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II
(Förberedande rättsakter)

EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

404:e PLENARSESSION, 10 OCH 11 DECEMBER 2003

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utkast till kommissionens
förordning om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 för att utvidga tillämpningsområdet till att
omfatta stöd till forskning och utveckling” (1)
(2004/C 80/01)
Den 3 juni 2003 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda utkast.
Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning
av ärendet, antog sitt yttrande den 12 november 2003. Föredragande var Gerd Wolf.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
kommittén följande yttrande med 103 röster för och 1 röst emot.

1. Inledning

1.1.
I artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget fastställs ett
generellt stödförbud samt undantagen från den allmänna
regeln att statligt stöd är oförenligt med den gemensamma
marknaden och förfarandena för sådana undantag. Enligt
artikel 88.3 skall kommissionen underrättas om sådant stöd
(anmälningsplikt), så att den kan yttra sig och fatta beslut i
frågan.

1.2.
I enlighet med förordning (EG) nr 70/2001 (”undantagsförordningen”) har små och medelstora företag hittills
undantagits från anmälningsplikten i samband med visst
statligt stöd, och där anges även de tröskelvärden som skall ha
uppnåtts för att anmälningsplikten gentemot kommissionen
skall börja gälla. Det förordningsförslag som kommissionen
nu lägger fram innebär en ändring och en markant utvidgning
av hittills gällande förordning (EG) nr 70/2001. Det handlar
främst om att kommissionens nya definition av små och
medelstora företag skall föras in, samt att även stöd till
forsknings- och utvecklingsverksamhet skall omfattas av förordningen.

(1) EUT C 190, 12.8.2003.

1.3.
Hittills har statligt forsknings- och utvecklingsstöd till
alla företag – dvs. även små och medelstora – reglerats i
”Gemenskapsramar för statligt stöd till forskning och utveckling” (2) (FoU-ramarna), och allt sådant stöd har varit föremål
för anmälningsplikt. Dessa gemenskapsramar gäller fortfarande och skall även fortsättningsvis tillämpas i samband med allt
statligt stöd till forsknings- och utvecklingsverksamhet som
inte faller under undantagsbestämmelserna i det förordningsförslag som nu läggs fram.

2. Sammanfattning av kommissionens förslag

2.1.
De föreslagna ändringarna av förordning (EG) nr 70/
2001 går framför allt ut på att statligt FoU-stöd till små och
medelstora företag som ligger under vissa tröskelvärden/
tak skall undantas från anmälningsplikten. Därvid behandlas
följande aspekter med särskild relevans för små och medelstora
företag:
—

FoU-verksamhet som genomförs gemensamt av näringslivet och offentliga forskningsinstitut.

(2) EGT C 45, 17.2.1996, s. 5.
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—

Definition av begreppen ”grundforskning”, ”industriell
forskning” och ”utveckling innan varan introduceras på
marknaden”.

—

Stödberättigade kostnader.

—

Stödnivå (hur stor procentandel av de stödberättigade
kostnaderna som stödet får utgöra).

—

Stöd för patentkostnader och genomförbarhetsstudier.

—

Beviljande av stora enskilda stöd (tak för beviljande av
undantag).

—

Stöd som skall förhandsanmälas till kommissionen.

2.2.
Dessutom ändras definitionen av små och medelstora
företag i förordningens bilaga I i enlighet med kommissionens
rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 (1). Den
nya definitionen gäller från och med den 1 januari 2005.

2.3.
En slutgiltig prövning skall även göras av stöd som
beviljats innan denna förordning träder i kraft och som inte
godkänts av kommissionen.

2.4.
Slutligen skall de särskilda rapporteringsbestämmelserna i bilaga III till förordningen i framtiden ersättas med ett
enhetligt och förenklat rapporteringssystem i enlighet med
artikel 27 i förordning (EG) nr 659/1999.

3. Allmänna kommentarer
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3.2.
I de fall stöd kan beviljas bör man dock generellt
eftersträva så enhetliga definitioner och bestämmelser som
möjligt, för att på så sätt minimera den administrativa
arbetsbördan för samtliga aktörer och även göra regelverket
överskådligt. Inte minst för de små och medelstora företagen
med sin begränsade administrativa kapacitet är detta en viktig
aspekt.
3.3.
Med hänsyn till de sparkrav som konkurrensen medför
tenderar tyvärr FoU-företag – inte minst de små och medelstora
– annars att inte investera tillräckligt i högspecialiserad expertis
och utrustning och ovissa forskningsresultat, och detta just
med hänvisning till de höga kostnaderna. Detta gäller i
högsta grad grundforskningen, där det principiellt inte går att
förutsäga huruvida man inom överskådlig tid kommer att få
några kommersiellt användbara resultat.
3.4.
Kommissionens förordningsförslag innebär att det
inom vissa givna ramar blir möjligt för ansvariga myndigheter
i medlemsstaterna att ge ett särskilt stöd riktat till FoUverksamhet inom små och medelstora företag, utan att först
ha anmält detta hos kommissionen. Detta är särskilt viktigt
med tanke på att små och medelstora företag ofta måste
konkurrera med storföretag eller utomeuropeiska konkurrenter, och därför ofta är i behov av ett så snabbt och obyråkratiskt
stöd som möjligt.
3.4.1. Kommissionens förslag innebär alltså att särskild
hänsyn tas till de små och medelstora företagens speciella
karaktär. Detta syfte ställer sig kommittén i princip positiv till.
3.4.2. Den viktiga roll som de små och medelstora företagen spelar för innovationer som resultat av forskning och
utveckling är en fråga som kommittén redan tagit upp ett
flertal gånger, bland annat i ett yttrande (2) om det europeiska
området för forskningsverksamhet (se punkt 7.5 ff).

3.1.
För förutsättningarna för välstånd, som kommittén
redan i flera tidigare yttranden hänvisat till, samt även för
den ekonomiska och sociala utvecklingen, har faktorer som
konkurrenskraft, lika möjligheter och ökad kunskap en fundamental roll att spela.

3.5.
Enligt kommittén utgör således det förslag till förordning som kommissionen nu lägger fram en viktig åtgärd i linje
med de mål som uppställdes vid toppmötet i Lissabon
(år 2000) för att stimulera forskningen totalt sett, öka forskningens andel av bruttonationalprodukten och stärka de små
och medelstora företagens viktiga roll på detta område.

3.1.1. Stöd är något som generellt bör undvikas eftersom
det hindrar likabehandling, snedvrider konkurrensen, leder
till ett ökat skattetryck totalt sett samt kräver omfattande
lagstiftningsinsatser och betydande administrativt arbete för
samtliga inblandade.

3.6.
När det gäller vissa bestämmelser ställer sig dock
kommittén tveksam till deras verklighetsförankring och tekniska tillämpbarhet. Ökade ansträngningar bör dessutom göras
för att få till stånd större enhetlighet i de olika rättsakterna på
detta område.

3.1.2. Endast i vissa särfall – t.ex. i samband med forsknings-, småföretags- och regionalpolitik – kan stöd beviljas för
att ge företagen inom EU de impulser som krävs för att de
skall kunna öka sin konkurrenskraft gentemot konkurrenterna
(även utomeuropeiska), och som de inte klarar av att generera
av egen kraft.

3.7.
Kommittén är dock medveten om svårigheterna dels
med att harmonisera de olika undantagsförordningarna om
definitioner och kriterier, dels med att se till att det nu aktuella
förslaget att inkorporera FoU-stöd i undantagsförordningen
för små och medelstora företag blir förenligt med FoUramarna.

(1) EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

(2) EGT C 204, 18.7.2000.
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3.7.1. Vi rekommenderar därför att bestämmelserna för
enskild anmälan i de olika undantagsförordningarna görs
mer enhetliga och enklare. Eventuella differentieringar bör i
framtiden vara väl underbyggda och motiverade.
3.7.2. Detta skulle till exempel kunna uppnås genom att
skyldigheten att göra enskild anmälan generellt (1) baseras på
det totala stödbeloppet (brutto), och att eventuella undantag
klart och tydligt motiveras.
3.7.3. Även vid den översyn av FoU-ramarna som kommittén ser som ytterst angelägen bör bruttostödbeloppet
användas som enda kriterium för enskild anmälningsskyldighet. Om detta skulle resultera i lägre tröskelvärden för
anmälningsplikten bör dessa tröskelvärden höjas i motsvarande grad.
3.8.
Med tanke på att FoU-ramarna av år 1996 finns kvar i
praktiskt taget oförändrat skick, och att det sedan de tillkom
endast varit fråga om smärre justeringar (2) i samband med att
de förlängdes (3), samtidigt som villkoren för FoU-verksamhet
har förändrats sedan 1996 (exempelvis genom att WTO:s
stödbestämmelser upphört att gälla) bör dessa gemenskapsramar snarast ses över och anpassas till de nya förutsättningarna.
I samband med detta bör även undantagsförordningen uppdateras.
3.8.1. Detta är viktigt också med hänvisning till att många
forskningsprojekt genomförs som samarbetsprojekt mellan
små/medelstora företag och större företag. I sådana fall skall
bestämmelserna i FoU-ramarna i fortsättningen tillämpas även
på små och medelstora företag (se skäl 11 i förordningen).
Därför måste de små och medelstora företagen känna till och
kunna hantera både de FoU-ramar som skall tillämpas generellt
på större företag och den undantagsförordning (endast för
små och medelstora företag) som nu föreslås. Om inte
undantagsförordningen och gemenskapsramarna blir kompatibla kommer detta naturligtvis att innebära ytterligare administrativa bördor för de små och medelstora företagen.

3.9.

Definition av små och medelstora företag

Kommittén ser mycket positivt på att kommissionen i sitt
förslag till hur FoU-stöd skall inkorporeras i undantagsförordningen för små och medelstora företag använder den definition
av små och medelstora företag som man själv beslutat om och
som skall gälla från och med den 1 januari 2005.
3.9.1. Enligt denna nya definition kommer för första gången mikroföretag att ingå som en särskild kategori (mikroföretag
är företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars
omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner EUR). Med tanke på mikroföretagens stora samhällsekono-

(1) Detta gäller även i samband med regionalt stöd.
(2) EGT C 48, 13.2.1998, s. 2.
(3) EGT C 111, 8.5.2002, s. 3.
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miska betydelse rekommenderar kommittén att gemenskapens
och medlemsstaternas politik i framtiden skall underlätta
bildandet av mikroföretag (bl.a. genom att förenkla och minska
de administrativa kraven) och generellt sett ta ännu större
hänsyn till dessa företags situation.
3.9.1.1. FoU-stöd till mikroföretag får förstås inte leda till
en snedvridning av konkurrensen, men bör å andra sidan
kunna göra det betydligt lättare för dessa företag att ägna sig
åt FoU-verksamhet. Man bör överväga en ”de minimis”-klausul
för stöd av mindre betydelse som skulle innebära förenklade
krav för FoU-stöd till denna företagskategori. I samband med
ett sådant initiativ hänvisas till den europeiska stadgan för
småföretag som innehåller åtgärder för att främja och stödja
denna typ av företag.
3.9.2. Samtidigt bör man även stärka innovationspotentialen hos medelstora högteknologiföretag som å ena sidan inte
längre faller inom kommissionens nya definition av små och
medelstora företag, men å andra sidan inte heller har tillgång
till storföretagens resurser. Kommittén rekommenderar därför
att FoU-stöd avsett för små och medelstora företag görs
tillgängligt även för företag med mellan 251 och 500 anställda.

4. Särskilda kommentarer

4.1.

Rättsäkerheten vid tillämpningen

I den i förhållande till förordning (EG) nr 70/2001 utvidgade
artikel 10 i förordningsförslaget (se även punkt 2.3) anges de
bestämmelser som skall gälla för (i) anmälningar som ännu
inte gjorts när förordningen träder i kraft, och (ii) stöd som
beviljats innan förordningen trätt i kraft och där anmälningsplikten inte respekterats. Kommittén välkomnar att det aktuella
förordningsförslagets gynnsammare bestämmelser därmed
kommer att tillämpas. Men om villkoren inte uppfylls skall det
tydligt framgå att bedömningen skall ske enligt de bestämmelser som var kända eller tillämpades när stödet beviljades.
4.1.1. Med hänvisning till rättssäkerheten rekommenderar
kommittén sålunda följande förtydligande tillägg i de tre sista
raderna den föreslagna texten (4): ”Allt stöd som inte uppfyller
dessa villkor skall bedömas av kommissionen i enlighet
med de förordningar, ramar, riktlinjer, meddelanden och
tillkännagivanden som gällde när anmälan inkom, eller, om
det inte gjorts någon anmälan, i enlighet med dem som
gällde vid den tidpunkt då åtgärden genomfördes eller stödet
beviljades.”

(4) Se även ”Kommissionens tillkännagivande om vilka regler som är
tillämpliga för att avgöra om ett statligt stöd är olagligt (delgivet
med nr KOM(2002) 458 sluttig)” av den 7 maj 2002.
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Genomförbarhetsstudier

I likhet med alla andra undantagsförordningar ger även
förordning (EG) nr 70/2001 uttryckligen utrymme för medlemsstaterna att anmäla stödordningar och enskilt stöd, i stället
för att använda sig av undantagsregeln. I princip är det positivt
med sådana bestämmelser, men det bör dock klart och tydligt
preciseras på vilken grund en sådan anmälan bedöms.

4.3.1. Eftersom det i början av en genomförbarhetsstudie
inte går att förutsäga huruvida resultatet kommer att leda
till ett FoU-projekt som i enlighet med det nu aktuella
förordningsförslaget kan omfattas av undantagsbestämmelserna, rekommenderar kommittén att man stryker andra satsen i
meningen i artikel 5b.2.

4.2.1. Visserligen fastslås det i skäl 11 i förordningen
följande: ”Gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning
och utveckling kommer också i fortsättningen att användas
för bedömningen av övrigt stöd till forskning och utveckling,
inklusive stödåtgärder som är tillämpliga på såväl stora som
små och medelstora företag”; men det framgår inte huruvida
detta även gäller stöd som anmälts.

4.3.2. I slutet av förslaget till ny artikel 5a nämns visserligen
uppdrag till tredje man (även om det är i ett annat sammanhang), men det framgår inte klart huruvida de stödberättigade
kostnader som anges i den omarbetade artikel 2 k även skall
omfatta kostnader för forskningsuppdrag till tredje man. I
artikel 2 k iv anges dock kostnader för forskning ”som köps
eller licenseras från externa källor till marknadspris” som
stödberättigade kostnader. Samtidigt får sådana kostnader
emellertid inte överstiga 50 % av de stödberättigade totalkostnaderna för projektet. Men eftersom små och medelstora
företag på grund av brist på resurser eller fackkompetens inte
alltid har möjlighet att själva utföra en stor del av det
FoU-arbete som krävs, bör man i linje med förordningens
målsättning uttryckligen tillåta uppdrag till tredje man, och
om möjligt inte begränsa den stödberättigade kostnadsandelen
för sådana uppdrag. Den gräns på 50 % av de totala stödberättigade kostnaderna som kommissionen föreslår är speciellt
ofördelaktig i samband med grundforskningsinriktade projekt,
samtidigt som det är just denna typ av projekt som är typiska
(och t.o.m. forskningspolitiskt önskvärda) för de FoU-uppdrag
som går till högskolor och (offentligt drivna) forskningsinstitut.

4.2.2. Kommittén rekommenderar därför följande ändring
i skäl 11 till förordningsförslaget, som även bör föras in på
passande ställe i förordningsförslagets text: ”Förordning (EG)
nr 70/2001, ändrad genom denna förordning, omfattar endast
statligt stöd till forskning och utveckling som ges till små och
medelstora företag. I de fall möjligheten att anmäla sådant stöd
utnyttjas skall det, i likhet med övrigt stöd till forskning och
utveckling, inklusive stödåtgärder som är tillämpliga på såväl
stora som små och medelstora företag, bedömas i enlighet
med gemenskapsramarna för statligt stöd till forskning och
utveckling.”

4.2.3. Kommittén välkomnar särskilt klargörandet i skäl 11
angående bedömningen av ”blandat” stöd, eftersom medlemsstaternas forskningsprogram (och även gemenskapens sjätte
ramprogram för forskning och utveckling) endast i undantagsfall riktar sig uteslutande till små och medelstora företag. Vid
sidan av offentliga forskningsinstitut, högskolor och små och
medelstora företag är i regel även storföretagen mottagare
av stöd. Enligt kommittén vore det ytterst beklagligt och
komplicerat om ett och samma forskningsprogram bedömdes
utifrån två olika rättsliga ramar. Som också redan framhållits i
punkt 3.8 och 3.8.1 rekommenderar därför kommittén starkt
att bestämmelserna i det nu aktuella förslaget till ny undantagsförordning för FoU får exakt samma formulering som bestämmelserna i FoU-ramarna, alternativt att de senare arbetas
om så att de överensstämmer med undantagsförordningen.
Avvikelser får endast förekomma i absoluta nödfall, och skall
då tydligt motiveras.

4.2.4. För att även på längre sikt kunna säkerställa en så
långtgående harmonisering som möjligt mellan å ena sidan
bestämmelserna i FoU-ramarna och bestämmelserna i förslaget
till undantagsförordning för små och medelstora företag å
den andra, rekommenderas även att de båda regelverkens
giltighetstid (och tidtabell för revidering) samordnas (och att
de om möjligt även behandlas tillsammans).

4.4.

Patentkostnader

Kommittén välkomnar artikel 5c, enligt vilken stöd för patentkostnader undantas från anmälningsskyldigheten.

4.5.

Definition av de olika forskningskategorierna

4.5.1. Kommittén anser att den differentiering av bruttostödnivån som presenteras i artikel 5a.3 är principiellt riktig,
och att den ligger i linje med forsknings- och utvecklingsmålen
som de beskrivs i artikel 1.2 b. Kommittén är även medveten
om att bruttostödnivåer som differentieras utifrån forskningskategori ger upphov till besvärliga avgränsningsproblem. För
att underlätta tillämpningsarbetet skulle man kunna överväga
att ge medlemsstaterna ett visst handlingsutrymme i samband
med att ”det vägda genomsnittet” (artikel 5a.3) skall fastställas.
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4.5.2. Med tanke på den potential för nätverksbyggande
och koppling som redan finns (och som även är önskvärd)
mellan grundforskningen och tillämpningsmålen, vill kommittén hänvisa till tidigare uttalanden (1) i denna fråga som
kommittén gjort i samband med att frågan om ett europeiskt
område för forskningsverksamhet behandlats – samtidigt som
man är medveten om att avgränsningsproblematiken därmed
skulle kunna förvärras ytterligare. Kommittén vill därför ge
förslag till nya definitioner:
4.5.3. ”Grundforskning: forskningsverksamhet vars målsättning är att bredda och fördjupa grundläggande vetenskaplig
(1 )

EGT C 204, 18.7.2000. Se punkt 7.1 i ovan nämnda yttrande om
ett europeiskt område för forskningsverksamhet: ”I princip utgör
forskning och utveckling en enhet som omfattar olika typer av
forskning (och därmed också olika mognadsstadier av kunskap
för möjlig ny teknik) som grundforskning, tillämpad forskning,
’encyklopedisk’ forskning (för att t.ex. komplettera vår kunskap
om olika materials egenskaper, nya material, aktiva substanser),
teknisk utveckling samt produkt- och processutveckling. Innovation uppstår genom samverkan och korsbefruktning mellan dessa
forskningsområden, mellan vilka gränsdragningarna delvis är
konstlade.”
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och teknisk kunskap, och där de potentiella industriella
eller kommersiella tillämpningarna är sekundära och föga
näraliggande.”
4.5.4. Kommittén vill dessutom påpeka att begreppet ”industriell forskning” inte är särskilt vanligt förekommande i
språkbruket i de flesta medlemsstater, utan att man i stället
oftast talar om ”tillämpad forskning”. Även i den senaste
utgåvan av OECD:s ”Frascati Manual” (”Proposed standard
practice for surveys on research and experimental development”) används uttrycket ”tillämpad forskning”.
4.5.5. Kommittén rekommenderar därför att man vid översynen av gemenskapsramarna arbetar om definitionerna av de
olika kategorierna, och även inför nya benämningar. Detta
arbete bör dessutom stämmas av med sakkunniga inom
forskningsprogrammen och med forskarvärlden i övrigt.
5. Rekommendationer
Kommittén rekommenderar att ett reviderat kommissionsförslag antas där hänsyn tagits till ovan anförda kommentarer.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 74/408/EEG om motorfordon vad avser säten,
fästanordningarna för dessa och huvudstöd”
(KOM(2003) 361 slutlig – 2003/0128 (COD))
(2004/C 80/02)
Den 3 juli 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget rådfråga Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning
av ärendet, antog sitt yttrande den 12 november 2003. Föredragande var Virgilio Ranocchiari.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 102 röster för, 1 röst emot och 1
nedlagd röst.

1. Inledning
1.1.
Förslaget ingår i det allmänna regelverket för typgodkännande av fordon och därmed sammanhängande anordningar.
1.2.
Monteringen av säten, fästanordningarna för dessa och
huvudstöd är en särskilt viktig teknisk aspekt som måste
regleras på gemenskapsnivå.
1.3.
Presentationen av tre samtidiga direktivförslag (1) bygger på den grundläggande principen om en fullständig harmonisering genom en enda gemenskapslagstiftning, ett enda
förfarande för godkännande och ett samtidigt ikraftträdande i
unionen.
1.4.
Behovet av de aktuella bestämmelserna om typgodkännande hänger samman med att kravet på montering och
användning av säkerhetsbälten utsträcks till flera motorfordonstyper.
1.5.
Hittills har användning av säkerhetsbälten endast varit
obligatorisk i personbilar (kategori M1) och – begränsat till
framsätena – i transportfordon med lägre totalvikt, dvs. under
3,5 ton (N1). Tyngre transportfordon (N2 och N3) samt
minibussar och bussar (M2 och M3) har däremot varit
undantagna från bälteskrav.
1.6.
Först nyligen blev det obligatoriskt att använda säkerhetsbälten i alla typer av motorfordon för gods- och persontransporter (2).

(1) Tillsammans med KOM(2003) 361, som behandlas i detta yttrande, presenteras också KOM(2003) 362 om förankring av bilbälten
samt KOM(2003) 363 om bilbälten och fasthållningsanordningar.
(2) Direktiv 2003/20/EG av den 8 april 2003, EUT L 115, 9.5.2003.

