisationsliv
och bör därför formellt betraktas som rådgivare i sådana
integrations- och granskningsförfaranden som överensstämmer med deras uppgifter.
(1) Kommissionen, GD V, ISBN 92-827-7697-2.
(2) Se Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, 22.9.1999, EGT
C 329, 17.11.1999, s. 30.

Bryssel den 20 september 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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BILAGA

till Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande
Konventets diskussionsdokument innehåller följande rubriker (1):

Artikel 1:

Mänsklig värdighet

Artikel 2:

Rätt till liv

Artikel 3:

Människans rätt till integritet

Artikel 4:

Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling

Artikel 5:

Förbud mot slaveri och tvångsarbete

Artikel 6:

Rätt till frihet och säkerhet

Artikel 7:

Respekt för privat- och familjelivet

Artikel 8:

Skydd av personuppgifter

Artikel 9:

Rätt att ingå äktenskap och rätt att bilda familj

Artikel 10:

Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

Artikel 11:

Yttrande- och informationsfrihet

Artikel 12:

Mötes- och föreningsfrihet

Artikel 13:

Frihet för konst och vetenskap

Artikel 14:

Rätt till utbildning

Artikel 15:

Fritt yrkesval

Artikel 16:

Näringsfrihet

Artikel 17:

Rätt till egendom

Artikel 18:

Rätt till asyl

Artikel 19:

Skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning

Artikel 20:

Likhet inför lagen

Artikel 21:

Icke-diskriminering

Artikel 22:

Kulturell, religiös och språklig mångfald

Artikel 23:

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Artikel 24:

Barnets rättigheter

Artikel 25:

Integrering av personer med funktionshinder

Artikel 26:

Arbetstagares rätt till information och samråd inom företaget

Artikel 27:

Förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder

Artikel 28:

Rätt till tillgång till arbetsförmedlingar

Artikel 29:

Skydd mot uppsägning utan saklig grund

Artikel 30:

Rättvisa och jämlika arbetsförhållanden

(1) Convent 47, se ovan.
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Artikel 31:

Förbud mot barnarbete och skydd av ungdomar i arbetslivet

Artikel 32:

Familjeliv och yrkesliv

Artikel 33:

Social trygghet och socialbidrag

Artikel 34:

Hälsoskydd

Artikel 35:

Tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Artikel 36:

Miljöskydd

Artikel 37:

Konsumentskydd

Artikel 38:

Rösträtt och valbarhet till Europaparlamentet

Artikel 39:

Rösträtt och valbarhet i kommunala val

Artikel 40:

Rätt till god förvaltning

Artikel 41:

Rätt till tillgång till handlingar

Artikel 42:

Ombudsmannen

Artikel 43:

Rätt att göra framställningar

Artikel 44:

Rörelse- och uppehållsfrihet

Artikel 45:

Diplomatiskt och konsulärt skydd

Artikel 46:

Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol

Artikel 47:

Presumtion för oskuld och rätt till försvar

Artikel 48:

Principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff

Artikel 49:

Rätt att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott

Artikel 50:

Räckvidd

Artikel 51:

De garanterade rättigheternas räckvidd

Artikel 52:

Skyddsnivå

Artikel 53:

Förbud mot missbruk av rättigheter
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av förordning (EG) (om ämnen som bryter ned ozonskiktet), när det
gäller referensåret för tilldelning av kvoter av klorfluorkolväten”
(2000/C 367/09)
Den 28 juli 2000 beslutade rådet att i enlighet med artikel 175 i EG-fördraget rådfråga Ekonomiska och
sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Ekonomiska och sociala kommittén beslutade att utse Sergio Colombo till huvudföredragande för att
förbereda kommitténs yttrande i ärendet.
Vid sin 375:e plenarsession den 20–21 september 2000 (sammanträdet den 20 september) antog
Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 64 röster för och 3 nedlagda röster.
1.

Kommissionens förslag

1.1.
Detta förslag syftar till att på en punkt ändra den
nyligen antagna förordning (EG) om ämnen som bryter ned
ozonskiktet (1). Förändringen berör det datum som anges
som utgångspunkt i den nya förordningen för att fastställa
tilldelningen av kvoter av klorfluorkolväten. Det föreslås att
kvoterna baseras på de senaste och mest representativa siffror

som finns att tillgå (dvs. uppgifter från 1999) i stället för på
uppgifter från 1996. Denna ändring skulle inte påverka de
totala kvantiteter av kolfluorkolväten som kan importeras och
skulle således inte få några negativa miljökonsekvenser. Att
behålla 1996 som referensår skulle enligt kommissionen
kunna betraktas som godtyckligt och kunna leda till brott mot
principen om icke-diskriminering.
2.

( 1)

Denna förordning, som ännu inte publicerats i EGT, kommer att
ersätta förordning (EG) nr 3093/94.

2.1.

Allmänna kommentarer
Kommittén godkänner kommissionens förslag.

Bryssel den 20 september 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 ändring av förordning (EG) (om ämnen som bryter ned ozonskiktet), när det
gäller dosaerosoler och läkemedelspumpar”
(2000/C 367/10)
Den 28 juli 2000 beslutade rådet att i enlighet med artikel 175 i EG-fördraget rådfråga Ekonomiska och
sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Ekonomiska och sociala kommittén beslutade att utse Sergio Colombo till huvudföredragande för att
förbereda kommitténs yttrande i ärendet.
Vid sin 375:e plenarsession den 20–21 september 2000 (sammanträdet den 20 september) antog
Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 63 röster för och 2 nedlagda röster.
1.

Kommissionens förslag

1.1.
Förslaget syftar till att på två punkter ändra den
nyligen antagna förordningen (EG) om ämnen som bryter ned
ozonskiktet (1). Anledningen till att man utarbetat förslaget är
att det i de sista skedena av förfarandet för antagande har
uppstått två fel i texten till den nya förordningen. Det

ena gäller export till utvecklingsländer av dosaerosoler som
innehåller klorfluorkarboner (CFC) och det andra export av
läkemedelspumpar som innehåller klorfluorkarboner. Enligt
kommissionen var inte avsikten med förordningen att förbjuda
export av sådana produkter som av hälsoskäl fortfarande
behövs i dessa länder. Därför bör förordningen ändras.
2.

(1) Denna förordning, som ännu inte offentliggjorts i EGT, kommer
att ersätta förordning (EG) nr 3093/94.

2.1.

Allmänna kommentarer
Kommittén godkänner kommissionens förslag.

Bryssel den 20 september 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och och
rådets direktiv om allmän produktsäkerhet”
(2000/C 367/11)
Den 24 juli 2000 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget rådfråga Ekonomiska och
sociala kommittén om ”Europaparlamentets och rådets förslag till direktiv om allmän produktsäkerhet”.
INT-sektionen (inre marknaden, produktion, konsumtion), som ansvarat för kommitténs arbete i frågan,
antog sitt yttrande den 19 juli 2000. Föredragande var Alma Williams.
Vid sin 375:e plenarsession (sammanträdet den 20 september 2000) antog Ekonomiska och sociala
kommittén följande yttrande med 78 röster för och 4 nedlagda röster.
1.

Inledning

1.1.
Det ursprungliga direktivet om allmän produktsäkerhet
trädde i kraft i juni 1994. Det var en följd av en rad särdirektiv,
till exempel direktivet om leksakers säkerhet, och var grundat
på behovet av en ”hög skyddsnivå”. Konsumenthälsa och
konsumentsäkerhet har sedan dess kommit att bli en av de nya
politiska prioriteringarna i Europeiska unionen.

1.2.
I artikel 16 i direktivet om allmän produktsäkerhet
från år 1994 står det att rådet skall ”avgöra om detta direktiv
skall justeras, särskilt i fråga om en utvidgning av dess
räckvidd” samt nödsituationer. Rådets direktiv skulle utformas
efter en rapport från kommissionen som förväntades vara klar
1998 och som skulle samla de erfarenheter som gjorts samt
ge lämpliga förslag till förbättring.

införts i kommissionens dokument. Denna praktiska utformning är förhoppningsvis mer bekant för alla parter som är
inblandade i tillämpningen eller genomförandet av lagstiftning
om produktsäkerhet, inklusive kandidatländerna.

1.5.
Även om kommissionens ursprungliga angreppssätt i
stort sett är riktigt, är vissa av de föreslagna ändringarna för
omfattande och behöver klargöras när de skall överföras till
genomförbara förslag.

2.

Allmänna kommentarer

2.1. Vad det nya direktivet om produktsäkerhet syftar till
1.3.
Olyckligtvis var inte rapporten klar i utsatt tid, vilket
gjorde att kommittén reagerade kraftfullt: I december 1999
producerade ESK i en anda av konstruktiv kritik ett initiativyttrande (1). I yttrandet påpekades att sedan direktivet först trädde
i kraft har den inre marknaden upprättats, och dessutom har
stora förändringar, betydande utveckling och avsevärda kriser
inträffat. Dessa förändringar måste man ta hänsyn till. Kommittén medger dock att förseningen delvis berodde på den
ovanligt stora mängd omfattande konsultationer, översyner
och utvärderingar som kommissionen hade satt igång, särskilt
rapporten som producerades av Centre du Droit de la Consommation vid universitetet Louvain-la-Neuve.

1.4.
På det hela taget välkomnar kommittén kommissionens försök att förhindra att produkter med säkerhetsbrister
kommer ut på marknaden, men har vissa reservationer beträffande det nya förslaget. Kommissionen har inte velat producera
en helt ny text utan i stället omarbetat det ursprungliga
direktivet. Sålunda har det tidigare direktivets struktur använts,
och ändringar, tydligt markerade med understrykningar, har

(1) ESK:s yttrande: EGT C 51, 23.2.2000, s. 67.

2.1.1. Direktivet berör produkter som är avsedda att användas av konsumenter eller som troligtvis kommer att användas
av konsumenter. Det berör endast sådana tjänster som är
direkt förknippade med tillhandahållandet av produkten. Det
är produkten som är det centrala (exempelvis när det gäller
hyrda varor).

Tjänsterna innefattar i synnerhet sådant som montering,
installation och underhåll av produkten. När det gäller tjänster
i allmänhet avser kommissionen att behandla säkerhetsfrågor
i samband med den olikartade tjänstesektorn separat, antingen
i form av ett allmänt regelverk eller genom lagstiftning på
särskilda områden. Tjänster kommer dock i princip inte att
behandlas i direktivet om produktsäkerhet.

2.1.2. Det grundläggande syftet med direktivet om produktsäkerhet är oförändrat: produkter som säljs skall vara säkra.
Den plikt som varje producent och distributör har, är att
tillhandahålla produkter som under normala och rimligt
förutsebara användningsförhållanden inte innebär någon risk,
eller endast minimirisker som är förenliga med användningen
av produkten.
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2.1.3. Direktivet gäller även fortsättningsvis alla konsumentvaror utom begagnade produkter som antingen säljs som
antikviteter eller skall renoveras före användning. Alla andra
typer av begagnade varor omfattas av direktivet. Mat omfattas
också, om den inte faller under särskilda föreskrifter.

2.1.4. De större förändringarna i förhållande till det ursprungliga direktivet rör följande ämnen: definitioner, omfattning, standardernas och standardiseringsorganens ökade roll,
tillbakadragande av produkter, återkallande och förbud mot
export av farliga produkter, snabbt informationsutbyte i akuta
situationer, samordning och samarbete mellan verkställande
myndigheter samt upprättandet av en lämplig normgivningskommitté och av ett nätverk för produktsäkerhet.

2.1.5. Kommissionen vill förstärka den nuvarande ordningen, det vill säga ge större juridisk säkerhet genom att klarlägga
och förenkla texten och genom att ta bort motsägelser och
oklarheter. Kommittén är enig med kommissionen om att ett
sådant förtydligande är viktigt: Louvain-la-Neuve-rapporten,
vars analys av de praktiska tillämpningarna avslöjade utbredda
brister när det gäller genomförandet av det gällande direktivet,
påpekade att det krävdes en examen i europeisk juridik för att
förstå mycket av det ursprungliga direktivet.

2.1.5.1. Kommittén frågar sig om kommissionens nya
förslag om försiktighetsprincipen (som inte omnämns i den
nya texten till direktivet) strider mot idén med rättssäkerhet.
När vetenskaplig bevisning saknas eller inte ger tillräcklig
ledning kan försiktighetsprincipen åberopas. På så vis kan
förbud införas när det föreligger en potentiell risk för allvarlig
skada på människor. Avsikten är att se till att eventuella risker
kontrolleras med vederbörlig noggrannhet även om juridisk
osäkerhet föreligger. Förutsättningen måste vara att det alltid
finns en viss risk.

2.1.6. Kommittén är enig med kommissionen när det gäller
tonvikten på öppenhet och rättvisa, så att de som försöker
producera och sälja farliga varor inte längre skall ha en orättvis
fördel gentemot konkurrenter som accepterar de kostnader
som det medför att göra produkterna säkra.

3.

Särskilda kommentarer

3.1.
Kommissionen grupperar på ett praktiskt sätt de
22 artiklarna, som följs av åtskilliga förklarande bilagor, i
följande sju lätt förändrade kapitel:

C 367/35

—

Syfte, räckvidd och definitioner

—

Allmänt säkerhetskrav, kriterier för bedömning av överensstämmelse och Europastandarder

—

Tillverkarnas övriga förpliktelser och distributörernas
förpliktelser

—

Medlemsstaternas särskilda förpliktelser och befogenheter

—

Utbyte av information och situationer som kräver ett
snabbt ingripande

—

Kommittéförfaranden

—

Övriga bestämmelser och slutbestämmelser

3.1.1. Kommittén noterar den mycket långa förklarande
inledningen (tjugo sidor) och bakgrundens speciella betydelse
(beaktandemeningen har 39 satser). Dessa satser är i allmänhet
substantiella och mindre juridiska till tonen än de artiklar som
senare följer. Vissa innehåller punkter som inte omnämns i
något av kapitlen: till exempel gäller det nya förslaget alla
produkter oavsett försäljningsteknik, däribland distansförsäljning och elektronisk handel (7).
3.1.1.1. Denna inledning är ett viktigt referensdokument,
men det är inte lätt att använda som sådant. Det är svårt att
följa texten i förslaget och samtidigt konsultera inledningen.
Faktum är att inledningen mycket väl hade kunnat använda
kapitelnamnen som rubriker. Det hade också varit lämpligt
om man tydligt hade markerat när referenserna hänvisar till
det ursprungliga direktivet och när de hänvisar till den nya
versionen.

3.2. Kapitel I — Syfte, räckvidd och definitioner (artikel 1 och 2)

3.2.1. I artikel 16 i det ursprungliga direktivet påpekades
möjligheten att utöka räckvidden för artikel 1. Kommittén
välkomnar de framsteg som har gjorts när det gäller att
förtydliga texten. Texten orsakade tidigare osäkerhet, meningsskiljaktigheter och bristande medvetenhet om de praktiska
tillämpningarna. Förhållandet mellan särdirektiven och direktivet om allmän produktsäkerhet, som ger konsumenterna ett
skyddsnät, är nu mycket klarare. Kommittén anser emellertid
att man bör förtydliga formuleringen ”aspekter som rör
konsumentproduktsäkerheten under rimligen förutsebara användningsförhållanden” i artikel 2(a) för att denna i praktiken
skall kunna fungera som hållpunkt för producenterna. Det
reviderade förslaget syftar till att skydda människor även om
det finns luckor i de särskilda föreskrifter för produktsäkerhet
som har fastställts för att avlägsna tekniska handelshinder. Det
är kort sagt av största vikt att alla produkter som konsumenter
kan förväntas använda omfattas. Direktivet om allmän produktsäkerhet måste fylla eventuella luckor som behöver åtgärdas i särdirektiven för att garantera fullgott skydd.
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3.2.1.1. Kommittén vill även att man klargör vilken ställning grundläggande nyttigheter, t.ex. elektricitet, skall ha —
det vill säga om de skall räknas som produkter — och föreslår
att man hänvisar till direktivet om konsumentgarantier och
direktivet om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister.

3.2.2. Kommittén påpekar att vissa produkter som ursprungligen avsetts och tillhandahållits för yrkesmässig användning kan komma att övergå till den inhemska marknaden.
Övergången kan ske som ett resultat av konsumentefterfrågan
eller försäljningsstrategier. I båda fallen finns det en förutsebar
möjlighet att produkter till slut används av personer som
saknar yrkesmässig kunskap och erfarenhet. Bland sådana
produkter finns i dag laserpennor, motorsågar och annan
specialiserad hobbyutrustning, och även färger och bekämpningsmedel. Kommittén påpekar därför att producenter och
distributörer måste vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder
när man paketerar och märker sina varor så att tydliga
instruktioner och varningar finns, om produkten skulle användas av icke-yrkesmän.

3.2.3. Kommittén stöder åsikten att äldre personer som
konsumenter är en särskild riskgrupp, men beklagar att dess
andra förslag har utelämnats, det som gällde att man även
skulle ta hänsyn till handikappades behov när så är möjligt.

3.2.4. Kommissionen lägger till en ny definition när det
gäller de behöriga, av medlemsstaterna utsedda myndigheter
som skall utföra de uppgifter som föreslås. Tidigare har
varken europeisk eller nationell lagstiftning innehållit krav på
producenter och distributörer att informera dessa myndigheter
om återkallanden av produkter.

3.2.5. Kommissionen definierar nu ”återkallande”, men inte
”tillbakadragande”, troligtvis beroende på språkliga problem i
samband med översättningen. En tydlig skillnad bör dock
göras mellan dessa två möjliga åtgärder för att hantera
farliga produkter. Det första steget (”tillbakadragande”) är det
reglerade avlägsnandet av de aktuella varorna från varuhus,
lager och fabriker. Det andra steget (”återkallande”) är ett
återtagande av varor som redan har köpts och som används
av konsumenter. Detta steg är en sista utväg och utförs av
distributörer och producenter. Vid oacceptabelt höga säkerhetsrisker är det viktigt att varna konsumenterna, så att även
de kan vidta de åtgärder som krävs.

3.2.6. Kommittén understryker den nya betydelse som
ordet ”risk” nu har fått och som i ökad utsträckning används i
samband med riskbedömning och riskhantering. Det finns
visserligen ingenting som är helt riskfritt, men konsumenter
accepterar risker endast på grund av de potentiella fördelar
som produkter kan medföra. Det måste göras klart att
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acceptansen beror på föränderliga attityder i samhället, och att
det varierar vilken risknivå folk är beredda att tolerera.
Förväntningarna på säkerhetsnivån ökar ständigt.

3.2.7. Kommittén föreslår att artikel 2 också skall innehålla
krav på säker och miljömässigt acceptabel kvittblivning av
produkter (till exempel lysrör, sprayflaskor, isoleringsmaterial
och elektroniskt avfall). Trots det är kommittén på det klara
med att miljöaspekter inte omfattas av direktivet om allmän
produktsäkerhet, eftersom de redan omfattas av lagstiftning på
nationell nivå och EU-nivå.

3.3. Kapitel II — Allmänna säkerhetskrav, bedömning av överensstämmelse och standarder

3.3.1. Standarder är en viktig del av konsumentskyddet,
under förutsättning att det finns skyddsklausuler i de fall där
en standard inte erbjuder ett tillräckligt skydd. Kommittén
välkomnar därför förslaget om att stärka de roller som de
europeiska standarderna och ”standardorganisationerna” har
genom att skapa en överensstämmelse mellan produkterna
och de allmänna säkerhetsföreskrifterna i direktivet om allmän
produktsäkerhet. De produkter som är viktigast ur säkerhetshänseende för konsumenten måste prioriteras.

3.3.2. Kommittén betonar behovet av att klargöra de
europeiska standardernas ställning. Det måste finnas en sammanhängande integration av nationella standardsystem och en
otvetydig tolkning av de informella standardernas roll, som
t.ex. tekniska specifikationer. Kommittén konstaterar att det är
leverantörens ansvar att styrka säkerhetsanspråkens grund när
en produkt inte uppfyller alla standarder men ändå anses vara
säker. Leverantörer kan också använda andra metoder för att
uppfylla gällande standarder om de därigenom uppnår högre
säkerhetsnivåer än det normala förfarandet erbjuder. Om
anspråken inte underbyggs blir leverantörerna emellertid ansvariga vilket redan anges i EU-lagstiftning om produktsäkerhet
och vilseledande reklam. Kommittén betonar att den svaga
ställning som de europeiska standarderna har för närvarande
påverkar deras förmåga att främja en harmonisering av inre
marknaden.

3.3.3. Kommittén menar att det på en global marknad finns
ett ökat behov av samarbete med Internationella standardiseringsorganisationen.

3.3.4. Europeiska standardiseringsorgan måste ges tillräckliga resurser för att de skall kunna öka sin produktionstakt och
garantera en hög kvalitet. Dessutom behövs det en verklig
konsumentrepresentation. Det är viktigt att komma ihåg att
det av de befintliga allmänna ramvillkoren redan framgår att
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alla intressegrupper — inklusive konsumenterna — kan delta
i standardiseringen. För att ekonomiskt svaga organisationer
skall kunna delta måste deras kostnader för deltagande avskaffas.

3.3.5. Språket som standarderna skrivs på är oundvikligen
tekniskt. Därför måste man tänka särskilt på att skriva texter
som är enkla och lättförståeliga.

3.4. Kapitel III — Andra förpliktelser för tillverkare och distributörernas åligganden

3.4.1. Artikel 5 innehåller de skyldigheter tillverkare och
distributörer har att förse konsumenter med information och
varningstexter som gör det möjligt att bedöma vilka risker som
normal användning av en viss produkt medför. Kommittén är
emellertid bekymrad över att sådan information fortfarande
inte alltid är lätt att förstå och använda, oavsett om den
presenteras i ord, diagram eller bilder.
3.4.1.1. Kommittén pekar på vikten av att relevant säkerhetsinformation ingår i alla sorters elektronisk handel eller
distansförsäljning.
3.4.1.2. Kommittén välkomnar det nya, tydligare och mer
konsekventa kravet på att farliga produkter skall dras tillbaka
från marknaden och i värsta fall återkallas från konsumenterna.
I båda fallen beror åtgärdens framgång på möjligheten att
spåra produkternas ursprung. För att lyckas med spårningarna
kommer leverantörerna att vara beroende av effektiva ledningssystem som backas upp av lämpliga förteckningar och information.
3.4.1.3. Med beaktande av de skillnader som finns mellan
medlemsstaterna när det gäller effektiv kontroll och tillämpning godkänner kommittén det nya kravet på samarbete
mellan behöriga myndigheter, tillverkare och leverantörer.
Både tillverkare och leverantörer skall informera myndigheterna om vilka åtgärder de har vidtagit för att motverka oacceptabla risker för konsumenterna. Kommittén anser att detta
redan sker på frivillig grund. Kommittén betonar att det
ligger i både producenternas och de behöriga myndigheternas
intresse att hålla byråkratin på en miniminivå.

3.5. Kapitel IV — Medlemsstaternas särskilda förpliktelser och
befogenheter

3.5.1. Kommittén framhåller behovet av omfattande marknadsövervakning och tillämpning av regler. Sådant arbete
utförs av de behöriga myndigheter som varje medlemsstat
utnämner. Myndigheternas utökade roll beskrivs i artikel 7.
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Framgången är beroende av samarbete och samordning. Både
utifrån inre marknadens och konsumenternas perspektiv bör
man snarast uppnå en enhetlig tillämpning i medlemsstaterna.

3.5.1.1. Kommittén ifrågasätter logiken i att definiera de
behöriga myndigheternas funktion i artikel 6 när deras särskilda betydelse finns omnämnd redan i artikel 5 i kapitel III. Fler
detaljer behövs om myndigheternas behörigheter och hur de
förhåller sig till varandra.

3.5.1.2. Kommittén menar att medlemsstaterna skall garantera att de behöriga myndigheternas resurser ökas i den
utsträckning som är nödvändig för att de skall kunna genomföra sina åtaganden.

3.5.1.3. Kommittén noterar att kommissionen har för
avsikt att grunda ett nätverk för europeisk produktsäkerhet.
Följaktligen undrar den om detta nätverk kommer att ingå i den
existerande Samarbetsgruppen för europeiska myndigheter,
säkerhet för konsumentprodukter (Prosafe), som tar fram en
databas med agenturer som ansvarar för produktsäkerhet.
Kommittén anser att det är viktigt att ta vara på den erfarenhet
som Prosafe har och hävdar att den genom lämplig finansiering
skulle kunna utgöra grunden för det nya nätverket med
beaktande av utökad aktivitet och fler medlemmar.

3.5.2. Med hänsyn till det faktum att regler utan påföljder
har dålig effekt välkomnar kommittén behovet av effektiva,
proportionerliga och avskräckande straff som skall utdömas
av medlemsstaterna, vilka skall informera kommissionen om
sina åtgärder.

3.6. Kapitel V — Informationsutbyte och RAPEX (förfaranden vid
användande av RAPEX anges i bilaga 2)

3.6.1. Kommittén konstaterar att matrapporter för närvarande görs med Systemet för snabbt informationsutbyte
(RAPEX). I framtiden kommer dessa att sortera under myndigheten för livsmedelssäkerhet. Tills myndigheten är formellt
inrättad kommer rapporteringen att göras i enlighet med
förfarandet kring allmän produktsäkerhet.

3.6.2. Kommittén anser att allvarliga och omedelbara risker
kräver ett snabbt ingripande och att genomförandet inte alltid
har skett på ett lämpligt sätt, främst för att omständigheterna
har varit begränsande. Snabb tillgång till riktig information är
nödvändig i en nödsituation. Kommittén ser därför positivt på
kommissionens förslag till förbättringar av RAPEX, särskilt när
det gäller att ta fram tydliga och detaljerade uppgifter om
en anmäld produkt och mekanismerna för uppföljning av
anmälningar som gjorts av medlemsstaterna.
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3.6.2.1. Kommittén skulle välkomna att RAPEX tar hänsyn
till ytterligare statistisk information från gemenskapssystemet
för information om olyckor i hemmet och på fritiden (EHLASS). EHLASS tillhandahåller detaljerad information om
skador i vilka produkter är inblandade.

offentliggöras i form av information om vilken typ av risk som
produkten förknippas med och vilka åtgärder som vidtagits
för att klara av en nödsituation. Denna åtgärd kommer att
bidra till att öka förtroendet från konsumenterna som inre
marknadens framgång är beroende av.

3.6.2.2. Kommittén rekommenderar också att både RAPEX
och EHLASS utökas för att skapa ett världsomspännande
informationsutbyte som garanterar ett bättre konsumentskydd.

3.8.1.1. Öppenheten måste dock balanseras mot behovet
av att respektera yrkeshemligheter.

3.6.3. Kommittén välkomnar kommissionens förslag om
att förbjuda export av produkter som har blivit återkallade
från marknaden till länder utanför EU förutom i undantagsfall
som godkänts och accepterats av kommissionen.
3.7. Kapitel VI — Kommittéförfarandena
3.7.1. Kommittén noterar att av den tidigare kommittén
för nödsituationer omvandlas till en ny kommitté för reglering
av produktsäkerhet för att skydda konsumenterna. Kommissionen föreslår emellertid också en rådgivande kommitté med
samma ansvarsområde i enlighet med det nätverk för europeisk
produktsäkerhet som skisseras i artikel 9. Kommittén är
förvirrad när det gäller dessa tre organs roller och undrar om
det inte skulle vara mer effektivt med ett enda produktsäkerhetsutskott med hänsyn till behovet av samordnade åtgärder.
3.8. Kapitel VII — Övriga bestämmelser och slutliga bestämmelser
3.8.1. Kommittén välkomnar det faktum att information
om risker för människors hälsa och säkerhet kommer att

3.8.2. Kommittén ser positivt på kommissionens avsikt att
var tredje år framställa en rapport om tillämpningen av
den nya allmänna produktsäkerheten. Det blir en del i en
kontinuerlig övervakningsprocess i en tid präglad av snabba
förändringar.
3.8.3. Med hänsyn till det pågående arbetet med konsumentsäkerhet anser man att både kommittén, rådet och
parlamentet skall få en kopia av rapporten.
4.

Slutsats

4.1.
Ett effektivt, nyreviderat direktiv om allmän produktsäkerhet är nödvändigt, men det måste omsorgsfullt göras
tydligare och enklare så att det erbjuder en större visshet såväl
för alla som ansvarar för att det genomförs som för de som
gynnas av den trygghet det innebär. Det är en viktig skyddande
åtgärd för konsumenter som minskar riskerna för skador och
dödsfall och återställer förtroendet som har minskat på grund
av en rad incidenter den senaste tiden. Direktivet är också
viktigt för tillverkare och leverantörer eftersom det för dem
innebär en tydlig rättslig ram för alla försäljningsaktiviteter när
det gäller principerna om rättvisa inom handel och konkurrens
på inre marknaden.

Bryssel den 20 september 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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BILAGA
till Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande
Följande avsnitt ur sektionens yttrande fick mer än en fjärdedel av rösterna men ströks ändå till förmån för ändringar
som plenarförsamlingen godkände:
Punkt 3.2.1
Stryk sjätte meningen:
”Direktivet om leksakers säkerhet täcker till exempel inte alla säkerhetsaspekter: akustiska och kemiska faror är
utelämnade eftersom de täcks av det befintliga direktivet för allmän produktsäkerhet.”
Resultat av omröstning
För: 29, emot: 20, nedlagda röster: 16
Punkt 3.6.3
Stryk andra meningen:
”Sådana förbud får bara införas när förfaranden som kommissionen tagit initiativ till har blivit godkända.”
Resultat av omröstning
För: 35, emot: 26, nedlagda röster: 16.
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning om ändring
av förordning (EEG) nr 2759/75 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött”
(2000/C 367/12)
Den 27 april 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 6 september 2000. Föredragande var Jean-Paul Bastian.
Vid sin 375:e plenarsession den 20–21 september 2000 (sammanträdet den 20 september) antog
Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 64 röster för, 7 röster emot och 4 nedlagda
röster.

1.

Inledning

1.1.
EU:s marknad för griskött kännetecknas av sina svängningar. Perioder då en balanserad marknad ger tillfredsställande
priser följs av perioder med ett alltför stort utbud som leder
till mycket låga priser. ESK har noterat att dessa svängningar
har förändrats på så sätt att kriserna har blivit djupare och
långvarigare. Förklaringen till detta är att svinuppfödarna
specialiserat sig alltmer för att bli effektivare och öka sin
konkurrenskraft. Denna specialisering medför att uppfödarna
inte på samma sätt som tidigare kan anpassa sig under kriser
på marknaden, i och med att svinuppfödningen utgör deras
enda inkomstkälla. Gemenskapens produktion av griskött har
alltså svårare att följa marknadens svängningar, även när
priserna är mycket låga. En annan aspekt är att krisen kan
fördjupas av oförutsägbara händelser som sjukdomar eller att
exportmarknader plötsligt stängs.

—

1.3.
En sådan kris hotar många uppfödares likviditet,
särskilt de mest utsatta, som de som nyligen gjort investeringar
eller de unga uppfödare som nyligen startat sin verksamhet.
Man kan också se en tydlig strukturell utveckling i grisköttssektorn, och denna utveckling har påskyndats av den senaste
krisen. Produktionen har koncentrerats till ett allt mindre antal
uppfödare och de minsta uppfödningsanläggningarna har
försvunnit. Man ser också hur de mest utsatta uppfödningsanläggningarna köps upp av stora ”industrigrupper” där uppfödaren blir ”löntagare” i livsmedelsindustrin och förlorar sin
självständighet och sin identitet som uppfödare.

2.
1.2.
Svinuppfödarna i EU har nyligen upplevt en kris utan
tidigare motstycke, och den utgör ett bra exempel på att
svängningarna har blivit större. Faktum är att EU:s genomsnittliga produktionspriser sjönk med 27 % under 1998 och med
6 % under 1999. De nådde därmed lägre nivåer än någonsin
och låg helt klart under produktionskostnaderna. Att denna
kris var ovanligt långvarig och djup kan förklaras av följande
faktorer, som ökade de kända effekterna av grisköttsmarknadens ”naturliga” svängningar:

—

Följderna av svinpestepidemierna 1997, som nu är över
men fortfarande utgör ett hot.

—

Överproduktionen inom EU och internationellt, som är
en följd av att specialiseringen och produktionskapaciteten ökat i EU och USA.

Den ryska krisen i augusti 1998, då rubeln tillfälligt inte
var att konvertibel och man därför tillfälligt stoppade
EU:s export av griskött och bearbetade produkter till detta
land.

Kommissionens förslag

2.1.
I sitt förslag om ändring av förordning nr 2759/75 om
den gemensamma organisationen av marknaden för griskött
föreslår kommissionen att man inrättar en utjämningsfond
som gör det möjligt att stabilisera svinuppfödarnas inkomster.
Detta förslag är en följd av den kris som drabbade svinuppfödningen hårt 1998–1999, eftersom kommissionen inser att
kriserna under de senaste åren har blivit djupare och hotar
svinuppfödarnas likviditet.

2.2.
—

Förslaget går huvudsakligen ut på följande:
Medlemsstaterna tillåts inrätta utjämningsfonder på sitt
territorium. Uppfödarnas, producentorganisationerna
och de kollektiva organisationernas deltagande i fonden
sker på frivillig basis och omfattar minst fem år.
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—

Utjämningsfonderna skall finansieras av uppfödarna själva genom att en avgift per slaktsvin tas ut. Medlemsstaten
får bevilja ett successivt minskande startstöd. För att
fonderna skall förfoga över tillräckliga medel för att
utjämningskassan skall fungera får de låna pengar av
banker eller av offentliga och privata institutioner på
marknadsmässiga villkor.

—

Regleringsmekanismen omfattar två delar, nämligen en
avgiftströskel som anger när avgifterna per slaktsvin
under produktion kan tas ut och en utbetalningströskel
som anger när ett belopp per slaktsvin kan beviljas
uppfödarna. Dessa trösklar fastställs med hänsyn till
marknadspriset på slaktkroppar av gris av standardkvalitet i den berörda medlemsstaten, produktionskostnaderna
i landet, fondernas ekonomi och situationen på marknaden för griskött inom gemenskapen.

—

—

Utjämningsfonderna får avpassa de belopp som beviljas
för varje slaktsvin liksom antalet stödberättigande svin
per uppfödare med hänsyn till svinuppfödningsanläggningarnas omfattning och struktur i varje medlemsstat.
Även den avgift som tas ut får avpassas.
Om en fond måste börja en utbetalningsperiod utan att
ha tillräckliga medel får den berörda medlemsstaten
bevilja räntefria lån. Fonden måste återbetala lånen i dess
helhet. Om utjämningsfonderna förfogar över tillräckliga
medel kan uttagandet av avgifter tillfälligt upphöra.

—

Vid anslutning till fonden måste uppfödaren förbinda sig
att inte öka det antal platser som han eller hon förfogar
över för produktion av slaktsvin. Kommissionen kan
dock tillåta att medlemsstaterna beviljar undantag från
denna skyldighet om framtidsutsikterna på marknaden
medger detta.

3.

Allmänna kommentarer

3.1.
Kommittén har tagit del av kommissionens förslag
till förordning, som medger att medlemsstaterna inrättar
utjämningsfonder för svinuppfödarna. Kommittén anser att
detta förslag utgör ett första steg mot att inrätta kompletterande instrument för att styra marknaden och ge uppfödarna stöd
under kriser. Förslaget öppnar debatten i en sektor där den
gemensamma organisationen av marknaden nästan inte har
utvecklats alls sedan den inrättades.

3.2.
Kommittén inser att kommissionens syfte är att hjälpa
svinuppfödarna igenom de allt svårare kriserna i sektorn och
stabilisera deras inkomster genom att inom ramen för den
gemensamma organisationen av marknaden för griskött införa
ett komplement till dagens system för styrning av marknaden.
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Kommittén tycker emellertid inte att förslaget till förordning
är tillräckligt långtgående för att uppnå dessa mål, utan önskar
att kommissionen utökar förslaget med andra krisåtgärder och
då särskilt låter sig inspireras av tillvägagångssätt i tredje land
(USA, Kanada), som de system för inkomstförsäkring som för
närvarande diskuteras inom ramen för Världshandelsorganisationens förhandlingar.

3.3.
Uppfödarna skall inte behöva dra hela lasset. Det krävs
även en ansträngning från EU:s sida om förordningen skall bli
riktigt verkningsfull. Systemet med utjämningsfonder bör för
övrigt inte få medföra en risk för att den gemensamma
jordbrukspolitiken återgår till att vara nationell eller skapa
konkurrenssnedvridning mellan medlemsstaterna (beroende
på om en medlemsstat tillhör utjämningsfonden eller ej).
Därför föreslår kommittén att EU deltar mer aktivt genom att
medfinansiera utjämningsfonderna.

4.

Särskilda kommentarer

4.1.
En av förtjänsterna med förslaget till förordning är
enligt ESK att det främjar solidaritet mellan svinuppfödarna
genom att erbjuda de mest utsatta uppfödarna stöd och tillåta
att de belopp som beviljas kan avpassas med hänsyn till
svinuppfödningsanläggningarnas omfattning och struktur, så
att exempelvis unga uppfödare i början av sin verksamhet
gynnas. Kommittén undrar emellertid om uppfödarna verkligen kommer att ha något intresse av att delta i en sådan fond i
stället för att använda sig av de system som redan finns till
förfogande, såsom individuellt sparande, de fördelningskassor
som vissa producentorganisationer inrättat, övergångslån från
banker för att behålla likviditeten etc. Förslagets nuvarande
utformning gör det också mindre intressant för uppfödarna,
eftersom de ensamma skall finansiera dessa utjämningsfonder
och dessutom måste förbinda sig att inte utveckla sin produktion under fem år.

4.2.
Kommittén utläser av förslaget att ett av kommissionens mål är att kontrollera gemenskapens produktion av
griskött för att minska omfattningen av kriserna på marknaden
för griskött. Kommittén vill emellertid betona den risk för
konkurrenssnedvridning mellan uppfödarna som uppstår om
de uppfödare som deltar i en utjämningsfond inte får utveckla
sin produktion under fem år. Man kan tänka sig att det är de
mest utsatta uppfödarna som har störst intresse av att delta i
en utjämningsfond. De största och mest konkurrenskraftiga
uppfödningsanläggningarna skulle alltså vara de enda som
kunde öka sin produktionskapacitet. Kommittén anser att det
inte är möjligt att kontrollera utbudet effektivt utan att
många (helst samtliga) uppfödare i de viktigaste europeiska
produktionsområdena deltar i en utjämningsfond. När fonderna inrättas bör man därför vidta åtgärder för att uppmuntra
uppfödarna att delta, som en medfinansiering från EU.
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4.3.
Även om kommissionens förslag förbättras skulle det
fortfarande bara leda till stabilare inkomster för uppfödarna,
utan att bidra till att förkorta kriserna. Kommittén skulle därför
vilja att kommissionen utarbetar ett förslag för att komplettera
förordningen med instrument som kan minska produktionen
om sektorn hamnar i en djup konjunkturskris, såsom den
definieras av förvaltningskommittén för griskött. Instrumenten
bör väljas av varje enskild medlemsstat och fungera på
gemenskapsnivå genom att varje land måste uppnå ett visst
resultat. Det skall vara möjligt att kräva en extra stor ansträngning av vissa uppfödare, särskilt av dem som har utvecklat sin
produktion mest i förhållande till ett visst referensdatum och
vars uppfödning överstiger en viss volym.

4.4.
Uppfödningsanläggningar för smågrisar är oftast de
som drabbas först av kriser, och därför bör dessa inte
utestängas från utjämningsfonderna. Avgiftströskeln och utbetalningströskeln kan också fastställas utifrån priset på smågrisar.

5.

20.12.2000

Sysselsättningen och den fysiska planeringen
5.1.5. Kommittén vill påminna om att produktionen av
griskött är en mycket viktig källa till arbetstillfällen inom
följande delar steg av produktionskedjan: djurfoder, uppfödning, tjänster, slaktning och styckning samt bearbetning. En
studie som genomförts i Frankrike visar att ett arbetstillfälle i
uppfödningsledet ger 2,5 arbetstillfällen i hela produktionskedjan (2).

5.1.6. Liksom all annan jordbruksproduktion har svinuppfödningsanläggningarna stor betydelse för landsbygdens fysiska planering. Uppfödningsmetoderna bör kännetecknas av
mångfald, vilket kommittén anser att man bör erkänna och
uppmuntra, samtidigt som de lokala särdragen respekteras.

5.1.7. Kommittén anser därför att gemenskapspolitiken för
grisproduktion inte bör bidra bara till att bevara en betydande
produktion utan även till att ett betydande antal uppfödare
stannar kvar och att yngre uppfödare kommer in i branschen.

För en mer enhetlig gemenskapspolitik för grisköttssektorn
Medborgarnas och konsumenternas förväntningar

5.1.
Gemenskapspolitiken för grisköttssektorn bör utvecklas för att bättre svara emot de utmaningar som sektorn möter.
Kommittén vill här förtydliga vilka tre utmaningar det gäller.

En viktig ekonomisk sektor

5.1.1. EU:s grisproduktion är en dynamisk och konkurrenskraftig produktionsgren. EU är världens största exportör av
griskött och exporterade 1999 1,5 miljoner ton till tredje land.
Importen är däremot fortfarande mycket liten — 1999
importerades 65 000 ton.

5.1.2. EU:s grisköttssektor är en ekonomiskt sett viktig
sektor, eftersom den svarar för 11 % av värdet på EU:s totala
jordbruksproduktion.

5.1.3. En av de viktigaste utmaningarna för gemenskapspolitiken för grisproduktion är därför att bevara denna ekonomiskt viktiga sektor, som utsätts för hård internationell
konkurrens.

5.1.4. Kommittén vill också betona att grisproduktionen
är en mycket viktig ekonomisk sektor i de östeuropeiska
kandidatländerna, särskilt i Polen, Ungern och Tjeckien (1).

(1) Den totala produktionen av griskött i dessa tre länder uppgick
1999 till 3,3 miljoner ton, vilket motsvarar 18 % av grisproduktionen i EU:s femton medlemsstater.

5.1.8. Gemenskapens grisproduktion bör motsvara de europeiska medborgarnas och konsumenternas förväntningar.
Det finns många förväntningar när det gäller hantering av
föroreningar från uppfödningen, djurens välbefinnande, djurfoder, livsmedelssäkerhet, hälsoskydd samt produktkvalitet.

5.1.9. Gemenskapspolitiken för grisköttssektorn bör ge
uppfödarna möjlighet att leva upp till dessa förväntningar och
samtidigt kunna balansera sin ekonomi. Om man vill undvika
att försvaga EU:s grisproduktion är det viktigt att ta hänsyn till
de hinder den internationella konkurrensen medför.

5.2.
Den gemensamma marknadsordningen för griskött
omfattar styrinstrument (bidrag, privat lagring) som bidrar till
att bevara EU:s konkurrenskraft och ställning på exportmarknaden när det gäller grisproduktion. Det är alltså lämpligt
att bevara och försvara dessa instrument i samband med
Världshandelsorganisationens förhandlingar. Trots att man till
fullo utnyttjade dessa instrument under den senaste krisen,
1998–1999, kan man dock konstatera att priserna sjönk i
samtliga produktionsområden inom EU till lägre nivåer än
under någon tidigare kris. Detta visar hur svårt det är att
behålla ett lönsamt pris enbart med hjälp av de klassiska
instrumenten för styrning av marknaden.

(2) Det rör sig om en uppskattning av sysselsättningen i den franska
produktionskedjan för griskött (uppskattning för 1997), utförd av
Institut Technique du Porc i september 1999. Man räknade in
arbetstillfällena på följande områden: djurfoder, uppfödning,
producentorganisationer, övriga tjänster, slaktning och styckning
samt bearbetning. Varken övriga leverantörer till uppfödarna eller
distribution ingår.
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5.3.
Därför verkar inte dagens gemenskapspolitik vara den
lämpligaste för att hantera de ovannämnda utmaningar som
EU:s grisköttssektor står inför. För att bättre möta dessa
utmaningar vill ESK att EU:s institutioner fortsätter att överväga
vilka ändringar som behövs i gemenskapspolitiken för grisproduktion samt beaktar vikten av att avsätta tillräckliga budgetmedel för ändamålet och att främja diskussionerna med de
berörda yrkesgrupperna. Kommittén rekommenderar dessutom att EU-stöd skall kräva högsta standard för djurens
välbefinnande samtidigt som en snedvridning av konkurrensen
undviks.
5.4.
Kommittén skulle också vilja att kommissionen undersöker möjligheten att genom grisproducenternas branschorganisationer (t.ex. producentorganisationer) upprätta sådana operativa program som redan finns i andra sektorer. Dessa
operativa program, som delfinansieras av EU, skulle innehålla
nya instrument för styrning av marknaden för griskött och
stöd till uppfödarna (marknadsföring av grisköttsprodukter,
inkomstförsäkringssystem etc.), och även program för att
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utveckla kvaliteten och spårbarheten och därigenom tillmötesgå de europeiska konsumenternas krav.
5.5.
ESK anser inte att gemenskapspolitiken för grisköttssektorn kan utgå enbart från konkurrens, eftersom denna
oundvikligen leder till en nedåtgående spiral när det gäller
produktionskostnader och priser. Politiken bör anpassas till
den europeiska modellen för ett mångfunktionellt jordbruk
som tillmötesgår de europeiska konsumenternas krav. Kommittén vill i det sammanhanget påminna om att den 1999 lade
fram ett yttrande om ”En politik som främjar den europeiska
jordbruksmodellen” (1).
5.6.
ESK vill att kommissionens fortsatta arbete inom
grisköttssektorn bör innebära att debatten utvidgas till att
även omfatta vissa punkter i detta yttrande, t.ex. frågan om
inkomstförsäkring, miljö, producentorganisationernas roll och
inrättandet av en observationsgrupp för grisköttsmarknaden.
(1) EGT C 368, 20.12.1999.

Bryssel den 20 september 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Förnybara resurser: landsbygdens bidrag
till ett aktivt klimatskydd och en hållbar utveckling”
(2000/C 367/13)
Den 20–21 oktober 1999 beslutade Ekonomiska och sociala kommittén i enlighet med artikel 23.3 i
arbetsordningen att utarbeta ett yttrande om ”Förnybara resurser: landsbygdens bidrag till ett aktivt
klimatskydd och en hållbar utveckling”.
Sektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som hade svarat för det förberedande arbetet i
ärendet, antog sitt yttrande den 26 juli. Föredragande var Hans-Joachim Wilms.
Vid sin 375:e plenarsession den 20–21 september 2000 (sammanträdet den 20 september) antog
Ekonomiska och sociala kommittén enhälligt följande yttrande.
1.

Inledning

utveckla rekreationsområden, skapa arbetsplatser, säkerställa
tillgången till sociala och kulturella evenemang, rättvis fördelning [en rättvis inkomstfördelning]) och omvandla dem till
konkreta åtgärder.