1.7.
Eftersom det för andra fordon än motorfordon hittills
inte funnits något egentligt EG-typgodkännande, har medlemsstaterna själva kunnat besluta om de på nationell nivå skall
tillämpa de tre gällande direktiven, i vilka det nu föreslås
ändringar i och med de tre ovannämnda direktivförslagen.

1.8.
Den föreslagna monteringen av bälten i fordon med
högre totalvikt kräver inte bara montering av två- eller
trepunktsbälten, utan innebär också krav på att de skall fästas
i sätet i stället för i karossen som på personbilar. Därför måste
samtliga tre direktiv vara enhetliga.

2. Kommitténs kommentarer

2.1.
EESK välkomnar en regleringsmetod som syftar till en
fullständig harmonisering i överensstämmelse med artikel 95 i
fördraget.

2.2.
Åtgärden i det aktuella förslaget svarar mot kravet på
att värna om passagerarnas säkerhet och ingår därför med
rätta i EU:s åtgärdsprogram för trafiksäkerhet (3).

2.3.
Det direktiv i vilket ändringar föreslås innehåller redan
alla de tekniska och administrativa bestämmelser som krävs
för typgodkännande av fordon i andra kategorier än M1.

2.4.
Den verkliga nyheten ligger i förbudet mot installation
av säten som är vända åt sidan i nya fordonstyper (från
1.7.2004) och i nya fordon i samtliga kategorier (M1, M2, M3
klass II eller B) med undantag för stadsbussar (från 1.1.2006).

(3) Kommissionens meddelande KOM(2003) 311 slutlig, 2.6.2003
om vilket EESK håller på att utarbeta ett yttrande.
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2.5.
Förbudet infördes på grundval av en forskningsstudie
utförd av externa experter, där det framkom att längsgående
säten bör förbjudas i bussar med ståplatsförbud (1).
2.6.
Några undantag från förbudet medges (i campingbilar
om sätena används när fordonet står still, i ambulanser, etc.).
EESK har emellertid alltjämt invändningar på främst två
punkter:
—

Salongsutrymmena försvinner och därmed de bekvämare
utrymmena i turistbussar.

—

Tidsfristen för genomförandet av lagen är alltför snävt
tilltagen.

2.7.
Säkerheten är ett universellt värde som måste främjas
av alla berörda parter. Alla tänkbara tekniska och ekonomiska
ansträngningar måste göras för att nå detta mål. Detta stämmer
dock inte helt med förslaget, där man faktiskt förbjuder den
bekvämlighet och höga standard som krävs i t.ex. bussar på de
internationella långdistanslinjerna.
2.8.
Kommittén är visserligen övertygad om att säkerhetskriterierna måste respekteras till fullo, men tvivlar på de
verkliga fördelarna med ett sådant förbud och beklagar att det
inte föreligger någon statistik över antalet olyckor där bussar
med sådana säten är inblandade och de konsekvenser detta fått
för passagerarna.
(1) Resultat av en forskningsstudie utförd av Cranfield Impact Center
(juli 2001).
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2.9.
EESK menar att valet av ett förbud tycks bygga på ett
synsätt inom forskningen där man uteslutande fokuserat på
den bästa typen av säkerhetsbälten för sådana säten samt på
det faktum att det har varit omöjligt att genast hitta en teknisk
och konstruktionsmässig lösning. Nu pågår emellertid studier
i några medlemsstater som skall garantera att dessa säten
uppfyller samma säkerhetskrav som framåtvända säten.
2.10. EESK skulle dock föredra att förbudet träder i kraft
senare för att erbjuda industrin en rimlig övergångstid om
man under tiden inte skulle hitta tillfredsställande tekniska
lösningar.
2.11. Kommittén begär att det görs en rättelse i det näst
sista stycket i punkt 3 i motiveringen till förslaget, eftersom
direktiv 91/671/EEG redan ändrats genom direktiv 2003/20/
EG av den 8 april 2003, som nämns ovan i inledningen till
detta yttrande.
3. Slutsatser
3.1.
Med undantag för ovannämnda förbehåll vad gäller
längsgående säten och tidsfristerna för förbudets införande
ställer sig kommittén bakom förslagets målsättning att införa
ständigt högre säkerhetskrav. Vi stöder förslaget även om
de planerade åtgärderna skulle innebära extrakostnader, till
exempel för turistbussar. Målet att rädda människoliv skall
eftersträvas med hjälp av bästa möjliga lösningar. Dessa
lösningar skall vara resultatet av en målinriktad forskning,
framför allt om man vill uppnå det ambitiösa målet i det
europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet, nämligen att
halvera antalet trafikoffer i unionen fram till 2010.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon”
(KOM(2003) 362 slutlig – 2003/0136 (COD))
(2004/C 80/03)
Den 3 juli 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget rådfråga Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning
av ärendet, antog sitt yttrande den 12 november 2003. Föredragande var Virgilio Ranocchiari.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 115 röster för och 1 röst emot.

1. Inledning

1.1.
Förslaget ingår i det allmänna regelverket för typgodkännande av fordon och därmed sammanhängande anordningar.

1.2.
Monteringen av bilbälten och deras förankring är
en särskilt viktig teknisk aspekt som måste regleras på
gemenskapsnivå.

1.3.
Presentationen av tre samtidiga direktivförslag (1) bygger på den grundläggande principen om en fullständig harmonisering genom en enda gemenskapslagstiftning, ett enda
förfarande för godkännande och ett samtidigt ikraftträdande i
unionen.

1.6.
Först nyligen blev det obligatoriskt att använda säkerhetsbälten i alla typer av motorfordon för gods- och persontransporter (2).

1.7.
Eftersom det för andra fordon än motorfordon hittills
inte funnits något egentligt EG-typgodkännande, har medlemsstaterna själva kunnat besluta om de på nationell nivå skall
tillämpa de tre gällande direktiven, i vilka det nu föreslås
ändringar i och med de tre ovannämnda direktivförslagen.

1.8.
Den föreslagna monteringen av bälten i fordon med
högre totalvikt kräver inte bara montering av två- eller
trepunktsbälten, utan innebär också krav på att dessa skall
fästas i sätet i stället för i karossen som på personbilar. Därför
måste samtliga tre direktiv vara enhetliga.

2. Kommitténs kommentarer
1.4.
Behovet av de aktuella bestämmelserna om typgodkännande hänger samman med att kravet på montering och
användning av säkerhetsbälten utsträcks till flera motorfordonstyper.

1.5.
Hittills har användning av säkerhetsbälten endast varit
obligatoriskt i personbilar (kategori M1) och – begränsat till
framsätena – i godstransportfordon med lägre totalvikt, dvs.
under 3,5 ton (N1). Tyngre transportfordon (N2 och N3) samt
minibussar och bussar (M2 och M3) har däremot varit
undantagna från bälteskrav.

(1) Tillsammans med KOM(2003) 362, som behandlas i detta yttrande, presenteras också KOM(2003) 361 om säten och fästanordningar för dessa samt KOM(2003) 363 om bilbälten och fasthållningsanordningar.

2.1.
EESK välkomnar en regleringsmetod som syftar till en
fullständig harmonisering i överensstämmelse med artikel 95 i
fördraget.

2.2.
Åtgärden i det aktuella förslaget svarar mot kravet på
att värna om passagerarnas säkerhet och har sin givna plats i
EU:s åtgärdsprogram för trafiksäkerhet (3).

2.3.
EESK har varken några formella eller andra väsentliga
invändningar mot innehållet i förslaget KOM(2003) 362 slutlig
om förankring av bilbälten, eftersom vi anser att ändringarna i
direktiv 76/115/EEG är rimliga och tekniskt oklanderliga.

(2) Direktiv 2003/20/EG av den 8 april 2003, EUT L 115, 9.5.2003.
(3) Kommissionens meddelande KOM(2003) 311 slutlig, 2.6.2003
om vilket EESK håller på att utarbeta ett yttrande.
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2.4.
Vi har heller inget att anföra mot de tre obligatoriska
datum som föreskrivs för typgodkännande och registrering av
fordon.

slutlig, eftersom direktiv 91/671/EEG redan ändrats genom
direktiv 2003/20/EG av den 8 april 2003, som nämns ovan i
inledningen till detta yttrande.

2.5.
Det direktiv som håller på att ändras innehåller redan
alla de tekniska och administrativa bestämmelser som krävs
för typgodkännande av fordon i andra kategorier än M1.

3. Slutsatser

2.6.
Säkerheten är ett universellt värde som måste främjas
av alla berörda parter. Alla tänkbara tekniska och ekonomiska
ansträngningar måste göras för att nå detta mål.
2.7.
Kommittén begär att det görs en rättelse i det näst sista
stycket i punkt 3 i motiveringen till förslaget KOM(2003) 362

3.1.
Kommittén ställer sig bakom förslagets målsättning att
införa ständigt ökade säkerhetskrav. Vi stöder förslaget även
om de planerade åtgärderna skulle innebära extrakostnader,
till exempel för turistbussar. Målet att rädda människoliv skall
eftersträvas med hjälp av bästa möjliga lösningar. Dessa
lösningar skall vara resultatet av en målinriktad forskning,
framför allt om man vill uppnå det ambitiösa målet i det
europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet, nämligen att
halvera antalet trafikoffer i unionen fram till 2010.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utkast till Europaparlamentets
och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon”
(KOM(2003) 363 slutlig – 2003/0130 (COD))
(2004/C 80/04)
Den 3 juli 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget rådfråga Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda utkast.
Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning
av ärendet, antog sitt yttrande den 12 november 2003. Föredragande var Virgilio Ranocchiari.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 111 röster för och 1 röst emot.

1. Inledning

1.1.
Förslaget ingår i det allmänna regelverket för typgodkännande av fordon och därmed sammanhängande anordningar.

1.2.
Monteringen av bilbälten och deras förankring är
en särskilt viktig teknisk aspekt som måste regleras på
gemenskapsnivå.

1.3.
Presentationen av tre samtidiga direktivförslag (1) bygger på den grundläggande principen om en fullständig harmonisering genom en enda gemenskapslagstiftning, ett enda
förfarande för godkännande och ett samtidigt ikraftträdande i
unionen.

1.4.
Behovet av de aktuella bestämmelserna om typgodkännande hänger samman med att kravet på montering och
användning av säkerhetsbälten utsträcks till flera motorfordonstyper.

1.6.
Först nyligen blev det obligatoriskt att använda säkerhetsbälten i alla typer av motorfordon för gods- och persontransporter (2).
1.7.
Eftersom det för andra fordon än motorfordon hittills
inte funnits något egentligt EG-typgodkännande, har medlemsstaterna själva kunnat besluta om de på nationell nivå skall
tillämpa de tre gällande direktiven, i vilka det nu föreslås
ändringar i och med de tre aktuella direktivförslagen.
1.8.
Den föreslagna monteringen av bälten i fordon med
högre totalvikt kräver inte bara montering av två- eller
trepunktsbälten, utan innebär också krav på att de skall fästas
i sätet i stället för i karossen som på personbilar. Därför måste
samtliga tre direktiv vara enhetliga.

2. Kommitténs kommentarer
2.1.
EESK välkomnar en regleringsmetod som syftar till en
fullständig harmonisering i överensstämmelse med artikel 95 i
fördraget.
2.2.
Åtgärden i det aktuella förslaget svarar mot kravet på
att värna om passagerarnas säkerhet och ingår därför med
rätta i EU:s åtgärdsprogram för trafiksäkerhet (3).

1.5.
Hittills har användning av säkerhetsbälten endast varit
obligatoriskt i personbilar (kategori M1) och – begränsat till
framsätena – i godstransportfordon med en lägre totalvikt,
dvs. under 3,5 ton (N1). Tyngre transportfordon (N2 och N3)
samt minibussar och bussar (M2 och M3) har däremot varit
undantagna från bälteskrav.

(1) Tillsammans med KOM(2003) 363, som behandlas i detta yttrande, presenteras också KOM(2003) 361 om säten och fästanordningar för dessa samt KOM(2003) 362 om förankring av bilbälten.

2.3.
EESK har varken några formella eller andra väsentliga
invändningar mot innehållet i förslaget KOM(2003) 363 slutlig
om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon,
eftersom vi anser att ändringarna i direktiv 77/541/EEG är
rimliga och tekniskt oklanderliga.

(2) Direktiv 2003/20/EG av den 8 april 2003, EUT L 115, 9.5.2003.
(3) Kommissionens meddelande KOM(2003) 311 slutlig, 2.6.2003
om vilket EESK håller på att utarbeta ett yttrande.
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2.4.
Vi har heller inget att anföra mot de tre obligatoriska
datum som föreskrivs för typgodkännande och registrering av
fordon.
2.5.
Det direktiv i vilket ändringar föreslås innehåller redan
alla de tekniska och administrativa bestämmelser som krävs
för typgodkännande av fordon i andra kategorier än M1.
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2.8.
EESK vill också att man åtgärdar en brist i den
inledande motiveringen i förslaget KOM(2003) 363 slutlig
som förefaller bero på ett förbiseende. I beskrivningen av
innehållet i artikel 2 ”Genomförande” på sidan 7 nämns vad
gäller kraven på typgodkännande och registrering endast två
datum, medan artikeln innehåller tre.
3. Slutsatser

2.6.
Säkerheten är ett universellt värde som måste främjas
av alla berörda parter. Alla tänkbara tekniska och ekonomiska
ansträngningar måste göras för att nå detta mål.
2.7.
Kommittén begär att det görs en rättelse i det fjärde
stycket i punkt 3 i motiveringen till förslaget KOM(2003) 363
slutlig, eftersom direktiv 91/671/EEG redan ändrats genom
direktiv 2003/20/EG av den 8 april 2003, som nämns ovan i
inledningen till detta yttrande.

3.1.
Kommittén ställer sig bakom förslagets målsättning att
införa ständigt högre säkerhetskrav. Vi stöder förslaget även
om de planerade åtgärderna skulle innebära extrakostnader,
till exempel för turistbussar. Målet att rädda människoliv skall
eftersträvas med hjälp av bästa möjliga lösningar. Dessa
lösningar skall vara resultatet av en målinriktad forskning,
framför allt om man vill uppnå det ambitiösa målet i det
europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet, nämligen att
halvera antalet trafikoffer i unionen fram till 2010.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kommissionens meddelande
till rådet och Europaparlamentet: Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i
Europeiska unionen – Handlingsplan”
(KOM(2003) 284 slutlig)
(2004/C 80/05)
Den 22 maj 2003 beslutade Europeiska kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget
rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda meddelande.
Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning
av ärendet, antog sitt yttrande den 12 november 2003. Föredragande var Guido Ravoet.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande enhälligt.

1. Inledning

1.1.
Europeiska kommissionen lade nyligen fram ett meddelande KOM(2003) 284 slutlig till rådet och Europaparlamentet om ”Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning
i Europeiska unionen – Handlingsplan”.

1.2.
Detta meddelande är ett svar från kommissionen på
den slutrapport som expertgruppen på hög nivå för bolagsrätt,
tillsatt av kommissionsledamot Frits Bolkestein, lade fram
den 4 november 2002 under titeln ”A modern regulatory
framework for company law in Europe”.

1.3.
I meddelandet fastställs de centrala politiska mål som
bör ligga till grund för varje kommande initiativ på EU-nivå
när det gäller en modernare bolagsrätt och en effektivare
företagsstyrning i Europeiska unionen. Inom dessa ramar
föreslår kommissionen att man utarbetar en handlingsplan
innehållande prioriteringar på kort, medellång och lång sikt.
Kommissionen anger vilket slag av lagstiftningsinstrument den
har för avsikt att använda och ungefärliga tidpunkter för dessa.

1.4.
Med handlingsplanen vill man uppfylla två mål: stärkta
rättigheter för aktieägare och skydd av tredje man samt
främjande av företagens effektivitet och konkurrenskraft.

1.4.2. Ett effektivt skydd av aktieägare och tredje man är
särskilt motiverat genom att företagens rörlighet inom EU
ökar.
1.4.3. Det andra målet, som rör företagens effektivitet och
konkurrenskraft, är beroende av ett stort antal faktorer, framför
allt av sunda bolagsrättsliga ramar och en avvägning mellan
åtgärder på EU-nivå och åtgärder på nationell nivå.

2. Sammanfattning av kommissionens meddelande
2.1.
Handlingsplanen är uppbyggd kring sju punkter: företagsstyrning, bevarande och ändring av kapital, grupper och
pyramider, omstrukturering och flyttning av företag, privata
Europaaktiebolag, europeiska kooperativa bolag och andra
bolagsformer i EU samt ökad insyn i de nationella bolagsformerna.
EESK vill understryka att kommissionen huvudsakligen betonar punkten om företagsstyrning.
2.2.
Vad gäller företagsstyrning föreslår kommissionen att
man inte antar en europeisk företagsstyrningskodex, utan
följer ett gemensamt förhållningssätt i fråga om ett fåtal
väsentliga bestämmelser och säkerställer en tillfredsställande
samordning av företagsstyrningskodexarna.
Bland dessa bestämmelser finner man följande:
—

1.4.1. Med det första målet avser kommissionen att inrätta
en effektiv ordning för skydd av aktieägarna och deras
rättigheter, som skyddar miljontals människors besparingar
och pensioner och stärker grundvalarna på lång sikt för
kapitalmarknaderna när ägandet diversifieras inom EU. Detta
mål är av avgörande betydelse för att företagen skall kunna
uppbringa kapital till lägsta kostnad.

Ökad offentlighet när det gäller företagsstyrning
När det gäller denna fråga föreslår kommissionen att
börsnoterade företag i sin årsredovisning inför en berättelse om företagsstyrningen.
Kommissionen föreslår också att information skall ges
om de institutionella investerarnas aktiviteter.

30.3.2004

—

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Stärkta rättigheter för aktieägarna
Handlingsplanen föreskriver, bland annat, att aktieägare i
börsnoterade företag bör ges möjlighet att på elektronisk
väg få tillgång till relevant information före bolagsstämmorna.

—

2.5.
Den fjärde punkten avser omstrukturering och flyttning av företag.
På kort sikt avser kommissionen att bland annat anta ett
förslag till direktiv om fusioner över nationsgränserna och om
flyttning av säte från en medlemsstat till en annan.

Kommissionen föreslår också att man mot bakgrund av
ett upprättande av en aktieägardemokrati inom EU med
principen ”en aktie, en röst” inleder en undersökning, på
kort eller medellång sikt, om konsekvenserna av en sådan
lösning.

2.6.
Den femte punkten avser det privata Europaaktiebolaget.

Moderniserade styrelser hos börsnoterade företag

Denna alternativa företagsform avser att svara mot små och
medelstora företags behov när de är verksamma i mer än en
medlemsstat.

I handlingsplanen föreslås att, på områden där det finns
en risk för att styrelseledamöter som är anställda av
företaget ställs inför intressekonflikter, besluten i börsnoterade företag skall fattas uteslutande av ej anställda
ledamöter som till större delen är oberoende. Vidare är
det lämpligt att uppmuntra till att inrätta kommittéer för
nominering, ersättningar och revision.
När det gäller ersättningar till styrelseledamöter i börsnoterade företag är EU:s mål att främja en lämplig ordning
bestående av i huvudsak fyra inslag: offentliggörande av
ersättningspolitiken i årsredovisningen, offentliggörande
av ersättningen till enskilda ledamöter i årsredovisningen,
förhandsgodkännande av bolagsstämman av aktie- och
aktieoptionsprogram som ledamöterna avses delta i och
korrekt redovisning i årsbokslutet av de kostnader sådana
program orsakar företaget.
—
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Styrelsens ansvar

2.7.
Den sjätte punkten rör europeiska kooperativa bolag
och andra bolagsformer i EU (t.ex. stiftelser och ömsesidiga
bolag).
Kommissionen avser att aktivt stödja det pågående lagstiftningsförfarande som inletts beträffande dessa stadgar och att
ägna utarbetandet av nya europeiska bolagsformer betydande
uppmärksamhet.
2.8.
Den sjunde punkten avser ökad insyn i de nationella
bolagsformerna.
Enligt kommissionen är det nödvändigt att på medellång
sikt öka offentlighetskravet för alla juridiska personer med
begränsat personligt ansvar.

Målet är, bland annat, att föreskriva ett kollektivt ansvar
för alla styrelseledamöter för finansiell redovisning och
central icke-finansiell redovisning.
3. Allmänna kommentarer
—

Samordning av medlemsstaternas arbete för att stärka
företagsstyrningen
Målet är att skapa ett europeiskt forum för företagsstyrning i syfte att uppmuntra konvergens mellan de nationella uppförandekodexarna.

2.3.
Den andra punkten i meddelandet avser bevarande och
ändring av kapital.
Målet här är, bland annat, att förenkla andra direktivet om
ärendet i fråga för att främja företagens konkurrenskraft, utan
att försämra skyddet av aktieägare och borgenärer.
2.4.

Den tredje punkten avser grupper och pyramider.

Kommissionen har inga planer på att reaktivera förslaget till
direktiv om företagsgrupper, men den vill anta särskilda
bestämmelser om ett antal frågor, framför allt om ett eventuellt
förbud mot börsnotering för företag som missbrukar pyramidmodellen.

3.1.
Kommittén välkomnar de riktlinjer som ställts upp i
kommissionens meddelande om en handlingsplan för att
modernisera bolagsrätten och stärka företagsstyrningen.

3.2.
Kommittén är positiv till de två mål som kommissionen satt upp, nämligen att förbättra rättigheterna för aktieägare
och skyddet av tredje man samt att främja företagens effektivitet och konkurrenskraft, som är avgörande förutsättningar för
ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Detta initiativ skall
för övrigt ses, vilket kommissionen också understryker, i ljuset
av ett antal europeiska initiativ med syfte att förverkliga
dessa två mål. Det rör sig om initiativ som tar hänsyn till
arbetstagarna, i enlighet med meddelandet om företagens
sociala ansvar.

3.3.
EESK stöder kommissionens förslag om att göra en
klar åtskillnad mellan olika kategorier av företag. Ramarna bör
vara striktare för börsnoterade företag och publika bolag
(punkt 2.1 i meddelandet). Denna åtskillnad gör det möjligt att
beakta särdrag och behov hos varje typ av bolag.
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3.4.
EESK konstaterar att Europeiska kommissionens meddelande innehåller ett antal principer som är mycket allmänna.
Kommittén vill se hur dessa skall förverkligas. Detta är t.ex.
fallet med de åtgärder som kommissionen avser att vidta för
att förbättra aktieägarnas rättigheter eller för att modernisera
börsnoterade företags styrelse.