1.1. Bakgrund
Sedan Amsterdamfördraget har miljö- och hållbarhetsfrågor
intagit en särskild ställning i gemenskapspolitiken och i
genomförandet av gemenskapens olika åtgärder (se artikel 6 i
fördraget). Tyngdpunkten för miljöskyddssträvanden är ett
aktivt klimatskydd. Den främsta orsaken till klimatförändringar
är den ökade mängden koldioxidutsläpp. Utvecklingen är i
väsentlig grad en följd av på vilket sätt och i hur stor
utsträckning energin används. Principerna för en hållbar
utveckling måste vara ledande vid såväl framställningen som
användningen av energi.
I vitboken om en gemenskapsstrategi och handlingsplan
”Energi för framtiden: förnybara energikällor” fastställs följande
målsättning: År 2010 skall 12 % av EU:s totala inhemska
energiförbrukning komma från förnybara energikällor. I handlingsplanen fastställs också på vilket sätt detta mål skall uppnås,
nämligen genom bestämmelser som skapar förutsättningar för
förnybara energikällor samt mer finansiella medel för program
för förnybara energikällor både på det nationella planet och
gemenskapsplanet.
Användningen av förnybara energikällor är dock inte det enda
sättet att skydda klimatet. Flera andra möjligheter döljer sig
bakom koncept som rationell energiförbrukning, ett skonsamt
jordbruk och användningen av förnybara råvaror.

1.2. Allmänna politiska mål
Politiken skall vara ett medel för att samordna ekonomiska
mål (tillhandahålla billiga råvaror för privat och offentligt bruk,
långfristig tillgång till resurser, en säker energiförsörjning, allas
delaktighet i den allmänna inkomst- och välfärdsutvecklingen),
ekologiska mål (skydda naturtillgångar och klimatet, bevara
och utveckla den ekologiska balansen, långsiktigt säkerställa
tillgången till naturtillgångar genom förnybara resurser, bevara
den biologiska mångfalden) och sociala mål (tillhandahålla och

2.

Ett angeläget yttrande

Ekonomiska och sociala kommittén anser att landsbygden,
som ofta betecknas som en ekologisk motvikt till stadsområdena, har stora potentiella möjligheter att utveckla förnybara
resurser och att alla möjligheter för att återupprätta den
ekologiska balansen inte har uttömts. Kommittén anser att
kommissionen inte i tillräckligt stor utsträckning beaktar
frågan om en hållbar utveckling i stödprogrammen. Detta
framgår även av förslagen inför den nya stödperioden
2000–2006. ESK befarar att begreppet ”hållbar” endast används som ett bihang, respektive som ett adjektiv för att
uppfylla de politiska kraven utan att fastställa entydiga kriterier
och måttstockar. Den sociala dialogen måste komma till
uttryck under programmens alla stadier och effekterna av det
finansiella stödet måste beaktas på lång sikt. ESK vill med detta
yttrande bidra med förslag till utformningen av kommissionens
och medlemsstaternas program och förvaltningen av stödet.
Det är lämpligt att undersöka och klargöra landsbygdens roll i
detta hänseende.
Ekonomiska och sociala kommittén kräver bättre samverkan
mellan olika politiska områden, som till exempel jord- och
skogsbruk, energi, strukturpolitik, forskning och utbildning.
Syftet med yttrandet är att lägga grunden till ett politiskt
initiativ, inte att utarbeta ett detaljerat förslag. Det bör beskrivas
vilka resurser som kan komma i fråga som förnybar energi,
och självklart måste det i framtiden göras en ekonomisk och
ekologisk kostnads- och nyttoanalys för de olika förnybara
energikällorna.

3.

Allmänna kommentarer

I diskussionen om landsbygdens bidrag till utvecklingen av
förnybara resurser och en hållbar utveckling bör fyra alternativ
(3.1–3.4) framför allt tas i beaktande:
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3.1. Användningen av förnybar energi

Vattenkraft är den energikälla som man utvinner mest förnybar
energi ifrån, och då främst från stora anläggningar. Dessa stora
anläggningars tillväxtpotential är dock begränsad jämfört med
andra förnybara energikällor. Det är därför mer intressant att
undersöka möjligheten att utvinna förnybar energi ur mindre
vattenkraftsanläggningar (till exempel i bergsregioner).

Solenergin skulle även kunna utnyttjas i större utsträckning
utan att belasta markanvändningen genom att solcellsteknik
används på redan utnyttjade områden, t.ex. tak, fasader och
bullerskyddsbarriärer. Vindkraften skulle även kunna byggas
ut i regioner som lämpar sig för detta och i prioriterade
områden som t.ex. kustområden. Användningen av biomassa
inom energiproduktionen skiljer sig mycket åt mellan olika
regioner, men jordbruks- och skogsbruksföretagen i landsbygdsområden skulle kunna bidra väsentligt mer till att
producera energi ur biomassa. Trä är numera den viktigaste
energikällan som härrör från förnybara råvaror. Genom att
öka energiutvinningen ur trä skulle inte endast andelen
förnybar energi öka, utan skogsbruksindustrin skulle få nya
avsättningsmöjligheter och arbetstillfällen skulle skapas.
Skogsindustrin måste i större utsträckning engageras i övergripande strategier för förnybar energi.

Den statligt styrda skogsindustrin bör föregå med gott exempel
för att tillsammans med den privata skogsindustrin utnyttja
skogsresurserna mer effektivt. En ökad användning av vegetabiliska oljor ökar avsättningsmöjligheterna för vissa jordbruksprodukter som t.ex. oljeväxter. Vid framställningen av förnybara råvaror måste hållbarhetsprincipen beaktas, framför allt
med tanke på gödsling och bevattning.
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textilier och alltmer går tillbaka till att använda naturliga
råvaror som hampa och lin. Trä och kork som producerats
under långsiktigt hållbara former är mycket användbart t.ex. i
byggbranschen och i hushållet. Genom att dra nytta av skogens
ekosystem på ett hållbart sätt säkrar man samtidigt skogens
fortbestånd. Nyttjandet av korkekar i Medelhavsområdet skapar därmed arbetstillfällen och skyddar de ekologiskt viktiga
bestånden från att kalhuggas. Även vad gäller kosmetika,
kroppsvård och förebyggande och botande hälsovård ökar
efterfrågan på biologiskt framställda produkter, och saluföringen av dessa produkter kommer säkert att tillta ännu mer.

3.3. Rationell energianvändning
Alla möjligheter att använda och spara energi på ett rationellt
sätt är långt ifrån uttömda. Det finns inte bara möjligheter att
spara energi i hushållen på landsbygden, utan även i företag,
inklusive jordbruks- och skogsbruksföretag. Det skulle vara
önskvärt, både ur miljöpolitiskt och energipolitiskt hänseende,
att utnyttja kraftvärmeanläggningar. Sådana anläggningar finns
dock inte i någon större utsträckning på landsbygden och är
inte ekonomiskt fördelaktiga att använda. På detta område
krävs det ytterligare forskning om möjligheterna att utnyttja
sådana anläggningar och om utvecklingen av tekniken. När
anslag från strukturfonderna anslås inom ramen för jordbrukspolitiken bör man lägga större vikt vid anslagens hållbara
effekter. Anslag för åtgärder för restaurering och utveckling
av byar öppnar utomordentliga möjligheter på området (1).
Beroende på regionernas olika möjligheter måste åtgärder
vad beträffar värmeisolering och användning av förnybara
byggnadsmaterial prioriteras vid fördelning av anslag. För att
anslagen för en rationell energiförbrukning skall användas på
bästa sätt måste (miljö-) rådgivningen förbättras med hjälp av
den senaste tidens nya möjligheter att överföra teknik till
landsbygden.

3.2. Användningen av förnybara råvaror

3.4. Förstärkning av lokala och regionala återvinningssystem

På jordbruksmark som ligger i träda bör det vara möjligt att
producera något annat än livsmedel utan att trädesersättningarna sänks och utan att det begränsas till att gälla några få
brukningssätt. Man bör särskilt kontrollera om man uppnår
några faktiska miljöförbättringar i den mening att de är ”nettofördelar”. Redan nu utgör odlingen av förnybara råvaror en
extra inkomstkälla för det europeiska jordbruket och den
kommer i framtiden ekonomiskt sett att bli ännu mer intressant. Vad gäller bränsle och smörjmedel har alla utvecklingsmöjligheter ännu inte undersökts (oljor) och vidare forskning
bör främjas. Även vad gäller försäljningen av oljeväxter
finns utvecklingsmöjligheter eftersom importen till Europa för
närvarande är större än exporten. Användningen av naturliga
byggmaterial blir allt viktigare vid bostadsbyggen, och det
finns redan t.ex. färger och isoleringsmaterial som alternativ
till kemiskt framställda produkter. Andra exempel på innovativa sätt att använda förnybara råvaror är inom bilindustrin
där man i allt större utsträckning använder naturfibrer i
inredningsdetaljer och i framställningen och förädlingen av

Upprättandet av effektiva återvinningssystem på regional och
lokal nivå skulle kunna bidra avsevärt till att råvaror och energi
sparas och även leda till en hållbar utveckling (omorganisering
och en behovsanpassad decentraliserad struktur — instrument:
handlingsplaner för landsbygdsutveckling). Olika möjligheter
kan komma i fråga: 1) Sortera och återvinna samt utvinna
energi från industriellt avfall och hushållsavfall i den mån det
inte skadar miljön, 2) inrätta små reningsverk särskilt i avlägsna
landsbygdskommuner, 3) när det är ekonomiskt möjligt
uppmuntra direktförsäljning av jordbruksprodukter, vilket inte
bara kan ge jordbruksföretagen extra inkomster utan även vara
ett sätt att undvika långa transportsträckor.

(1) Till exempel åtgärder enligt artikel 33 i förordning 1257/1999
(EG). Se även ESK:s yttrande av den 29 april 1998 (EGT C 214,
10.7.1998, s. 56) om kommissionens meddelande om ”Energi för
framtiden — förnybara energikällor (vitbok)”.
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Ytterligare arbetskraft krävs för att främja denna utveckling på
kommunal och regional nivå, bland annat på områdena
hantering och bortskaffande av avfall, direktförsäljning och
bearbetning av förnybara råvaror. Utvecklingen i kommunerna
och regionerna kommer att skapa nya arbetstillfällen och
landsbygdens produktivitet kommer att öka. Förutom råvaruproduktionen från jord- och skogsbruket måste bearbetningsoch tjänstesektorerna främjas i större utsträckning.

ningssystem i landsbygdsområden och ett optimalt utnyttjande
av förnybar energi. Viktiga principer om en hållbar ekonomi
skall ligga till grund för initiativen, t.ex. att ett så stort antal
invånare som möjligt deltar i utvecklingsprocessen och att de
ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningarna beaktas i
lika stor utsträckning. Viktiga aspekter av en hållbar utveckling
kommer att behandlas nedan.

5.
4.

20.12.2000

Inslag i den hållbara utvecklingen

Allmänna målsättningar
5.1. Utveckling av modeller

4.1. Gemensamma strategier för att använda energin från förnybara källor

Nästan alla politiska krafter stöder en mer omfattande användning av förnybar energi. I förgrunden står omsorgen om
kommande generationer så att även de skall kunna leva i
relativt välstånd. Utan finansiellt stöd kommer det inte att vara
möjligt att uppnå det ambitiösa målet år 2010. Förutom
viktiga områden som forskning och utveckling bör breda
insatser främjas. Det handlar främst om att främja tillgången
till förnybar energi på marknaden. Åtgärder på området måste
leda till att företagarna efter den första stödperioden erbjuds
rimliga vinstmöjligheter. Företagarna måste även erbjudas
tillräckliga möjligheter att planera och få garantier för att
energin kan säljas samt att deras avsättning säkras. De
ekologiska fördelarna med förnybar energi måste slutligen
belönas ekonomiskt.

För att öka användningen av förnybar energi måste energiskatten harmoniseras på EU-nivå. Medlemsstaterna kan även befria
förnybara energikällor från skatt. De bör också se till att
avregleringen av energimarknaderna inte påverkar användningen av förnybar energi negativt.

Medlemsstaterna bör på nationell nivå fastställa egna mål och
vilka medel som skall användas för att uppnå det gemensamma
målet t.o.m. 2010. Landsbygdens specifika ställning bör särskilt beaktas och främjas vid utformningen av nationella
program.

4.2. Politiska initiativ för att utveckla landsbygden

Idén om en hållbar utveckling måste vara ledande på landsbygden. ESK uppmanar de behöriga myndigheterna att ta gemensamma politiska initiativ för en hållbar utveckling på landsbygden. Målet med initiativen skall vara att införa, genomföra,
bedöma och sprida modeller som leder till effektiva återvin-

I debatten om hållbarhet råder det enighet om att det behövs
fler modeller som komplement till den allmänna modellen om
”hållbar utveckling” — till exempel på regional nivå. Modellerna skall fastställa ramarna för aktuella mål, strategier och
åtgärder. På så sätt utgör de riktlinjer för gemensamma,
tvingande och framtidsorienterade idealbilder. Alla aktörer i
regionen måste ha möjlighet att delta i debatten om modellerna. Dessutom måste man nå en bindande överenskommelse
om hur modellerna skall omsättas i praktiken.

5.2. Mångfunktionellt jordbruk
Genom att jordbruket blir allt mer mångfunktionellt måste
dess uppgifter och mål konkretiseras och omsättas i åtgärder.
Utgångspunkten bör vara att användningen av förnybara
resurser är ett bidrag till klimatskydd och hållbar utveckling.
Alla möjligheter är långt ifrån uttömda. Just stödmöjligheterna
inom den gemensamma jordbrukspolitiken erbjuder många
strategier som bör prövas och användas. Till exempel kan
jordbruksföretag använda stöd från strukturfonderna för att
anpassa sin energibas på ett långsiktigt hållbart sätt. Utjämningsfonderna erbjuder bland annat stödmöjligheter i form av
investering i odling, förädling och försäljning av växter för
förnybara råvaror, inklusive åtgärder för att odla skog på
jordbruksmark.

5.3. Utveckling av slutna återvinningssystem på lokal och regional
nivå samt upprättande av energibalanser
Tidigare ägnades för lite krafter åt att upprätta regionala och
lokala återvinnings- och energibalanser. Det är dock enbart
genom dem som man kan identifiera och tillgängliggöra ny
förnybar energipotential. I detta sammanhang måste optimal
användning av förnybara resurser alltid ha högsta prioritet.
Med tanke på den potential som finns inom lokala små- och
medelstora företag, inbegripet lantbruksföretag, med avseende
på areal, teknisk utrustning och välutbildad arbetskraft, måste
de i allt större utsträckning engageras i utvecklingen av
återvinningssystem.
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5.4. Skatte- och stödpolitik (1)
I dag är det i många avseenden ännu inte lönsamt att använda
förnybara resurser. De kommer dock att bli mer lönsamma
om det utvecklas effektivare produktionsteknik för förnybara
resurser och genom att kostnaderna för fossila bränslen väntas
öka. Produktion och förädling av förnybart bränsle samt
användning av förnybar energi är dessutom mer arbetskraftsintensiv och kan leda till nya arbetstillfällen. Stöd till förnybara
resurser är alltså en framtidsinvestering.

Man måste utveckla och pröva modeller för hur företag och
privata hushåll som använder förnybar energi kan stödjas
ekonomiskt. När modellerna utvecklas måste man även ta
hänsyn till de externa effekterna, till exempel vilka miljövinster
som skapas respektive vilken miljöförstöring man undviker
genom att utnyttja förnybara energikällor. Det är nödvändigt
att kontrollera om befintliga stödprogram och stöddirektiv
uppfyller kraven på hållbarhet. Målet för denna kontroll skall
vara att öka stödet för förnybara energikällor och råvaror och
säkerställa användningen av dem på lång sikt. Diskussionerna
måste inbegripa själva subventionerna. Även investeringsstöd
måste uppfylla kriterierna för en hållbar utveckling (2). De
enskilda anläggningarna kan få finansieringsstöd i inledningsoch övergångsfasen, men måste sedan bli självbärande. Inom
ramen för modellförsöken måste motsvarande kriterier utvecklas.

5.5. Utveckling av kooperativa strukturer
De naturliga förutsättningarna och den aktuella tekniska nivån
gör att det knappast går att utvinna förnybar energi i stora
enheter. Dessutom är de ofta föremål för produktionssvängningar som beror på årstiden. Svängningar vid utvinning av
förnybar energi och produktion av förnybara råvaror —
liksom en önskan att fördela riskerna — tvingar producenterna
att finna nya samarbetsformer. På landsbygden måste man
finna nya sätt för samarbete mellan företag, hushåll och
offentlig förvaltning, eftersom kontinuerlig energiförsörjning
endast kan garanteras genom gemensam produktion och
gemensamma strukturer för avsättningen.

(1) Se även ESK:s yttrande ”Förslag till Europaparlamentets och rådets
direktiv om främjande av el från förnybara energikällor på den
inre marknaden för el” (CES 999/2000), särskilt punkterna 5
och 11.
(2) I sitt yttrande om en helhetsbedömning av det femte handlingsprogrammet för miljön av den 24 maj 2000 (EGT C 204 av den
18.7.2000, s. 14) betonade kommittén ”behovet av ekonomisk
stimulans för att åstadkomma en omorientering av investeringarna
och ett stöd till tekniska innovationer. Vidare vore det lämpligt
att ge impulser till att ersätta verksamheter som inte är miljövänliga, samt att vidareutveckla dessa impulser där de redan föreligger.
Det slutliga målet bör vara att endast bevilja subventioner om
de främjar en hållbar utveckling, samt att avveckla stöd till
verksamheter som inte är hållbara.”
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5.6. Framtida arbetsformer
Vanligtvis har företag på landsbygden få anställda. Samtidigt
ökar dock de samhälleliga kraven på kommunikation och
samarbete. På grund av att produktionsprocesserna blir allt
mer komplexa och samhället allt mer sammanflätat ökar
kravet på mer samarbete. Även små företag måste anpassa sig
till dessa förhållanden. I framtida produktion, marknadsföring
och försäljning kommer det att krävas kooperativa arbetsformer. Företagen måste ta till sig dessa arbetsformer, framför allt
för att genom närmare samarbete med andra företag finna nya,
innovativa lösningar på problem inom företagen och regionala
problem. Samarbetet får inte enbart ske internt, utan tvärtom
behövs nya kommunikationsformer för konsumenter och
köpare av produkter och tjänster.

5.7. Modern utbildning och fortbildning på landsbygden
Att sköta ett företag på ett hållbart sätt är något man måste
lära sig. Alla försök att med regleringar och lagar tvinga den
enskilde att sköta företaget på ett hållbart sätt kommer att
misslyckas. Å andra sidan måste stora delar av befolkningen
visa förståelse för hållbar utveckling och handla därefter. Att
motivera människor att agera på egen hand, ta egna initiativ
och att stimulera aktivt deltagande är viktiga mål för utbildningen. Vem som helst skall kunna delta i utbildning. På
landsbygden är det dock ofta svårt att uppnå. Längre väg till
utbildningsanordnaren och litet utbud är bara två exempel
som visar på hur ett företags placeringsort kan fungera som en
nackdel. Därför bör de många ansträngningar som görs för att
finna nya utbildningsvägar värdesättas och stödjas. Utbildning
är alltså det viktigaste instrumentet för att främja ett ”hållbart
tankesätt”. Nytänkande kan enbart uppnås genom nytt innehåll
och nya metoder och verktyg i utbildningsarbetet. Det kräver
särskilda ansträngningar av alla parter.

5.8. Utveckling av infrastrukturen
Landsbygden får inte bli ett museum eller ett område som
bevaras av nostalgiska skäl. Det krävs utvecklingsarbete och
till detta hör även bästa möjliga infrastruktur. Man måste till
exempel se till att det finns post, gator och vägar — om det
inte sker någon utveckling har detta på lång sikt också sitt pris.

6.

Sammanfattning av kraven

6.1. Initiativ för landsbygden
Ekonomiska och sociala kommittén uppmanar kommissionen
att genomföra ett gemensamt politiskt initiativ för hållbar
utveckling på landsbygden (se punkt 4.2 i detta yttrande).
Ett anbudsförfarande i vilket enskilda kommuner eller flera
kommuner gemensamt kan delta kan utgöra en del av
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initiativet. Ett av målen är att identifiera de regioner som har
utvecklat hög täckningsgrad för regionala återvinningssystem
och förnybara energikällor eller utvecklar effektiva strategier
för att lyckas med detta.

6.2. Observationsorgan för landsbygden
Ekonomiska och sociala kommittén välkomnar det fortsatta
stödet för ett observationsorgan för landsbygden som uttrycks
i riktlinjerna för gemenskapsinitiativet för landsbygdens utveckling (Leader +), KOM(1999) 475 slutlig. Observationsorganets arbete får inte inskränkas till enbart Leader +-aktiviteter,
utan det måste ha ett mer omfattande uppdrag, baserat på
uppgifter om gemenskapens insatser för landsbygdsutveckling.
Observationsorganet kan arbeta på olika sätt för att säkerställa
en hållbar utveckling, till exempel genom att stödja projekt
med hållbar inriktning och bygga upp nätverk mellan sådana
projekt samt genom att framhålla bra exempel på hållbart
företagande. Det skall också utveckla metoder för samordning
mellan olika ministerier och myndigheter (1). Regionkommittén uppmanar vidare kommissionen att säkerställa att
arbetsmarknadens parter och andra intresseorganisationer i
stor utsträckning deltar i observationsorganets arbete.

6.3. Översyn av mål och handlingsmöjligheter för befintliga
program
Ekonomiska och sociala kommittén uppmanar kommissionen
att se över sina program så att hållbar utveckling och
klimatskydd helt och hållet införlivas som princip i gemenskapens mål och åtgärder. Åtgärder som har som mål att förbättra
människornas kunskaper måste betonas. Utbildning skall
särskilt stödja de delar och den kompetens som krävs för att
människor skall anamma ett hållbarhetstänkande och handla
därefter.
I de regionala planerna som till exempel krävs i EU-förordningen om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden
till landsbygdens utveckling, måste användningen av förnybara
energikällor och råvaror särskilt betonas. Ekonomiska och
sociala kommittén uppmanar kommissionen att påverka ansvariga instanser i landsbygdsregionerna att införa analyser av
kommunala och regionala återvinnings- och energibalanser i
deras planer. När de europeiska stödmedlen fördelas skall
hänsyn tas till resultaten av balanserna och de konsekvenser
de får för planeringen.
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6.4. Utveckling av nya program och förordningar
Vid sidan av översyn av befintliga program uppmanas kommissionen att utveckla nya initiativ för hållbar utveckling och
klimatskydd. För detta ser Ekonomiska och sociala kommittén
två väsentliga strategiska utgångspunkter: 1) förbättring av
forskning och utveckling, 2) stöd till användningen av innovativ teknik och nya metoder.

6.4.1. F ö r b ä t t r i n g a v f o r s k n i n g o c h u t v e c k ling
Kommissionens forskningsprogram och forskningsprojekt
måste inriktas på att stödja praktisk forskning om förnybara
råvaror och energikällor. Det behövs också forskning om
förvaring och effektiv användning av dessa, till exempel i
små och medelstora företag. Särskild vikt måste läggas på
möjligheten att använda förnybara resurser på landsbygden.
Forskningen måste få bättre stöd, särskilt när det gäller
bearbetning av förnybara råvaror.

6.4.2. S t ö d t i l l n y a p r o d u k t e r
Den ökade produktionen av förnybara råvaror och användningen av förnybara energikällor ger ett ökat krav på nya
produkter. Kommissionen bör stödja denna process med
riktade stödprogram (för elproduktion och värme). Särskild
hänsyn skall tas till det regionala mervärdet, dvs. även producenter som verkar på landsbygden bör få särskilt stöd.
Ekonomiska och sociala kommittén uppmanar kommissionen
att stödja särskilda program för finansiering av effektiv energianvändning och användning av förnybara energikällor, särskilt inom lant- och skogsbruket. Begreppet värde skall tydligt
kopplas till investeringar och ekologiska åtgärder, vilka kommissionen kan stödja inom ramen för strukturfonderna. Slutligen stärker nya produkter och ny teknik det europeiska
näringslivets och särskilt de små och medelstora företagens
exportmöjligheter.