3.5.
Kommittén understryker dessutom att vissa begrepp i
meddelandet är för vaga och behöver preciseras. Inom kommittén frågar man sig t.ex. vad som menas med ”eventuella
betydande transaktioner med andra närstående parter” när det
gäller den årliga berättelsen om företagsstyrning (punkt 3.1.1
i meddelandet).

3.6.
Allmänt sett godkänner kommittén den prioriteringsordning som lagts fram av kommissionen. Kommittén understryker att den anser det vara absolut nödvändigt att lösa –
snabbt och med hänsyn till företagens verkliga förhållanden –
ett antal problem som rör t.ex. gränsöverskridande frågor som
fusioner mellan företag från olika medlemsstater, flyttning av
säte från en medlemsstat till en annan eller hinder för utövande
av aktieägares rättigheter som är kopplade till nationsgränser.

4. Särskilda kommentarer

Företagsstyrning
4.1.
Kommittén ställer sig positiv till att EU inte har några
planer på att inrätta en europeisk företagsstyrningskodex. En
studie som genomfördes 2002 för Europeiska kommissionens
räkning (1) visar att de viktigaste skillnaderna mellan medlemsstaterna grundar sig på olika nationella lagstiftningar och
inte på företagsstyrningskodexarna. Dessa kodexar uppvisar i
allmänhet en anmärkningsvärd grad av konvergens, och
förekomsten av flera kodexar i EU uppfattas i allmänhet inte
som en svårighet för investerarna.
4.1.1. Inom kommittén anser man dock att det, inom
ramen för globaliseringen och utvidgningen av EU, ligger i
företagens och investerarnas intresse att kunna lita på att
utländska företag följer ett minimiantal internationellt erkända
principer som är väsentliga för en god förvaltning. Dessa
principer skall komplettera eller precisera de regler som redan
tillämpas av medlemsstaterna. De andra bestämmelserna måste
falla under området för självreglering, dvs. företagsstyrningskodexarna som utarbetats direkt eller i nära samarbete med

(1) ”Comparative Study of the Corporate Governance Codes relevant
to the European Union and its Member States”, http://europa.eu.int/comm/internal–market/en/company/company/news/
corp-gov-codes-rpt–en.htm
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emittenter. Tack vare sin anpassbarhet och flexibilitet gör detta
tillvägagångssätt, som i sin helhet varit framgångsrikt, det
möjligt att bättre beakta utvecklingen på marknaderna och
företagens särdrag. Kommittén framhåller att en bristande
respekt för rekommendationerna bestraffas genom att investerarna slutar investera i de företag som inte följer normerna för
företagsstyrning.

4.1.2. Kommittén godkänner i stort de principer som
fastställs av kommissionen vad gäller företagsstyrning, men
den anser att kommissionen också måste kommentera hur den
skall förverkliga principerna.

4.1.3. Enligt kommittén bör EU tillhandahålla väsentliga
och internationellt erkända principer, utan att gå in för
detaljerat på dessa. Detta tillvägagångssätt motsvarar inte den
flexibilitet och anpassbarhet som krävs för att företag skall
fungera effektivt.

4.2.
Vad beträffar ökad offentlighet om företagsstyrningen
godkänner kommittén principen om en årsberättelse om
företagsstyrningen, som på begäran av aktieägarna redan
tillämpas i vissa länder. Inom kommittén anser man att
börsnoterade företag måste vara öppna för insyn och att de
skall informera investerarna om sin verksamhet.

4.2.1. Kommittén anser emellertid att det planerade införandet av en årsberättelse om företagsstyrningen i börsnoterade
företags årsredovisning inte får leda till att styrelseledamöter
blir skyldiga att genomföra djupgående kontroller av berättelsens innehåll. Deras roll bör i stället innefatta att se till att
berättelsen genomförts.

4.2.2. När det gäller informationen om de institutionella
investerarnas roll betonar kommittén att det vore lämpligt att
göra en klar åtskillnad mellan institutionella investerare och
de aktieägare som äger en viss procentandel av värdepapperen.
Mot bakgrund av detta anser kommittén att det är viktigt att
definiera begreppet ”institutionell investerare” i linje med den
definition som ges i föreskrifterna för finansiella marknader
och särskilt när det gäller värdepapperssektorn.

4.3.
Vad beträffar förbättrade rättigheter för aktieägarna
anser kommittén att man bör göra det möjligt för företag att
använda sig av ny informationsteknik och att anpassa de
nuvarande bestämmelserna därefter. Man bör ge företagen
möjligheter på området i fråga, snarare än skyldigheter.

4.3.1. Kommittén godkänner i stort de åtgärder som kommissionen planerar att vidta för att underlätta aktieägarnas
utövande av rösträtt. Det vore därför lämpligt att göra det
möjligt för företagen att förenkla sitt röstningsförfarande så att
aktieägarna får möjlighet att rösta utan att delta i bolagsstämman.
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4.3.2. Kommittén noterar också planerna på att genomföra
en undersökning om inrättandet av principen ”en aktie, en
röst”. Denna undersökning bör självklart falla inom ramen för
företagens finansieringssätt och myndigheternas organisation.

4.4.
Vad beträffar moderniserade styrelser i börsnoterade
företag ställer sig kommittén bakom förslaget om att utarbeta
en rekommendation som fastställer ett antal minimistandarder
för bildande, sammansättning och uppgifter när det gäller
nominerings-, ersättnings- och revisionskommittéer. Kommittén anser dock att det måste röra sig om minimistandarder
och att kommissionen inte får gå in på detaljer eftersom man
då riskerar att skada den flexibilitet och anpassbarhet som är
nödvändig för företags effektivitet.

4.4.1. Kommittén understryker också att uttrycket ”intressekonflikt” bör definieras. Vidare anser vi att man inte får
begränsa principen om kollektivt ansvar för beslut som fattas
inom ett företags styrelse Om det är önskvärt att kommittéer
förbereder beslut som i ett senare skede skall fattas av styrelsen,
får besluten under inga omständigheter överlåtas åt dessa
kommittéer.

4.4.2. Vad beträffar ersättningar till styrelseledamöter i
börsnoterade företag, välkomnar kommittén kommissionens
mål att offentliggöra styrelseledamöternas ersättning i börsnoterade företag. I och med detta svarar man på en begäran från
investerarna. Vi anser dock att EU inte bör ingripa på detta
område. Inför utvidgningen av Europeiska unionen är det
nödvändigt att säkerställa att dessa problem behandlas i
nationella regler eller rekommendationer som utarbetats med
hänsyn till varje medlemsstats nationella särdrag och kulturella
bakgrund.

4.5.
När det gäller styrelsens ansvar anser kommittén att
denna fråga, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, skall
regleras på nationell nivå. Om kommissionen skall ingripa i
denna fråga är det nödvändigt att man dessförinnan genomför
en djupgående undersökning om styrelseledamöters olika
typer av ansvar, såväl civil- som straffrättsliga, och att man
löser problematiken kring ansvarsfrågan i ett större sammanhang.

4.6.
Beträffande samordning av medlemsstaternas arbete
på området för företagsstyrning noterar EESK kommissionens
planer på att inrätta ett europeiskt forum på området. Detta
forum bör ha som mål, vilket kommissionen påpekar, att
främja samordning och konvergens mellan de nationella
kodexarna, och inte att fastställa nya obligatoriska normer
för företagsstyrning. Forumet skall innefatta företrädare för
berörda aktörer, i första hand emittenter och finansiella
mellanhänder.
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Bevarande och ändring av kapital
4.7.
Kommittén ställer sig bakom Europeiska kommissionens politik i denna fråga. Man bör fortsätta att se över de
rekommendationer som SLIM-gruppen utarbetat på området
för bolagsrätt.

Grupper och pyramider
4.8.
Kommittén välkomnar att kommissionen inte avser att
återuppta arbetet med utkastet till direktiv om företagsgrupper.
4.8.1. Företagsgrupper är en legitim och eftersträvansvärd
modell för affärsverksamhet och svarar mot faktiska ekonomiska förhållanden. De initiativ som kommissionen i förekommande fall anser att den behöver ta när det gäller företagsgrupper eller pyramider bör grunda sig på en i förhand genomförd
undersökning av de planerade åtgärdernas inverkan. Det vore
olämpligt att kommissionen indirekt fastställer en lagstifning
för företagsgrupper och därmed försvårar deras sätt att fungera.
4.8.2. Vissa termer bör preciseras. Kommissionen meddelar
att den har för avsikt att införa ett förbud mot börsnotering
för företag som missbrukar pyramidmodellen, om detta visar
sig vara lämpligt efter det att en djupgående undersökning
gjorts och oberoende experter, utöver Europeiska värdepapperskommittén, framfört sina åsikter. Vad menar kommissionen med ”missbrukar pyramidmodellen”? Den bör klargöra
skillnaden mellan normalt bruk och missbruk av pyramider.

Omstrukturering och flyttning av företag
4.9.
Inom ramen för genomförandet av en verklig integrerad marknad anser kommittén att det är nödvändigt att
undanröja de hinder som står i vägen för företags rörlighet.
Mot bakgrund av detta stöder EESK kommissionens avsikt att
på kort sikt anta två förslag till direktiv, ett om företagsfusioner
över nationsgränserna och ett om flyttning av säte från en
medlemsstat till en annan.
4.9.1. Inom kommittén anser vi emellertid att man måste
se över hur man skall lösa frågan om arbetstagarinflytande
inom ramen för gränsöverskridande verksamhet. Dessa bestämmelser skall skydda arbetstagarnas rättigheter, särskilt
rätten till information och samråd, enligt reglerna för social
dialog och när det gäller företagsstyrning i allmänhet.
4.9.2. Avslutningsvis ställer sig kommittén positiv till målet
att förenkla de tredje och sjätte direktiven om fusioner och
delningar av företag och till att införa rätt till tvångsinlösen
och avyttring. Den vill dock se hur dessa mål skall förverkligas.
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Det privata Europaaktiebolaget
4.10. Kommittén har redan tidigare uttryckt starkt stöd till
att utveckla en frivillig rättslig status på detta område (1). EESK
ställer sig bakom kommissionens initiativ att på kort sikt
inleda en ”genomförbarhetsstudie för att tydligt fastställa de
praktiska fördelarna och problemen i samband med införandet
av en stadga för europeiska privata aktiebolag”. Kommittén
pläderar för ett snabbt genomförande av denna stadga i
enlighet med små- och medelstora företags behov.
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möjligt för dem att fullt ut dra nytta av de fördelar som en
europeisk integrerad marknad innebär.
Ökad insyn i de nationella bolagsformerna
4.12. EESK delar kommissionens farhågor vad gäller offentlighet och också dess åsikt att räckvidden och arten av ett
eventuellt direktiv på området måste övervägas ytterligare på
medellång sikt.
5. Slutsats

Europeiska kooperativa bolag och andra bolagsformer i EU
4.11. Kommittén betonar att rådet i juli 2003 antog en
förordning om stadgan för europeiska kooperativa föreningar
och ett direktiv om en komplettering av stadgan för europeiska
kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande (2).
4.11.1. EESK stöder också de initiativ som har till syfte att
införa nya frivilliga europeiska bolagsformer. Kooperativ och
ömsesidiga bolag skall förfoga över instrument som gör det
(1) EGT C 125, 27.5.2002.
(2) EGT C 129, 27.4.1998.

5.1.
Kommittén ställer sig bakom Europeiska kommissionens förslag. Detta förslag skall ses i ljuset av en ny etapp i
arbetet med att harmonisera bolagsrätten och stärka företagsstyrningen. Handlingsplanen tar hänsyn till den gränsöverskridande dimensionen av handelsförbindelser. I synnerhet vad
beträffar företagsstyrning inom EU pläderar kommittén för ett
snabbt fastställande av internationellt erkända grundprinciper
för god förvaltning.
5.2.
Handlingsplanen avser huvudsakligen förbindelserna
mellan aktieägare, investerare och företag, i syfte att optimera
företagsstyrningen. Kommittén vill påpeka att kommissionens
åtgärder skall ses i ljuset av en mer global politik som är till
fördel för företag som tar hänsyn till skyddet för arbetstagare.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH

30.3.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/17

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – En förstärkt lagstadgad revision i EU”
(KOM(2003) 286 slutlig)
(2004/C 80/06)
Den 22 maj 2003 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda meddelande.
Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning
av ärendet, antog sitt yttrande den 12 november 2003. Föredragande var Harry Byrne.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén enhälligt följande yttrande.

1. Inledning

1.1.
Kommissionens meddelande ”En förstärkt lagstadgad
revision i EU” skall ses mot bakgrund av kommissionens
handlingsplan för finansiella tjänster och kommissionens
reaktion på Enrons konkurs och andra redovisningsskandaler.

1.2.
Detta meddelande och det sammanhängande meddelandet ”Modernare bolagsrätt och bättre företagsstyrning i
Europeiska unionen” är centrala initiativ för att investerarna
skall återfå förtroendet för kapitalmarknaderna.

2. Kommissionens förslag

2.1.
Kommissionens vision om ett modernt regelverk för
lagstadgad revision i EU innefattar följande:
a)

Ett moderniserat åttonde, principbaserat direktiv.

b)

Inrättandet av en föreskrivande revisionskommitté med
företrädare från medlemsstaterna.

riktlinjer för revisorer, en rimlig grad av oberoende för
revisorerna, kvalitetssäkringssystem, utbildning och praktik
samt system för disciplinära påföljder.

2.4.
Kommissionen påpekar att den tagit hänsyn till att
revisorskåren uppfattar begreppet solidariskt ansvar som
problematiskt. Dess preliminära slutsats är att revisorns rättsliga ansvar utgör en viktig drivkraft för kvalitet i revisionsarbetet,
men att det kan finnas behov att undersöka de vidare
ekonomiska effekterna av de nuvarande ansvarsordningarna.

2.5.
Kommissionen redogör för sina förhandlingar med
tillsynsmyndigheter i USA i samband med effekterna av
Sarbanes-Oxley-lagen och uttrycker sitt missnöje över att
parterna ännu inte har nått fram till en tillfredsställande
lösning.

2.6.
Kommissionen sammanfattar de föreslagna åtgärderna
för att uppnå meddelandets mål att förstärka den lagstadgade
revisionen i en handlingsplan i tio punkter.

3. Allmänna kommentarer
2.2.
Enligt kommissionens planer skall EU använda Internationella revisionsstandarder (ISA) från och med 2005.

2.3.
Kommissionen anser att offentlig tillsyn är ett väsentligt inslag för att bevara förtroendet för revisionsfunktionen.
Den framhåller också andra centrala krav, däribland etiska

3.1.
EESK välkomnar kommissionens meddelande. Det är
ytterst viktigt att investerarna återfår förtroendet för marknaden och att man sporrar till ytterligare utveckling av kapitalmarknaderna inom EU, och ett förstärkt revisionssystem är ett
viktigt inslag i denna strävan.
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3.2.
EESK konstaterar också att detta meddelande utgör ett
led i ett omfattande arbetsprogram om lagstadgad revision
som kommissionen inledde med offentliggörandet av grönboken från 1996 om ”Roll, ställning och ansvar för revisorer som
utför lagstadgad revision inom Europeiska unionen”. Andra
nyare initiativ är till exempel rekommendationerna om ”Kvalitetssäkring av lagstadgad revision i Europeiska unionen” från
november 2000 och om ”Revisorers oberoende i EU” från
maj 2002, vilka håller på att genomföras av medlemsstaterna.

3.3.
Den senaste händelseutvecklingen har dock visat att
det är fullt motiverat att kommissionen påskyndar genomförandet av ytterligare åtgärder för att öka revisionskvaliteten i
EU. EESK välkomnar därför den handlingsplan i tio punkter
som lagts fram av kommissionen. Framför allt stöder kommittén de förslag som syftar till att skydda allmänintresset
genom att införa oberoende tillsyn av revisorskåren.

3.4.
När detta ramverk och det åttonde direktivet har införts
på EU-nivå anser EESK att det är medlemsstaterna som bör
sköta övervakningen av att reglerna följs. Man måste också
hålla i minnet att det handlar om kvalitet – kvaliteten på den
lagstadgade revisionen och därmed dess tillförlitlighet, vilket i
sin tur beror på i vilken mån revisionsunderlaget är korrekt.

4. Särskilda kommentarer

4.1.
Kommittén stöder kommissionens förslag om att införandet av Internationella revisionsstandarder (ISA) skall vara
ett krav för all lagstadgad revision inom EU. Detta är en logisk
följd av de tidigare antagna internationella redovisningsstandarderna (som i dag betecknas Internationella standarder för
finansiell rapportering) för alla börsnoterade företag från
och med 2005. De internationella redovisningsstandarderna
omfattar dock i inledningsskedet endast ca 7 000 börsnoterade
företag, medan kommissionens meddelande berör över en
miljon lagstadgade revisioner i EU.

4.2.
Kommittén instämmer i att International Federation of
Accountants (IFAC) bör uppmuntras att undersöka möjligheten att förbättra samarbetet med andra aktörer när det gäller
förfarandet för utveckling av internationella revisionsstandarder (ISA) för att säkerställa att vederbörlig hänsyn tas till
allmänintresset, på samma sätt som när International Accounting Standards Board fastställde internationella redovisningsstandarder (IAS).
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4.3.
EESK inser att internationella revisionsstandarder
måste införas också i EU. Vi vill dock upprepa våra kommentarer om kommissionens befogenhet att inte godkänna IAS: Om
denna bestämmelse verkligen tillämpades skulle det göra det
svårare att på ett internationellt plan jämföra olika standarder
och eventuellt vara till skada för investerare.

4.4.
EESK anser därför att kommissionen bör inrikta sina
ansträngningar på att förstärka förfarandet för utveckling av
standarder och att den föreskrivande revisionskommittén bör
föra en fortlöpande dialog med de standardiseringsansvariga
instanserna för att i förväg försöka lösa eventuella problem.
Kommittén konstaterar med tillfredsställelse att kommissionens arbete visar att det i EU redan finns en hög grad av
överensstämmelse med ISA.

4.5.
EESK anser att ett specialistområde som revision kräver
att den föreskrivande revisionskommittén har tillgång till
revisorernas sakkunskap. Kommittén välkomnar därför förslaget att revisorskåren, som redan nu medverkar i EU:s revisionskommitté, också skall delta i den föreskrivande revisionskommittén.

4.6.
Revisionskårens etiska principer måste vara så strikta
som möjligt. Kommittén stöder således kommissionens förslag
att man skall analysera den etiska kommitténs arbete inom
International Federation of Accountants (IFAC), som utvecklar
principbaserade globala etiska standarder för revisorer, bland
annat när det gäller deras oberoende.

4.6.1. Regelverk och regler för god revisorssed måste dock
kompletteras med adekvata påföljder om de skall fungera i
praktiken. Genom det åttonde direktivet har revisorskåren ett
system för disciplinära påföljder för regelbrott. God praxis
visar nu att detta system för självreglering (den strängaste
påföljden är att den berörda personen utesluts och inte längre
får utföra revisioner) måste bli mer öppet och medge offentlig
tillsyn. Kommittén noterar att kommissionen avser att skärpa
dessa krav i det nya direktivet.

4.7.
EESK noterar kommissionens synpunkt att revisorns
rättsliga ansvar utgör en viktig drivkraft för revisionskvalitet
men anser att detta ansvar bör vara proportionerligt. Kommittén välkomnar därför kommissionens avsikt att undersöka
de ekonomiska effekterna av de nuvarande ansvarssystemen.
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4.7.1. Det är ytterst viktigt att personer med rätt egenskaper
söker sig till revisorsyrket. Det ligger inte i allmänhetens
intresse att Andersens kollaps leder till att de större företag
som kan utföra revision för internationella storföretag blir
färre, eftersom detta minskar konkurrensen. Man måste hålla
detta i minnet vid bedömningen av hur brådskande det är att
reformera revisorernas ansvarssystem.
4.8.
Kommittén är medveten om att det enligt International
Federation of Accountants är obligatoriskt för revisorer att
genomgå fortbildning för att bevara sina yrkeskunskaper.
Kommissionen bör överväga att införa ett liknande krav i det
åttonde direktivet.
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det undantag som kommissionen begärt för att undvika lagens
onödiga effekter för företag och revisorer i EU.
5.3.
EESK håller med om att den nuvarande situationen är
oacceptabel. Kommittén uppmanar därför kommissionen att
fortsätta dialogen med andra tillsynsmyndigheter – bl.a. med
SEC och Public Company Accounting Oversight Board
(PCAOB) i USA – med målet att alla parter skall enas om
likvärdiga arrangemang för kvalitetsbedömning och påföljder
när det gäller företagsledning, finansiell rapportering och
revision.
6. Slutsatser

5. Internationella aspekter
5.1.
EESK har tagit del av kommissionens redogörelse för
förhandlingarna med tillsynsmyndigheter i USA i samband
med Sarbanes-Oxley-lagen. Genom denna lag har det i USA
införts en mer restriktiv och regelbaserad modell som inte
ligger i linje med EU:s strategi som grundas på principer och
förhindrande av risker, och som används av IFAC (samt
rekommenderas av IOSCO – International Organisation for
Securities Commission).
5.2.
Trots kommissionens påtryckningar har Securities and
Exchange Commission (SEC) i USA hittills vägrat att bevilja

6.1.
Kommissionen har fastställt en handlingsplan i tio
punkter. Som framgår av ovanstående stöder kommittén
generellt sett denna plan, men framför också särskilda kommentarer och förslag om olika aspekter av planen. Kommissionens förslag är som helhet tillräckligt omfattande och kommer,
om de genomförs fullt ut, att leda till en väsentlig förstärkning
samt förenhetligande av den lagstadgade revisionen i EU.
6.2.
I detta skede vet vi självfallet inte exakt vilka resultat
arbetsprogrammet kommer att få och vilka ändringar som
kommer att föreslås beträffande det åttonde direktivet. EESK
ser fram emot att yttra sig om dessa aspekter när det är möjligt
att kommentera dem mer i detalj.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Utkast till kommissionens
förordning om tillämpningen av artikel 81.3 i EG-fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring” (1)
(2004/C 80/07)
Den 4 september 2003 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda utkast.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén beslutade att ge facksektionen för inre marknaden,
produktion och konsumtion i uppdrag att förbereda ett yttrande i detta ärende.
Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär utsåg Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Arno
Metzler till huvudföredragande vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet
den 11 december) och antog följande yttrande med 29 röster för, 3 röster emot och 1 nedlagd röst.

1. Inledning

1.1.
Förslaget till ny gruppundantagsförordning för tekniköverföringsavtal skall ersätta hittillsvarande gruppundantagsförordning (EG) nr 240/96. Tillämpningen av denna förordning med de vita, grå och svarta listorna över tillåtna respektive
förbjudna klausuler innebar i praktiken stränga restriktioner
och gav upphov till den omtalade s.k. tvångströjeeffekten.
Detta ledde till avtal som inte var anpassade till den ekonomiska verkligheten, utan endast till bestämmelserna i dessa listor.
Det är framför allt för att råda bot på denna situation
som man från näringslivets sida sedan länge har krävt att
undantagsförordningen skall ses över.

1.2.
I detta sammanhang bör hänsyn även tas till det nya
rättsläge som kommer att uppstå i och med att kartellförfarandeförordningen (förordning (EG) nr 1/2003) träder i kraft den
1 maj 2004. Därefter blir det inte längre möjligt att hos
kommissionen ansöka om undantag för konkurrensbegränsande avtal. I framtiden måste företagen i stället själva avgöra om
deras avtal bryter mot kartellförbudet i artikel 81.1 i EGfördraget, och om villkoren för undantag från kartellförbudet
i enlighet med artikel 81.3 i EG-fördraget uppfylls. För
tekniköverföringsavtal innebär detta en förändrad situation,
och i synnerhet med tanke på rättssäkerheten kommer företagen att behöva andra typer av riktlinjer än de som hittills
erbjudits via förordning (EG) nr 240/96.

1.3.
Ur ekonomisk synvinkel bör man beakta följande: En
innehavare av skyddade exklusiva rättigheter, t.ex. ett patent,
kan förbjuda varje form av agerande från tredje mans sida som
innebär intrång i detta skydd. Men om innehavaren tillåter en
licenstagare att använda sig av innovationerna är detta i
princip att betrakta som en konkurrensfrämjande åtgärd.
Tekniköverföringsavtal innebär nämligen att nya produkter
släpps ut på redan existerande marknader, alternativt att helt

(1) EUT C 235, 1.10.2003, s. 11.

nya produktmarknader skapas. Om två eller fler företag har
samma forskningsinriktning och även samma forskningsmetoder leder dessa avtal också till att de stora investeringarna i
”dubbelforskning” kan reduceras. Först när avtal träffas som
överskrider det lagstadgade skyddsområdets gränser bör konkurrenslagstiftningens kontrollfunktion träda in.

1.4.
För att EU senast år 2010 skall kunna bli världens mest
dynamiska ekonomi är det inte bara viktigt att utveckla ny
teknik, utan man måste även på ett hållbart sätt främja
spridningen av denna teknik. Detta får dock inte innebära
något oskäligt intrång i den starka position som lagstiftarna
vill uppnå för rättighetsinnehavaren. I stället ska man se till att
de rätta grundförutsättningarna skapas som kan underlätta för
denne att överlåta sin teknik på tredje man. Licensgivaren i
egenskap av rättighetsinnehavare måste ges incitament så att
det blir möjligt för andra personer att använda sig av dennes
teknik. Man bör i detta sammanhang tänka på att även en
begränsad konkurrens är ekonomiskt sett bättre än ingen
konkurrens alls i de fall då uppfinnaren inte medger några
licenser. Det är endast licensgivaren som kan besluta att ge
andra tillgång till innovationerna.

1.5.
Jämfört med andra typer av avtal är licensiering även
mycket riskablare. Om ett licensieringsavtal havererar kan det
tekniska kunnande som förts vidare inte tas tillbaka. Även
av denna anledning har licensgivaren ett stort behov av
rättssäkerhet.

2. Sammanfattning av de viktigaste inslagen i förordningen om tekniköverföringsavtal samt kommitténs
synpunkter

2.1.
Grundtanken i förordningen om tekniköverföringsavtal uppfyller inte de allmänna kraven i flera hänseenden. I det
följande kommer vi att först nämna de viktigaste invändningarna mot förordningsförslaget, för att sedan under punkt 3
diskutera dessa mer i detalj.
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2.2.
I praktiken kommer fastställandet av marknadsandelar
att bli ännu mer problematiskt än hittills, eftersom inte bara
varumarknaden, utan även teknikmarknaden och eventuellt
även innovationsmarknaden måste ingå i analysen. Det är för
mycket begärt att företagen skall analysera tre olika marknader
när de skall bedöma om ett licensieringsavtal stämmer överens
med kartellagstiftningen eller ej.

2.3.
Tröskelvärdena för marknadsandelar har satts 20 eller
30 % för lågt för licenshandeln. En omfattande teknikspridning
förutsätter en utvidgning av det område som fungerar som
”frizon”, eller allra helst ett slopande av dessa tröskelvärden.
Det hittillsvarande konceptet i enlighet med förordning (EG)
nr 240/96 har visat sig fungera väl i praktiken, eftersom det
endast varit fråga om enstaka fall av konkurrensbegränsande
avtal.

2.4.
Licensavtal mellan konkurrenter skall bli föremål för en
strängare bedömning än licensavtal mellan icke-konkurrenter.
Denna princip har hämtats från USA:s Antitrust Guidelines for
the Licensing of Intellectual Property från 1995. I Europa har
man dock ännu så länge inte haft några praktiska erfarenheter
som skulle motivera ett övertagande av ett sådant koncept.
Ofta främjar licensavtal mellan konkurrerande företag just
konkurrens. Detta gäller exempelvis om ett företag förvärvar
en patentlicens från en konkurrent i avsikt att använda patentet
för att ta fram en egen produkt som sedan skall släppas ut på
marknaden. Här vore det inte motiverat med en strängare
bedömning av licenser mellan konkurrenter.

2.5.
I riktlinjerna i tekniköverföringsförordningen inriktar
man sig i första hand på riskerna med vissa klausuler i
licensavtal, medan avtalens ekonomiska nytta får mindre
uppmärksamhet. De erfarenheter som hittills gjorts med
licensavtal ger dock ingen som helst anledning till en sådan
kritisk inställning. Snarare borde man i princip se positivt på
att en licensgivare delar med sig av sitt tekniska kunnande till
övriga parter. En licensgivare som läser riktlinjerna torde få
intrycket att en licensiering i sig är en juridiskt sett problematisk handling.

3. De viktigaste reglerna i utkastet till förordning

3.1.

Definitioner

3.1.1. I enlighet med artikel 1.1 b omfattar tillämpningsområdet i utkastet till förordning patentlicensavtal, know-howlicensavtal och kombinerade patentlicens- resp. know-howlicensavtal. På upphovsrättens område omfattas emellertid
också avtal om upphovsrätt till programvara. EESK anser att
licensiering av andra immateriella rättigheter skall behandlas
separat, eftersom det på grund av stora skillnader, särskilt
mellan patent- och upphovsrätt, är mycket svårt att behandla
dessa frågor inom ramen för en enda förordning. Vad beträffar
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patent och know-how, som förordning (EG) nr 240/96
uteslutande avser, finns det också redan ett regelverk. Genom
detta har man vunnit erfarenheter, dock inte när det gäller
andra rättigheter. Inbegripandet av licensavtal om upphovsrätt
till programvara i förordningen välkomnas, eftersom många
programvaror i praktiken licensieras som uteslutande kan
användas för att driva den patenterade produkten (t.ex. en
maskin) och som inte utgör en obetydlig del av totalleveransen.

3.1.2. Artikel 1.1 g begränsar definitionen av know-how
märkbart gentemot förordning (EG) nr 240/96. Den skall
bara vara ”väsentlig” när det handlar om kunskaper som
är ”oumbärliga” för tillverkning eller tillhandahållande av
avtalsprodukterna. Hittills har detta definierats som ”adekvat”
know-how. Kommittén anser att det inte finns någon anledning att ändra denna definition.

3.2.

Tröskelvärden för marknadsandelar

3.2.1. I enlighet med artikel 3 i utkastet till ny förordning
är, vad gäller avtal mellan företag som inte konkurrerar
med varandra, ett undantag inte aktuellt om inte parternas
respektive marknadsandel överstiger 30 % på de relevanta
teknik- och produktmarknaderna. Vad gäller konkurrerande
företag ligger motsvarande tröskelvärde för gemensamma
marknadsandelar på 20 %.

3.2.2. Ett fastställande av marknadsandelar kan alltså vara
nödvändigt på produkt- och teknikmarknaden och, i enlighet
med riktlinjerna 22 i förordningen, i enskilda fall också på
innovationsmarknaden. För många företag är det emellertid
redan mycket svårt att definiera produktmarknaden eftersom
de i detta sammanhang också skall ta hänsyn till möjliga
konkurrenter. Vid ingående av licensavtal kan man inte heller
alltid fastställa i vilken utsträckning produkten i fråga kan
ersättas av en annan produkt, eftersom det ofta handlar om
innovationer som det ännu inte finns någon ersättningsprodukt till. Ännu svårare är det att bedöma om detta kan bli
fallet i framtiden, med hänsyn till potentiella konkurrenter.
Detta leder till en betydande rättsosäkerhet. Hittills har kommissionens beslutsprocess dessutom visat att företagens uppfattning om egna marknadsandelar ofta i hög grad avviker från
kartellmyndigheternas.

3.2.3. Licensiering av befintliga patent och av know-how
täcks däremot av teknikmarknaden. Där skall man också,
precis som på produktmarknaden, redovisa ett hypotetiskt
monopolföretag som stegvis höjer licensavgifterna med 5 till
10 % (SSNIP-test). Hur denna marknadsbeskrivning konkret
skall genomföras i praktiken anges inte tillräckligt utförligt i
riktlinjerna.
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3.2.4. Innovationsmarknaden är ännu mindre lämpad för
licensiering som bygger på enkla måttstockar. Detta koncept
är främmande för europeisk rätt och har sitt ursprung i
USA:s kartellrätt. I riktlinjerna saknas både en definition av
innovationsmarknaden och en exakt vägledning avseende
marknadsavgränsning. USA:s innovationsmarknad avser utveckling av nya, ännu inte existerande eller förbättrade produkter eller processer med konkurrensparametern FoTU som
produkt av innovationsmarknaden. Vid en motsvarande marknadsavgränsning kan man i praktiken dock knappast förutse
vilka resultat forskningsprocessen i fråga ger och inte heller
när detta kommer att ske. Resultat av forskningsprojekt beror
på flera slumpmässiga faktorer som inte säkert kommer att
realiseras. Dessutom sker upptäckter inte alltid avsiktligt, utan
kan också göra det spontant. En bestämning av möjliga
konkurrenter torde i detta sammanhang knappt vara möjlig,
eftersom företag håller sin forsknings- och utvecklingsverksamhet strikt hemlig.

3.2.5. Man bör också beakta att nya produkter, som
regelbundet är föremål för licensavtal, på mycket kort tid
uppnår en stor marknadsandel, och kanske till och med ett
monopol. Motsvarande marknadsförhållanden är typiska vid
slutande av licensavtal och måste inte nödvändigtvis leda till
en marknadsposition som skulle behöva bli föremål för
kartellrättsliga åtgärder. Detta gäller i synnerhet de fall då nya
produkter eller processer ger upphov till att det i det närmaste
skapas nischmarknader utan kartellrättsliga följder. Att införa
oflexibla marknadsandelströsklar anser kommittén därför vara
förfelat.

3.2.6. I skäl 12 i förordningen om tekniköverföringsavtal
heter det att det över dessa tröskelvärden för marknadsandelar
inte kan tas för givet att avtal om tekniköverföring som
omfattas av artikel 81.1 i regel kommer att ge upphov till
objektiva fördelar. Det finns dock inga som helst bevis för att
detta högst generella och ekonomiskt sett ogrundade påstående
skulle vara sant. Snarare tycks det vara så att marknadsandelströsklarna på 20 och 30 % satts helt godtyckligt. Kommissionen vill tydligen anpassa bestämmelserna för tekniköverföring
till gruppundantagsförordningen för vertikala avtal. De båda
förordningarna har dock helt olika bakgrund som inte kan
jämföras med varandra. Fastlagda tröskelvärden för marknadsandelar kan eventuellt utgöra ett lämpligt instrument i samband med bedömning av distributionsavtal. Detta gäller dock
inte för tekniköverföringsavtal där marknadsandelarna som
nämnts tidigare är mycket svåra att bestämma.

3.2.7. Regler som är så strikta och schematiska medför en
risk att flödet av tekniklösningar reduceras inom EU, och
därmed även spridningen av de vetenskapliga och tekniska
framstegen. Licensgivarna skulle kunna bestämma sig för att
överföra sin teknik till licenstagare utanför EU som gynnas av
flexiblare regler. Alternativt kan licensgivarna besluta att
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behålla tekniken för sig själva, vilket skulle leda till avsevärda
välfärdsförluster för samhällsekonomin. Om man anpassar
marknadsandelströsklarna till andra gruppundantagsförordningar tar man ingen hänsyn till att licensavtal bör främjas i
särskilt hög grad, och det innebär en begränsning i jämförelse
med förordning (EG) nr 240/96. Även med hänsyn till
införandet av den nya kartellförordningen (EG) nr 1/2003,
som ålägger företagen att besluta om ett konkurrensbegränsande avtal är tillåtet, krävs det att man antar en tekniköverföringsförordning som är lätt att tillämpa, inte en förordning som gör
bedömningen av de relevanta förhållandena betydligt mer
komplicerad.

3.2.8. Kommittén anser således att man helt bör avstå från
att införa tröskelvärden för marknadsandelar. Alternativt bör
de höjas åtminstone till storleksordningen 40–50 procent. Det
är enda sättet att i alla fall minska den osäkerhet som uppstår
när de relevanta marknaderna skall fastställas.

3.3.

Särskilt allvarliga begränsningar

3.3.1. Enligt punkt b under denna regel är det generellt
otillåtet att inskränka produktion och försäljning. I detta
sammanhang bör man emellertid föra in en uttrycklig möjlighet för licensgivaren att förbinda sig att inte själv utnyttja
tekniken. Under punkt b bör även ”field of use”-inskränkningar
tillåtas i den mån licensgivaren inte begränsar sin rätt att
utnyttja den egna tekniken. Detta föreskrivs också i förordning
(EG) nr 240/96. Analogt med detta bör det även fastställas en
uttrycklig tillåtelse att införa ”second source”-begränsningar.
Sådana klausuler har stor betydelse i praktiken. Under punkt d
är formuleringen för snäv. Licenstagarens möjligheter att
utnyttja sin egen teknik får inte begränsas om det inte är
”nödvändigt” för att hindra att licensierad know-how avslöjas
för tredje man. ”Nödvändigt” bör följaktligen ersättas med
”rimligt”.

3.3.2. När det gäller områdesbegränsningarna under artikel 4.2 b bör förordningen kompletteras med att passiv
försäljning inom ett annat avtalsområde kan förbjudas. Denna
regel har visat sig fungera i förordning (EG) nr 240/96. Den
skyddade licenstagaren har på så sätt själv kunnat penetrera
marknaden med produkten i fråga. Enligt punkt 93 i riktlinjerna skall EG-fördragets artikel 81.1 inte gälla för inskränkningar
av passiv försäljning under två år från den tidpunkt då den
licensierade produkten först fördes ut på marknaden. Av
rättssäkerhetsskäl rekommenderar kommittén att en klausul
med denna innebörd omedelbart förs in i tekniköverföringsförordningen. Tvåårsperioden är för kort i detta sammanhang.
Kommittén rekommenderar att man bibehåller bestämmelsen
i förordning (EG) nr 240/96 om en tidsrymd på fem år.
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Skydd för gällande avtal

3.4.1. Avtal som tillåtits enligt hittills gällande rättsläge
skall förbjudas i enlighet med tekniköverföringsförordningens
artikel 9.2 från och med maj 2004 om de inte uppfyller
villkoren i den nya förordningen. Det är inte rimligt att äldre
avtal skall vara helt oskyddade. Redan på grund av marginella
avtalsklausuler skulle det krävas omförhandlingar av licensavtal om de inte skall ifrågasättas i sin helhet. Detta leder till stor
osäkerhet. Kommittén föreslår därför att äldre avtals giltighet
skyddas under hela löptiden.

3.5.

Riktlinjer

3.5.1. Principiellt är det välkommet att kommissionen,
särskilt när den har övergett sitt monopol på att bevilja
undantag, ger omfattande riktlinjer till ledning för företagen
för att avgöra om ett licensavtal är förenligt med kartellrätten
eller ej. På många ställen i dessa riktlinjer – och speciellt med
avseende på exklusiva licensavtal – får man emellertid ett
intryck av att kommissionen ser mycket kritiskt på sådana
avtal, eller till och med betraktar dem som konkurrensbegränsande i sig. Man säger exempelvis i riktlinje 156 att exklusiva
licenser bara är motiverade i undantagsfall. De skulle medföra
betydligt större risker än de ger positiva effekter. Den klart
större faran är emellertid att det inte längre ges några licenser
om det bara går att ingå exklusiva avtal på villkor som är så
mycket strängare. I praktiken är det i många fall bara
möjligt att öppna en marknad eller inleda forsknings- och
utvecklingsprojekt om licenstagaren får ett exklusivt avtal. I
riktlinjerna bör man därför ta upp den samhällsekonomiska
nyttan med tekniköverföringsavtal som inte faller under förordningen men som ändå är konkurrensfrämjande. Detta
skulle göra det lättare för potentiella licensgivare att fatta
beslut om att bevilja licenser. De bör i varje fall inte få intrycket
att det i regel är juridiskt problematiskt att bevilja en licens.
3.5.2. Som nämnts är det inte bara definitionen av marknaden (riktlinje 17 och följande) som är för vag. Det gäller även
definitionen av potentiella konkurrenter. Enligt riktlinje 24
anses avtalsparterna vara potentiella konkurrenter på produktmarknaden om de utan avtalet sannolikt skulle ha gjort de
ytterligare investeringar som krävs för att komma in på
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marknaden. Genom denna formulering blir det emellertid inte
tillräckligt tydligt när ett företag i normalfallet skulle ta på sig
sådana investeringskostnader.
3.5.3. Under riktlinje 144 och följande redovisas olika
slags begränsningar som är brukliga vid licensavtal. Under
riktlinje 146 räknar man bara kortfattat upp skyldigheter i ett
licensavtal som i varje fall inte utgör konkurrensbegränsningar
enligt EG-fördragets artikel 81.1. Denna ”vita lista” bör för
rättssäkerhetens skull kompletteras med de aspekter som för
närvarande tas upp i artikel 2 i förordning (EG) nr 240/96.
Detta skulle vara en betydelsefull hjälp vid den konkreta
formuleringen av ett licensavtal. Man skulle då kunna undanröja tvivel om huruvida sådana klausuler är tillåtna eller ej.
4. Sammanfattning
4.1.
Beträffande utkastet till tekniköverföringsförordning är
det välkommet att avtalen kan utformas mer flexibelt genom
att förordningen inskränker sig till några väsentliga ”svarta”
klausuler. Dessutom kan avtal om tekniköverföring slutas
över en längre period än hittills och motsvara de skyddade
rättigheternas löptid. Den relativt godtyckliga tioårsfristen
bortfaller i detta sammanhang.
4.2.
I anslutning till en omarbetning av utkastet rekommenderar kommittén att man överger systemet med tröskelvärden
för marknadsandelar och i första hand inriktar sig på produktmarknaden. Detta är nödvändigt med hänsyn till att produkt-,
teknik- och innovationsmarknaderna är särpräglade och därmed svåra att definiera. Det krävs åtminstone att marknadsandelströsklarna höjs från 40 till 50 procent för att företagen
skall få ökad rättssäkerhet. På så sätt förhindrar man också att
licensiering av ny teknik med konkurrensfrämjande effekter
klassas som konkurrenshämmande per definition. Detta skulle
göra det lättare för potentiella licensgivare att hantera den nya
tekniköverföringsförordningen på ett flexibelt sätt när de
skriver avtal, och de skulle uppmuntras att ge sådana licenser.
Kommittén menar att även förordningens riktlinjer måste
bidra till en övertygelse om att det i princip är positivt att
licensiera teknik. Detta motsvarar de ekonomiska realiteterna
och kan medföra att licensgivarna inte behåller sin teknik för
sig själva eller överför den till licenstagare utanför EU som
gynnas av flexiblare regler.

Bryssel den 11 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om:
—

”Kommissionens förordning om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i
EG-fördraget samt utkasten till kommissionens tillkännagivanden” (1), och

—

”Kommissionens tillkännagivande om samarbete inom nätverket av konkurrensmyndigheter” (2)
(2004/C 80/08)

Den 26 september 2003 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förordning och tillkännagivande.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén beslöt att ge sektionen för inre marknaden, produktion
och konsumtion i uppdrag att bereda ärendet.
Eftersom det var ett brådskande ärende utsåg EESK på sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december
2003 (sammanträdet den 11 december) Arno Metzler till huvudföredragande och antog följande yttrande
med 45 röster för och 4 nedlagda röster.

1. Inledning

1.1.
I enlighet med artikel 33 i rådets förordning (EG)
nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av
konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (härefter
kallat förordning (EG) nr 1/2003) har kommissionen befogenhet att utfärda nödvändiga föreskrifter för att kunna genomföra
denna förordning. De ovan nämnda utkasten till kommissionens förordning (EG) om kommissionens förfarande enligt
artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget samt till kommissionens
tillkännagivanden gäller tillämpningen av den nya förordningen (EG) nr 1/2003.

1.2.
Kommittén kommenterar utkasten utifrån två förutsättningar som är av avgörande betydelse för att kunna bedöma
helheten. För det första bör moderniseringspaketet i avsevärd
omfattning bidra till att mottagarna av de olika utkasten vet
hur de skall agera så att konkurrensreglerna på lång sikt
utvecklas likvärdigt i de enskilda medlemsstaterna och så att
det inte uppstår regionala skillnader. För det andra bör denna
princip genomföras utan att berörda företag hamnar på
rättsligt osäker mark. Förenklade förfaranden får inte leda till
att företagens rättsliga ställning försämras.

1.3.
Nedan redovisas de viktigaste punkterna i utkastet till
förordning om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (nedan kallad tillämpningsförordningen) samt de sex utkasten till kommissionens tillkännagivanden.

(1) EUT C 243, 10.10.2003, s. 3.
(2) EUT C 243, 10.10.2003, s. 10.

2. Tillämpningsförordning

2.1.