6.5. Förbättring av lagar
Kommissionen uppmanas att undersöka vilka lagar i medlemsstaterna som försvårar användningen av förnybara energikällor
och råvaror. Kommissionen bör inom ramen för en sammanfattande rapport föreslå ett enhetligt rättsligt ramverk. Dessutom måste det utvecklas strategier och koncept för hur
man kan införa en koldioxidavgift i hela Europa, liksom
skattebefrielse (skattelindring) för biobränsle.

Europeiska kommissionen bör vid fastställandet av regler för
statligt miljöskyddsstöd till förnybar energi och förnybara
råvaror möjliggöra de stödperioder som anses lämpliga och
absolut nödvändiga för detta område.

6.6. Kandidatländerna

(1) Se även punkt 2.6.3 i det yttrande som nämns i fotnot 2.

Kandidatländerna måste involveras i ansträngningarna för
ökad användning av förnybara resurser och råvaror samt
förbättring av kommunala och regionala återvinningssystem.
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Det måste ske ett erfarenhetsutbyte mellan kooperativa projekt
så att parterna kan lära av varandra. Kommissionen uppmanas
att sammanställa en översikt över i vilken utsträckning kandidatländerna förfogar över, respektive använder förnybara
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energikällor. Med utgångspunkt i denna sammanställning
bör det göras en bedömning av vilka utvecklingsmöjligheter
regionerna på landsbygden i kandidatländerna har, om de
tillämpar de grundläggande principerna för hållbar utveckling.

Bryssel den 20 september 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”EMU: en utmaning för finansmarknaden”
(2000/C 367/14)
Den 2 mars 2000 beslutade Ekonomiska och sociala kommittén att i enlighet med artikel 23.3 i
arbetsordningen utarbeta ett yttrande om ”EMU: en utmaning för finansmarknaden”.
Sektionen för Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning — som
ansvarat för kommitténs beredning av ärendet — antog sitt yttrande den 5 september 2000 (föredragande:
Robert Pelletier).
Vid sin 375:e plenarsession den 20–21 september 2000 (sammanträdet den 21 september) antog
Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 73 röster för, 13 emot och 10 nedlagda röster.

1.

Inledning

1.1.
Genomförandet av den ekonomiska och monetära
unionen innebar en dubbel utmaning för aktörerna på den
finansiella marknaden. Den första utmaningen gällde det
tekniska området: Man var tvungen att komma överens om
gemensamma regler där de olika nationella marknaderna
hittills har fungerat enligt metoder och principer med djupa
rötter i nationella sedvänjor.
1.2.
Den andra utmaningen bestod i den korta tid som stod
till förfogande för att genomföra de centrala delarna. Till
exempel måste alla värdepapper på de olika marknaderna
(aktier, obligationer, statspapper) noteras i samma valuta
(euro), och det krävdes en snabb anpassning till gemensamma
regler för marknaden. En svårighet i det sammanhanget var till
exempel de olika helgdagar som finns i de olika länderna i
euroområdet.
1.3.
Europeiska kommissionen har överlåtit åt expertgrupper under ledning av Alberto Giovannini och Gregoire Brouhns
att studera konsekvenserna av eurons införande på finansmark-

naderna och marknadspraxis under valutaunionens tredje
fas (1).
1.4.
Rapporterna från dessa två grupper har varit värdefulla
för utarbetandet av detta utkast till yttrande.
1.5.
Det visade sig mycket snart att kommittén inte kunde
arbeta med ämnet på samma sätt som kommissionens framstående sakkunniga.
1.6.
Eftersom ESK:s uppgift är att skapa ett mervärde för
avnämarna med sina yttranden, hade det inte varit till någon
praktisk nytta att på nytt genomföra en analys av problemen
— som knappast skulle ha skilt sig från Giovanninis och
Brouhns rapporter.
(1) Det finns ett meddelande från kommissionen om effekterna av
införandet av euron på kapitalmarknaderna av den 2 juli 1997
(KOM(97) 337 slutlig), där man sammanfattar de huvudsakliga
rekommendationerna från Giovannini-rapporten när det gäller
obligationsmarknaderna, aktiemarknaderna och derivatmarknaderna. Detta meddelande var utgångspunkt för ett ESK-yttrande
med Robert Pelletier som föredragande (EGT C 73, 9.3.1998,
s. 141).
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1.6.1. ESK har utarbetat inte mindre än 10 yttranden (1) om
EMU och euron och i samband med det behandlat olika
aspekter av en avgörande utveckling mot en större integration
inom EU. I sina yttranden har ESK tydligt uttryckt sitt stöd för
införandet av euron och den ekonomiska och monetära
unionen. Avsikten med föreliggande yttrande är inte att
ompröva ESK:s ställningstagande eller på nytt inleda en
diskussion om för- och nackdelar med euron — den debatten
är avslutad. Syftet med detta yttrande är det som klart uttrycks
i rubriken, nämligen att peka på de utmaningar, dvs. problem,
som EMU innebär för finansmarknaderna.

1.7.
Följaktligen har det ansetts lämpligt att bara i korthet
omnämna de olika tekniska svårigheterna när det gäller att
hitta gemensamma lösningar (här måste man understryka det
förtjänstfulla arbete som har utförts av olika finansiella centra),
och den spontana och avgörande roll som marknaderna har
för att dessa lösningar skall fungera i verkligheten.

1.8.
I gengäld tycks det lämpligt att föra fram de problem
som ännu inte alls (eller bara delvis) har lösts, särskilt med
tanke på den tidpunkt, januari 2002, då de nationella valutorna
skall försvinna.

1.9.
Kommittén har vidare kunnat konstatera att den
tekniska analysen av de problem som är förknippade med
finansmarknadernas funktion visserligen är grundlig, men att
analysen av de ekonomiska effekterna i samband med att man

(1) Yttrande av den 26 oktober 1995 om grönbok om praktiska
åtgärder vid införandet av den gemensamma valutan, EGT C 18,
22.1.1996 s. 112; Yttrande av den 26 september 1996 om
”Konsekvenserna av Ekonomiska och monetära unionen: Ekonomiska och sociala aspekter på konvergenskraven och den folkliga
förankringen av den gemensamma valutan”, EGT C 30, 30.1.1997
s. 73; Yttrande av den 31 oktober 1996 om ”Konsekvenser för
marknaden av den lagstiftning och reglering som är nödvändig
för övergången till en gemensam valuta”, EGT C 56, 24.2.1997
s. 65; Yttrande av den 29 maj 1997 om ”Åtgärder när det gäller
den ekonomiska och monetära unionens tredje fas: En stabilitetsoch tillväxtpakt i syfte att säkerställa budgetdisciplinen, förstärkta
konvergensåtgärder och en ny växelkursmekanism”, EGT C 287,
22.9.1997 s. 74; Yttrande av den 11 december 1997 om
”Praktiska aspekter av införandet av euron”, EGT C 73, 9.3.1998
s. 130; Yttrande av den 26 mars 1998 om ”Kommissionens
arbetsdokument ’De yttre aspekterna på den ekonomiska och
monetära unionen’”, EGT C 157, 25.5.1998 s. 65; Yttrande
av den 9 september 1998 om ”Sysselsättningen och euron”,
EGT C 407, 28.12.1998 s. 282; Yttrande av den 2 december 1998
om ”Sysselsättningspolitiken och rollen för organisationer inom
näringsliv och samhälle i den Ekonomiska och monetära unionens
tredje etapp”, EGT C 40, 15.2.1999 s. 37–42; Yttrande av den
21 oktober 1999 om ”Återverkningarna av upprättandet av EMU
på den ekonomiska och sociala sammanhållningen”, EGT C 368,
20.12.1999 s. 87; Yttrande av den 2 mars 2000 om ”Sammanfattning av de första månaderna med en gemensam valuta”, EGT
C 117, 26.4.2000 s. 23.
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skapar en vidsträckt, gemensam euromarknad å andra sidan är
mycket mindre ingående.

1.10. Det tycktes nödvändigt att föra in vår analys i ett
större sammanhang som tar hänsyn till globaliseringen, den
nästan fullständigt fria rörligheten för kapital och utvecklingen
av ny teknik.

1.11. Om man beaktar vilka aktörerna är och vilka ekonomiska resurser de disponerar, särskilt med tanke på koncentrationen inom banksektorn, bland finansinstitut och fondbörser
samt den ökande betydelsen av elektronisk handel (Internet),
kan man inte undgå att se att euroområdet — hur viktigt det
än må vara för de länder som ingår — bara är en del i en
världsomspännande marknad där USA spelar huvudrollen och
har störst inflytande när det gäller metoder och praxis för den
globala finansmarknaden.

1.12. Europas viktigaste finansiella centrum, nämligen London, står visserligen fortfarande utanför euroområdet, men
spelar i praktiken den viktigaste rollen på flera olika områden
av finansmarknaden.

1.13. Bör man utan vidare diskussion acceptera en av
huvudteserna i de argument som förs fram från auktoriserat
håll, nämligen att en fördjupad marknad med sin större
likviditet och konkurrens över nationsgränserna helt självklart
kommer att få gynnsamma effekter på finansieringsvillkoren
för alla företag, oavsett storlek eller verksamhetsområde?

1.14. Slutligen bör man understryka att finansmarknaden
inte kommer att fungera tillfredsställande om inte dess aktörer
helt och hållet har anpassat sig till den omvälvning som
införandet av euron innebär. Även om tillförlitlig statistik för
euroområdet som helhet saknas tycks det som om det utanför
de stora företagsgrupperna, de mäktiga bolag som redan
är kraftigt internationaliserade samt naturligtvis bank- och
finanssektorn finns en mängd små och medelstora företag som
fortfarande har lång väg att gå för att anpassa sig till den
marknad som kommer att råda från och med år 2002 (2).

1.15. När det gäller de enskilda medborgarna är deras
engagemang av avgörande betydelse för marknadens funktion.
Allt pekar dock på att man fortfarande, trots informationsoch utbildningsåtgärder från kommissionen och andra privata
och offentliga organ, befinner sig mycket långt från målet —
både när det gäller praktiska och mentala förberedelser —
i hela euroområdet, även om det finns skillnader mellan
medlemsländerna (3).

(2) Enligt en undersökning som Europeiska kommissionen publicerade i december 1999 sker i genomsnitt 1,9 % av företagens
nationella betalningar och 0.8 % av enskilda medborgares betalningar i euro.
(3) ”Meddelande från kommissionen om informationsstrategin inför
den sista fasen i genomförandet av EMU” (KOM(2000) 57 slutlig).
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1.16. Europeiska kommissionen påminner medlemsstaterna om deras åtaganden när det gäller information om euron:
”Våra farhågor gäller i första hand att många små och
medelstora företag inte verkar tro att övergången till euro skall
medföra några problem alls, trots att många av dem inte har
tagit hänsyn till den strategiska dimensionen. Det gäller att se
till att dessa företag inte plötsligt råkar in i ohanterliga
svårigheter. Vi hyser i andra hand vissa farhågor när det gäller
att medvetandegöra de svaga grupperna i samhället.” (1)

2.
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tekniska utvecklingen under de senaste åren fortfarande tydligt
präglas av den ”gamla ekonomin”, i motsats till högteknologisektorerna och de olika finansföretagens nya former för
marknadstillträde på elektronisk väg.

2.6.
Nyetablerade företag och finansföretag som inte är
egentliga banker satsar på att tränga undan tunga och föråldrade försäljningsmetoder. Denna aggressiva konkurrens bidrar
till att göra hela finanssektorn medveten om att det behövs
djupgående förändringar, både när det gäller ledarskap och
branschstrukturer (3).

Utmaningarna för banksektorn

2.1.
På en kraftigt internationaliserad marknad tycks bankerna på Europas kontinent stå ganska illa rustade inför en
skärpt konkurrens med brittiska och amerikanska banker
eftersom konjunkturen under de senaste åren har varit mindre
gynnsam på den europeiska kontinenten. Denna underlägsenhet syns i avkastningen på investerade tillgångar (2) och de
därav följande stigande börskurserna. Dessa svagheter ter sig
dock inte lika allvarliga om man ser till det totala banksystemet
inom EU, inklusive bland annat tredjelandsbanker som etablerat sig i London.
2.2.
Även om man kan konstatera en klar förbättring
fortsätter vinstmarginalerna på transaktioner att minska, och
mängden avsatta medel för risktäckning har ökat avsevärt i
takt med de senaste kriserna, i synnerhet när det gäller handel
med fastigheter, eller finansiering i Ryssland eller Asien.
Samtidigt har den mycket gynnsamma ekonomiska konjunkturen i USA minskat behovet av risktäckning för de amerikanska
bankerna i jämförelse med euroområdets banker när det gäller
små och medelstora företag och privatpersoner.
2.3.
Återhämtningen i den europeiska ekonomin sedan
1999 har efter hand gjort det möjligt att sudda ut spåren
efter krisen i balansräkningarna. Den senaste statistiken från
finansinstitutens analys- och värderingscentral (Fitch) visar en
stark återhämtning när det gäller resultaten för det sista
kvartalet 1999 och första kvartalet 2000.
2.4.
Under 1999 var de förvaltade tillgångarna, eget kapital
och vinsten efter skatt för EU:s totala banksektor större än för
USA:s banksektor.
2.5.
Ytterligare en faktor håller tillbaka investeringarna,
nämligen känslan av att de europeiska bankerna trots den

(1) Kommissionsledamoten Pedro Solbes varnade på nytt den 13 juli
2000 för den sena anpassningen till euron bland företag och
privatpersoner. Ekofinrådet riktade den 17 juli 2000 uppmärksamheten mot den bristande medvetenheten i euroområdets
länder inför den förestående omställningen.
(2) De europeiska bankerna uppvisade från 1995 till 1999 en vinst
före skatt på 0,68 % i jämförelse med tillgångarna, mot 1,58 % i
USA. Nettoavkastningen på utlånade medel är 1,83 % i EU mot
2,96 % i USA. Se kommissionens arbetsdokument SEK(2000) 190.

2.7.
Närmandet mellan banker, fusionerna och i än högre
grad specialiseringsavtalen är de synligaste bevisen på en ökad
medvetenhet om utmaningarna.

2.8.
Bland de strategiska förändringarna kan man (i synnerhet i Tyskland) lägga märke till en omdisponering av de
finansiella tillgångarna som innebär att banksektorn bryter
med traditionen att ge stöd i form av kapital till industrin och,
mer generellt, till företagen. Denna utveckling har i hög grad
gynnats av den nyligen genomförda skattereformen i Tyskland
när det gäller värdepappersinnehav.

3.

Hur mycket av denna stora omstrukturering beror
på införandet av EMU och euron?

3.1.
De flesta observatörer är ense om att de mest betydelsefulla bakomliggande faktorerna till omstruktureringen är följande:
—

Den ökade rörligheten för kapital, där de viktigaste stegen
var Enhetsakten i februari 1988 och Maastrichtfördraget,
som tog bort gränserna inom Europeiska unionen även
för kapital den 1 juli 1990.

—

Den sedan 1 januari 1993 nästan helt frisläppta etableringsrätten, i kombination med det ömsesidiga erkännandet av auktorisationer som utfärdats i EU-länderna (EUpasset). EU-marknaden öppnades, både i faktisk och i
rättslig mening, även för filialer till kreditinstitut från
USA, Japan, etc.

3.2.
Mot denna bakgrund var vägen öppen för att konkurrensen och den globala kapitalmarknaden skulle börja verka
med all kraft, inte bara i euroområdet.

(3) Enligt en undersökning av DG Bank avseende tiden 1985–november 1999 minskade antalet banker i euroområdet under perioden
från 18 851 till 8 312. Denna tyska bank bedömer att antalet
banker i de elva länderna kommer att minska till 7 700 fram till
slutet av år 2000.
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3.3.
Att euroområdet skapades — som snart omfattar
12 länder av 15 — påskyndade insikten att ”ingenting kommer
längre att vara som förut”.
3.4.
Det är dock troligt att de krafter som verkar för en
globalisering av kapitalrörelser och bankverksamhet skulle ha
åstadkommit samma effekt även utan en valutaunion bestående av 11 länder.

4.

Utmaningen i samband med harmoniseringen av
tillsynsförfarandena inom banksektorn

20.12.2000

4.7.
De stora svårigheter som drabbade Crédit Lyonnais
upptäcktes i tid av bankkontrollmyndigheten och finansministeriet i Frankrike. Risken för ett sammanbrott för hela finanssektorn var uppenbar.

4.8.
Att kritisera kontrollmyndigheterna (som i dessa fall
var underställda den politiska makten) för att de inte gav
allmänheten fullständiga upplysningar om allvaret i situationen
vore varken rimligt eller relevant med tanke på riskerna för
hela systemet.

4.9.
Om stora problem skulle drabba en ledande bank är
tillsynsmyndigheternas första uppgift att säkerställa allmänhetens förtroende för finansinstituten.

4.1.
Kontroll och övervakning av att tillsynskraven respekteras är en av de viktigaste uppgifterna för staterna, som i
allmänhet delegerar detta ansvar till centralbanker eller organ
nära centralbankerna. I vissa fall, till exempel i Tyskland, har
ansvaret delegerats till en myndighet med stor självständighet.

5.

4.2.
Under alla omständigheter handlar det om tillsynsorgan med stora befogenheter och många, högt kvalificerade
medarbetare med ingående kännedom om bankernas förvaltningsmetoder, deras egenheter och starka och svaga sidor,
särskilt när det gäller risktagande.

5.1.
Banktillsynen blir en angelägenhet på gemenskapsnivå
i och med införandet av euron, den dramatiska ökningen av
fusioner och samarbetsavtal över nationsgränserna och de
starkare banden mellan finansmarknaderna.

4.3.
De stora bankerna har ett så stort inflytande på de
nationella marknaderna genom det stora antalet kunder,
storleken på de tillgångar de förvaltar, det nära sambandet
mellan de ekonomiska och finansiella aktörerna osv., att
svårigheter som drabbar bankerna kan få konsekvenser för
den nationella (eller till och med internationella) ekonomin
och sysselsättningen.
4.4.
Med hänsyn till den risken är eventuella problem för
de ledande bankerna av direkt betydelse för regeringarna.
Orden ”too big to fail” gäller i högsta grad inom banksektorn.
4.5.
De organ som står för banktillsynen är visserligen
utformade för att vara självständiga, men måste ändå ta
ansvar för att informera regeringarna och ta hänsyn till deras
rekommendationer i händelse av stora problem.
4.6.
Politiska ingrepp i banktillsynen förekommer inte bara
i Europa. När det japanska banksystemet höll på att falla
samman ingrep japanska regeringen, som stödde sig på
japanska riksbanken, med massiva insatser för att rädda de
japanska bankerna, ibland strax innan de skulle lämna in
konkursansökan.
4.6.1. Även USA:s regering och centralbank ingrep kraftfullt i samband med krisen för vissa riskfonder (t.ex. LTCM),
av rädsla för den dominoeffekt som annars kunde ha blivit
resultatet, beroende på återförsäkringarna mellan banker och
icke-reglerade institut.

På väg mot ett organ för tillsyn av det europeiska
bankväsendet?

5.2.
Principen om ett förstärkt samarbete mellan tillsynsmyndigheterna finns med i den handlingsplan för finansiella
tjänster som kommissionen antog den 11 maj 1999.

5.3.
De grundläggande tillsynsbestämmelserna, bland andra
sådana som berör kapitaltäckningsgrad, kommer i framtiden
att fastställas på internationell nivå av Baselkommittén, vilket i
hög grad talar för tanken att gemensamma bestämmelser
också bör vara föremål för en gemensam tillsyn.

5.4.
Företrädarna för tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsstater har på ECB:s initiativ kommit överens om att bilda
ett forum för banktillsyn, för att kunna utbyta information när
det gäller kontrollmetoder och stödja harmoniseringsarbetet.

5.5.
Med hänsyn till att banktillsyn är en ytterst komplex
fråga, att det kan finnas stora nationella skillnader och att de
nationella myndigheterna är måna om sin självständighet är det
troligtvis ännu inte möjligt att inrätta ett egentligt europeiskt
tillsynsorgan, men många ansvariga inom banksektorn anser
att vägen är utstakad och att det bara gäller att undvika att
skapa en hierarki av tillsynsmyndigheter på olika nivåer
— nationell, europeisk och internationell (Internationella
regleringsbanken — BIS) — vilket skulle lamslå sektorn.

5.6.
Ett av de problem som kvarstår att lösa är att få samma
tillsynsregler att gälla inte bara för banker utan även för de nya
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handelsstrukturerna på Internet och för finansinstitut som inte
är banker, företeelser som blir allt vanligare på de olika
marknaderna. ESK har uttryckt starka farhågor i tidigare
yttranden i samband med detta (1).

6.

Förbättring av den institutionella ramen för reglering
av de europeiska börserna

6.1.
Samma argument som har förts fram för inrättandet
av en europeisk myndighet för banktillsyn kan även användas
— troligen med större giltighet — när det gäller reglering och
tillsyn av finansmarknad och börser.

6.2.
Börsfusioner och utvecklingen på den europeiska ECNmarknaden (2) har aktualiserat frågan om behovet av en
reglering av de europeiska börserna.

6.3.
Grunderna för en reglering av de europeiska börserna
är fastlagda i de direktiv som ger en minimidefinition av
begreppet reglerad marknad samt regler för marknadens
funktionssätt och skydd av investerarna. Varje nationell börsmyndighet anpassar reglerna till den inhemska marknaden. De
olika nationella myndigheterna kan samarbeta sinsemellan.

6.4.
Under två och ett halvt år, sedan Forum of European
Securities Commissions (FESCO) skapades, har de europeiska
regleringsmyndigheterna arbetat inom en gemensam institutionell ram för att intensifiera sitt samarbete för att utveckla
uppföranderegler för leverantörer av investeringstjänster som
erbjuds över nationsgränserna.

6.5.
FESCO har således föreslagit en gemensam definition
av professionella investerare för vilka en viss uppförandekodex
skulle gälla. Denna åtgärd syftar till att sätta punkt för
diskussionen om vilka regler som skall gälla, ursprungslandets
eller mottagarlandets.

6.6.
På samma sätt har man studerat möjligheterna att
utarbeta ett harmoniserat referensdokument för att underlätta
ömsesidigt erkännande av emissionsprospekt. När prospektet

(1) Yttrande av den 28 januari 1998 om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska monetära institutet och Ekonomiska och sociala kommittén — Hur konsumenternas förtroende för elektroniska betalningsmedel kan ökas på den
inre marknaden” EGT C 95, 30.3.1998 s. 15.
Yttrande av den 27 januari 1999 om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att starta och driva verksamhet i
e-penninginstitut samt om tillsyn av sådan verksamhet”, och —
”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring
av direktiv 77/780/EEG om samordning av lagar och andra
författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut” EGT C 101, 12.4.1999 s. 64–70.
(2) Electronic communication network.
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är godkänt i det land där företaget är börsnoterat skulle den
som gör emissionen kunna utvidga erbjudandet till andra
länder med ett enkelt dokument om transaktionen och en
sammanfattning på landets språk.
6.7.
Mot bakgrund av denna åtgärd skulle det vara önskvärt
om den grundläggande tanken bakom den överstatliga regleringen inte vore att lägga ytterligare ett lager ovanpå de
nationella reglerna, utan snarare att medlemsländerna gradvis
skulle överföra vissa befogenheter från de nationella myndigheterna.
6.8.
Nätet av nationella regleringsmyndigheter skulle
snabbt och med större flexibilitet kunna hantera skillnader i
tillämpningen av direktiven. Man skulle troligtvis behöva ge
rättslig underbyggnad åt de bestämmelser som regleringsmyndigheterna fastställer och utarbeta en mekanism för prövning
av skillnaderna i tillämpningen av direktiven, i stånd att snabbt
ge besked. Dessa bestämmelser skulle inte ersätta direktiven,
utan komplettera dem.