Sammanfattning

2.1.1. Tillämpningsförordningen reglerar hur ett förfarande
som genomförs av kommissionen i enlighet med artiklarna 81
och 82 i EG-fördraget inleds, innehåller närmare hänvisningar
till kommissionens utredningar samt reglerar handläggningen
av klagomål. Ett nytt formulär C införs för att handlägga
klagomål. Dessutom regleras de berörda företagens rätt att bli
hörda, rätten att få tillgång till handlingar och behandlingen
av konfidentiell information.

2.2.

Kommentarer

2.2.1. Kommittén anser det vara positivt att kommissionen
– inom ramen för förhörsutredningar – vill vidta ytterligare
åtgärder för att skydda berörda parter. Den hörda personen
eller det inspekterade företaget skall både informeras om
förhörets syfte och om de eventuella protokoll som kommer att
föras samt kunna få tillgång till de protokoll som nedtecknats.

2.2.2. Kommission bör dock komplettera artikel 3 (befogenhet att inhämta redogörelser) på sådant sätt att den i förväg
blir skyldig att informera den part som skall höras om att
parten i fråga inte är tvingad att lämna ut upplysningar, eller
hela tiden har rätt att vägra uttala sig och dessutom har rätt att
ha en advokat närvarande. Dessutom bör kommissionen
informera om eventuella sanktioner som kan bli en följd av
uttalandet. Motsvarande bör också gälla för frågor vid en
inspektion (artikel 4). Detta är en grundläggande princip för
ett rättvist förfarande. Det bör också påpekas att innehållet
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i artikel 4 inte motsäger artikel 23.1 andra strecksatsen i
förordning (EG) nr 1/2003, enligt vilken företrädare för
företaget har rätt att korrigera samtliga medarbetares svar. I
artikel 4.2 bör det därför klargöras att det inte enbart är
uttalanden från icke utsedda medarbetare (och företrädare för
företaget) utan även från utsedda medarbetare och företrädare
för företaget som får korrigeras. Företagsföreträdare och
medarbetare bör dessutom ha rätt att själva kontrollera sina
uttalanden.
2.2.3. Kommissionen anser att företagens möjlighet att
försvara sig skall vara tidsbegränsad till en angiven tidpunkt
efter delgivningen av invändningar. Efter denna tidpunkt skall
det inte vara möjligt att komma med inlagor (artikel 10.2).
EESK anser att denna nya bestämmelse medför en alltför
långtgående och onödig inskränkning av företagens möjligheter att föra sin talan och att det inte motsvarar den praxis som
gällt hittills. Dessutom skulle detta medföra att det inte skulle
gå att ta hänsyn till faktorer som framkommer när tidsfristen
löpt ut, vilket inte rimligt. Det bör inte heller vara omöjligt att
göra ytterligare framställningar inför rätten.
2.2.4. Enligt artikel 15.1 skall tillgång till handlingar garanteras först efter delgivningen av meddelandet om invändningar.
I praktiken har det dock visat sig vara meningsfullt att kunna
ta del av invändningarna före delgivningen såvida detta inte är
till hinder för utredningen. På detta sätt har förfarandet kunnat
förenklas.
2.2.5. Kommissionen bör också överväga att i artikel 18
(tidsfrister) inbegripa företags möjligheter att på motiverad
begäran få längre tidsfrist.

3. Kommissionens tillkännagivande om samarbete inom
nätverket av konkurrensmyndigheter
3.1.

Sammanfattning

3.1.1. I förordning (EG) nr 1/2003 fastställs principen
om parallell behörighet. Kartellbrott kan hanteras både av
nationella konkurrensmyndigheter och av Europeiska kommissionen. Målet skall behandlas av den myndighet som anses
vara bäst lämpad, dvs. den myndighet på vars territorium
överträdelsen sker, under förutsättning att denna myndighet
kan presentera de bevis som krävs och effektivt kan stoppa
överträdelsen i fråga. Detta kan gälla flera nationella konkurrensmyndigheter. Om fler än tre nationella konkurrensmyndigheter hanterar ett fall (eller är ansvariga för fallet), är kommissionen den myndighet som betraktas som mest lämpad.
Kommissionen kan dessutom åta sig fallet om det är viktigt
för att kunna vidareutveckla konkurrenspolitiken, för att
säkerställa att konkurrensregler genomförs effektivt samt om
det aktuella fallet är nära sammankopplat med annan gemenskapslagstiftning. Myndigheterna bör informera varandra antingen före eller snarast efter den första utredningsåtgärden för
att underlätta avgörandet om var fallet skall behandlas. I
övrigt ger förordning (EG) nr 1/2003 (artikel 13) nationella
konkurrensmyndigheter rätt att avbryta eller avsluta ett ärende
om andra nationella konkurrensmyndigheter redan handlägger
ärendet. De nationella konkurrensmyndigheterna är dock inte
tvingade att avstå från att handlägga sådana ärenden.
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3.1.2. Ett nätverk kan framför allt underlätta informationsutbytet mellan myndigheterna. Därför skall samtliga nationella
konkurrensmyndigheter vidarebefordra information som är
användbar vid tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler till andra konkurrensmyndigheter. Affärshemligheter
måste dock respekteras och informationen vara avsedd för
särskilda ändamål. Om det skickas information till länder
där enskilda personer kan dömas till fängelse på grund av
kartellbrott måste dessutom hänsyn tas till fysiska personers
rätt till försvar. Dessutom har de nationella konkurrensmyndigheterna rätt att rådfråga varandra för att få tillgång till
information som är nödvändig för att kunna handlägga
kartellbrottet. Detta gäller även kommissionen i förhållande
till de nationella konkurrensmyndigheterna.
3.1.3. En förteckning över kronvittnen skall – helst samtidigt – begäras enskilt vid varje myndighet som kan vara
ansvarig för fallet. Denna information kan inte användas över
de nationella gränserna. Om en nationell konkurrensmyndighet får information om en sådan begäran får den inte lov att
använda denna kunskap för att snabbt själv kunna inleda ett
förfarande. Bevis som överlämnas av sökanden kan dessutom
endast vidarebefordras med dennes godkännande, om inte
även den mottagande myndigheten har begärt att företaget i
fråga skall vara kronvittne eller under förutsättning att de
mottagande myndigheterna förbinder sig att inte använda
informationen för att straffbelägga ansökanden (eller de personer som anges i ansökan).

3.2.

Kommentarer

3.2.1. Kommittén rekommenderar ett nära samarbete mellan kommissionen och den nationella konkurrensmyndigheten, eftersom detta främjar konsekventa beslut mellan olika
medlemsländer och skulle kunna leda till enhetliga europeiska
konkurrensförhållanden. Den efterlyser också en starkare
förankring av ”one-stop-shop-principen” för att utesluta att
företag blir föremål för flera parallella kartellförfaranden och
därmed beläggs med ett flertal sanktioner i olika medlemsstater. Kommittén ifrågasätter om rekommendationen i tillkännagivandet, att överväga en myndighets eventuella befogenheter,
utgör ett tillräckligt skydd för företagen. Därför rekommenderar kommittén att det ställs upp detaljerade kriterier för en klar
och tydlig uppdelning av ärendena.
3.2.2. Den omständighet att ett företags begäran – efter en
nationell överenskommelse om kronvittnen – inte samtidigt
hanteras som en begäran om motsvarande överenskommelse
om kronvittne i andra länder med andra nationella konkurrensregler innebär med hänsyn till rättssäkerheten att företagens
intressen inte beaktas i tillräckligt stor utsträckning. Av
effektivitetsskäl borde det räcka med en ansökan inom nätverket för att uppfylla kravet om ansökan i samtliga medlemsstater. Problemet med att vara den första som avslöjar en
omständighet kan – på grund av konkurrensen mellan företagen – leda till att en senare ansökan i ett annat medlemsland
får ogynnsamma följder för företaget. Det vore också befogat
att i en fotnot i tillkännagivandet hänvisa till bestämmelser om
kronvittnen inom andra nationella konkurrensregler.
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4. Tillkännagivande om samarbete mellan kommissionen och EU-medlemsstaternas domstolar vid tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget

4.1.

Sammanfattning

4.1.1. Både kommissionen, de nationella konkurrensmyndigheterna och de nationella domstolarna skall tillämpa artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget – framför allt inom ramen för
civilrättsliga avtalsrättsliga mål eller skadeståndsmål (ofta också
i samband med interimistiskt rättsskydd) samt frågor rörande
verkställighet. Enligt EG-fördraget har inte kommissionens
tillämpning av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget automatiskt
företräde framför de nationella domstolarnas tillämpning.
Tvärtom har båda instanserna grundläggande befogenhet att
tolka artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget och båda är endast
underställda EG-domstolen. Den risk för olika beslut som
uppstår i och med de parallella befogenheterna hanteras i
artikel 16.1 i förordning (EG) nr 1/2003, enligt vilken nationella domstolar inte får fatta beslut som strider mot det beslut
som kommissionen antingen redan har fattat, eller som skulle
strida mot ett beslut som övervägs av kommissionen i
förfaranden som den har inlett.
4.1.2. För att de nationella domstolarna skall kunna tillämpa artikel 16.1 i förordning (EG) nr 1/2003, för att avvikelser
mellan kommissionen och de nationella domstolarna skall
undvikas även i de fall där kommissionen (ännu) inte inlett
något förfarande samt för att kommissionens ofta större
kunskaper skall kunna utnyttjas medger artikel 15 i förordning
(EG) nr 1/2003 ett långtgående samarbete mellan de nationella
domstolarna och kommissionen. I tillkännagivandet förklaras,
efter en inledande sammanfattning av de nationella domstolarnas skyldigheter i samband med tillämpningen av artiklarna 81
och 82 i EG-fördraget, vilka följer av EG-domstolens rättskipning samt artikel 16.1 i förordning (EG) nr 1/2003, hur
samarbetet mellan de nationella domstolarna och kommissionen enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 1/2003 skall gå till.
Som kommissionen uttryckligen konstaterat i punkt 42 i
tillkännagivandet är det inte bindande för de nationella domstolarna utan endast avsett som en hjälp. Dessutom omfattas
samarbetsförfarandet av processrätten i den medlemsstat som
den nationella domstolen i fråga tillhör. I samband med detta
skall dock de allmänna rättsprinciper som utarbetats av EGdomstolen beaktas.

nationella domstolarna. Kommittén hoppas att det framtida,
konkreta samarbetet mellan kommissionen och de nationella
domstolarna i enskilda fall enligt artikel 15 i förordning
(EG) nr 1/2003 skall bidra till att stärka effektiviteten i
rättssäkerheten för enskilda personer (både företag och konsumenter) i medlemsstaterna. Kommissionen kan bidra med
värdefull hjälp framför allt till domstolarna i anslutningsländerna, som ännu inte är så förtrogna med gemenskapsrättens
tillämpning.

5. Tillkännagivande om informell vägledning vid nya
frågor rörande artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget
som uppstår i enskilda fall (vägledande skrivelser)

5.1.

Kommentarer

4.2.1. Kommittén instämmer i målsättningen med förordning (EG) nr 1/2003, nämligen att stärka tillämpningen av
konkurrensrätten för enskilda inför de nationella domstolarna.
Den decentraliserade individuella tillämpningen av konkurrensrätten ligger i linje med den gemensamma marknadens
marknadsekonomiska beskaffenhet och är därför nödvändig
vid sidan om den förvaltningsrättsliga tillämpningen vid
kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna.
Kommittén välkomnar därför den ytterligare öppenhet som
kommissionen genom detta tillkännagivande skapar för de

Sammanfattning

5.1.1. Genom förordning (EG) nr 1/2003 avskaffades anmälningssystemet för att kommissionen bättre skulle kunna
koncentrera sina resurser på bekämpning av allvarliga kartellbrott. I princip måste företagen själva avgöra om deras avtal
eller samordnade förfaranden är lagliga. Vid nya eller olösta
frågor kan de dock, utan rätt att kräva detta, inhämta informell
vägledning hos kommissionen. De erhåller då en vägledande
skrivelse. Kommissionen betonar att den endast ger vägledning
om detta ligger i linje med dess prioriteringar. Kommissionen
överväger det lämpliga i att utfärda en vägledande skrivelse
om tre villkor är uppfyllda: om frågeställningen är ny, om det
finns ett behov av en vägledande skrivelse och om det handlar
om faktiska omständigheter. Vid hypotetiska frågor eller frågor
under behandling vid nationell domstol eller annan nationell
konkurrensmyndighet kommer ingen vägledande skrivelse i
fråga.
5.1.2. De vägledande skrivelserna är inte bindande för de
nationella domstolarna och de nationella konkurrensmyndigheterna. Kommissionen är inte heller bunden av dem men
kommer att ta hänsyn till dem vid behandling av klagomål
avseende samma sakförhållanden.

5.2.
4.2.

30.3.2004

Kommentarer

5.2.1. Genom systemet med direkt tillämplighet för undantag befrias företagen från onödiga byråkratiska bördor. Den
osäkerhet för företagen som denna ändring leder till skulle
dock kunna mildras ytterligare i tillkännagivandet, om företagen i vissa svåra fall fick rätt att begära ett motiverat yttrande
från kommissionen i stället för att vara hänvisade till informell
vägledning som kommissionen inte är skyldig att ge. Kommissionen borde i varje fall vara beredd att vid nya sakfrågor och
rättsliga frågor utfärda ett bindande yttrande till företagen.
Annars har en vägledande skrivelse inte något uppenbart
värde. Informella upplysningar från kommissionens sida ger
inte tillräckligt rättsskydd med tanke på de tunga sanktioner
som ytterligare skärpts.

30.3.2004
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6. Tillkännagivande om kommissionens handläggning
av klagomål rörande artiklarna 81 och 82 i EGfördraget

6.1.

Sammanfattning

6.1.1. I tillkännagivandet förklaras först att ett berört
företag kan välja mellan att väcka talan vid en nationell
domstol och att klaga till kommissionen. För klagomål gäller
att kommissionen och den nationella konkurrensmyndigheten
har parallell behörighet. Kommissionen får handlägga vissa
inkomna klagomål snabbare än andra, och det är gemenskapens intresse av fallet som avgör vilken prioritet klagomålet
skall ha. För övrigt måste klagomål lämnas på blankett C.
Kommissionen undersöker i samband med detta om den
klagande kan åberopa ett berättigat intresse i saken.
6.1.2. Kommissionen bedömer på grundval av följande
kriterier huruvida det gemenskapsintresse föreligger som krävs
för att fallet skall tas upp till undersökning: huruvida den
klagande kan väcka talan för att göra sina rättigheter gällande
inför nationella domstolar, hur allvarliga de påstådda överträdelserna är, vilken inverkan de har på konkurrenssituationen i
gemenskapen, hur svåra de är att bevisa och hur omfattande
utredningar som krävs. Kommissionen undersöker även om
ett påstått samordnat förfarande under tiden ställts in och om
det anklagade företaget är berett att ändra sitt förfarande.

6.2.

na beträffande tolkningen av begreppet påverkan på handeln i
artiklarna 81 och 82 (”mellanstatlighetsklausulen”). Dessutom
innehåller de en ny regel som utarbetats av kommissionen
(den så kallade ”NAAT-regeln”) om vilka avtal som i princip
inte kan anses märkbart påverka handeln mellan medlemsstaterna.

7.1.2. Efter en redovisning av allmänna principer och en
utläggning av mellanstatlighetsklausulens enskilda beståndsdelar utvecklas i riktlinjerna NAAT-regeln med avseende på
begreppet märkbar effekt. Enligt NAAT-regeln skall avtal
i princip inte omfattas av mellanstatlighetsklausulen om
a) parternas gemensamma marknadsandelar på en marknad
som påverkas av avtalet inte överstiger 5 % och b) de berörda
företagens sammanlagda årliga omsättning inom gemenskapen
inte överstiger 40 miljoner euro. I riktlinjerna redovisas sedan
hur dessa principer och NAAT-regeln skall tillämpas på de
vanligaste formerna av avtal och missbruk, nämligen avtal
gällande import och export, karteller, horisontella samarbetsavtal, vertikala avtal samt missbruk av dominerande ställning i
flera medlemsstater. I samtliga fall görs det skillnad mellan
sådana avtal och förfaranden som påverkar flera medlemsstater
och sådana som begränsar sig till en medlemsstat eller en del
av denna.

Kommentarer

6.2.1. Just i systemet med direkt tillämplighet för undantag
är det inte längre under alla omständigheter så lätt för
kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna
att lägga märke till avtal som strider mot konkurrensrätten.
Klagomålen fyller därför en viktig kompletterande funktion
för upptäckt och utredning av sådana. Villkoren för att dessa
skall tas upp till prövning bör därför inte vara alltför högt
ställda. Med tanke på kommissionens breda utrymme för
skönsmässig bedömning står det inte på förhand klart för den
klagande om kommissionen faktiskt kommer att ta sig an
klagomålet. Detta skulle kunna avhålla klagande från att anföra
klagomål, och blankett C skulle för dessa innebära ytterligare
byråkrati. Det vore därför önskvärt med tydligare och för
enskilda personer förutsägbara bestämmelser rörande kommissionens befogenheter att skönsmässigt bedöma vilka klagomål
som skall tas upp till prövning samt en entydig definition av
gemenskapens intresse, vilket är en förutsättning för att
kommissionen skall behandla klagomål.

7. Riktlinjer om begreppet ”påverkan på handeln” i
artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget

7.1.
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Sammanfattning

7.1.1. Riktlinjerna innehåller en omfattande sammanfattning av de principer som utarbetats av gemenskapsdomstolar-

7.2.

Kommentarer

7.2.1. Kommittén välkomnar kommissionens omfattande
redogörelse för hur mellanstatlighetsklausulen skall tillämpas,
framför allt att den tar upp enskilda fallgrupper, eftersom de
frågor som uppstår skiljer sig ganska mycket åt från grupp
till grupp. Kommittén undrar dock om NAAT-regeln, som
utarbetats av kommissionen, tillhandahåller den rättssäkerhet
som avses så länge den endast finns upptagen i ett meddelande.
Mot bakgrund av gemenskapsdomstolarnas traditionellt breda
tolkning av mellanstatlighetsklausulen skulle rättssäkerheten
öka om kommissionen fastställde denna i en förordning.

7.2.2. Kommittén ställer sig dessutom frågande till om det
är meningsfullt att tränga tillbaka gemenskapsrätten till förmån
för den nationella konkurrensrätten på det sätt som avses
genom NAAT-regeln. Eftersom praktiskt taget alla medlemsstater under tiden har antagit nationella konkurrensregler men
kommissionen och gemenskapsdomstolarna inte kan garantera en enhetlig tolkning av dem om mellanstatlighetsklausulen
inte tillämpas uppstår det just i samband med gränsöverskridande avtal som ingås av små och medelstora företag en fara
för att flera olika rättsliga föreskrifter, som kan tolkas strängare
än gemenskapsrätten, kan komma att tillämpas.
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8. Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81.3 i EGfördraget

8.1.

Sammanfattning

8.1.1. Den övergång från undantagssystemet till ett system
med direkt tillämplighet för undantag som sker genom
förordning (EG) nr 1/2003 innebär att företagen själva måste
avgöra både om sakförhållandet enligt artikel 81.1 i EGfördraget är uppfyllt och om undantaget enligt artikel 81.3 i
EG-fördraget är tillämpligt. För att göra det lättare för företagen
att avgöra detta har kommissionen nu lagt fram riktlinjer för
artikel 81.3 i EG-fördraget, som kompletterar de befintliga
riktlinjerna om tillämpligheten hos artikel 81 i EG-fördraget
på horisontella samarbetsavtal (EGT C 3, 6.1.2001, s. 2)
och riktlinjerna för vertikala begränsningar (EGT C 291,
13.10.2000, s. 1).
8.1.2. I riktlinjerna förklaras först den allmänna ramen
enligt artikel 81 i EG-fördraget och framför allt också tillämpningen av artikel 81.1 i EG-fördraget, eftersom en korrekt
tolkning av artikel 81.3 i EG-fördraget endast kan ske mot
denna bakgrund. Därefter ges en redogörelse för vart och ett
av de fyra villkoren enligt artikel 81.3 i EG-fördraget. Där
sammanfattas visserligen endast kommissionens hittillsvarande beslutspraxis och domstolarnas rättskipning men samtidigt
ges även ett delvis förtydligande av villkoren, uppenbarligen
för att en konkret ekonometrisk kontroll skall kunna ske.

8.2.

30.3.2004

Kommentarer

8.2.1. Kommittén välkomnar kommissionens ansträngningar att klart och tydligt formulera kriterierna för tillämpligheten hos artikel 81.3 i EG-fördraget. Det kan dock ifrågasättas
om alla tidigare beslut om undantag uppfyllt de detaljerade
kvantitativa krav som ställts. Skälen till detta står enligt
kommittén inte att finna i att kvaliteten på tidigare kommissionsbeslut varit bristfällig utan i det grundläggande metodiska
problem med svårigheten att kvantifiera effektivitetsvinster
som också påtalas i riktlinjerna. Till och med i storföretag med
ytterst detaljerade bokförings- och kostnadsberäkningssystem
fattas investeringsbeslut inte bara på grundval av detaljerade
beräkningar utan också och just på grund av ”strategiska
visioner”, eftersom det inte alltid är möjligt att i modeller återge
samtliga relevanta företagsekonomiska faktorers samspel med
marknadsparametrarna.
8.2.2. Kommittén ifrågasätter visserligen inte kommissionens principiella ekonomiska ansats men uppmanar ändå
kommissionen att vid sin bedömning enligt artikel 81.3 i EGfördraget också ta hänsyn till det sunda affärsförnuftet hos en
(verklig eller hypotetisk) företagare på den relevanta marknaden. Artikel 81.3 i EG-fördraget bör inte bara vara tillämplig
när det med nästan absolut säkerhet står klart att det föreligger
en nettovinst för konsumenten utan också när kommissionen
med tillräcklig säkerhet kan utesluta att samarbetspartnerna
ingår sina avtal för att sätta konkurrensen ur spel i stället för
att öka den egna konkurrenskraften. Endast på så sätt kan det
uteslutas att önskvärd och innovationsframkallande konkurrens uteblir på grund av kartellförbudet i artikel 81 i EGfördraget.

Bryssel den 11 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén –
Vägen till hållbar produktion – Framstegen i genomförandet av rådets direktiv 96/61/EG om
samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar”
(KOM(2003) 354 slutlig)
(2004/C 80/09)
Den 19 juni 2003 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda meddelande.
Sektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som svarat för kommitténs beredning av ärendet,
antog sitt yttrande den 13 november 2003. Föredragande var Paolo Braghin.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 110 röster för, inga röster emot
och 1 nedlagd röst.

1. Inledning

1.1.
Meddelandet behandlar de framsteg som gjorts i medlemsstaterna och kandidatländerna i fråga om samordnade
åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Kommissionen ger ett tydligt budskap: Det är möjligt att uppnå en hög
miljöskyddsnivå (vilket är huvudsyftet med direktiv 96/61/
EG, det så kallade IPPC-direktivet) endast om de ansvariga
myndigheterna anstränger sig tillräckligt för att genomföra
lagstiftningen på ett korrekt sätt, och om de åtar sig att
samverka på ett konstruktivt sätt med anläggningarnas verksamhetsutövare och de övriga berörda aktörerna, framför allt
fackföreningarna.

1.2.
Direktivet är redan tillämpligt på de nya anläggningarna och de anläggningar som genomgår väsentliga ändringar.
Senast i oktober 2007 skall befintliga anläggningar tillämpa
bästa tillgängliga teknik (Best Available Techniques, BAT) och
uppfylla alla andra krav i direktivet. I de framtida EU-länderna
befinner sig genomförandet i en inledningsfas eller har inte alls
påbörjats, varför man har förhandlat fram övergångsperioder
för tillämpningen av direktivet på nya och/eller befintliga
anläggningar. Skyldigheten att respektera de utsläppsgränsvärden som baserar sig på bästa tillgängliga teknik gäller därför
inte förrän 2008–2012.

1.3.
Direktivet har inte införlivats och genomförts i tid i
alla medlemsstater, och kommissionen har upptäckt allvarliga
misstänkta eller konstaterade brister i de nationella lagstiftningarna när det gäller att införliva direktiv 96/61/EG. Särskilt
oroväckande är att det i vissa fall inte finns någon bestämmelse
för att se till att befintliga anläggningar följer direktivet senast
i oktober 2007 och inte heller någon bestämmelse om förnyad
bedömning av tillstånd.

1.4.
Myndigheterna och verksamhetsutövarna bör därför
diskutera hur investeringarna kan planeras. Därvid bör de
beakta investeringscyklerna och eventuella ekonomiska eller
finansiella nackdelar, och ha i åtanke att alla anläggningar
senast 2007 måste uppfylla de tillståndsvillkor som föreskrivs
i direktivet.

1.5.
Vissa oklarheter i direktivet har lett till problem med
genomförandet, såväl när det gäller definitioner (t.ex. de
tröskelkriterier enligt vilka anläggningar omfattas av direktivet,
och frågorna om hur en anläggning skall avgränsas, när en
ändring skall betraktas som ”väsentlig” respektive vad det
innebär att ”återställa platsen i ett tillfredsställande skick”)
som praktiskt genomförande (hur villkoren för tillstånd skall
formuleras när det gäller vissa aspekter, hur ofta inspektioner
skall ske och när åtal skall väckas mot företag som inte följer
bestämmelserna).

1.6.
I samband med tillämpningen av direktivet görs en
systematisk prestandajämförelse sektor för sektor och en
omfattande genomgång och bedömning av den använda
tekniken. Utbytet av information samordnas och understöds
av den europeiska IPPC-byrån med säte i Sevilla, och resulterar
i så kallade ”BREF”-dokument (BAT-referensdokument) som
utarbetas i samarbete med informella nätverk med experter
från industrin, medlemsstaterna och icke-statliga organisationer. För närvarande är 15 BREF-dokument färdigställda, 11 är
i utkaststadiet, 4 är påbörjade och 2 har ännu inte påbörjats.

1.7.
En studie över tre viktiga och tekniskt utvecklade
sektorer visar att tillämpningen av bästa tillgängliga teknik inte
hindrar företagen från att förbli konkurrenskraftiga. De som
ligger långt framme på miljöområdet kan tvärtom utnyttja
detta som en konkurrensfördel, även om detta inte är en
allmänt förekommande situation.
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1.8.
Bästa tillgängliga teknik är inte ett stelbent koncept,
utan det kan variera inom en och samma sektor i den
utsträckning kostnaderna och fördelarna för de olika anläggningarna skiljer sig åt. Enligt kommissionens åsikt är detta
en av de viktigaste aspekterna, eftersom den möjliggör en
avvägning mellan miljöpåverkan och därtill knutna kostnader.
Kommissionen anser därför att det är viktigt att fortsätta
tillämpa konceptet på detta sätt, det vill säga genom en dialog
mellan verksamhetsutövarna och myndigheterna.

1.9.
Den helhetssyn som tillämpas i direktivet innebär att
det finns en koppling till ett stort antal EU-förordningar, EUdirektiv och andra strategier och åtgärder på miljöområdet.
Det är därför viktigt att säkerställa optimal överensstämmelse
och att undersöka om det finns några hinder för inrättandet av
en effektiv kombination av politiska instrument på EU-nivå
och nationell nivå. Frågan är dock om utsläppsgränsvärden på
gemenskapsnivå skall fastställas genom direktiv när behovet
av insatser på gemenskapsnivå har fastställts, eller om man
skall använda en decentraliserad metod som gör det möjligt
för de behöriga myndigheterna att fatta pragmatiska beslut
som är välgrundade både ur miljösynpunkt och ekonomisk
synpunkt, vilket är fallet med ansatsen i IPPC-direktivet.

1.10. Kommissionen anser att vissa ändringar bör göras i
direktivet, som en anpassning till lagstiftningens utveckling
(särskilt efter antagandet av direktiven om allmänhetens deltagande i tillståndsförfarandet, som är nödvändiga för att man
skall kunna ratificera Århuskonventionen från 1998) eller för
att klargöra vissa viktiga aspekter (som det tidigare nämnda
problemet med definition av tröskelkriterier för vissa sektorer
eller när det gäller tillämpningsområdet, t.ex. problem med
gränsdragningen mellan omhändertagande och återvinning av
sopor).

1.11. Kommissionen har redan genomfört ett omfattande
europeiskt samråd om den nuvarande situationen och den
möjliga utvecklingen inom de områden av miljöpolitiken som
behandlar stora industriella punktkällors påverkan på miljön.
Syftet var att kontrollera att det råder full överensstämmelse
mellan dessa områden och eventuellt ta till nya grepp för att
ge incitament till bättre miljöprestanda.

1.12. Om denna samrådsprocess verkligen skall ge möjlighet till ändringar i direktivet är det nödvändigt att inte bara
utvärdera de genomföranderapporter som medlemsstaterna
uppmanats lämna, utan även att initiera en ny och utökad
samrådsfas. Under alla omständigheter föreslår vi att kommissionens sammanfattning och de nationella rapporterna blir
tillgängliga för allmänheten.
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2. Allmänna kommentarer om IPPC-ansatsen

2.1.
Ansatsen i IPPC-direktivet är förvisso nyskapande och
banar väg för ramlagstiftning eller övergripande tematiska
strategier. När man talar om utsläpp bör man beakta alla de tre
delarna av miljön (vatten, luft och mark), eftersom utsläppens
effekter på de enskilda delarna nästan alltid är nära knutna till
varandra och omöjliga att särskilja. Samtidigt bör man ge
utrymme för flexibilitet i genomförandet, genom att man
kartlägger den bästa tillgängliga tekniken i det lokala sammanhanget i fråga, och även tar hänsyn till förhållandet mellan
kostnader och nytta. En integrerad syn på föroreningar som
kan sättas i relation till den lokala miljökvaliteten kräver att
tillsynsmyndigheterna och aktörerna gör stora framsteg både i
fråga om tänkesätt och teknisk kunskap. Insamling och utbyte
av information samt dialog är nödvändigt för att man skall
kunna förebygga och komma till rätta med industriella verksamheters, och i vissa fall jordbruksverksamheters, miljöpåverkan. Alla ovannämnda aspekter har fått ett positivt mottagande
av EESK i flera yttranden där kommittén direkt eller indirekt
tagit ställning i dessa frågor.

2.2.
Direktivet har en framskjuten plats i strategin för
hållbar utveckling, inom ramen för de lokala Agenda 21, och
har även varit normgivande för en rad frivilliga initiativ som
genomförts under denna period, t.ex. EMAS-registrering och
avtal om utsläppshandel. Direktivet medför en omfattande
insamling av information, vilket leder till ökade kunskaper
om miljöförhållandena, påverkan av vissa föroreningar och
växelverkan dem emellan. Medborgarna får tillgång till kunskap och information, och allmänhetens medverkan i utarbetandet av miljöplaner och miljöprogram kan på så vis förbättras (1).

2.3.
Dessa innovativa aspekter ger åtminstone delvis en
förklaring till svårigheterna med införlivande och tillämpning,
och till det faktum att endast ett mindre antal anläggningar
kunnat utvärderas av kommissionen. Kommissionens meddelande ger en oroväckande bild, särskilt om man tänker på att
även de befintliga anläggningarna senast 2007 skall undergå
tillståndsförfarandet som föreskrivs i direktivet.

2.4.
Situationen blir ännu mer kritisk i och med de tio
nya medlemsstaternas inträde, eftersom deras kunnande och
resurser på området fortfarande är mycket begränsade. Därför
måste man för det första förstå vad som hittills inte har
fungerat i processen, och kartlägga och dra nytta av goda
metoder, och för det andra planera åtgärder för kontroller,
information och utbildning (även teknisk utbildning) som kan
göra den administrativa personalen väl rustad att hantera
situationen, särskilt den krävande fasen när de befintliga
anläggningarna skall genomgå tillståndsförfarandet.

(1) EGT C 221, 7.8.2001 och KOM(2000) 839 slutlig, EGT C 154 E,
29.5.2001.
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2.5.
Skillnaderna i tillämpningen av direktivet kan bero på
inneboende begränsningar (som man måste komma till rätta
med) eller otydliga definitioner (som måste klargöras snarast),
eller på att traditionerna och tillvägagångssätten på miljöområdet skiljer sig åt. Kommittén ser därför positivt på att man i
meddelandet framhåller de åtgärder som skall möjliggöra
fullständigt genomförande senast 2007 och att denna tidsfrist
inte kan förbigås genom att genomförandet vid de enskilda
anläggningarna skjuts upp.

2.6.
De små och medelstora företagen utgör sannolikt en
stor andel av IPPC-anläggningarna i Europa, något som
de själva inte alltid är medvetna om. Att anpassa sig till
miljölagstiftningen blir därför en stor utmaning för dem, och
de ansvariga myndigheterna och tillsynsmyndigheterna bör
därför ge särskilt stöd till verksamhetsutövarna och avsätta
tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för detta.

2.6.1. EESK uppmanar därför kommissionen att genomföra
en mer genomgripande analys av de svårigheter som upptäckts,
och eventuellt behandla de viktigaste frågorna i en kortfattad
handledning eller riktlinjer som fastställs av befintliga tekniska
EU-organ. Exempel på sådana frågor är kriterierna för att
avgöra vilka företag som omfattas av bestämmelserna, hur
miljötillstånden skall formuleras, vilka tekniska resurser och
personalresurser de ansvariga myndigheterna behöver, möjligheter till frivilliga avtal och samverkan med andra direktiv och
förordningar. Denna insats skulle vara särskilt värdefull för de
nya medlemsstaterna och de små och medelstora företagen.

2.7.
Varje åtgärd som syftar till att underlätta genomförandet av IPPC-direktivet får följder för småföretagen, även om
den riktar sig till de stora industrianläggningarna. De särskilda
problemen kan sammanfattas med att de ekonomiska resurserna och personalresurserna inte räcker till för att tolka och
genomföra förfarandet för ansökan om tillstånd och sedan
bära kostnaderna för dessa åtaganden. De särskilda initiativ
som krävs för att stödja de små och medelstora företagen i
genomförandet av IPPC bör enligt kommitténs åsikt ingå i de
nationella och regionala åtgärderna snarare än i åtgärderna på
EU-nivå.

2.8.
I direktivet finns en uttömmande definition av ”bästa
tillgängliga teknik” som kompletteras av tolv särskilda överväganden i en bilaga, vilket gör det möjligt att tillämpa den på
olika sektorer. Det är nödvändigt att göra en bedömning av de
uppskattade nettokostnaderna för genomförande av tekniken
i förhållande till fördelarna för miljön, eller att göra en
noggrann kostnads-/nyttoanalys.
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2.9.
IPPC-direktivet medför ett flexibelt teknikkoncept i
stället för ett teknologikoncept och föreskriver att hänsyn skall
tas inte bara till de lokala förhållandena, utan även till
kostnader och nytta. Därmed blir det de nationella och lokala
tillsynsmyndigheternas skyldighet och rättighet att avgöra
vilken teknik som är den bästa tillgängliga för varje enskild
anläggning, med hänsyn till de industriella processernas mångfald och komplexa karaktär, de otaliga sambanden mellan
utrustning, processer och reningssystem och – sist men inte
minst – de lokala förhållandena och metoderna.

2.10. Detta system kan fungera effektivt och leda till en
enhetlig miljöskydds- och kontrollnivå för anläggningar inom
EU, men det förutsätter ett kontinuerligt utbyte av information
som gör det lättare att se de statistiska sambanden mellan den
teknik som betraktas som den bästa och de utsläppsgränsvärden som denna teknik resulterar i.

2.11. Utvecklingen av bästa tillgängliga teknik och informationsutbytet om den på EU-nivå har gett ett gott resultat,
särskilt när det gäller Forumet för informationsutbyte och det
informella nätverket med de myndigheter i medlemsstaterna
som är ansvariga för genomförande och kontroll av EU:s
miljölagstiftning (IMPEL). Det återstår dock mycket att göra
innan utbytet omfattar alla regionala och lokala myndigheter,
särskilt i kandidatländerna, och alla intressenter, särskilt
branschorganisationer som kan ha den främsta rollen för att
främja och tillämpa bästa tillgängliga teknik i de olika sektorerna och lokala miljöerna.

2.12. EESK anser att det är nödvändigt att använda ett
välfungerande och förebyggande angreppssätt för att främja
genomförandet av direktivet, med insatser för att informera
och utbilda aktörerna (särskilt när det gäller verksamhetsutövarna och de lokala myndigheter som är ansvariga för
tillståndsgivning), utbyte av goda metoder och medverkan
av lokala bransch- och fackföreningar. Syftet är att uppnå
samförstånd i planeringen av de investeringssatsningar som
krävs.

2.13. En grundförutsättning för genomförandet av denna
politik är förstärkning av expertgrupperna och själva organisationsstrukturen vid det gemensamma forskningscentret i Sevilla, som verkar underdimensionerat även för sin huvuduppgift,
det vill säga genomförandet av ”BREF”-dokumenten (BATreferensdokument). Kommittén anser att dessa uppgifter bör
utvidgas till att omfatta informationsspridning och aktiv
medverkan i utbildning, seminarier, konferenser etc. samt
utvärdering av tillämpningen och användningen av BREFdokumenten.

2.14. Erfarenheterna från lokala pilotprojekt har visat att
samarbete mellan ansvariga myndigheter och branschorganisationer kan göra det möjligt att bryta ett hårt motstånd när
det gäller känsliga aspekter, t.ex. informationssäkerhet och
minskad konkurrenskraft, och att det kan underlätta informationsspridning och utbildningsprocesser för aktörerna, viktiga
aspekter när det gäller tidsfristen 2007.
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3. Särskilda kommentarer

3.1.
Definitionen av en anläggnings kapacitet som dess
teoretiska kapacitet att drivas 24 timmar om dygnet, under
förutsättning att utrustningen klarar av det, är olämplig för
vissa sektorer och för många små produktionsenheter som har
en säsongsbaserad eller på annat sätt flexibel verksamhet i
relation till efterfrågan på marknaden. I deras fall är det
svårt att ha en exakt uppfattning om anläggningens reella
produktion och föroreningpotential. Kommittén anser därför
att man bör se över kriterierna för tillämpning av direktivet och
granska den faktiska produktionen under en given tidsperiod,
åtminstone för vissa sektorer och typer av anläggningar, och
ser positivt på att kommissionen har för avsikt att se över
tröskelkriterierna för vissa sektorer, vilket anges i meddelandet
(punkt 7.3.1).

3.2.
EESK anser dessutom att man måste komma fram till
en tydlig definition av begreppet ”utsläppsgränsvärde” och lösa
problemen med hur man skall uttrycka, mäta och kontrollera
utsläppen. Definitionen av föroreningar är klar och tydlig:
negativa miljöeffekter, särskilt i form av utsläpp. Föroreningarnas omfattning mäts på olika sätt i olika medlemsstater.
Eftersom det inte finns någon enhetlig och konsekvent metod
för att ange dessa grundläggande värden, är möjligheterna att
se ett klart samband mellan den bästa tillgängliga tekniken och
de föroreningar som den leder till små eller helt obefintliga.
Kommittén inser att det är svårt att på kort tid standardisera
och harmonisera olika metoder som i åratal har använts i
medlemsstaterna, men det är önskvärt att tekniken för att
jämföra uppgifter förbättras med hjälp av Forumet för informationsutbyte.

3.3.
EESK anser visserligen att det är nödvändigt att garantera en hög miljöskyddsnivå för avfallshanteringsanläggningar,
men bestämmelserna på detta område är så komplicerade att
förslaget att låta dessa anläggningar omfattas av IPPC-direktivet
bör tas upp i samband med en kommande översyn av detta
direktiv.
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3.5.
Införandet av bästa tillgängliga teknik och BREFdokumenten bör ske snabbare med tanke på att tidsfristen
löper ut 2007, och framför allt måste man lösa problemet
med spridningen bland behöriga myndigheter och ekonomiska
aktörer (både organisationer och enstaka aktörer). Beslutet att
inte offentliggöra BREF-dokumenten i pappersform och inte
heller översätta dem till alla gemenskapsspråk fattades på
praktiska och ekonomiska grunder och kan inte kritiseras,
men eftersom de bara finns i elektronisk form kan de
bli svårtillgängliga för enskilda användare och få begränsad
spridning till decentraliserade kontor. Europeiska byrån för
samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar anser dessutom att det antal BREF-dokument som
laddats ner från deras hemsida är tillräckligt stort. Initiativet
att översätta sammanfattningarna till alla språk förtjänar
uppskattning, även om det av ovannämnda skäl vore bra om
de även blev tillgängliga på annat sätt än i elektronisk form.

3.6.
Det vore värdefullt att undersöka hur BREF-dokumenten tas emot och uppfattas av de industrier som har varit med
och utarbetat dem och av de behöriga myndigheterna i de
olika medlemsstaterna (som skulle kunna uttala sig om sina
särskilda uppgifter: att ansöka om och utfärda tillstånd). Om
resultatet av utvärderingen blev positivt skulle kanske en eller
flera industrier eller branschorganisationer inom de olika
sektorerna ha intresse av att bidra ekonomiskt till offentliggörandet av BREF-dokumenten i pappersform eller till och med
vilja publicera dem som handböcker för tillämpad teknik,
förutom att använda dem som hjälpmedel för rådfrågning och
utbildning av personalen vid de anläggningar som BREFdokumenten gäller. Det faktum att även högt utvecklade
länder och industrisektorer utanför EU hänvisar till BREFdokumenten gör det troligt att sådana former av spridning
skulle bidra till att hävda BREF-dokumentens ställning som en
internationell modell.

3.7.
Med tanke på att dokumenten nyligen utarbetats och
ännu inte fått någon allmän tillämpning anser kommittén att
det vore för tidigt med en översyn på kort eller medellång sikt,
eftersom detta kunde leda till oklarhet och osäkerhet vid
tillämpningen.

4. Frågor inför samrådet
3.4.
Det är både lämpligt och realistiskt att se över och
ändra förteckningen över de verksamheter som omfattas av
direktivet och att utesluta alla de anläggningar, framför allt
små sådana, som inte förorenar i någon större utsträckning
eller vars miljöpåverkan bara gäller en av miljöns tre delar
(vatten, luft och mark), eftersom denna situation redan går att
kontrollera genom den befintliga lagstiftningen.

4.1.
I meddelandet ställer kommissionen en rad frågor som
är avsedda att rikta in samrådsprocessen på konkreta mål och
önskvärda lösningar. Kommittén vill på ett konstruktivt sätt
bidra till denna process, genom följande kommentarer som
sammanfattar de punkter som behandlats ovan.
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4.2.
Den första uppsättningen frågor (frågorna 1a, 1b och
2) gäller de åtgärder som föreslås eller är önskvärda på
gemenskapsnivå eller i medlemsstaterna för att lösa problemen
i samband med genomförandet. I detta yttrande har vi framför
allt uppmärksammat följande punkter:

—

—

—

Behovet av åtgärder både när det gäller de olika tolkningarna och svårigheterna med tillämpning (punkt 2.5),
särskilt dem som sammanhänger med definitioner eller
kriterier som inte är enhetliga (punkterna 3.2 och 3.3),
och för detta ändamål föreslås i första hand riktlinjer
(punkt 2.6.1) snarare än en ändring av själva direktivet.

Eftersom medlemsstaterna motsätter sig en exakt och
enhetlig definition av begreppet ”utsläppsgränsvärde”,
föreslår kommittén att problemet får en lösning genom
lämpliga tekniska instrument som samordnas av kommissionen (punkt 3.2).

Det är nödvändigt att informera och utbilda aktörerna
(punkt 2.12). Utbildningen bör främst organiseras på
nationell och lokal nivå under medlemsstaternas ansvar,
men den bör främjas genom en gemenskapsinsats, genom
att det gemensamma forskningscentret i Sevilla stärks
och får mer omfattande uppgifter (punkt 2.13) och
genom seminarier och konferenser för utbildning av den
personal som sysslar med ansökan om och utfärdande av
tillstånd samt med förvaltning och kontroller.

4.2.1. Kommittén föreslår även vissa enkelt tillämpliga
instrument på gemenskapsnivå, t.ex. följande:

—

Uppgifterna om utsläpp och tillämpningen av bästa
tillgängliga teknik kan kontrolleras genom Europeiska
registret över förorenande utsläpp (EPER) och distribueras
till de decentraliserade enheterna, som kan vara offentliga
myndigheter eller ekonomiska aktörer.

—

Utarbetande av välstrukturerade handböcker för aktörerna om hur direktivet skall tillämpas.