7.

Valutaunionen förändrar villkoren för företagsfinansiering

7.1.
Även om man kan se en kursändring mot en marknadsorienterad finansiering, i synnerhet när det gäller de stora
europeiska företagen, är grundmodellerna fortfarande påtagligt
olika på Europas fastland å ena sidan och i Storbritannien och
USA (den anglosaxiska modellen) å andra sidan.
7.2.
På Europas fastland är den vanligaste formen för
företagsfinansiering — med undantag för de tillfällen då
banker går in som ägare (vanligtvis med små poster) —
fortfarande bankförmedlade krediter.
7.3.
Att gå ut på finansmarknaden eller till kreditkonsortier
för att söka direkt företagsfinansiering är fortfarande mindre
vanligt på den europeiska kontinenten än i USA och Storbritannien, särskilt för små och medelstora företag. Emissionskostnaden (olika bestämmelser, anpassning av bokföringen, informationsstrategi) är fortfarande hämmande för de minsta företagen
i den gamla ekonomin.
7.4.
Internationaliseringen av marknaderna och inrättandet
av ett euroområde gör det möjligt för fondbörserna att spela
en ny roll genom att ta över vissa av bankernas funktioner. I
sin årsrapport för 1999 konstaterar ECB: ”Allmänt sett tilltar
de finansiella marknadernas betydelse för att fördela finansiella
resurser jämfört med förmedlingen genom finansiella mellanhänder” (3). Bankerna spelar dock en avgörande roll när det
gäller att hjälpa företagen att få tillgång till marknaderna.
7.5.
Finansieringsmetoderna förändras genom börsintroduktioner, fondemissioner och obligationsemissioner.
(3) Europeiska centralbankens årsrapport för 1999, s. 3.
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7.6.
Institutionella investerare (ofta amerikanska) som förvaltar gemensamma placeringsfonder och pensionsfonder har
blivit så stora aktörer på finansmarknaden att man inte kan
bortse från dem. Europeiska kommissionens initiativ för att
främja utvecklingen av pensionsfonder inom EMU är därför
motiverade.

7.7.
Det sker en oerhörd utveckling när det gäller antalet
investerare som specialiserar sig på riskplaceringar. Helt nyligen var bristen på riskkapital en av de svagheter som präglade
Europa i förhållande till USA.

7.8.
Inrättandet av Nasdaq-börsen i USA 1971 bildade
skola, och i Europa har nya strukturer för notering av
värdepapper (nya marknader) fötts, vilkas huvuduppgift är
finansiering av nystartade företag inom den ”nya ekonomin”
och högteknologisektorn, något som uppskattas speciellt av
Internetspekulanterna.

7.9.
Inrättandet av euroområdet och avskaffandet av de
nationella valutorna ger marknaden ett djup och en likviditet
utan motstycke under den senaste historiska perioden.

8.

Man måste emellertid ge akt på finansieringsvillkoren
för små och medelstora företag

8.1.
Företagen är i allt högre grad beroende av marknaden
när det gäller finansieringen, och det får avgörande konsekvenser för förhållandet mellan kreditgivare och kredittagare.

8.2.
I Europeiska centralbankens årsrapport för 1999 (1)
står följande: ”Tidigare har bankerna i euroområdet varit de
främsta tillhandahållarna av finansiella tjänster på relativt
splittrade och skyddade inhemska marknader. Allteftersom
hindren mellan olika inhemska eller lokala marknader har
avlägsnats ställs bankerna inför ökad konkurrens från andra
banker och från andra tillhandahållare av finansiella tjänster.”

8.3.
Framstegen inom informationstekniken förändrar de
traditionella relationerna mellan bank och kund. Det har blivit
lättare och billigare att snabbt få fram den information som
behövs för ekonomiska beslut.
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8.5.
Bankerna, å andra sidan, har tvingats till ökad försiktighet i förvaltningen av sina löpande krediter på grund av de
strängare tillsynsregler som är förknippade med Baselkommitténs arbete när det gäller banktillsyn. Bankerna letar efter
”sunda” små och medelstora företag med solid ledning.
8.6.
Det faktum att många gäldenärer inte kunde uppfylla
sina skyldigheter under den nyligen genomgångna krisen
gjorde intryck på många ledare, som i allt större utsträckning
kommit att sätta sin tillit till datoriserade modeller för riskbedömning.
8.7.
Utvecklingen av ekonomiska relationer över nationsgränserna är fortfarande begränsad till stora och medelstora
företag (utom i gränsregionerna), som redan före valutaunionen har knutit kontakter över nationsgränserna.
8.8.
I gengäld kan man konstatera att antalet samarbetsavtal
som innefattar ett utbyte av tjänster över nationsgränserna
mellan banker och försäkringsbolag har mångdubblats.
8.9.
Fördröjningen när det gäller att stärka konkurrensen
inom gemenskapen och över nationsgränserna i samband med
EMU har förklarats på olika sätt. I allmänhet påtalar man att
det är en långsam och kostnadskrävande process att tränga in
på de ganska mättade EU-marknaderna.
8.10. Institutionella hinder framhålls i allt mindre utsträckning, men de sakkunniga framhåller den ”kulturella faktorn”
och ”kvardröjande nationella särdrag” (2). Skillnader i språk,
skattesystem och bokföringsmetoder, frånvaron av en harmoniserad konkurslagstiftning osv. bidrar till att bromsa etableringar och finansiering över nationsgränserna.

9.

Valutaunionen förändrar försäljningskanalerna för
finansiella tjänster

9.1.
Användningen av Internet vid försäljningen av finansiella tjänster innebär problem när det gäller skydd för
investerarna.
9.2.
Det är i högsta grad önskvärt att detta skydd förblir så
starkt som möjligt. Förslaget till direktiv om distansförsäljning
av finansiella tjänster tar hänsyn till denna farhåga genom att
hålla fast vid principen om så kallad maximal harmonisering.

8.4.
Traditionell bankpraxis förändras av de datoriserade
systemen för förvaltning av kreditrisker, tillämpade på företag
men inspirerade av ”credit scoring”, den form av kreditvärdering som används för konsumentkrediter eller bostadslån.
Denna standardmodell för riskbedömning är mindre gynnsam
för små och medelstora företag.

9.3.
Maximal harmonisering innebär att man skapar en
grundval av bestämmelser som är gemensam för alla medlemsländer. I de olika länderna kan man sedan varken ta bort eller
lägga till något.

( 1)

(2) Se W.R. White: The euro and European financial markets, IMF,
1997.

Europeiska centralbankens årsrapport för 1999, s. 16.
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9.4.
En sådan åtgärd skulle ge gemenskapen en nödvändig
skyddsnivå för investerarna. Eventuellt kan professionella
investerare underställas andra regler, anpassade till deras
kompetens- och informationsnivå.

10. Ekonomiska och monetära unionens inflytande på
obligationsmarknaden
10.1. Det var allmänt känt att euron skulle ge upphov till
en enhetlig räntemarknad för hela euroområdet och öka
konkurrensen mellan emittenterna, vilket skulle leda till minskade kostnader för låntagarna. Spararna skulle dra nytta av en
kraftig sänkning av transaktionskostnaderna och samtidigt
skulle de traditionella bankernas inkomster i form av olika
avgifter minska.
10.2. Europeiska kommissionen (1) anser att antalet nya
obligationsemissioner i euro överträffar förväntningarna. De
internationella euroobligationerna utgjorde cirka 40 % av
samtliga obligationer som emitterades under det första halvåret
1999 i samtliga valutor mot 30 % 1998 och 20 % 1997 för
ecun och de valutor som ingick i EMU. Om man även räknar
med emissionerna i euro på hemmamarknaderna är värdet av
emissionerna i euro jämförbart med emissionerna i USAdollar, vilket vittnar om soliditet och en ökande likviditet på
de europeiska obligationsmarknaderna. Detta kommer att
gynna de europeiska investerarnas gränsöverskridande transaktioner. 1999 översteg euroobligationernas värde dollarobligationernas. Man bör emellertid komma ihåg att euroemissionerna ofta är föremål för dollarsvappar, vilket påverkar dollarns
kurs på valutamarknaden. Enligt statistik från ”Capital Data
Bondware” har dollarn återvunnit sin dominerande ställning
på obligationsmarknaden (43,87 % av marknaden med 342,9
miljarder dollar jämfört med 40,68 % av marknaden och
317,9 miljarder för euroemissionerna).
10.3. Att värdepapper som kan jämställas med statsobligationer klart överväger visar att marknaden föredrar lågriskinvesteringar. Under andra kvartalet 1999 var 43 % av emissionerna AAA-klassade och 44 % AA-klassade. Kommissionen
ser det som en positiv aspekt på den utvidgade marknaden att
emissioner som internationella byråer A-klassat har ökat från
mindre än 2 % i januari 1999 till 10 % under andra kvartalet
1999.

11. EMU förändrar den europeiska statsobligationsmarknadens struktur

nernas omsättning blivit den avgörande faktorn vid uppskattningen av statsobligationernas avkastning, medan kreditrisken
blivit mindre viktig (2).
11.3. Staternas finansieringsvillkor är nu avhängiga likviditeten, det vill säga antalet emissioner på euromarknaden.
Analysen av den emitterande statens offentliga finanser får
därför mindre betydelse. Denna utveckling är inte särskilt
gynnsam för små länders emissioner.
11.4. Samtidigt kan man notera en ökning av antalet
privata emissioner samt kursskillnader som avspeglar skillnaderna mellan de olika emittenterna (3).

12. EMU:s inverkan på hur finansmarknaden fungerar
12.1. Det är ännu för tidigt att göra en grundlig utvärdering
av effekterna av den genomgripande förändring som skedde
den 1 januari 1999 när samtliga värdepapper, aktier, obligationer och andra statliga och privata skuldebrev redenominerades
i euro.
12.2. Euromarknaden blev därmed nästan lika stor som
den amerikanska marknaden och har en trovärdig ”kritisk
massa”. Även om omvandlingarna på de olika marknaderna är
långt i från fullbordade, är det möjligt att skaffa sig en ganska
säker bild av de viktigaste tendenserna.
12.3. De flesta experter är överens om att EMU kommer att
få följande positiva effekter:
—

Fler gränsöverskridande värdepapperstransaktioner.

—

En snabbare integration av de nationella marknaderna
och en större marknadslikviditet.

—

Utveckling av en marknad för företagsobligationer (Corporate debt market) där emittenterna blir föremål för
riskutvärderingmetoder som används i USA.

—

Anpassning av reglerna för hur marknaderna skall fungera (leverans/betalning, nettning osv.).

12.4. Konkurrensen mellan marknadsplatserna och i synnerhet börserna har blivit aggressivare och två stora organisationsmodeller avtecknar sig:
—

11.1. Den alleuropeiska statsobligationsmarknaden intar
nu första platsen före USA.
11.2. Genom att växelkursrisken och ränteskillnaderna
försvann i och med övergången till euro har de olika obligatio(1) Kommissionens arbetsdokument SEK(2000) 190, 8.2.2000,
s. 71–72.
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En allians med en marknadsuppdelning mellan London
Stock Exchange och Frankfurtbörsen (i samarbete med
Nasdaq-börsen) — ett projekt som dock verkar ifrågasättas, att döma av de negativa reaktionerna från en betydande del av Londonbörsens intressenter.

(2) Kommissionens arbetsdokument SEK(2000) 190, 8.2.2000, s. 73.
(3) ESK:s yttrande ”Europeiska investeringsbankens roll för regionalpolitiken i Europa” om EIB:s roll för att stödja den eurobaserade
obligationsmarknaden (CES 1001/2000).
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Ett mycket långtgående samarbete mellan börserna i Paris,
Bryssel och Amsterdam (Euronext) samt en sammankoppling av transaktionssystemen för Euronext och sju
andra internationella börser, bland annat New York
Stock Exchange, börserna i Tokyo, Hongkong ... på en
världsomspännande ”Global Equity Market” som är öppen
dygnet runt. Denna enorma marknad uppgår till
20 000 miljarder dollar, det vill säga 60 % av världens
börsvärde (ett principavtal antogs den 7 juni 2000 i
Tokyo) (1).

12.5. Experterna anser i allmänhet att det finns för många
börser inom EMU och att det behövs sammanslagningar, vilket
påskyndas genom att euron verkar som en enande faktor.
Denna oundvikliga koncentration måste emellertid ske med
respekt för konkurrensreglerna.
12.6. Sammanslagningarna sker utifrån börsernas specialinriktning. London skulle till exempel få en dominerande
position på marknaden för större värdepapper, medan Frankfurt skulle dominera marknaden för derivat och värdepapper
från den högteknologiska sektorn.
12.7. Även de kontinentala grupperingarna sker genom en
specialisering av de olika börserna samtidigt som de fungerar
med hjälp av ett enhetligt system för elektroniska transaktioner.
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13. Pariteten euro–dollar påverkar marknaderna

13.1. Internationaliseringen av den europeiska värdepappersmarknaden har — utöver de traditionella ”blue chips” — i
hög grad stärkts genom att samtliga noteringar sker i euro.

13.2. Den plats som de amerikanska pensionsfonderna
intar i kapitaliseringen av den europeiska värdepappersmarknaden är en av den monetära unionens positiva aspekter.

13.3. Det är investeringarnas extremt stora volatilitet som
ger upphov till oro.

13.4. Avvikelsen mellan euron och dollarn har tidvis
uppgått till 25 %. Detta har lett till att internationella investerare skyr de europeiska valutorna. Betalningsbalansen för värdepapperstransaktioner är negativ. De europeiska investeringarna
i amerikanska värdepapper är större än de amerikanska
investeringarna i Europa.

12.8. Teknologiska innovationer är den viktigaste drivkraften i konsolideringsprocessen. I och med införandet av en
löpande elektronisk börsnotering på Internet har betydelsen
av marknadsplatsernas placering minskat.

13.5. Även om man bör ta hänsyn till flera faktorer som är
orsaken till detta underskott — bland annat att den ekonomiska dynamiken på de båda sidorna av Atlanten inte är
densamma — kan man konstatera att euron gett upphov till
en större volatilitet på marknaderna jämfört med den tidigare
situationen på de största nationella börsmarknaderna, vilka
samtidigt som de var öppna utåt åtnjöt ett troget stöd från
lokala investerare som hyste ett stort förtroende för de
nationella valutornas växelkurser (francen och D-marken).

12.9. Mekanismerna för orderöverföring, nettning och betalning/leverans av värdepapper är avgörande under konkurrensförhållanden som i själva verket är mer internationella än
europeiska.

13.6. Det utmaning som ännu (?) inte kunnat tacklas är att
pariteten mellan euron och dollarn bättre bör återspegla den
grundläggande ekonomiska situationen. Denna paradoxala
avvikelse överraskar de flesta experter i deras prognoser.

12.10. Risken att en större del av transaktionerna sker på
icke-reglementerade marknader, antingen direkt eller via ett
allt större och fortfarande svåruppskattat antal elektroniska
kommunikationsnätverk, kan emellertid inte uteslutas.

13.7. Europeiska centralbankens (ECB) penningpolitik i
denna oväntade situation leder till det som marknaderna tycker
sämst om — en känsla av osäkerhet.

12.11. OTC-marknaderna för derivat (2) är mycket dynamiska i Europa. Ramavtalen för de finansinstrument som
styr dessa operationer bör svara mot en europeisk norm.
Europeiska bankföreningen (EBF) har upprättat ett europeiskt
ramavtal, Euromaster, som samtliga europeiska bankföreningar godkänt. I detta ramavtal finns hela unionens klausuler
samlade, och dess användning borde främjas inom EU.
(1) Enligt den internationella sammanslutningen för fondbörser utgjorde det totala börskapitalet i hela euroområdet 4 274 430 miljoner dollar i slutet av 1999, jämfört med New York Stock
Exchanges och Nasdaqs sammanlagda börskapital på
13 935 045 miljoner dollar.
(2) ”Over the counter market” (aktiemarknaden utanför fondbörserna).

13.8. Enligt de främsta ekonomiska aktörerna är det inte
lämpligt att ECB reagerar genom att endast höja räntorna för
att höja eurons kurs eller åtminstone stoppa dess fall. ECB har
beaktat denna skepsis genom mycket återhållsamma höjningar
av återfinansieringsräntan (+ 0,25 % i slutet av augusti 2000).

13.9. Inflationen är låg och ett länge väntat ekonomiskt
uppsving är på gång. Marknaderna skulle därför kunna
missförstå situationen om ECB, inför den inflation som en
höjning av oljepriserna medför och som alls inte har något att
göra med den grundläggande situationen i euroområdet,
reagerade som om det var fråga om en global inflationsrisk.
Det är i detta sammanhang viktigt att ECB klart redogör för
sin politik.
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13.10. Vissa politiker har i delvis förtäckta ordalag tagit
upp frågan om ECB:s förmåga att föra en politik som kan
förena behovet av ett ekonomiskt uppsving och en minskad
arbetslöshet å ena sidan, och kravet på att stärka euron å andra
sidan. Samtidigt som man måste respektera ECB:s oberoende
är det nu rådets och ordförandeskapets uppgift att utarbeta
enhetliga riktlinjer.

—

14. Valutamarknadens utmaning

14.2.1. Sammanfattningsvis kan man säga att den amerikanska ekonomins grundförutsättningar — med undantag för
underskottet i handelsbalansen — pekar på en stark tendens
till uppvärdering av dollarn i förhållande till euron på medellång sikt.

14.1. En fritt fungerande marknad som utsätts för många
svängningar, även humörsvängningar, hos många aktörer är
naturligtvis inte en utmaning i egentlig mening, eftersom det
är en bricka i det marknadsekonomiska spelet, som i princip
styrs av rationella reaktionsmönster.

14.2. Ekonomer och media har gett många förklaringar till
varför euron är så svag i förhållande till dollarn. Utan att här
kunna göra en uttömmande analys av dessa kommentarer, kan
man emellertid lyfta fram följande:
—

En ihållande skillnad mellan den ekonomiska aktiviteten
i euroområdet och i USA under de senaste fyra åren. Den
genomsnittliga tillväxten av BNP beräknas bli 3,40 % i
Europa under år 2000 och 5,30 % i USA (andra kvartalet
2000).

—

Skillnaderna mellan räntesatserna på den amerikanska
valutamarknaden och den europeiska marknaden som
verkar som en dragningskraft på kapitalflödena på världsmarknaden, vilket inverkar negativt på euron (1).

—

De ekonomiska aktörernas förtroende för den politik
som förs av Federal Reserve, som aktar sig för att
bromsa tillväxttakten samtidigt som man bemästrar de
inflationstendenser som är kopplade till full sysselsättning.

—

Den kraftiga återhämtningen av USA:s offentliga finanser,
som tack vare tillväxten har gjort sig av med ett traditionellt underskott och dessutom skapat ett budgetöverskott.

(1) Denna skillnad tenderar att minska kraftigt. I mitten på maj 2000
var avkastningen från T-Bund med tio års löptid 5,40 %, franska
statsobligationer 5,50 % och Fed Fund med tio års löptid 6,40 %.
Sedan har den amerikanska centralbankens (FED) höjning av
räntesatserna och stabiliseringen av ECB-satserna ytterligare minskat skillnaderna. Den 8 juni 2000 höjde ECB bankernas återfinansieringsränta till 4,25 % (+ 0,50 %). I juni 2000 låg tremånaders
inlåningen i USA på 6,52 % mot 4,3 % i EU. Om man tar
hänsyn till respektive inflationsnivåer är de reella räntesatserna
jämförbara.

Den extrema lätthet med vilken USA finansierar ett
stor underskott i betalningsbalansens löpande poster
(339 miljarder dollar 1999) genom det världsomfattande
sparandet samt den stora mängd dollar som finns lagrad
i andra delar av världen och som ger USA:s regering en
räntefri kredit. Detta gör det möjligt för amerikanerna att
bevara ett oberoende utan like när det gäller utformningen
av den ekonomiska politiken, eftersom de inte behöver ta
hänsyn till betalningsbalansen.

14.3. Situationen är långt i från lika gynnsam när det gäller
styrningen av euron. Enligt fördragen är ECB inte ansvarig för
eurons växelkurs. ECB kan dock agera på växelkursmarknaden
genom att sälja dollar via europeiska centralbanker och andra
mellanhänder, men denna typ av ingripande är oftast kostsam
och har endast begränsad effekt. I sin senaste årsrapport
(augusti 2000) verkar ECB erkänna vissa svårigheter med att
hålla eurons kurs gentemot dollarn under kontroll.

14.4. Eurons värdeminskning gynnar euroområdets export
och spelar en icke försumbar roll för den tillväxt som pågår.
Minnet av de ansträngningar som de europeiska valutamyndigheterna gjorde för att efter Maastrichtavtalet hålla växelkurserna mellan länderna i euroområdet fasta, i vissa fall till priset av
en dramatisk minskning av den ekonomiska aktiviteten, har
satt sina spår hos regeringarna och det offentliga myndigheterna. Omvänt ger eurons kursfall de amerikanska pensionsfonderna och företagen stora möjligheter att till låg kostnad få
kontroll över de europeiska företagen. Cirka 50 % av det
franska börskapitalet innehas av amerikanska och brittiska
pensionsfonder, och Frankrike är inte ensamt om denna
situation.

14.5. Det stämmer inte att utvecklingen på växelkursmarknaden beror på att regeringarna inom euroområdet är svaga.
Politikernas ”bedövande tystnad” beror på att man är angelägen
om att inte öka marknadsaktörernas oro. Den gyllene regeln i
detta sammanhang är att tiga. Detta innebär dock inte att
EMU:s finansministrar är likgiltiga inför eurons försvagning,
vilket klart framgår av det nära samråd som löpande förs
mellan de elva euroländerna i rådet.

14.6. Man har kunnat konstatera att de uttalanden av
ledande valutamyndigheter om eurons stabilitet och dess
möjligheter att inom en nära framtid stärkas har haft liten eller
till och med en negativ effekt. På en febril marknad ökar denna
typ av uttalanden aktörernas oro och skepsis.
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14.7. I sin månadsrapport från maj gav Bundesbank uttryck
för en allmän uppfattning: ”En sådan värdeminskning är inte
bra för en ung valutas rykte”. De kraftiga ansträngningar som
gjorts för att minimera den psykologiska effekten av eurons
försvagning vittnar om en ökad politisering av problemet.

16.2. Det är inte möjligt att anföra samtliga meddelanden
och rapporter från kommissionen eller expertgrupper om
detta ämne. Flera yttranden från ESK borde också nämnas i
samband med detta som obestridligen är den svåraste aspekten
av den europeiska integrationen.

14.8. Att acceptera en globalisering av kapitalflödena innebär att man accepterar att inte kunna styra marknadspriserna,
det vill säga växelkurserna. Valutamyndigheterna och regeringarna har inte längre tillräckliga medel för att agera på
marknaderna, utan det gäller att föra en politik som ökar
tilltron till de elva euroländernas dynamik.

16.3. I sin rapport från den 22 oktober 1996 om ”Beskattningen inom Europeiska unionen — Rapport om skattesystemens utveckling” (1) konstaterade kommissionen följande: ”I
takt med att olika rättsliga restriktioner försvinner blir de
skattehinder och skattesnedvridningar som återstår alltmer
uppenbara och beskattning framstår i hög grad som ett av de
viktigaste områdena där den inre marknaden fortfarande är
ofullbordad.”