—

De bestämmelser om allmänhetens deltagande som antagits för att uppfylla Århuskonventionens krav kan användas för att involvera alla intressenter på ett bättre sätt.
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4.2.2. Kommittén är medveten om att tidsfristen 2007 är
viktig och inte bör få tjäna som en förevändning för att
ifrågasätta IPPC-modellen. Men man bör ändå tillåta en rimlig
tidsfrist för genomförandet av de åtgärder som verksamhetsutövarna vid anläggningarna har kommit överens med myndigheterna om, när detta motiveras av force majeure eller
investeringscykelns längd.

4.2.3. Visserligen är lagstiftningsprocessen lång, men på
grund av vissa känsliga frågor bör man ändå inte utesluta en
ändring av direktivet, särskilt när det gäller förteckningen
över de verksamheter som omfattas av direktivet och de
tröskelvärden som krävs för att omfattas (punkt 3.4) samt
definitionen av ”anläggning” och ”väsentlig ändring”.

4.2.4. De små och medelstora företagens problem behandlas i flera punkter ovan (framför allt i punkterna 2.7 och 2.14).
EESK föreslår följande stödåtgärder för små och medelstora
företag:
—

Utarbetande av instrument och indikatorer för att kontrollera direktivets tillämplighet med avseende på den
specifika situationen för denna typ av företag som
troligen också ser olika ut i olika medlemsstater.

—

Inrättande av frivilliga och lokala grupper med experter
som kan hjälpa till med tillämpningen av bästa tillgängliga
teknik, och därvid dra nytta av den samordning på
gemenskapsnivå som tidigare nämnts.

—

Incitament för utbildning av teknisk personal, både i form
av finansiella bidrag och handledningar som utarbetas på
gemenskapsnivå.

—

Incitament till nyskapande investeringar i anläggningar
som gör det möjligt att uppfylla kraven i direktivet.

4.3.
Frågorna 3 och 4 om bästa tillgängliga teknik, BREFdokumentens värde och betydelse och den internationella
spridningen har redan behandlats utförligt i flera punkter ovan
(punkterna 2.11, 3.5, 3.6 och 3.7). Kommittén inser BREFdokumentens värde och förordar särskilda initiativ för att
även ge dem internationell spridning. Dokumenten bör både
användas som ett instrument för att uppmuntra till hållbar
produktion utanför EU:s gränser och utbildning av aktörer i
det gemensamma forskningscentrets (GFC) regi. GFC bör få
tillräcklig förstärkning och finansiering för att klara denna
uppgift (punkterna 2.13 och 4.2).

4.3.1. Det informationsutbyte som för närvarande främst
sker vertikalt behöver utvidgas med en horisontell dimension.
Informationen behöver alltså spridas, och kan då utgöra
grunden för de utbildningsprocesser vars betydelse framhållits
ovan.
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4.3.2. Kommittén anser att det gemensamma forskningscentret bör samordna ett initiativ för att främja spridning
och utbyte, med medverkan av medlemsstaterna, de lokala
myndigheterna i alla medlemsstater samt de olika industrisektorerna. Denna process skulle omfatta studier, översättning till
det lokala språket, utarbetande av förenklade sammanfattningar och en omfattande spridning för dessa (inom varje medlemsstat, varje industrisektor och varje BREF-dokuments tillämpningsområde eller underområde).
4.4.
De erfarenheter som hittills gjorts och det faktum att
den praktiska tillämpningen än så länge är begränsad talar för
att direktivets tillämpningsområde för närvarande inte bör
ändras (fråga 5). Förslag på ändringar, som EESK anser bör
utföras med den relativt långa tidsfrist som ett sådant förfarande kräver, återfinns i punkterna 2.6.1, 3.1, 3.2, 4.2.2 och
4.2.3.
4.5.
Fråga 6 är ytterst komplex och borde delas upp i flera
frågor. Enligt kommitténs åsikt har gemenskapsomfattande
utsläppsgränsvärden (minimikrav) visat sig vara värdefulla, i
de fall de verkligen har varit nödvändiga och har begränsats
till särskilda områden. Dessa gränsvärden strider inte mot
IPPC-modellen. Visserligen är denna modell att föredra, men
genom gränsvärdena kan man ta hänsyn till särskilda tröskelvärden som kan betraktas som parametrar för tillämpningen
av bästa tillgängliga teknik och analyser av de lokala tillämpningsförhållandena. De två angreppssätten är inte motstridiga
om de ansvariga myndigheterna förstår och sköter processen
med tillräcklig lyhördhet för de ekonomiska och sociala
intressen som står på spel och om verksamhetsutövarna vid
anläggningarna förstår hur viktigt det är att sträva efter att
uppfylla standarderna fullt ut, genom pragmatiska åtgärder
som inte gör verksamheten oekonomisk. Under alla omständigheter måste man föra en dialog med företagen inom
sektorn, och komplettera den med stimulansåtgärder som
underlättar det praktiska genomförandet.
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4.6.
Att de olika miljöbestämmelserna överensstämmer
med varandra (fråga 7) är en grundförutsättning för att de skall
vara trovärdiga och kunna tillämpas. Därmed ställs större krav
på lagstiftaren och på de myndigheter som skall tillämpa
bestämmelserna. Det vore önskvärt med ett sammanfattande
dokument som klargör alla samband mellan IPPC och den
övriga miljölagstiftningen, så att samtliga aktörer får en
fullständig överblick. Även om införlivandet av gemenskapsdirektiven i de nationella lagstiftningarna kan ta olika former är
det i gemenskapslagstiftningen alla aktörer och myndigheter
söker principer och samband, i vårt fall lagstiftningen rörande
stora anläggningar, kemikalier, luft, vatten, mark och avfall
samt IPPC-direktivet. Kommittén föreslår därför att en ingående och detaljerad studie över de inbördes relationerna mellan
IPPC och de övriga gemenskapsdirektiven om miljö och
miljöpåverkan genomförs snarast möjligt, med utgångspunkt i
utvärderingen av medlemsstaternas rapporter om tillämpningen av IPPC-direktivet och utan att utesluta exempel från
enskilda stater eller enskilda sektorer.
4.6.1. Kommittén hoppas kunna göra en aktiv insats på
detta område med hjälp av sina erfarenheter och sina kontakter
med det organiserade civila samhället på olika nivåer, även på
nationell nivå. Vid behov kan kommitténs strukturer och en
expertgrupp som inte enbart består av kommittéledamöter
involveras i studien.
4.7.
När det gäller fråga 7b anser EESK att IPPC och det
därtill knutna informationsutbytet redan innehåller vad som
behövs för en korrekt tillämpning av lagstiftningsprinciperna,
och dessutom är så komplext att det inte vore lämpligt med
andra kompletterande instrument, inte ens av frivillig karaktär.
Det är i detta skede av direktivets genomförande för tidigt att
diskutera handeln med utsläppsrätter. Däremot är det viktigt
att garantera att systemet för övervakning och kontroll är
vattentätt och undvika varje större miljöpåverkan på lokal
nivå.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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C 80/35

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om hantering av avfall från utvinningsindustrin”
(KOM(2003) 319 slutlig – 2003/0107 (COD))
(2004/C 80/10)
Den 20 juni 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 175.1 i EG-fördraget rådfråga Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som svarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 13 november 2003. Föredragande var An Le Nouail Marlière.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 11 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 31 röster för och en röst emot.

1. Inledning

—

1.1.
Förekomsten av ett flertal omfattande miljökatastrofer
och gruvolyckor på senare år har framhävt behovet av att skapa
en enhetlig gemenskapspolitik som syftar till att förhindra att
sådana katastrofer inträffar.

Rådets direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 om
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (Seveso II-direktivet).

—

Rådets direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan
på miljön av vissa offentliga och privata projekt, ändrat
genom direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 (EIAdirektivet).

1.2.
Det giftutsläpp som ägde rum år 1998 i Doñanavåtmarkerna i Spanien och utsläppet av cyanid i Baia Mare,
vilket förorenade hela Donau, är bara två sentida exempel på
miljökatastrofer som förorsakats av olyckor där bearbetningsavfall släppts ut från instabila dammar för förvaring av
avfallsslam från gruvdrift.
1.3.
På grund av sin sammansättning, volym och förvaringsmetod kan avfall från utvinningsindustrin (gruvdrift och
stenbrott) utgöra ett allvarligt hot mot miljön och mot
människors hälsa, om det inte hanteras på rätt sätt.
1.4.
Avfall från utvinningsindustrin utgör en av de största
avfallsströmmarna inom EU. Det svarar för ungefär 29 % av
den totala avfallsmängden, och den årliga volymen uppgår till
400 miljoner ton.
1.5.
Gruvavfall omfattas av de allmänna bestämmelserna i
ramdirektivet om avfall (75/442/EEG), och anläggningar för
hantering av avfall från utvinningsindustrin faller under direktivet om deponering av avfall (1999/31/EG). Gruvavfall behandlas även i andra direktiv som mer direkt berör gruvavfall, bland
annat följande:
—

Rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om
avfall (ramdirektivet om avfall).

—

Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om
deponering av avfall (direktivet om deponering av avfall).

—

Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om
samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa
föroreningar (IPPC-direktivet).

Dessa direktiv behandlas i motiveringsdelen. Analysen visar att
de rättsliga bestämmelser som direktiven innefattar inte tar
hänsyn till problemen med avfallshantering inom utvinningsindustrin i tillräcklig omfattning.

2. Sammanfattning av kommissionens förslag

2.1.
Som komplement till det reviderade Seveso II-direktivet
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga olyckshändelser, och till dokumentet om bästa
tillgängliga teknik (BAT) för hantering av sten- och bearbetningsavfall syftar kommissionens förslag till att säkerställa en
väl fungerande hantering av avfall från utvinningsindustrin
inom hela EU.

2.2.
Genom detta förslag skall minimikrav införas för att
förbättra hanteringen av avfall från utvinningsindustrin. Dessa
skall bland annat beröra miljörisker och hot mot människors
hälsa som kan uppstå i samband med hanteringen och
bortskaffningen av sådant avfall.

2.3.
Det föreslagna direktivet omfattar avfall från alla
sektorer inom utvinningsindustrin och lägger framför allt
tonvikt på driftsfrågor i samband med avfallshantering, förebyggande av vatten- och markföroreningar samt avfallshanteringsanläggningarnas stabilitet (särskilt dammar för bearbetningsavfall).
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2.4.
I förslaget anges olika villkor som skall bifogas driftstillstånden. Därigenom vill man se till att de avfallshanteringsanläggningar som får tillstånd vidtar tillräckliga miljö- och
säkerhetsåtgärder. Några exempel:
a)

Avfallet måste klassificeras innan det deponeras.

b)

Verksamhetsutövare vid anläggningar för avfallshantering
bör utarbeta avslutningsplaner som en integrerad del av
driftsplanen.

c)

En effektiv övervakning är viktig, såväl under driftstiden
som under efterbehandlingsfasen.

2.5.
Förslaget innehåller krav på en lämplig finansiell
säkerhetsnivå för att förstärka principen om att förorenaren
betalar och se till att tillräckliga medel finns att tillgå för
att lämna avfallsanläggningar i tillfredsställande skick efter
avslutning, exempelvis om företaget blir föremål för tvångsförvaltning.

2.6.
Mot bakgrund av att många frågor som gäller avfall
från utvinningsindustrin redan är reglerade i de flesta medlemsstaterna är syftet med förslaget att ange minimistandarder
inom EU för att skapa enhetliga villkor för hanteringen av
avfall från utvinningsindustrin.

3. Allmänna kommentarer

3.1.
Kommittén välkomnar kommissionens målsättning att
införa EU-omfattande krav på en säker och hållbar hantering
av gruvavfall och instämmer i att utsläpp från upplag och
dammar kan få mycket allvarliga konsekvenser för såväl miljön
som för människors hälsa och säkerhet.

3.2.
Kommittén framhåller att utvinningsindustrier ofta är
belägna i områden som är i behov av en industriell omvandling,
och därför vill kommittén rikta kommissionens uppmärksamhet på de risker införandet av strängare normer kan innebära
för att en redan utsatt ekonomisk sektor skall bli ännu svagare.
Kommittén uppmanar därför kommissionen att göra en
bedömning av sysselsättningseffekterna, inte enbart vad gäller
ytterligare restriktioner, utan även i fråga om de behov
som skapas genom verksamheten vid och underhållet av
anläggningar för avfallshantering. I direktivet om deponering
av avfall framhålls särskilt behovet av en grundlig utbildning
av den personal som sköter deponeringen vad gäller förfaranden för avslutning och efterbehandling. Enligt kommitténs
uppfattning bör motsvarande bestämmelser införas i detta
förslag med hänsyn till de särdrag som kännetecknar de
berörda anläggningarna.

30.3.2004

3.3.
Kommittén välkomnar det faktum att förslaget framhåller de risker som olyckshändelser med gruvavfall kan
innebära, inte bara för miljön och människors hälsa, utan även
för samhällets ekonomiska och sociala struktur. Detta innebär
att kommittén anser att förslaget ligger i linje med de tre
pelarna för en hållbar utveckling (1).

3.4.
Kommittén ställer sig positiv till förslaget, men anser
att kommissionen bör göra en utvärdering av varför EU:s
nuvarande lagstiftning beträffande avfall inte har lyckats
förhindra miljöförstöring förorsakad av utsläpp från avfallsdammar och metallgruvsektorn i allmänhet. Kommittén välkomnar förslaget om ett nytt specifikt instrument och hoppas
att det kommer att förhindra att samma misstag upprepas efter
unionens utvidgning.

3.5.
Kommittén anser också att ramlagstiftningen om hantering av avfall från utvinningsindustrin bör inkludera relevanta
åtgärder inom gemenskapens miljölagstiftning beträffande
vattenskydd och miljöansvar, inklusive bindande föreskrifter
om ansvar för skador på den biologiska mångfalden för alla
typer av verksamhet.

3.6.
Kommittén är positiv till det aktuella förslaget. Det ger
ett bättre rättsligt skydd och det fastställer vilket ansvar
verksamhetsutövarna och de offentliga myndigheterna har.

3.7.
Enligt EESK:s uppfattning bör analysen av det föreslagna direktivets samstämmighet med andra EG-lagar utgöra en
betydande del av direktivet. I såväl artikel 3 som i andra EUlagar har samma definitioner införts som i rådets direktiv 75/
442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (ramdirektivet om
avfall), vilket innebär att kommissionen har säkerställt en
sådan samstämmighet. Det förefaller som om alla frågor som
rör avfall och avfallshantering i samband med utvinningsindustrier kommer att täckas av gemenskapsinstrument när detta
direktiv har antagits. Men det förefaller också som om de
aktuella bestämmelserna och deras tillämpningsområden – vad
gäller avfall från utvinningsindustrier – ingår i olika instrument,
till exempel följande:

—

Ramdirektivet om avfall (75/442/EEG).

—

Seveso II-direktivet (96/82/EG), artikel 4 e och 4 f, ändrat
vad gäller kemiska och termiska processer.

(1) Kommissionen lät genomföra en studie om kostnaderna för att
förbättra hanteringen av gruvavfall. Denna studie utfördes av
Symondsgruppen i oktober 2001, innan direktivet om deponering
av avfall trädde i kraft.
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Direktivet om deponering av avfall (1999/31/EG), inert
avfall, tillämpningsområde artikel 3.2, andra och fjärde
strecksatserna.

EESK anser därför att analysen av samstämmigheten mellan
det föreslagna direktivet och annan EU-lagstiftning borde vara
tydligare och mer omfattande när det gäller transporter (1) och
lagringstid (2). Dessutom borde förslaget även behandla lagring
av avfall vid enskilda anläggningar som görs under kortare
perioder, men som byggs på med tiden.

C 80/37

4.3.
Kommittén instämmer i förslagen i artikel 5, som
innebär att verksamhetsutövaren skall utarbeta en avfallshanteringsplan för behandling, återvinning och bortskaffande av
utvinningsavfall, men vi vill understryka hur viktigt det är att
se till att såväl utformningen som genomförandet av sådana
planer kontrolleras regelbundet av de ansvariga myndigheterna
i medlemsstaterna. Effektiva kontroller är av central betydelse
för att detta direktiv skall kunna genomföras på ett bra sätt.

4. Särskilda kommentarer
4.1.
Kommittén instämmer i att nationella lagar har varierande utformning i olika länder. Vissa lagar som gäller gruvdrift
har historiskt sett vuxit fram ur uppfattningen att gruvdrift har
strategisk betydelse för enskilda länder (kol, olja etc.), medan
andra har sitt ursprung i miljölagstiftningen. Kommittén
noterar att det avsiktligen inte har gjorts någon åtskillnad
mellan öppna stenbrott och underjordiska gruvor. Kommittén
efterlyser emellertid en tydligare definition av avtäckt jord och
matjord som skall återanvändas och som inte skall betraktas
som avfall. Kommittén har tagit del av kommissionens förklaring att den inte vill göra några förändringar av de definitioner
som förekommer i ramdirektivet om avfall och i direktivet om
deponering av avfall. Kommittén är också medveten om att
avtäckt jord och matjord inte definieras som avfall i det
föreliggande direktivförslaget eftersom den inte skall deponeras
utan återanvändas, och om att definitionen av avfall är en
”funktionell” definition, inte en ”fysisk eller kemisk” definition (3).
4.2.
Enligt artikel 2 (Räckvidd) i förslaget är ”avfall som
produceras vid en utvinnings- eller behandlingsanläggning
som transporteras till en annan plats för deponering i eller på
marken” undantaget från direktivets räckvidd. EESK hyser
betänkligheter inför denna lösning. Man kan fråga sig vilka
argument som stöder förslaget att denna typ av avfall inte skall
falla under samma rättsliga bestämmelser enbart på grund av
att avfallet transporteras till en annan deponi.

(1) EGT C 149, 21.6.2002 om ”Förslag till Europaparlamentets och
rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/82/EG av den
9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår”.
(2) Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999. Följande
utesluts från definitionen av deponi:
— Anläggningar där avfall omlastas för att beredas för vidare
transport för återvinning, behandling eller bortskaffande på
annan plats.
— Lagring av avfall innan det återvinns eller behandlas för en
period av som regel mindre än tre år.
— Lagring av avfall innan det bortskaffas för en period av
mindre än ett år.
(3) Den definition som används i föreliggande förslag är densamma
som i ramdirektivet om avfall 75/442/EEG av den 15 juli 1975,
med utgångspunkt i begreppet ”bortskaffa avfall” enligt EGdomstolens dom (Sjätte kammaren) av den 11 september 2003.
Avesta Polarit Chrome Oy. Referens för ett preliminärt utslag:
Högsta förvaltningsdomstolen – Finland. C – 114/01.

4.4.
Kommittén föreslår att man i punkt 2 i artikel 6 inför
föreskrifter för avslutnings- och efterbehandlingsfasen bland
de krav som gäller för förebyggande av allvarliga olyckor och
för informationsinsatserna. Detta skulle ligga i linje med det
föreslagna direktivets generella utformning.

4.5.
Kommittén stöder målen i artikel 7 vad gäller kraven
på att avfallsanläggningar skall ha tillstånd för sin verksamhet,
men vi vill samtidigt uppmana kommissionen att informera
medlemsstaterna om riskerna med att tillämpa den här artikeln
på ett alltför godtyckligt eller byråkratiskt sätt. Kommissionen
bör vara uppmärksam på vilka ekonomiska och sysselsättningsmässiga konsekvenser som uppstår om avfallsanläggningar stängs på grund av smärre brott mot tillståndskraven.

4.6.
Kommittén vill betona att det är nödvändigt att få ett
starkare stöd från de människor som lever i området, för att
målen i gemenskapens miljöpolitik skall kunna genomföras.
Direktivförslaget syftar till att förhindra den allvarligaste typen
av olyckor, men det måste framhållas att hanteringen av avfall
från utvinningsindustrin kan få avsevärda återverkningar i
både nuvarande och blivande medlemsstater. Det handlar i
synnerhet om sociala hänsynstaganden till arbetare som utsätts
för avfall, till invånare i området, till människor i den berörda
regionen men även till människor som bor längre bort,
med tanke på eventuell påverkan på luft, mark och vatten.
Kommittén noterar kommissionens önskemål om en integrerad hantering och menar därför att direktivet uttryckligen bör
skapa möjlighet till ett formellt samråd med de icke-statliga
organisationer som ”anses ha ett sådant intresse” och som
arbetar för miljöskydd i enlighet med artikel 2.5 i Århuskonventionen, som antogs den 25 juni 1998 och undertecknades
av bland annat Europeiska gemenskapen och arbetsmarknadsparterna.
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4.7.
Kommittén noterar i artikel 10 att kommissionens
avsikt är att införa vissa metoder i anslutning till att avfall
deponeras i håligheter efter brytning, men anser att de åtgärder
som omnämns i artikeln bör utvidgas så att man kan säkerställa
att verksamhetsutövaren förser den behöriga myndigheten i
medlemsstaten med följande information:
—

Utvinningshålens utformning (över och/eller under markytan).

—

Mängden vatten som påträffas i utvinningshålen under
arbetets gång och kvaliteten på detta vatten (under
åtminstone de två senaste åren).

—

Prognoser beträffande platsen för, omfattningen av och
följderna av eventuella framtida förorenande utsläpp från
utvinningshålen i grund- och ytvattnet samt planer för
hur sådana utsläpp skall kunna minskas/åtgärdas.

—

Förslag om övervakning av översvämningar i utvinningshålen så att man i ett tidigt skede kan förvarna om
behovet av att vidta ovannämnda åtgärder för att minska
återverkningarna av en översvämning.

4.8.
Kommittén konstaterar att kommissionen under det
förberedande arbetet med att utforma och anta förslaget hade
inkluderat ett krav på att medlemsstaterna skall utarbeta en
offentlig och uttömmande förteckning över övergivna gruvor,
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men att detta krav inte längre ingår i förslaget eftersom
anslutningen av tio nya medlemsstater år 2004 medför
komplikationer, och eftersom det behövs en ingående undersökning och en bedömning av de ekonomiska följderna för att
detta krav skall bli möjligt att genomföra. I artikel 19 i förslaget
anges att medlemsstaterna skall säkerställa ett lämpligt utbyte
av teknisk och vetenskaplig information sinsemellan i syfte att
utveckla metoder för att utarbeta förteckningar över nedlagda
avfallsanläggningar och sanering av de stängda avfallsanläggningarna. Kommittén är dock inte övertygad om att detta
tillvägagångssätt är tillräckligt.
4.9.
Kommittén uppmanar därför kommissionen att snarast utarbeta en provisorisk förteckning över övergivna gruvoch utvinningsområden som kan ge upphov till hälso- eller
miljörisker. Förteckningen bör också omfatta de tio nya
medlemsstaterna, och utarbetandet av förteckningen får inte
fördröjas på grund av metodiska svårigheter.
4.10. Kommittén noterar att det i artikel 14 ingår ett
krav på att de nationella behöriga myndigheterna skall få
ekonomiska garantier, men att det inte uttryckligen anges
vem som skall svara för dessa garantier. Kravet på att
avfallsanläggningar skall tillhandahålla en sådan garanti skulle
underlätta genomförandet av principen om att förorenaren
skall betala. Kommissionen bör dock noggrannare studera
företagens förmåga att tillhandahålla denna garanti och vilka
följder detta kan få för försäkringspremierna.