14.9. Det enda vapen som ECB förfogar över är en höjning
av räntesatserna som är tillräckligt stor för att ge konkurrenskraftig avkastning i förhållande till dollarn, men handlingsutrymmet är litet om man inte vill hindra tillväxten, vilket ger
ECB ett stort ansvar.
14.10. I slutänden står det klart att stabiliseringsinsatserna
på de internationella valutamarknaderna inte är trovärdiga om
inte USA och ECB stöder de nationella centralbankernas
ansträngningar. Man kan likaledes konstatera att USA tar
starkt avstånd från varje plan på ingrepp som hämmar
marknadskrafternas fria spel, eftersom dollarkursen är föremål
för en ”Benign Neglect”.

15. En institutionaliserad solidaritet
15.1. Solidariteten mellan olika finanscentrum har antagit
en konkret, institutionell form. En ständig kommitté, Eurocurrency Committee, har inrättats i Internationella regleringsbankens regi för att skapa ett förebyggande skydd mot kriser, som
bygger på en ökad överblick över basdata om centralbankernas
samt den offentliga och privata sektorns positioner i euroområdet.
15.2. Denna kommitté har insett att det inte är möjligt att
isolera euromarknaden från den monetära och finansiella
aktiviteten i resten av världen. I början av februari 1999
beslutades att Eurocurrency Committee skulle omvandlas till
en kommitté för det globala finansiella systemet (Committee
on the global financial system).
15.3. Detta kan ses som ett uttryck för insikten att ett
euroområde med självständigt manöverutrymme och inflytande är en illusion.

16. En stor utmaning: att införa ett skattesystem i harmoni med EMU
16.1. Redan vid unionens födelse insåg man beskattningens
betydelse för att skapa en verkligt enad marknad i EU.

16.4. EMU förstärker skattesnedvridningens effekter genom
att växelkursrisken avskaffas, räntesatserna är de samma
och transaktionskostnaderna minskar. En fullständigt öppen
marknad innebär att beskattningen av investeringarna blir en
avgörande faktor för investerarnas agerande.
16.5. Men beskattning av värdepappersinkomster är bara
en faktor — och helt klart inte den viktigaste — för resursallokeringen och valet av investeringsplats.
16.6. Även varierande skattetryck och sociala avgifter,
skatteunderlag och regler för beräkning av företagsbeskattning
— som är lika viktiga som själva skattesatserna — inverkar på
konkurrensen och EMU:s funktion. Det är nödvändigt att inse
att konkurrensen mellan de olika skattesystemen inte blir
mindre, utan snarare tenderar att öka.

17. Kommissionens pragmatiska strategi som respekterar den nationella suveräniteten
17.1. Skatteområdet berör själva grunden för den nationella
suveräniteten. Det finns djupgående skillnader både i fråga om
skattetrycket i förhållande till BNP och fördelningen mellan
direkta och indirekta skatter och sociala avgifter.
17.2. En fullständig samordning eller en långtgående harmonisering av skatteunderlaget och skattesatserna är för
närvarande en utopi.
17.3. Kommissionen, som är medveten om dessa hinder,
däribland de som består i att skattefrågor kräver enhällighet i
rådet, har valt en pragmatisk strategi som syftar till följande (2):

(1) KOM(96) 546 slutlig av den 22 oktober 1996, s. 5.
(2) Se ”Meddelande från kommissionens till rådet — I riktning mot
skattesamordning inom Europeiska unionen — Ett åtgärdspaket
för att angripa skadlig skattekonkurrens”, KOM(97) 495 slutlig av
den 1 oktober 1997.
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1.

Att förhindra illojal konkurrens genom att utforma en
uppförandekodex som anger vad som är acceptabel och
oacceptabel praxis på skatteområdet, också när det gäller
statligt stöd i form av skatteåtgärder (rådets resolution av
den 1 december 1997).

2.

Att ta hänsyn till EU:s konkurrenskraft på global nivå (ett
stort problem är skatteparadis utanför EU, vilka är
föremål för överläggningar inom OECD).

3.

Åtgärder för att avskaffa snedvridningar vid beskattning
av kapitalinkomster:
—

Lösningen bör begränsa sig till ränta som utbetalas i
en medlemsstat till fysiska personer som inte har
skattemässig hemvist i den medlemsstaten utan i en
annan medlemsstat.

—

Införande av den s.k. ”samexistensmodellen”; varje
medlemsstat bör antingen tillämpa en minimikällskatt eller ge information om inkomst av sparande
till de andra medlemsstaterna.
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18.5. Feira-avtalet innehåller bindande villkor, däribland att
Schweiz, Liechtenstein och andra internationella finanscentrum skall anpassa sig till EU:s lösningar. Det skall inledas
förhandlingar om att främja motsvarande åtgärder i tredje land
och i områden som är knutna till EU-länder (Isle of Man,
Kanalöarna, Monaco osv.).

18.6. Ett direktiv som bygger på Feira-avtalet skall läggas
fram för rådet i slutet av 2002. Dessförinnan måste viktiga
beslut fattas, särskilt om källskattesatsen i de länder som väljer
denna lösning.

18.7. Det råder delade meningar om resultatet av rådets
möte i Feira. Det förefaller dock vara ett långsiktigt mål att
harmonisera beskattningen inom EU.

19. Slutsatser

19.1. Den största utmaningen för EMU har varit att skapa
en framgångsrik monetär union som inte är knuten till en
politisk union och som därför är något tidigare oprövat.

18. I riktning mot en minimilösning

18.1. Kommissionens lösningsförslag, som fick ganska
brett stöd, uppnådde inte enighet vid Europeiska rådets möte i
Helsingfors i december 1999 eller ekofin-rådets möte i Lissabon den 7–8 april 2000.

18.2. Vid rådsmötet i Feira i juni 2000 enades man om att
två system skulle samexistera under tio år:
—

Införande av källskatt, som gör det möjligt att bevara
banksekretessen, under en övergångsperiod på sju år.

—

Upphävande av banksekretessen med utbyte av uppgifter
mellan skattemyndigheter — ett system som skall börja
gälla generellt före 2010.

18.3. Feira-avtalet skulle också göra det möjligt att utforma
en uppförandekodex som skall införa ett visst minimum av
disciplin vid företagsbeskattning.

18.4. Antagandet av en uppförandekodex om skadlig konkurrens vid företagsbeskattning förutsätter uppenbarligen att
beslutsprocessen på skatteområdet ändras så att det krävs
kvalificerad majoritet, i linje med den stora institutionella
reform som skall diskuteras vid toppmötet i Nice i december
2000.

19.2. De flesta ekonomer och internationellt välrenommerade ekonomiska forskningsinstitut samt i stort sett samtliga
Nobelpristagare i ekonomi (1) gav euron små chanser att lyckas.

19.3. Det är ännu för tidigt att bedöma valutaunionens
framgång. Man kan dock konstatera att de tekniska svårigheterna med att införa euron är lösta och att det samma gäller
kampen mot inflationen och de elva ländernas odramatiska
anpassning till de kriterier och den budgetdisciplin som
krävdes i Maastrichtfördraget (2).

19.4. Arton månader efter finansmarknadernas övergång
till euron har de europeiska börserna uppnått rekordhöga
nivåer under det samlade inflytandet av en återvunnen tillväxt,
den ”nya ekonomins” ökande dynamik i Europa och den
teknologiska revolutionen i fråga om elektroniskt tillträde till
marknaderna. Det är en allmän uppfattning att värdepappersmarknaderna förebådar de framtida ekonomiernas utveckling.
Om så är fallet kan det konstateras att euroområdet har gått in
i en lång tillväxtkonjunktur.

19.5. EMU klarade av den asiatiska krisen i augusti 1997,
följd av den ryska krisen och därefter av den brasilianska 1998.

(1) Det enda anmärkningsvärde undantaget är professor Robert
Mundell, som ser positivt på euron.
(2) Den tyska riksbankschefen anser att Europeiska centralbankens
framgång i högre grad beror på prisstabilitet än på växelkurserna.
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19.6. De farhågor som fanns om att euron skulle bli
övervärderad i förhållande till dollar eller yen har visat sig
ogrundade, såvida utvecklingen inte skulle ta en oväntad
vändning.

19.7. Det vore emellertid oklokt att dra slutsatsen att
problemen i samband med EMU definitivt är lösta. Dessa
hänger nära samman med den övriga världsekonomin, i så
hög grad att det framstår som artificiellt att skilja mellan
problem i samband med handelns globalisering, avreglering av
kapitalrörelser och problem som direkt berör EMU.

19.8. Den ekonomiska och monetära unionen drar dessutom fördel av en gynnsam ekonomisk konjunktur och har
ännu inte visat prov på sin förmåga att klara av en systemisk
chock eller en kris som kan drabba det internationella monetära systemet. Samma utmaning gäller också EMU:s konkurrenskraft i förhållande till den amerikanska ekonomins dynamik
och de nyindustrialiserade ländernas ökande inflytande. ESK
har dock vid upprepade tillfällen uttryckt sitt förtroende för
EMU:s förmåga att lösa dessa problem. Europeiska centralbankens roll och marknadens övertygelse om att den för en
välgrundad penningpolitik är väsentligt för förtroendet för
euron och därmed för euroområdets attraktionskraft. ECB
måste därför mycket tydligt förklara sina beslut för att
marknaden skall förstå dem. Och även om det viktigaste målet
är bevarad prisstabilitet skall banken också stödja den allmänna
ekonomiska politiken i gemenskapen. ECB:s penningpolitiska
ställningstaganden bör därför ta hänsyn till detta för att
undvika en debatt som kan underminera eurons stabilitet.

19.9. Europa måste ovillkorligen dra fördel av denna
konjunktur och snabbt ge finansmarknaderna ett harmoniserat
europeiskt ramverk som respekterar de finansieringsformer
som finns i gemenskapen och därmed bidrar till att skapa en
europeisk utvecklingsmodell.

19.9.1. Arton månader efter att finansmarknaderna i de
elva länderna övergick till euron och efter de fusioner som
blev följden måste man konstatera att det direktiv som senast
antogs på detta område är sju år gammalt (direktivet om
investeringstjänster från 1993).

19.9.1.1.
Det är viktigt att snabbt ändra anpassningsprocessen för den europeiska rättsliga ramen genom att på nationell
nivå införa en smidigare och snabbare procedur än direktiven
när det gäller punkter som inte nämns eller är otillräckligt
preciserade i direktiven. Villkoren för kapitalutbud och kapitalförmedling i Europa måste således förbättras genom att man
—

definierar de elektroniska handelssystemens (”Alternative
Trade Systems”) ställning i förhållande till de reglerade
marknaderna,
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—

inför ett europeiskt emissionsprospekt,

—

på ett pragmatiskt sätt definierar verksamhetsvillkor för
erfarna investerare,

—

inför moderna europeiska redovisningsnormer för börsnoterade företag.

19.9.1.2.
Samtidigt bör man också främja kapitalefterfrågan i Europa. Två förslag till direktiv bör snabbt antas:
—

snabbt införande av pensionsfonder som på medellång
och lång sikt kan tillföra de europeiska företagen kapital,

—

införande av ett nytt europeiskt pass för förvaltning av
fondföretag, som bygger på moderna förvaltningsverktyg
(derivatinstrument, ”feeder funds” osv.) skulle göra det
möjligt för europeiska värdepappersförvaltare att rivalisera med nordamerikanska konkurrenter.

19.9.2. Banklån är fortfarande den viktigaste finansieringsformen för europeiska små och medelstora företag. För företag
av en viss storlek är det ofta en billigare finansieringskälla än
kapitalmarknaderna.

19.9.2.1.
Det är därför viktigt att de solvens- och likviditetstal som fastställs inte missgynnar kreditgivning i förhållande till
marknadsfinansiering. I detta sammanhang bör kommissionen
inleda en diskussion om förhandsförsörjning av kapital för att
utjämna konjunktursvängningarna och därmed villkoren för
kreditgivning till små och medelstora företag.

19.9.2.2.
När det gäller mycket små företag, som är en
viktig källa till nya arbetstillfällen i Europa, bör de nyckeltal
som används på denna typ av kreditgivning sänkas för att ta
hänsyn både till den delade risk som beror på diversifieringen
i de berörda sektorerna och till de små belopp som lånas ut till
enskilda företag.

19.9.2.3.
De europeiska bankerna framförde via Europeiska
bankföreningen konkreta förslag i samband med kommissionens samråd om europeiska solvensnyckeltal. Kommissionen
bör ta hänsyn till dessa förslag.

19.9.3. Den europeiska utvecklingsmodellen kan inte vara
en ren grossistmarknadsmodell. Konsumentskyddet kräver att
man inför maximiregler för konsumenter med begränsade
kunskaper om marknaden. Den maximala harmonisering som
kommissionen har genomfört med direktivet om distansförsäljning av finansiella produkter är därför en bra lösning. Den
är i linje med och bör samordnas med den harmoniserade
definition av erfarna investerare som förespråkas ovan.
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19.10. Mer allmänt och på lång sikt har det inte gjorts
någon bedömning av utvidgningens effekter och risken att
unionen splittras och att euroområdet blir en särskild klubb
med regler och målsättningar som skiljer sig från resten av
unionen. Detta innebär tveklöst en ny utmaning som gäller
mycket mer än finansmarknaderna.
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19.11. ESK kan bara instämma med ECB:s ordförande
Wim Duisenberg, när han i ECB:s senaste årsrapport (1) säger
följande: ”Euron har fått en bra start, men eurons och den
ekonomiska och monetära unionens framgång är naturligtvis
en långsiktig process”.
(1) Europeiska centralbankens årsrapport 1999 s. 5.

Bryssel den 21 september 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om ”Uppföljning, utvärdering och optimering
av FoTU-insatsernas ekonomiska och sociala verkan: Från femte till sjätte ramprogrammet”
(2000/C 367/15)
Den 2 mars 2000 beslutade Ekonomiska och sociala kommittén att med beaktande av artikel 23.3 i
arbetsordningen utarbeta ett yttrande om ”Uppföljning, utvärdering och optimering av FoTU-insatsernas
ekonomiska och sociala verkan: Från femte till sjätte ramprogrammet”.
Sektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som ansvarat för det förberedande arbetet,
antog sitt yttrande den 1 september 2000. Föredragande var Giannino Bernabei.
Ekonomiska och sociala kommittén antog vid sin 375:e plenarsession den 20–21 september 2000
(sammanträdet den 21 september) följande yttrande med 46 röster för och 1 röst emot.

1.

Rekommendationer

Bakgrund

1.1.
Det femte ramprogrammets nya inriktning och integrerade strategi som syftar till att lösa problem för medborgare,
företag och samhälle och som vunnit gehör bland gemenskapens institutioner och deras nationella samtalspartner.

1.2.
Det fortsatta behovet av en synligare och mer verkningsfull forskning inom EU, som tar hänsyn till de nya
utmaningarna i samband med globaliseringen, den alltmer
kunskapsbaserade ekonomin och den förestående utvidgningen av unionen.

1.3.
Behovet av en första kritisk granskning av de administrativa, organisatoriska och strukturella problem som är
förenade med 5:e ramprogrammet och som försvårar genomförandet av dess ambitiösa mål.
1.4.
Det oeftergivliga kravet att lämna inriktningen på
projektfinansiering och i stället satsa på kvalitet och spetskompetens och på att uppnå och följa upp resultat, varigenom de
integrerade forskningsinsatserna skall legitimeras, utvärderas
och korrigeras.
1.5.
ESK rekommenderar kommissionen, parlamentet och
rådet att vid den stundande översynen av 5:e ramprogrammet
vidta följande åtgärder i syfte att optimera dess socioekonomiska verkan:
1.5.1. Förstärkning och utveckling av nyckelåtgärderna,
vars livslängd skall motiveras genom system för bedömning,
uppföljning, utvärdering och framtidsanalyser.
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1.5.2. Företräde åt ett fåtal projektkluster med lämplig
kritisk massa som inbegriper samtliga aktörer, framför allt
slutanvändare och små och medelstora företag, och med
riktade åtgärder se till att småföretag och hantverksföretag
mobiliseras, eftersom dessa företag utgör en viktig potential
för utveckling, nyskapande och överföring av teknik.

1.5.3. Justering av de horisontella programmens inre mekanismer, som förhindrar en sammankoppling med de vertikala
åtgärderna och gör den tilltänkta matrisuppläggningen meningslös och ineffektiv när det gäller samordning, innovation
och halvtidskontroll av planerna för tekniska tillämpningar.

1.5.4. Ansvarsfördelning för intern och extern samordning
av program, nyckelåtgärder och innovationsenheter, som för
närvarande är helt maktlösa och står utan både service
och finansiella anslag. Vidare måste planerna för tekniska
tillämpningar ses över genom intensifierade halvtidskontroller.

1.5.5.
dessa.

Förenklade förfaranden och minskade kostnader för

1.5.6. Fastställande av klarare och enhetligare urvals- och
utvärderingskriterier, framför allt vad gäller socioekonomiska
aspekter och europeiskt mervärde, och undvikande av långdragna utvärderingsprocedurer (over-evaluation).

1.6.
Vad gäller vägen mot 6:e ramprogrammet uppmanas
kommissionen, parlamentet och rådet att:
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1.6.4. Tillämpa subsidiaritetsprincipen även på gemenskapens forskningsverksamhet för att identifiera och definiera
behörighet, kapacitet och ansvar på olika nivåer.

1.6.5. Koncentrera gemenskapens forskningsinsatser till att
begränsat antal prioriteringar, på vilka ett fåtal större projekt
på lång och medellång sikt skall appliceras, med en större
kritisk massa och under direkt tillsyn av kommissionen för att
därigenom garantera spetskompetens, europeiskt mervärde
och uppföljning.

1.6.6. Möjliggöra förvaltning av småskaliga projekt på
decentraliserad nationell och lokal nivå genom förenklade
förfaranden som handhas av erkända decentraliserade organ,
bl.a. med hjälp av globalt stöd. Härvidlag bör man aktivera
och stärka mekanismer för finansieringslösningar för små och
medelstora företag och för nya företag, till exempel genom
Joint European Venture, och dra full nytta av ”euroeffekten”
från och med 2002.

1.6.7. Säkerställa att förvaltningen av ett system för stipendier, vidareutbildning och rörlighet likaledes sker på decentraliserad nivå, samtidigt som kriterierna för transnationalitet och
för förenligheten med gemenskapens strategiska prioriteringar
bevaras.

1.6.8. Lansera nya gemenskapsåtgärder för FoTU på regional nivå i syfte att främja tekniska innovationer och forskningsinfrastrukturer till förmån för näringslivet och den akademiska
världen, med nära band mellan interregionala nätverk och EU:s
politik för regionerna och informationssamhället.

1.6.1. Vidta åtgärder för en gemenskapsstrategi som grundar sig på en kärna av gemensamma prioriteringar och som
riktar in sig på ett kraftigt minskat antal nyckelåtgärder.

1.6.9. Utnyttja de instrument som fördraget medger, i
synnerhet den variabla geometrin, gemenskapsdeltagande och
samriskprojekt i enlighet med fördragets föreskrifter. I synnerhet den variabla geometrin bör utnyttjas i fråga om kunskapsoch kompetenscentra.

1.6.2. Skapa en ram inom denna strategi som på ett
offensivt sätt tar sig an alla tekniska utmaningar och som kan
mobilisera all kompetens i Europa, såsom företag, universitet,
forskningscentra, gemenskapens myndigheter samt nationella
och lokala myndigheter, samtidigt som unionen behåller en
dominerande roll.

1.6.10. Rationalisera och förenkla förvaltningen i dess
helhet genom skilda förfaranden mellan stora prioriterade
projekt och småskaliga sådana, vars förfaranden skall vara
användarvänliga, enkla, snabba och decentraliserade.

1.6.3. Upprätta och befästa ett öppet strategiskt informationssystem som skall vara till gagn för beslutsordningen inom
forskning och teknik och genom vilket en kontinuerlig process
skall utvecklas för bedömning, övervakning, utvärdering och
framtidsanalyser, detta med stöd av Gemensamma forskningscentret, i dess nya mellaninstitutionella roll, och IPTS.

1.6.11. Bemyndiga kommissionen att samordna och säkerställa ett effektivt och billigt funktionssätt för det strategiska
informationssystemet, svara för kvalitets-, expertis- och öppenhetskontrollen, trygga en effektiv samordning mellan program
och nyckelåtgärder och se till att dessa är tillgängliga och
förenliga med program och initiativ på andra relevanta gemenskapsområden.
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Yttrandets mål, syften och begränsningar

2.1.
Kommittén instämmer i den nya inriktningen för den
fleråriga programplaneringen som antogs för FoTU-åtgärderna
i och med 5:e ramprogrammet men vill samtidigt peka på en
del krav som måste uppfyllas för ett lyckat genomförande.

2.2.
Syftet med kommitténs initiativyttrande är huvudsakligen att undersöka om och i vilken utsträckning den nya
inriktningen motsvarat och alltjämt motsvarar de uppställda
målen och de krav som ställs av forskningens aktörer och
användare, av politiska beslutsfattare samt av det europeiska
samhället och dess invånare i allmänhet.
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skapa, är ett steg i rätt riktning under förutsättning att den
genomförs på ett enkelt, effektivt, öppet och användarvänligt
sätt som gör de uppställda målen rättvisa. Enligt kommittén
måste en kontinuerlig och systematisk utvärdering, där de
olika aktörerna och aktionsnivåerna tillåts interagera, göras till
en integrerad del av den sociala forsknings- och innovationsprocessen; denna skall lägga en gemensam grund för en process
för skapande, utbyte och allmän spridning av kunskaper och
gynna erkännandet av forskningen, bl.a. genom en lämplig
och omfattande riskbedömning.

3.

Innehållet i gemenskapens nuvarande forskningsoch utvecklingspolitik

2.3.
Detta är inget självändamål med enda uppgift att
rättfärdiga tidigare åtgärder, utan skall i stället bidra till att
—

skapa en bättre förståelse för aktuella insatser,

—

identifiera de justeringar som är nödvändiga att företa i
gemenskapsåtgärderna vad gäller flexibilitet, effektivitet
och tydlighet,

—

staka ut riktlinjer för en gemensam åtgärdsstrategi inför
framtiden, vilket är en nödvändighet för ett successivt
genomförande av det sjätte ramprogrammet 2002–2006,
detta tillsammans med de andra instrument som tillhandahålls av EG-fördragets avdelning XVIII, framför allt
artiklarna 165, 168, 169, 171.

2.4.
Kommittén är medveten om den nuvarande verksamhetens begränsningar till följd av de alltför snäva tidsramarna
mellan å ena sidan införandet av 5:e ramprogrammet och
delprogrammen och å andra sidan genomförandet till dags
dato av respektive arbetsprogram, infordran av förslag, urval
och ingående av avtal, samt otillräckligheten i existerande
strukturer för information, övervakning, bedömning, utvärdering och framtidsanalyser.

2.5.
Till detta skall läggas dels de tekniska svårigheter och
kunskapsteoretiska luckor som fortfarande till stor del råder
inom nuvarande system för utvärdering av de socioekonomiska effekterna, dels nödvändigheten av att skapa jämvikt
mellan behov på kort sikt och forskning som bedrivs på lång
eller medellång sikt, dels kravet att undvika alltför utdragna
och tungrodda procedurer inom utvärderingssystemet.

2.6.
Kommittén anser emellertid att den nya integrerade
strategin för forskning och teknisk innovation, mer flexibel
och mer direkt inriktad på problemlösningar för medborgare
och företag och för det samhälle som unionen föresatt sig att

3.1.
Det femte fleråriga FoTU-programmet trädde i kraft
1999 och kommer att avslutas 2002; programmet ger full
tillämpning åt Europaparlamentets och rådets beslut av den
22 december 1998(1) om ramprogrammet för EG och ramprogrammet för Euratom liksom åt rådets beslut av den 25 januari
1999 om delprogrammen (2) och fullbordar den rad av åtgärder
som skall vidtas enligt artikel 166 ff. i EG-fördraget och
artikel 7 ff. i Euratom-fördraget; Ekonomiska och sociala
kommittén har i enlighet med dessa åtagit sig sin roll som
rådgivare och initiativtagare (3) i varje led av denna process.

(1) EGT L 26, 1.2.1999.
(2) EGT L 64, 12.3.1999.
(3) EGT C 407, 28.12.1998, ESK:s yttrande om ”Femte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (1998–2002) Kommissionens arbetsprogram för delprogrammen: Inledande diskussionspunkter”. EGT C 284, 14.9.1998, ESK:s yttrande om ”Möjligheter och medel för att stärka nätverken för information om och
utnyttjande av resultaten från FoTU-programmen i Europa”.
EGT C 235, 27.7.1998, ESK:s yttrande om ”Meddelande från
kommissionen om genomförande av den första handlingsplanen
för innovation i Europa”. EGT C 214, 10.7.1998, ESK:s yttrande
om ”Förslag till rådets beslut om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande i den forskningsverksamhet
som omfattas av fördraget om upprättandet av den Europeiska
gemenskapen, och om regler för spridning av resultat av denna
forskning (1998–2002)”. EGT C 73, 9.3.1998, ESK:s yttrande om
”Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om
femte ramprogrammet för Europeiska gemenskapernas verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998–2002)”, och ”Ändrat förslag till rådets beslut om
femte ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens
(Euratom) verksamhet inom forsknings- och utbildningsområdet
(1998–2002)”. EGT C 355, 21.11.1997, ESK:s yttrande om
”Kommissionens arbetsdokument ’Mot femte ramprogrammet:
De vetenskapliga och tekniska målen’”. EGT C 355, 21.11.1997,
ESK:s yttrande om ”Konsekvenser för de små och medelstora
företagen av den fortgående och utbredda minskningen av
anslagen till forskning och teknisk utveckling i EU (på gemenskaplig och nationell nivå)”. EGT C 133, 28.4.1997, ESK:s yttrande om
”Meddelande från kommissionen ’Utforma framtiden’ Europeisk
forskning i medborgarnas tjänst”.
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3.2.
Den nya inriktningen och integrerade strategin som
syftar till att lösa problem för medborgare, företag och
samhälle har vunnit gehör bland institutionerna och deras
samtalspartner på europeisk och nationell nivå och har på
ett omvälvande sätt förändrat gemenskapens FoTU-politik.
Forskningen har försetts med ekonomiska och sociala förtecken, en helhetssyn som ligger i linje med gemenskapens övriga
politikområden har införts, och ett större och allmänt åtagande
att undanröja den europeiska innovationsparadoxen har gjorts.

3.3.
Konsekvenserna av denna strategi, där problemlösning
står i centrum för forskningsverksamheten med hjälp av bidrag
från forskningens olika aktörer och användare, har varit många
och inte helt utan problem och komplikationer:

3.3.1. Behovet av ”simultaneous engineering” har framtvingat en kombination av olika forskningsdiscipliner och
-aktörer — allt från grundforskning till tillämpad forskning och
innovation inom teknik och demonstration, från universitet till
små och medelstora företag, från offentliga och privata
forskningscentra till industri och slutanvändare — i en utvecklingsprocess som redan från början involverar de element som
borgar för att resultaten på ett effektivt vis omsätts i industriell
och kommersiell framgång.

3.3.2. Forskningsinsatserna måste sättas in i en övergripande strategi för en konkurrenskraftig gemenskapspolitik inom
forskning och teknisk utveckling, detta för att skapa den
gemensamma referenspunkt på europeisk nivå, gemenskapsnivå samt nationell och regional nivå som krävs för att det
europeiska systemets konkurrenskraft på ett kontinuerligt och
effektivt sätt skall främjas.

3.3.3. De nya riktlinjerna för förfaranden, förvaltning och
rådgivning inom ramprogrammets nya integrerade strategi
måste resultera i informationspaket och årliga arbetsprogram
samt i infordran av förslag som är mer problemorienterade.
Detta skulle gynna den spontana uppkomsten av preliminära
projektkluster, som motsvarar förvaltningsstrukturerna och
förvaltarnas yrkesprofiler, genom att fastställa klara kriterier
och system för urval och feedback till förslagsställarna.

3.3.4. System för teknisk och industriell övervakning, bedömning och utvärdering av FoTU-åtgärderna måste undersöka åtgärdernas effektivitet när det gäller att uppnå målen och
samtidigt säkerställa deras flexibilitet och lämplighet i samband
med de nya utmaningarna. Detta skulle lägga grunden för de
scenarier som de politiska beslutsfattarna behöver för att på
ett flexibelt sätt kunna styra de nya strategiska valen i rätt
riktning.
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3.3.5. Behovet av att skapa en kritisk massa av resurser,
tillräcklig för att koncentrera insatserna till ett begränsat antal
nyckelåtgärder, har nödvändiggjort ett nytt instrument i form
av kluster av små och stora forskningsprojekt (tillämpad,
generisk och grundläggande forskning samt demonstration)
som skall inriktas på en utmaning eller ett problem av
allmänt europeiskt intresse vars mål är kvantifierbara och
tidsbegränsade och som betingas av faktiskt uppnådda resultat.

3.3.6. Att införa interna och externa samordningsfunktioner i varje program och nyckelåtgärd innebär att särskilda
funktioner måste anges och innovationsceller skapas ad hoc
inom ramen för nyckelåtgärderna och programmen.

3.3.7. Det har ansetts nödvändigt att skapa en permanent
plattform för dialog och konfrontation mellan experter, industri, beslutsfattare samt ekonomiska och sociala aktörer för att
garantera att de nya tekniska utmaningarna, de nya rönen och
deras tillämpning integreras, valideras och accepteras fullt ut.
En lämplig förvaltning av forskningens utveckling skulle på så
vis bidra till ökat välstånd och förbättrad livskvalitet inom
ramen för en konkurrenskraftig tillväxt.

3.4.
Eftersom FoTU-politikens femte ramprogram förfogar
över en gemenskapsfinansiering på 15 miljarder euro på
mindre än fyra år, samtidigt som det aktiverar runt det dubbla
och involverar 30 länder (1) — inklusive kandidatländerna —
och 11 officiella språk, fanns och finns alltjämt kravet på att
detta skall tillföra ett europeiskt mervärde och svara mot
socioekonomiska krav, krav på konkurrensförmåga på världsmarknaden samt krav på såväl kritisk koncentration som
kritisk massa och en förstärkning av samarbetet inom och
utom Europa, bl.a. genom en stor och attraktiv forskargemenskap med vetenskaplig och teknisk spetskompetens som
borgar för en harmonisk och kontinuerlig utveckling i hela
EU.

3.5.
Utvecklingen av integrerade och riktade åtgärder har
enligt kommitténs uppfattning försvårat genomförandet och
kontrollen av ramprogrammet, ökat kraven på synergier
mellan enskilda projekt inom klustren, med uppenbara följder
för målsättningarnas precision och tydlighet, och även skärpt
kraven på plausibla forskningsresultat och på utvärderingen,
tillgodogörandet och utnyttjandet av dessa, även när det
gäller kontrollerbarheten och valideringen av mellanliggande
resultat.

(1) Som kommer att bli 31 länder när väl associeringsavtalet med
Schweiz trätt i kraft.
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3.6.
Av dessa skäl anser kommittén att forskningen inom
EU måste få större verkan. Mekanismer måste skapas för
överläggningar mellan samtliga aktörer, bl.a. med tanke på
EU:s utvidgning, och samtliga de instrument som fördraget
medger inom politiken för forskning, utveckling och teknisk
innovation måste utnyttjas; framför allt avses här artikel 165
om samordningen av gemenskapens och medlemsstaternas
verksamhet, artikel 168 om tilläggsprogrammen, artikel 169
om gemenskapens deltagande i flera medlemsstaters program,
artikel 171 om gemensamma företag samt artikel 170, enligt
vilken samarbete kan ske med andra europeiska och internationella forskningsinstitut.

3.7.
Precis som kommissionen underströk i sitt meddelande
”Mot ett europeiskt område för forskningsverksamhet”, över
vilket kommittén antagit ett utförligt yttrande (1), är gemenskapsforskningens utveckling tydligt beroende av ett generellt
sett gynnsammare forskningsklimat i Europa liksom av en
gemensam och samlad insats med samverkan mellan program
på europeisk, nationell, regional nivå och gemenskapsnivå, där
den vetenskapliga och tekniska spetskompetensen skärps över
hela unionen, som därigenom görs attraktiv för den europeiska
och internationella forskargemenskapen.

3.8.
Vid det extrainsatta toppmötet i Lissabon den
23–24 mars 2000 framhölls i ordförandeskapets slutsatser att
”Forskning på nationell nivå och unionsnivå måste integreras
och samordnas bättre för att göra dem så effektiva och
innovativa som möjligt och säkerställa att Europa erbjuder
attraktiva framtidsutsikter för de största begåvningarna”; de
möjligheter som medges i fördraget skall utnyttjas fullt ut
liksom alla andra lämpliga metoder, bland annat frivilliga
åtaganden, för att detta mål skall kunna uppnås på ett flexibelt,
decentraliserat och obyråkratiskt sätt.

3.9.
Europeiska rådet i Feira den 19–20 juni 2000 välkomnade åtagandena att: skapa mekanismer för att knyta samman
nationella program med gemenskapsprogram och att före
2001 registrera centra för spetsforskning och spetsutveckling
i samtliga medlemsstater; uppmuntra utvecklingen av en
öppen samordningsmetod för en komparativ analys av den
nationella forsknings- och utvecklingspolitiken och att före
juni 2000 fastställa lämpliga indikatorer för detta; underlätta
inrättandet av ett omfattande bredbandsnätverk med hög
kapacitet för vetenskaplig kommunikation före 2001 i syfte
att förena forskningscentra, universitet och skolor; undanröja
hinder för forskares fria rörlighet före 2002 och skapa ett
attraktivare forskningsklimat; ta fram instrument till ett rimligt
pris för gemenskapspatent och bruksmodellskydd före 2001;
genomföra särskilda åtgärder för att uppmuntra de viktigaste

(1) EGT C 204, 18.7.2000, s. 70.
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formerna av samspel i innovationsnätverken mellan företag
och finansmarknader, mellan forskning/utveckling och utbildningsanstalter samt mellan rådgivningsenheter och teknikmarknader; stärka synergieffekterna med Cost- och Eurekainitiativen; uppmuntra forskarkarriärer och forskarutbyten
med tredje länder liksom ett ökat kvinnligt deltagande i
forskningen.

3.9.1. Europeiska rådet i Feira välkomnade också antagandet av Europeiska stadgan för småföretag, vars åttonde handlingslinje omfattar rekommendationer för att stärka småföretagens tekniska kapacitet, framför allt genom att stärka befintliga
program som syftar till att främja spridningen av innovationer
och teknik till småföretagen samt förbättra småföretagens
förmåga att tillämpa den nya tekniken.

3.10. Vidare är det uppenbart att kunskapssamhällets
snabbt ökande potential, med ett dynamiskt klimat där den
nya datatekniken kommer till full användning, i sig är en
betydande faktor för de fleråriga FoTU-åtgärdernas effekter,
genomförandevillkor och framtida inriktning.

4.

Instrument för utvärdering och effektmätning: mot
ett kontinuerligt och systematiskt förfarande

4.1.
Kommitténs ståndpunkt är att det krävs förbättrad
samordning av dels informationsinsatserna, statistikinsamlingen och utformningen av indikatorer, dels uppföljning, utvärdering och planering. Det gäller också att regelbundet och
systematiskt utarbeta sammanfattande uppställningar (”resultattavlor”) avseende möjligheterna till tillgång och enkelt
utnyttjande av löpande åtgärder i varje medlemsstat och på
Europanivå.

4.2.
I fråga om informationsarbetet fastställer EG-fördragets
artikel 173 ett direkt rättsligt åliggande att överlämna en årlig
rapport till Europaparlamentet och rådet om verksamheterna
inom området för forskning och teknisk utveckling och
spridningen av resultaten av dessa verksamheter samt om
arbetsprogrammet för det innevarande året. Det föreskrivs
också att man skall presentera årsstatistik om FoTU och en EUrapport om forsknings- och teknikindikatorer. Här kommer
databanken Cordis till stor nytta.

4.3.
När det gäller kontroll- och uppföljningsåtgärder föreskriver EP:s och rådets beslut om 5:e ramprogrammet att
detta skall följas upp kontinuerligt och systematiskt på årsbasis,
liksom delprogrammen. Dessutom kontrollerar revisionsrätten
den finansiella förvaltningen och utgifterna inom ramen för
sina rapporter om gemenskapens interna policy.
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4.4.
Beträffande utvärderingsmekanismerna planerar man
att innan några förslag om 6:e ramprogrammet läggs fram
publicera oberoende utvärderingsrapporter med fem års mellanrum för både ramprogrammet och delprogrammen. Slutsatserna skall kompletteras med kommissionens kommentarer
och översändas till EP, rådet, Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén. Kommissionen skall också lägga
fram en översynsrapport om det löpande ramprogrammet
efter halva programperioden, som skall innefatta analyser och
utvärderingar som utgångspunkt för eventuella nya riktlinjer i
flexibel anda.

4.5.
Ett samrådssystem har införts i ramprogrammet i form
av de permanenta externa rådgivande grupper som följer de
specifika programmen och nyckelåtgärderna, och kommissionen har inrättat ”paneler” för att initiera forskningsinsatser.
Därmed finns det en uppföljnings- och utvärderingsorganisation som är utomordentligt komplex och sammansatt, och
kommittén menar att detta förutsätter dels stora samordningsinsatser, dels samtrimning och intern rationalisering av uppföljningsmekanismerna. I annat fall riskerar de egentliga FoTUprojekten och aktiviteterna att ”kvävas” av byråkratisk överbelastning.

4.6.
Helhetsbilden kompletteras med de utvärderingsåtgärder som föreskrivs av vissa delprogram, särskilt ”den mänskliga
potentialen” inom nyckelåtgärden ”att förbättra den socioekonomiska kunskapsbasen”. Gemensamma forskningscentret har
till uppgift att lägga fram teknisk-ekonomiska analyser till stöd
för de europeiska beslutsfattarna, samtidigt som man bevakar
och analyserar forsknings- och teknikutvecklingen, dess återverkningar på alla samhällssektorer, dess samspel på arbetslivets område och dess framtida politiska effekter. I detta
sammanhang kan institutet för teknologiska framtidsstudier i
Sevilla spela en nyckelroll.

4.7.
Systemet för bedömning av förslagen måste också
bygga på gemensamma och logiska kriterier. Detta är speciellt
viktigt med hänsyn till att den allmänna mekanismen för
bevakning, uppföljning och utvärdering skall fungera som en
sammanhängande helhet.

4.8.
Det är direkt avgörande att formulera klara och
preciserade kriterier för forskningsresultat och socioekonomiska faktorer, och att klargöra att ramprogrammets nya uppläggning med inriktning på problemlösning skall vara sektors- och
ämnesövergripande.

4.9.
För att bedöma den socioekonomiska effekten av
gemenskapsforskningens huvudinstrument för flerårig programplanering gäller det sammanfattningsvis att se till att
uppföljnings- och utvärderingssystemet blir kontinuerligt och
systematiskt, samtidigt som man försöker rationalisera det och
minska byråkratin. Det är inte ett slutet system som krävs —
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en enkel, formell översättning av faktorer med intern giltighet
— utan ett som flexibelt och effektivt kan klara utmaningarna
för det europeiska näringslivets konkurrenskraft, inramat i en
strategisk framtidsvision på medellång sikt som är föregripande, flexibel och gemensam.

4.10. Denna strategiska referensram skall också innefatta
utvärderingar av och framtidsperspektiv för forskningsinsatserna inom de övriga europeiska initiativen — Eureka, Cost,
Embo, Esa osv. — och de nationella och regionala FoTUinitiativen, i form av jämförande analyser och ”resultattavlor”.

5.

Mot en gemenskapsstrategi som bygger på en kärna
av gemensamma prioriteringar

5.1.
Det finns så många olika aktörer, beslutsnivåer och
insatsmöjligheter (i Europa, inom gemenskapen, nationellt och
regionalt) som ligger bakom de politiska besluten att man
enligt kommitténs uppfattning måste åstadkomma en gemensam strategisk bas för att definiera de prioriterade teknik- och
forskningsmålen och med inriktning på samhällets ekonomiska, sociala och industriella problem. En sådan strategi är
oumbärlig när det gäller att sprida forskningsinsatserna till
olika nivåer. På så sätt går det att besvara frågan ”Vem gör
vad?” ur det europeiska forskningsområdets perspektiv och i
en strävan efter konsekvens och kompletterande uppgifter.

5.2.
I anslutning till detta vill kommittén understryka vikten
av följande:

5.2.1. Det gäller att skapa och befästa ett öppet strategiskt
informationssystem (1) som stöd för beslutsprocessen inom
forskning och teknik, genom att inrätta ett infrastrukturnät
som samlar erfarenheter, resurser, institutioner och teknikoch kunskapsbaser på olika regionala, nationella och sektorsbundna nivåer. Nätet kan också etablera direkta kopplingar
mellan berörda aktörer genom att stimulera till inbördes
samarbete.

5.2.2. Denna strategiska kunskapsram måste bli inledningen till ett kontinuerligt kretslopp av information, uppföljning,
utvärdering och planering, i syfte att stödja utvecklingen av
forsknings- och innovationsinsatserna. Det handlar om att
etablera kontaktytor mellan de olika aktörerna och den breda
allmänheten, även genom ökad användning av olika media för
att vinna ökad förståelse och demokratisera arbetet med att
välja tekniska lösningar för framtiden.

(1) Se ”Improving Distributed Intelligence in Complex Innovation
Systems” (olika förf.), Karlsruhe, Fraunhofer-institutet för forskning om system och innovationer, ISI, 1999.
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5.2.3. Metoderna för datainsamling bör harmoniseras på
Europa-, gemenskaps-, nations- och regionnivåerna, för bästa
möjliga jämförbarhet och kommunikation mellan nätverken
och databankerna. Det är också viktigt att införa ett gemensamt
språkbruk för de olika aktörerna och nivåerna.

—

Det bör vara ett begränsat antal prioriteringar som
Europas, gemenskapens och delstaternas resurser koncentreras på och samordnas kring. På så sätt kan man undvika
dubbelarbete och få de olika nivåerna att komplettera
varandra.

5.2.4. Programmen för strategiska informationssystem bör
helt integreras i tillgängliga gemenskapsinstrument för FoTU i
enlighet med föreskrifterna i EG-fördragets avdelning XVIII.

—

Formuleringen av prioriteringarna på de olika nivåerna är
betydelsefull, särskilt med avseende på att ge nationsnivån
större handlingsutrymme beträffande universitetens
grundforskning, men också när det gäller att skapa
kopplingar till nätverken av kunskaps- och kompetenscentra med finansiering enligt olika modeller. På den
regionala nivån behövs ökade möjligheter att främja
utvecklingen av särskilt de mindre företagens satsningar
på FoTU och innovation och de mänskliga resursernas
rörlighet mellan universitet och näringsliv, och samtidigt
måste gemenskapsinsatser genomföras till stöd för nätverk mellan regioner och över nationsgränser. På gemenskapsnivå krävs brett upplagda projekt för teknisk, vetenskaplig och industriell samverkan som endast blir genomförbara när man samlar en kritisk massa av ekonomiska
och mänskliga resurser och koncentrerar insatserna på
ett begränsat antal målsättningar för att möta de stora
utmaningarna på det globala planet.

6.

Det nya synsättet på femårsplaneringen av gemenskapens FoTU

5.2.5. Både de som är verksamma inom forskning och
innovation, de som utnyttjar rönen, de politiska beslutsfattarna
och arbetslivets aktörer (bland annat via Ekonomiska och
sociala kommittén) måste fullt ut engageras i utvecklingen av
programmen. Det gäller att etablera plattformar för dialog och
gränssnitt för olika data och scenarier, med ett språkbruk som
är lättillgängligt och målinriktat. Därmed blir det möjligt att
gemensamt bygga på kunskaper och att kartlägga politiska
prioriteringar med ett ”nedifrån-och-upp”-perspektiv. Allmänheten kan då också bedöma och bilda sig en uppfattning om
forskningsinsatserna och de risker som dessa medför.
5.2.6. Det är viktigt att begränsa de direkta och indirekta
kostnaderna och byråkratin för datainsamlingen. Principen
bör vara att uppgifterna kan eller måste kunna föras in i
systemet en enda gång, även om de sedan utnyttjas i olika
syften, vid andra tillfällen och av olika aktörer.
5.2.7. De nya systemen för elektroniska nätverk, särskilt
Internet och interna nät och eventuella vidareutvecklingar
såsom det datornät som CERN experimenterat fram, bör
utnyttjas maximalt för att säkerställa en flexibel och kostnadseffektiv tillämpning av det integrerade systemet för strategisk
information på problem som blir alltmer komplexa, sammanflätade och tvärvetenskapliga.

5.3.
Kommittén menar slutligen att den gemensamma
strategiska ramen bör leda fram till ett mindre antal gemensamt
överenskomna prioriteringar med följande syften:
—

Att skapa möjligheter att koppla samman de olika
nivåerna och aktörerna inom en logisk helhet.

—

Att uppmärksamma att forskningens mål är mångskiftande på olika nivåer — företag, region, medlemsstat, EU
och Europa — och att dessa verksamhetsområden måste
respekteras. Det handlar emellertid också om att skapa
samordnings- och kompletteringsvinster dem emellan.

5.4.
Den europeiska gemensamma strategiramen bör ha
tonvikt på följande:
—

En optimal totalnivå för finansieringsresurserna är en
nödvändighet för att EU skall kunna förstärka sin konkurrensposition och kontakterna med de viktigaste samarbetsparterna. Hänsyn måste tas till den ackumulerade
effekten av investeringar i FoTU och kunskapsutveckling.

6.1.
Den nya ekonomin har medfört att dynamiken i det
industriella, vetenskapliga och tekniska samarbetet utvecklats
mycket snabbt och att det nu finns nyskapande operationella
instrument för att göra detta samarbete effektivare.

6.2.
Globaliseringen har gjort att det blivit viktigare än
någonsin att klara konkurrensen på den nya teknikens område.
Den industriella och kommersiella tillämpningen av forskningsresultaten i avancerade tekniska produkter blir ett grundläggande konkurrenskriterium. Den snabba överföringen och
integreringen av kunskaperna i de produkter som ställs till
samhällets förfogande har medfört att tidshorisonten för
marknadslansering blivit den kritiska faktorn.

6.3.
Ett ekonomiskt system som baseras på kunskaper har
tydliggjort att Europa har olika svaga punkter i förhållande till
den övriga världen i fråga om förmågan att kombinera
forskningskunnande och företagarkultur i en interaktiv innovationsprocess och under ekonomiska och regleringsmässiga
villkor som gynnar immateriella investeringar, särskilt inom
den privata sektorn och i nätverket mellan universitetsvärld,
näringsliv och forskningscentra.
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6.4.
Med hänsyn till utvidgningen kommer ett större EU att
innebära förvärrade marginaliseringsproblem på grund av
strukturella och infrastrukturella brister. Övergångsekonomierna har också en otillräcklig ekonomisk och industriell
stomme, och förutom rådande skillnader i socioekonomiska
villkor är de teknologiska klyftorna ännu allvarligare. EU
måste kunna bevara och stärka den framstående vetenskapliga
potential som finns i dessa länder och integrera den med
gemenskapens forskningssystem, samtidigt som man främjar
en inriktning på att lösa dessa ekonomiers ekonomiska, sociala
och industriella problem.

6.5.
Att reducera unionens FoTU-aktiviteter till ”en kompletterande servicedisk”, där det finns tillgång till resurser som
kompletterar eller konkurrerar med de 15, 21 eller 30
medlemsstaternas, innebär att nedvärdera gemenskapsforskningens potentiella bidrag och hävda att det är betydelselöst.

6.6.
De tekniska processer som utnyttjas på världsnivå
förändras och föråldras snabbt och gör det nödvändigt med
hög prognoskapacitet, flexibilitet och snabba beslut. Därigenom kan tillräckligt vetenskapligt, tekniskt och industriellt
kunnande byggas upp, både för att möta de nya utmaningarna
och för att hantera de nya risker som dessa utmaningar
innebär.

6.7.
Kostnaderna för forskningen har ökat exponentiellt,
och det blir alltmer nödvändigt med kraftsamling för att nå
några betydande och lönsamma resultat. Det måste bli fler
allianser på FoTU-området, samtidigt som samverkan mellan
universitetsvärlden och grundforskningen måste betonas.
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angreppssätt som bygger på nyckelåtgärder, strategiskt samarbete, integrering (redan i utgångsläget) av mekanismer för
tillämpning och omsättning av resultaten i nya kommersiella
produkter samt koncentration på större projekt än tidigare.

7.2.
Via uppföljnings- och utvärderingsanalyser är det svårt
att urskilja nyhetsfaktorerna — i positiv eller negativ bemärkelse — eftersom dagsläget präglas av effekterna från 3:e ramprogrammets projekt och av de projekt inom 4:e ramprogrammet
som fortfarande pågår, samtidigt som man först för några
månader sedan avslutade förhandlingarna om kontrakt för
genomförande av 5:e ramprogrammets nya projekt (som i
regel täcker en treårsperiod).

7.3.
Det har trots allt kommit vissa allmänna indikationer
från olika källor som redan i dagsläget, under vissa villkor, kan
utnyttjas både för att justera och omstrukturera 5:e ramprogrammets löpande aktiviteter och för att i högre grad anpassa
6:e ramprogrammet till det europeiska forskningsområdet, till
genomförandet av alla FoTU-instrument som EG-fördraget
föreskriver och — framför allt — till uppgiften att rationalisera
och förenkla gemenskapsinterventionerna och göra dem mer
konkurrenskraftiga inför unionens utvidgning.

7.4.
Man har redan stött på en lång rad problem i fråga
om förfaranden, utvärderingssystem och kriterier, och med
avseende på den alltför okoncentrerade uppföljningen och de
många misslyckade projekten. Parallellt förstärks tendensen att
budgetarna för de föreslagna projekten skärs ned systematiskt,
vilket får till följd att resurserna ”pulvriseras” på alltför många
mikroprojekt.

5:e ramprogrammets socioekonomiska effekter: allmänna ramar

7.5.
Av de 16 000 förslag som lades fram 1999 valde man
ut 3 500. Vart sjätte eller sjunde projekt misslyckades, och den
alldeles för höga siffran är en besvikelse. Deltagandet från
småföretagens, industrins och universitetens sida är emellertid
uppmuntrande: 20–30 % för de små och medelstora företagens
del och återstoden jämnt fördelad mellan industrin och
universiteten. Antalet deltagare per projekt har stigit till i
genomsnitt åtta och projektens totala storleksordning har ökat
till 3,5 miljoner euro, med ett toppvärde på 4,5 miljoner euro
för programmet ”Hållbar tillväxt”, som för övrigt haft en
framgångsfrekvens på ett till tre, helt enligt förväntningarna,
till skillnad från ”Livskvalitet” där man nått framgång i mindre
än ett av tio fall.

7.1.
Det saknas visserligen en strategisk ram som definierats
gemensamt, det förekommer kompletterande och parallella
aktiviteter och de övriga insatsmöjligheter som är föreskrivna
i fråga om FoTU har inte tagits i bruk, men ramarna för det
europeiska samarbetet har börjat utvecklas mot ett nytt

7.6.
En första positiv iakttagelse är enligt kommittén att
projekten blir mer omfattande: storleken har mer än fördubblats i förhållande till 4:e ramprogrammet, och de små och
medelstora företagens representation har bibehållits eller till
och med ökat.

6.8.
Forskningens dynamik — i hög grad avhängig av
universiteten och de statliga och privata laboratorierna —
måste ges attraktiva och öppet redovisade villkor som främjar
forskarnas karriärutveckling och rörlighet genom ändamålsenliga kontaktytor mellan forskning och näringsliv.

7.
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7.7.
Den integrerade uppläggningen på basis av projektgrupper (kluster) förutsatte en framåtblickande inställning med
utgångspunkt i matriser där det går att kombinera tematiska
inslag med horisontella aspekter som har anknytning till
innovation, tekniska tillämpningar, utbildning, mänskliga resurser och internationellt samarbete. På detta plan visade det sig
att projektgrupperna hade för komplicerad sammansättning, så
att det krävdes alltför långa och svåra förhandlingar. Varken
innovationsenheterna eller planerna för tekniska tillämpningar
och matrissamordning förefaller vara faktorer som i sig
förstärker ansvarstagandet och kan sätta i gång ett positivt
kretslopp.

7.8.
De som utvärderar, administrerar och utarbetar projekten borde ha haft tillgång till gemensamma utbildningsinsatser
för att ge dem ökad medvetenhet och bättre förutsättningar att
ta till sig 5:e ramprogrammets nya tekniska och ”kulturella”
angreppsmetod.

7.9.
Bland de brister som tagits upp kan man särskilt
nämna följande:
—

hantera de behov som vi redovisat i fråga om utbildning
och information, överblickbarhet och insyn och förenklade
förfaranden, sänkta kostnader och sund förvaltning, klara och
entydiga kriterier och införande av matriser som kan skapa
förutsättningar för snabbare omsättning av resultaten i nyskapande kommersiella produkter.

7.11. För att den nya uppläggningen skall ha fortsatt
giltighet bör man redan i dag arbeta konkret för att genomföra
ramprogrammet fullt ut, genom att i högre grad lägga
tonvikten vid koncentration, flexibilitet, öppenhet, klarhet och
entydighet.

7.12. ESK menar att det är lämpligt att redan nu ta hänsyn
till följande:
—

Det gäller att utveckla och fördjupa nyckelåtgärderna.
Alla faser av denna mekanism måste kunna stödjas på
rutiner för utvärdering, uppföljning och planering.

—

Det krävs ett angreppssätt som lyfter fram ett mindre
antal projektgrupper som uppnår en kritisk massa och
som engagerar samtliga aktörer, särskilt slutanvändarna
och småföretagen.

—

De horisontella programmens interna mekanismer bör
finjusteras. De är ett hinder för sammankoppling med de
vertikala åtgärderna och medför att den ”teoretiska”
matrisuppläggningen blir meningslös och ineffektiv när
det gäller samordning, innovationsenheter och kontroll
av tekniska genomförandeplaner på medellång sikt.

—

Det är viktigt att reda ut ansvarsförhållandena beträffande
den interna och externa samordningen av programmen,
nyckelåtgärderna och innovationsenheterna, som för närvarande saknar både befogenheter, adekvat finansiering
och stödtjänster. Man behöver också se över systemet
med planer för tekniska tillämpningar och förstärka
kontrollerna efter halva planperioden.

—

Förfarandena behöver förenklas och kostnaderna reduceras.

—

Kriterierna för urval och utvärdering bör göras klarare
och mer entydiga, särskilt ur socioekonomisk synvinkel
och med avseende på det europeiska ”mervärdet”.

—

Få till stånd ett gemenskapspatent inom ramen för en
politik för immateriell och industriell äganderätt som tar
större hänsyn till behovet av gemenskapsforskning och
av att öka dess mervärde.

Det finns ingen operativ och allmänt accepterad definition
av mervärdet på europeisk nivå.

—

De olika aktörerna på forskningsområdet fäster olika stor
vikt vid de ekonomiska och sociala kriterierna och har
olika metodik för att tillämpa dem.

—

De ramar för upphovsmannarätten som tillämpas upplevs
fortfarande som osäkra av deltagande parter.

—

Byråkratin är alltför tungrodd när förslagsställarna skall
lägga fram ärendena, och kostnaderna är ofta avskräckande. Det krävs alltför många uppgifter av dem som deltar i
FoTU-projekt.

—

Arbetsprogrammen och infordran av förslag är för komplicerade och otydliga. De är inte genomgående centrerade på klara och lättförståeliga tematiska prioriteringar,
vilket resulterar i alltför hög misslyckandeprocent.

—

I vissa fall är industrin praktiskt taget i minoritet bland
deltagande parter, jämfört med universitetskretsar och
forskningscentra, även om det inte gäller samtliga program.

—
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De som utvärderar förslagen har inte alltid relevanta
kvalifikationer, framför allt inte med hänsyn till den
tvärvetenskapliga och sektorsövergripande uppläggningen, och de är för många i förhållande till de valda
projekten.

7.10. Beträffande de uppställda målen anser kommittén i
alla händelser att den nya uppläggningen är en steg i rätt
riktning, även om det krävs ytterligare ansträngningar för att
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Särskilda program och nyckelåtgärder inom 5:e ramprogrammet

8.1.
ESK ser positivt på omvandlingen av ramprogrammets
uppbyggnad. Det förnyade ramprogrammet är inriktat på ett
begränsat antal tematiska och horisontella program samt
Gemensamma forskningscentrets program och Euratomprogrammen. En dylik strävan efter begränsning skulle vara
önskvärd vid fastställandet av forsknings- och teknologiprioriteringarna som ännu uppgår till flera hundra, medan det är
nödvändigt att klarare avgränsa nyckelåtgärder, generisk teknik
och tilläggsåtgärder samtidigt som informationsverksamheten,
arbetsprogrammen och förfarandena för infordran av förslag
förbättras.

8.2.
Nedbantningen och rationaliseringen av programkommittéerna är enligt ESK:s uppfattning positiv. Det är också
positivt att en direktörsgrupp bildats som kan spela en mer
aktiv roll i integrationen av de vertikala tematiska programmen
och de horisontella programmen. Positivt vore också att
införa innovationsenheter för varje temaprogram och att bilda
utomstående rådgivande grupper med uppgift att följa upp
nyckelåtgärderna i riktning mot att lösa problem, dra nytta av
tekniska upptäckter och möjliga affärsinvesteringar. Detta
sistnämnda förslag har ännu inte genomförts i praktiken.

8.3.
Instrumentet för nyckelåtgärder — vars uttalade avsikt
är att i ett europeiskt perspektiv stödja överensstämmelse
mellan medlemsstaternas forskningspolitik — är enligt ESK
alltför långsamt och osynligt såväl inom de särskilda programmen, övriga program och övrig gemenskapspolitik som inom
de nationella programmen och strategierna. ESK anser att det
med tanke på jämförelse och framtida utveckling inte bara
vore nyttigt, utan även nödvändigt att göra en jämförande
analys mellan utvecklingen på gemenskapsnivå och nationell
nivå med avseende på de teman och problemområden som
omfattas av nyckelåtgärderna.

8.4.
Det verkar som om instrumenten som skulle öka
gemenskapsforskningens effekter vid genomförandet av program, nyckelåtgärder och olika projekt nästan inte tillämpats.
ESK vill i detta avseende uttrycka sin oro över svårigheterna
med att genomföra avsedd växelverkan, informationsspridning
och värdering (t.ex. innovationsenheterna) när det gäller
samordningsfunktionen för programdirektörer och instrument
avsedda för programmet för förnyelse/små och medelstora
företag. Det är absolut nödvändigt att se över de mekanismer
som hindrar genomförandet av de horisontella delarna Inco,
Inno-PME och Capital humain inom temaprogrammen.
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8.5.
Användningen av TIP (planer för genomförande av
teknik) borde vara bättre definierad, systematiserad och gynnad
bland såväl aktörer som bland kommissionens utvärderare
och administratörer. Innovationsverksamheten bland små och
medelstora företag borde i sin tur omfattas av ett nära samband
med temaprogrammen och nyckelåtgärderna samt med strukturfondernas och sammanhållningsfondens nya program för
2000–2006, i syfte att införa en starkare regional prägel på
FoTU-insatserna och innovationsverksamheten.

8.6.
Enligt ESK bör man stärka klusterbildningen och
granska sambanden mellan dessa kluster, behovet att göra det
europeiska mervärdet mer synligt samt tendensen till ökade
projektdimensioner. Klusterbildningen bör ledas av projektchefer med uppgift att sköta administration, urval och utvärdering
av olika aktörers insatser i berörda projekt.

8.7.
Samordningen av projekten, särskilda program och
nyckelåtgärder å ena sidan samt andra FoTU-insatser på
europeisk och internationell nivå å den andra (såsom Eureka,
EMBO, ESA, CERN, osv.) är inte tillräckligt synliggjord och
tillmäts inte heller särskilt stort värde, trots att det enligt ESK:s
åsikt handlar om en väsentlig aspekt av gemenskapsverksamheten inom ramprogrammet samt inom det europeiska forskningsområdet.

8.8.
Gemenskapsforskningens internationella verksamhet
ser ut att svara mot kriterier som är mer formella än verkliga,
vilka i sig inte har något gemensamt med temaprogrammen,
och drunknar i den tunga administrationen och urvattnas
därmed. FoTU-insatserna i unionens utrikespolitik är enligt
ESK av största betydelse, särskilt då de sätts i samband med
insatserna i anslutningsfonden och programmen Phare, Tacis
och Meda samt samarbetsprogrammen för länderna i Latinamerika och Asien.

8.8.1. Den internationella dimensionen av gemenskapsforskningen bör inom prioritetssektorerna nå upp till en nivå
som inte är lägre än i någon annan region eller något annat
land i världen. Den slutliga utvärderingen av resultaten inom
gemenskapsforskningens strategiska ram måste därför beakta
uppnådd nivå i en global jämförelse.

8.8.2. En annan viktig internationell funktion är att stödja
samarbetet med andra länder, såväl dem som ligger nära
gemenskapen som andra länder och regioner. Man bör också
skapa ett klimat och en miljö som gynnar forskning och
industri i andra regioner och länder.
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8.9.
Vad gäller förbättringen av den mänskliga potentialen
och forskningspotentialen, anser ESK att den måste få högsta
prioritet i avsikt att tillföra EU-forskningen lämpliga mänskliga
resurser och att det särskilda programmet spelar en viktig roll
i skapandet av en effektiv alleuropeisk forskningsgemenskap
med en stark europeisk identitet, vilken kan locka de bästa
forskarna i världen. Denna åtgärd bör för övrigt bindas
närmare samman med de strategiska prioriteringarna inom
gemenskapens FoTU och med de framtida behoven inom
samhälle, industri och kompetenscentra. Vidare bör detta bli
synliggjort i högre grad, även som ett nytt europeiskt mervärde.

9.

Mot det sjätte ramprogrammet och genomförandet
av EU-fördragets artiklar 168 till 171: för en aktiv
gemensam europeisk forsknings- och innovationspolitik

9.1.
Enligt ESK kräver den dynamik som följer på globaliseringen, den ekonomi som grundar sig på kunskap och den
ökande klyftan gentemot EU:s internationella partners på det
tekniska innovationsområdet, att man för att möta de tekniska
utmaningarna inleder en offensiv för att mobilisera alla
befintliga aktörer i Europa. Det är skäl att sätta ett tryck på: a)
företagssektorn, i syfte att engagera denna inom FoTU, och då
framför allt småföretag och hantverksföretag i linje med
prioriteringarna i Europeiska stadgan för småföretag, i syfte att
utveckla dessa företags innovationspotential och främja en
överföring av ny teknik; b) universiteten och forskningscentrumen, för att få dessa att genom tillämpbar kunskap bidra till
att optimera kunnandet inom forskning och teknik, såväl på
kort som på medellång och lång sikt, också genom att utnyttja
”euro-effekten” fr.o.m. 2002; c) finanssektorn, i syfte att
mobilisera riskkapital för uppföljningen av projekt; d) gemenskapens, medlemsstaternas och regionernas myndigheter, för
att dessa skall skapa gynnsamma förhållanden för denna
dynamik och koppla samman nätet av olika forskningsaktörer.
Men framför allt är det viktigt att alla offentliga och privata
aktörer till fullo är medvetna om nödvändigheten av ett
gemensamt verksamhetsutrymme och att de arbetar tillsammans utgående från gemensamma strategiska prioriteringar.

9.2.
Det nuvarande FoTU-systemet inom gemenskapen bör
enligt ESK undvika splittring, funktionsstörningar, ekonomisk
obalans, enkla mekanismer för ”utbetalning vid kassan”, byråkratisk och överbelastad administration samt motverka det
växande antalet målområden som ofta är illa anpassade och
slumpmässiga med tanke på de ekonomiska och mänskliga
resurser som krävs.

9.3.
Subsidiariteten har blivit en viktig del i ett system som
lyfter fram kompetens, ansvar och kapacitet på olika nivåer.
Det går inte längre att under den tid ramprogrammet är i kraft
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från Bryssel säkerställa utvärderingen av många tiotusentals
förslag till projekt, av vilka något fler än 5 000 verkliga
forskningsprojekt väljs ut, dvs. en börda på 40 projekt och
mer per forskningsadministratör. Under sådana förhållanden
är det omöjligt att noggrant och uppmärksamt följa upp
projektens verkliga återverkningar.

9.4.
Den nuvarande utvärderingsprocessen av alla slags
projekt innebär såväl för projektledare som utvärderare en
ansträngning som inte står i proportion till ramprogrammets
högt ställda forskningsmål och mål för teknisk konkurrenskraft.

9.5.
Risken är att den strategiska politiken för resultatförbättring och konkurrenskraft – vilken är inriktad på problemlösning och utgör ett verkligt trumfkort inom FoTU på
gemenskapsnivå – kan komma att drunkna i ett hav av
teknikaliteter, förfaranden, byråkrati och formella kontroller.
Det gäller att se till att inte hindra merparten av större
eller mindre aktörer (offentliga eller privata) att delta i det
europeiska forskningssystemet.

9.6.
Instrumenten för projektdeltagande måste tvärtom
anpassas till lämpliga nivåer som står nära behoven för olika
berörda aktörer och leda till optimala synergieffekter med
tanke på de stora övergripande problemen, de stora utmaningarna för innovativ teknik samt sammankopplingen av olika
nationella system för forskning och innovation. Det finns skäl
att mobilisera all kapacitet på regional och lokal nivå, att göra
forskningens, teknikens och innovationens bidrag begripliga i
syfte att lösa medborgarnas och samhällets problem och
därmed bidra till att dessa tar till sig och accepterar framstegen
inom forskning och teknik.

9.7.
Utvecklingen i 6:e ramprogrammet bör enligt ESK:s
förmenande leda till att de instrument som inrättats med
framgång bör läggas på rätt nivå och därmed minska kostnaderna, göra förfarandena snabbare, lätta upp byråkratin samt
undanröja stelhet och hinder.

9.8.
För att uppnå detta anser ESK att det vore lämpligt att
i första hand fastställa en gemensam strategi som baserar sig
på de väsentligaste prioriteringarna, där de olika nivåerna och
de olika instrument som skall tillämpas på varje nivå passas in.
Denna strategi bör basera sig på det viktiga bidrag som utgörs
av cykeln värdering–utvärdering–uppföljning–framåtblickande, i syfte att försäkra sig om kvalitet och flexibilitet. I detta
sammanhang spelar forskningscentret och särskilt institutet
för framtidsstudier i Sevilla (IPTS) en viktig institutionsövergripande roll.
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Prioriteringarna är i huvudsak följande:

9.9.1. På gemenskapsnivå är det motiverat att inrikta
forskningsansträngningarna på ett begränsat antal prioriteringar som omfattar genomförandet av några stora projekt på
medellång eller lång sikt. Man bör särskilt koncentrera sig på
problemen och på hur dessa kan lösas samt skapa en stor
kritisk massa. Projektchefen skall få stärkta befogenheter inom
den interna förvaltningen, medan förvaltningen och kontrollen
av spetskompetensen ligger kvar hos kommissionen.
9.9.2. På decentraliserad nivå bör man genomföra projekt i
mindre skala, med förenklade förfaranden som administreras
av befullmäktigade ekonomiska mellanhänder (eventuellt via
övergripande subventioner). Dessa projekt kan dock innehålla
delar som går över nationsgränserna och bör å ena sidan vara
kopplade till lokala mekanismer och å andra sidan till de stora
gemenskapslinjerna i syfte att bilda ett ”system”. På denna
decentraliserade nivå är det även motiverat att införa ett
stipendiesystem för utbildning och mobilitet samtidigt som
den gränsöverskridande karaktären och bindningarna till gemenskapens strategiska prioriteringar bibehålls.
9.9.3. På nationell nivå är det motiverat att genom harmoniserade förfaranden försäkra sig om att gemenskapen deltar i
nationella projekt öppna för andra medlemsstater genom att
tilldela ”premier för gemenskapsdeltagande” på mellan 5 och
10 % av totalkostnaderna, under förutsättning att dessa projekt
omfattar de viktigaste gemenskapsprioriteringarna. Den tillämpade forskningen och grundforskningen bör på denna nivå
spela en viktig roll, såväl på kort som på medellång och lång
sikt.
9.9.4. På regional nivå bör man utveckla ett nytt initiativ
för ramprogrammet oberoende av men i anslutning till
gemenskapsinitiativet om strukturfonderna i syfte att främja
teknisk innovation och de forskningsinfrastrukturer som tillhandahålls små och medelstora företag. Detta kan ske genom
att skapa nätverk mellan gemenskapens regioner och genomföra lämpliga åtgärder för att trygga operativa kontaktmöjligheter
för stöd och råd, i syfte att tillhandahålla delad spetskunskap
för företag, forskningscentrum och enskilda eller sammankopplade universitet.
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9.9.5. Det är motiverat att till fullo utnyttja de instrument
som avses i fördraget, särskilt i fråga om ”variabel geometri”,
gemenskapspartnerskap och gemensamma företag, vilka dock
måste falla inom ramprogrammets område i enlighet med
fördraget. I synnerhet bör instrumentet variabel geometri
tillgripas när det gäller nätverk av kompetenscentrum.
9.9.6. När det gäller förfarandena bör det ske en rationalisering och en förenkling över hela linjen, men även en differentiering av förfarandena för större, prioriterade projekt. När det
gäller dessa kan projektchefen överta ett stort antal uppdrag
som för närvarande sköts från Bryssel. I fråga om mindre
projekt som underskrider en viss gräns skall förfarandena vara
användarvänliga, enkla, snabba och decentraliserade.
9.9.7. I fråga om samordning skall kommissionen se till att
förfarandena för ett öppet strategiskt informationssystem är
effektiva och billiga samt utöva kontroll över kvalitet, framsteg
och insyn. Kommissionen skall därutöver skapa bindningar
mellan programmen och nyckelåtgärderna och försäkra sig
om tillgänglighet och funktionell kompatibilitet mellan programmen och övriga initiativ inom annan berörd gemenskapspolitik. Sådana synergieffekter är särskilt oundgängliga när det
gäller å ena sidan instrumenten för regionpolitik, företagspolitik och informationssamhället och å andra sidan Medelhavspolitiken, politiken för Central- och Östeuropa, samarbetet med
Latinamerika och Asien och samarbetet med i- och u-länder.
9.9.8. På europeisk nivå inom och utanför gemenskapen
bör kommissionen stärka samarbetet inom programmen Cost,
Eureka, Esa, Embo osv. (13 % av den europeiska forskningens
globala insatser) och undersöka möjligheterna till gemensamma åtgärder och punktåtgärder för att lösa strategiska problem.
9.9.9. ESK tror att det nya ramprogrammets utformning
kan leda till att verksamheten finslipas, förenklas och görs mer
öppen för insyn. Detta kan i synnerhet ske genom att de nya
instrumenten i fördraget utnyttjas, och det nya ramprogrammet bör i alla händelser kunna garantera positiva resultat i nivå
med vad som uppnåtts genom tidigare ramprogram, särskilt
det senaste.

Bryssel den 21 september 2000.
Ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