Bryssel den 11 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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C 80/39

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Integrerad produktpolitik – Miljöpåverkan ur livscykelperspektiv”
(KOM(2003) 302 slutlig)
(2004/C 80/11)
Den 18 juni 2003 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda meddelande.
Facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som förberett ärendet, antog sitt yttrande
den 13 november 2003. Föredragande var Richard Adams.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 81 röster för, 1 röst emot och 3
nedlagda röster.

1. Inledning

1.1.
Meddelandet om integrerad produktpolitik (IPP) är
ett av kommissionens samordnade initiativ för att hantera
hållbarhet vad gäller produktion och konsumtion. I detta
fall handlar det framför allt om att planera produkternas
varaktighet och att minimera avfall och negativ miljöpåverkan.
Det ingår som en del i en övergripande strategi där unionen
arbetar från utgångspunkten att en icke hållbar produktion och
konsumtion leder till miljöförstöring och globala orättvisor.

1.2.
Europeiska unionen är starkt engagerad i frågan om
hållbar utveckling. Detta har blivit allt tydligare i ett flertal
strategier och uttalanden inför och till stöd för den deklaration
från Johannesburg som världstoppmötet om hållbar utveckling
2002 utmynnade i. I denna deklaration åtog sig parterna ett
kollektivt ansvar för att uppfylla målsättningarna att utrota
fattigdomen, ändra konsumtions- och produktionsmönstren
och skydda och hantera naturresurserna på ett sätt som
möjliggör ekonomisk och social utveckling. Kommissionen
har också antagit en rapport om ”Miljöteknik för hållbar
utveckling” (1) (i mars 2002) och ett meddelande om ”Utarbetande av en handlingsplan för miljöteknik” (2) samt meddelandet ”Mot en temainriktad strategi för hållbar användning av
naturresurser” (3).

1.3.
Kommissionens meddelande om integrerad produktpolitik (IPP) är ett resultat av dess engagemang i frågan om
hållbar utveckling och ett erkännande av att IPP är en viktig
faktor i de framtida strategierna för hållbart utnyttjande

(1) KOM(2002) 122 slutlig.
(2) KOM(2003) 131 slutlig.
(3) KOM(2003) 572 slutlig.

av naturresurserna samt minskning av avfallsmängden och
återvinning av avfall. IPP kan bidra till hållbar utveckling både
när det gäller att fullfölja målsättningarna om miljöskydd och
när det gäller att medverka till att utrota fattigdomen i världen.

1.4.
I meddelandet konstaterar man att det krävs en miljömässig dimension vad gäller produktpolitik eftersom större
disponibel inkomst i Europa leder till att antalet produkter
ökar totalt sett inom EU. Samtidigt måste man även tänka på
fattigdomens globala dimension, eftersom IPP utgör ett viktigt
instrument som kan hjälpa EU att uppfylla de mål som satts
upp för en hållbar utveckling globalt sett. De fattigaste
40 procenten av världens befolkning står för endast 11 procent
av världskonsumtionen, medan de rikaste 15 procenten står
för 56 procent av denna konsumtion. En ökad import av
naturresurser hjälper också till att skjuta över miljöproblemen
från de konsumerande till de exporterande länderna. För
närvarande täcks nästan 40 % av EU:s totala råvarubehov av
importen, en utveckling som tog fart särskilt under 1990talet (4).

1.4.1. Fattigdom och miljöförstöring – och den hopplöshet
som detta skapar – är inte bara etiskt oacceptabelt, utan ger
dessutom grogrund för en destabilisering i länderna och i hela
regioner. Många av de olika orsakerna till och konsekvenserna
av fattigdom, ohållbar produktion och konsumtion hänger
nära samman med de frågor och problem som man försöker
lösa med hjälp av EU:s strategi för hållbar utveckling.

1.5.
EU har tryckt på för att frågan om hållbar konsumtion
och produktion skall behandlas i ett tidigare skede i Johannesburgstrategins genomförandeplan, och beslutet om att denna
fråga skall diskuteras först år 2010/2011 utgör ett allvarligt

(4) ”Europe’s Environment: Third Environmental Assessment”,
maj 2003.
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problem. Länder med ekonomier stadda i utveckling har fört
fram invändningen att en hållbar utveckling kan innebära att
den ekonomiska tillväxten begränsas, medan det i många
utvecklade ekonomier finns produktions- och konsumtionsmönster som kräver betydande anpassningar för att bli hållbara. För att målet hållbar tillväxt skall kunna uppnås på ett sätt
som tillvaratar behoven i såväl den utvecklade världen som
utvecklingsländerna måste man i högre grad beakta de kriterier
och indikatorer som kännetecknar en hållbar utveckling. Detta
kan innebära att man mer medvetet måste stimulera en
ekonomisk utveckling i riktning mot en positiv människosyn
som kan omfatta personlig utveckling och livskvalitet, samhällsdelaktighet, demokrati och rättvisa, samt övervaka de
ekonomiska resultaten utifrån dessa mål, samtidigt som man
försöker undvika onödiga kostnader som kan hämma den
ekonomiska utvecklingen och välståndet.

1.6.
EESK har i sina yttranden konsekvent och ihärdigt
försökt att så ofta som möjligt tillämpa principer som leder till
hållbar utveckling. EESK har exempelvis uttryckt sitt stöd
för målen för en hållbar utveckling i sina yttranden om
kommissionens förslag om förpackningsavall (1), direktivet om
avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (Waste from
Electrical and Electronic Equipment, WEEE) (2), kommissionens
meddelande om omstruktureringen av EU:s fiskeindustri (3),
kommissionens meddelande om en strategi för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket (3) samt i ett yttrande på
eget initiativ om EU:s Lissabonstrategi och hållbar utveckling (4).

1.7.
Huvudbudskapet i kommissionens meddelande om
integrerad produktpolitik (IPP) är att de negativa miljöeffekterna av varor och tjänster under hela deras livscykel måste
minskas, eftersom jorden inte kan klara hur mycket föroreningar som helst och inte har outtömliga resurser. Produkternas
och tjänsternas hela livscykel måste beaktas, så att man
undviker att de negativa miljöeffekterna bara förflyttas mellan
livscykelns olika faser. Ett sådant angreppssätt förutsätter en
förändrad inställning inom näringslivet och ett förändrat
beteende bland konsumenterna i Europa och i samtliga
utvecklade ekonomier.

1.7.1. Den främsta utmaningen består i att garantera miljöskydd på samma gång som ekonomisk och social utveckling,
två företeelser som båda påverkas av produktionen och
konsumtionen av produkter. Genom att kombinera traditionell
styrning och kontroll med marknadsbaserade instrument
ger den integrerade produktpolitiken nya lösningar för och
möjligheter till hållbar utveckling.

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

EGT C 221, 17.9.2002, s. 31–36.
EGT C 367, 20.12.2000, s. 33.
EUT C 208, 3.9.2003.
EUT C 95, 23.4.2003, s. 54.
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1.8.
Erfarenheterna visar att det inom EU gjorts vissa
framsteg mot en effektiv användning av naturresurserna, något
som har bidragit till att den totala mängden råmaterial som
används i förhållande till den ekonomiska tillväxten har
stabiliserats. Det är dock inte fråga om någon minskning i
absoluta tal (5). Detta tyder på att miljöbelastningen i förhållande till resursanvändningen fortfarande är konstant hög, och
minskningen i absoluta termer i vissa länder visar att en statusquo-inställning inte leder till en minskad resursanvändning. En
utvidgning av EU med tio nya medlemsstater kommer dessutom troligtvis att innebära en tendens att öka resursflödet i
takt med att dessa länder försöker nå samma materiella
standard och produktstandard (6).

1.9.
Trots förbättringar för att minimera miljöeffekterna
och ansträngningar för att minska välståndsskillnaderna mellan rika och fattiga länder bidrar nettoeffekterna av nuvarande
produktions- och konsumtionsmönster i den utvecklade världen till en ökning av miljöeffekterna globalt sett och utgör en
faktor som hämmar de fattigare ländernas kapacitet att i
ekonomiskt hänseende komma i kapp i utvecklingen. För att
de industrialiserade länderna markant skall kunna minska sin
miljöpåverkan, bidra till en hållbar utveckling och dra sitt strå
till stacken för att utvecklingsmålen i FN:s millenniedeklaration
skall kunna nås, behövs det en strategi för hållbar utveckling
som kan tillämpas konsekvent på samtliga ekonomiska verksamhetsområden och som stöds av ländernas regeringar och
andra institutionella aktörer.

1.10. Detta är något som framhålls i IPP-meddelandet där
det till exempel heter: ”Utmaningen består i att både förbättra
livskvaliteten – som ofta direkt påverkas av produkter – och
miljöskyddet”. IPP utgör således en viktig del av hållbarhetsstrategin. Man håller även på att utarbeta en strategi för hållbar
användning av naturtillgångarna, en tematisk avfallsstrategi
med ökad betoning på avfallsförebyggande åtgärder (7), genom
att främja grön upphandling och arbeta fram miljövänligare
teknik (8). En fråga som kvarstår att behandla inom ramen för
kommissionens paket med strategiska initiativ för en hållbar
utveckling är också den mest komplicerade, dvs. hur vi kan
ändra vårt beteende så att vi kan etablera hållbara produktionsoch konsumtionsmönster.

(5) Resource use in European Countries – an estimate of materials
and waste streams in the Community, including imports and
exports using the instrument of material flow analysis, mars 2003
– ETCWMF och Europeiska miljöbyrån.
(6) Europeiska miljöbyråns tredje miljörapport (se fotnot 4 ovan)
visar att det kommer att bli svårt för de nya EU-staterna att
undvika en utveckling med ohållbart hög direkt materialintensitet.
(7) KOM(2003) 301 slutlig.
(8) KOM(2003) 131 slutlig.
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1.11. Samtidigt som detta yttrande direkt behandlar kommissionens IPP-meddelande föreslår kommittén därför att man
även måste utveckla vissa kompletterande förutsättningar, utan
vilka strategin inte kan bli effektiv. Detta innefattar ett aktivt
samarbete mellan de olika aktörerna: industrin, handeln,
tjänstesektorn, icke-statliga miljöorganisationer, konsumenterna och regeringarna. I egenskap av representantorgan för det
civila samhället menar EESK att man även måste identifiera
nyckelfaktorerna för att en positiv inställning till hållbar
utveckling skall kunna växa fram.

—

C 80/41

Se till att tonvikten läggs på de produkter som har störst
miljöförbättringspotential.

2.4.
Dessa insatser skall genomföras i enlighet med IPPprinciperna, t.ex. livscykeltänkande, aktörssamverkan och
ständiga förbättringar.

3. Allmänna kommentarer
1.12. Medverkan av företagen och de övriga viktiga aktörer
som nämnts förutsätter dels en konsekvent informationspolitik, särskilt när det gäller instrumenten för att främja större
miljövänlighet i hela produktionskedjan och under produkternas hela livscykel, dels en strategi för att införa innovation och
fördelaktiga alternativ (win-win options), anta bättre metoder
och skräddarsydda lösningar och utnyttja de möjligheter som
dessa ger.

2. Sammanfattning av förslaget

2.1.
Syftet med den integrerade produktpolitiken är att
främja hållbar utveckling genom att minska produkters negativa påverkan på miljön under hela deras livscykel ”från vaggan
till graven”. En produkts livscykel är ofta lång och komplicerad.
Den omfattar alla områden från utvinning av naturtillgångar,
via konstruktion, tillverkning, sammansättning, marknadsföring, distribution, försäljning och användning, till bortskaffandet av produkterna som avfall. Under tiden är många aktörer
inblandade: konstruktörer, tillverkningsindustrin, grossister,
importörer, återförsäljare, servicesektorn, marknadsförare och
konsumenter. Den integrerade produktpolitiken syftar också
till att stimulera till förbättrade miljöprestanda i vart och ett av
dessa led.

2.2.
Med tanke på mängden produkter och aktörer kan det
inte finnas en enkel politisk åtgärd för hela fältet. Man föreslår
i stället en hel uppsättning av olika verktyg – både frivilliga
och obligatoriska – för att nå detta mål. Det är t.ex. ekonomiska
instrument, förbud mot olika ämnen, frivilliga avtal, miljömärkning och riktlinjer för produkternas utforming.

2.3.
Kommissionen koncentrerar sig på två insatser för att
stimulera kontinuerliga förbättringar i produkternas miljöprestanda:
—

Att skapa ramvillkoren för en ständig miljöförbättring av
alla produkter under hela deras livscykel (tillverkning,
användning och bortskaffande).

3.1.
Meddelandet följer på den grönbok som kommissionen
lade fram i februari 2001, varigenom ett brett samråd med
berörda parter inleddes i denna fråga. EESK antog sitt yttrande
om grönboken i juli 2001 (1).

3.2.
I yttrandet om grönboken välkomnade kommittén
syftet med den integrerade produktpolicyn men framförde ett
antal reservationer beträffande den föreslagna metoden. Detta
gällde följande:
a)

Beroendet av allmänna beskattningsinstrument som i
miljösammanhang alltid har visat sig omstridda och
ineffektiva när det gäller att på ett verkningsfullt sätt
minska miljöpåverkan inom produktionen.

b)

Den alltför stora tilliten till olika former av miljömärkning
för att skapa acceptans bland konsumenter och företag (2).

c)

Bristande förståelse för konsumentupplysningskampanjer.

d)

Underskattning av de stora ekonomiska, administrativa
och lagstiftande insatser som krävs för att genomföra
sådana ytterst viktiga instrument som livscykelanalys och
ekoformgivning.

e)

Behovet av större satsningar på en politik till stöd för
forskning och innovation riktad till små och medelstora
företag som syftar till informationsspridning och utarbetande av innovativa processer för utveckling av mer
miljövänliga produkter.

3.3.
Det är positivt att man i meddelandet, som bygger på
grönboken, nu avdelar resurser till en metodik för produkturval
och pilotprojekt för produkter. Man föreslår att det skall
inrättas arbetsgrupper ledda av kommissionen samt vissa
styrmekanismer. Dessutom föreslås:
a)

att man skall utveckla indikatorer för den integrerade
produktpolitiken för att bedöma förbättringar i miljöhänseende,

(1) EGT C 260, 17.9.2001, s. 35–38.
(2) Punkt 3.2.4, CES 776/97, EGT C 296, 29.9.1997, s. 77.
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b)

att man skapar ramar för en kontinuerlig miljöförbättring,
vilket bl.a. skulle innebära att undersöka effektiviteten
hos existerande politiska instrument,

c)

att tillämpningen av livscykeltänkande stöds genom att
man uppmuntrar frivilliga pilotprojekt på EU-nivå för
enskilda produkter i syfte att visa och få erfarenhet av hur
IPP kan fungera samt annan forskning och utveckling,

d)

att det skall ställas krav på medlemsstaterna att rapportera
om genomförandet av IPP,

e)

att betydelsen av information till konsumenterna genom
t.ex. märkning skall betonas, varvid det skall beaktas att
dessa har blivit mer vana vid information om tillverkningen som ett stöd för att kunna göra mer informerade val
vid inköp av produkter,

f)

g)

att man skall arbeta med de positiva aspekterna av
marknaden genom stimulansåtgärder för produktion och
innovation,

att medlemsstaterna skall uppmanas att utarbeta handlingsplaner för grön offentlig upphandling samt ange hur
offentliga myndigheter skall tillämpa hållbarhetskriterier,
särskilt när de också själva tillhandahåller tjänster.

3.4.
Meddelandet om IPP beskriver en utdragen process
som kommer att äga rum i anslutning till ett antal andra
initiativ vilka syftar till att uppnå en hållbar utveckling i
allmänhet och ett minskat resursutnyttjande och en minskad
miljöpåverkan från avfall i synnerhet. Man borde dock i större
utsträckning inse behovet av ett tydligare kunskapsbaserat
samförstånd i samhället och ”draghjälp” från marknaden – från
både konsumenter och producenter – samt, ytterst, av ett
samordnat politiskt ledarskap som effektivt utnyttjar de positiva åtgärderna i punkt 3.3 ovan i en mångsidig politik.
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4.1.1. Samtidigt måste sociala kostnads-nyttoanalyser och
miljökonsekvensbedömningar av alternativa policyval säkerställa att man beslutar om och tillämpar den mest effektiva
politiken. Sådana analyser måste också innefatta bedömningar
av följderna för varors fria rörlighet på inre marknaden.

4.2.
EESK är införstådd med att kommissionens meddelande inte kan skrivas om eller justeras, men uppmanar kommissionen att överväga följande i samband med eventuella senare
politiska strategier eller åtgärder i syfte att utveckla den
integrerade produktpolitiken:

a)

En fylligare inledning om den integrerade produktpolicyns roll med avseende på att klara de specifika åtagandena i det sjätte miljöhandlingsprogrammet och andra
angränsande policyprogram. Särskilt bör man uppmärksamma existerande gemenskapsmål i miljö- och hälsofrågor utifrån befintliga policyramar.

b)

En klar redovisning av riktning och omfattning för
nödvändiga framtida innovationer.

c)

Ett åtagande att utveckla det lämpligaste och verksammaste policyalternativet med utgångspunkt i den blandform
av policyinstrument som tas upp i EU:s sjätte miljöhandlingsprogram. Det gäller bland annat följande:

i.

Att fastställa tydliga miljömål och miljöambitioner
på basis av dagens policy och strategier som Kyoto,
gemenskapens ramdirektiv om luftkvalitet, kommande strategier för avfallsförebyggande, återvinning och resursutnyttjande samt förteckningar över
restriktioner avseende kemiska substanser (exempelvis OSPAR eller konventionen om långlivade organiska föroreningar).

ii.

Att fastställa en tidsram, omfattning (produkt- eller
funktionsområden), indikatorer, utvärdering och
rapportering.

iii.

Att inrätta en styrkommitté för integrerad produktpolitik och – därefter – arbetsgrupper för specifika
IPP-instrument.

iv.

Att fastställa regler och former för att berörda
parter skall kunna medverka i rimlig omfattning på
styrkommitténivå, i arbetsgrupper och i anslutning
till produktspecifika initiativ.

4. Särskilda kommentarer

4.1.
EESK välkomnar förslaget att skapa pilotprojekt för att
testa IPP i praktiken med syfte att skapa en bas för ytterligare
förslag om åtgärder för hållbar utveckling, men kommittén
konstaterar också att eftersom projekten är frivilliga kommer
man inte att täcka alla områden som är viktiga för att IPP
skall bli en framgång. Kommande framsteg i det praktiska
genomförandet av olika aspekter av IPP skall inte bara vara
beroende av resultaten av frivilliga pilotprojekt.
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v.

Att integrera IPP-målen och målsättningarna i förfaranden för offentlig upphandling av varor och
tjänster.

vi.

Att utgå från befintlig vetenskaplig kunskap om
skadliga ämnen och åtaganden om produktprioritering vid beslut om specifik produktlagstiftning med
minimikrav på produkter med störst miljöeffekt,
och ta itu med angränsande analys- och definitionsfrågor.

vii. Att integrera livscykeltänkande och miljödesign över
hela linjen, för alla producenter via kontinuerliga
förbättringar, i jämförelse med externa och oberoende mål och benchmarkvärden.

viii. Att ställa nödvändiga resurser till förfogande så att
producenter och policyskapande och normerande
organ kan få viktig och oberoende teknisk information, såsom data om produkters livscykel och benchmarkuppgifter (bästa tillgängliga teknik, osv.).

ix.

Att bevaka eventuella framtida ”dotter”-initiativ,
såsom ramdirektivet om ekodesign för energiförbrukande produkter (1), för att inte metodiken skall
variera kraftigt.

x.

Att satsa på att göra heltäckande uppgifter om
prioriterade produkters livscykel mer tillgängliga
och verka för standardisering av uppgiftsformaten.

xi.

Konkret stöd till ekonomiska instrument.

xii. Oavsett behovet av balans mellan den ekonomiska
konsekvensanalysen och miljöskyddet, liksom mellan producenternas och konsumenternas ansvar,
behövs det en klar och tydlig vägbeskrivning för att
producenter och konsumenter skall uppmuntras att
stödja en produktprocess som är mer hållbar över
hela livscykeln, från vaggan till graven.

(1) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättandet av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energiförbrukande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG,
KOM(2003) 453 slutlig.
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xiii. Det gäller att erkänna behovet av nya, verksamma
och skräddarsydda resurser, såsom ett institut för
IPP eller benchmarking, och att etablera viktiga
”konsumentinformationsverktyg” som EU:s miljötestnätverk.

xiv. Ett verksamt utnyttjande av IPP för att minska
miljöpåverkan och resursutnyttjandet till ett minimum kommer att kräva en tydligare ram som kan
koppla samman alla befintliga initiativ, och resurser
att införa nya generella policyteman såsom att
stimulera konsumenternas medvetenhet och bygga
upp ett aktivt samförstånd i samhället till förmån
för den hållbara utvecklingen.

xv. Det gäller att erkänna att det kan behövas ytterligare
insatser på lång sikt för att successivt anpassa den
ekonomiska aktiviteten till överenskomna hållbarhetssträvanden.

xvi. De små och medelstora företagen ställs inför speciella problem i fråga om forskning och kostnaderna
för att genomföra IPP-initiativ, och man behöver
erbjuda praktiskt stöd till mindre bolag inom tillverknings- och tjänstebranscherna som satsar på
hållbara metoder.

xvii. Man bör främja tvärvetenskaplig forskning för att
kartlägga de utmaningar och möjligheter som hållbar produktion och konsumtion innebär.

xviii. Forskningen bör få en större roll när det gäller
att omsätta fackkunskaperna om olika produkters
miljöpåverkan i praktiken och ge en solid grund för
utvecklingen av miljövänliga produkter, tjänster och
teknik.

5. Sammanfattning

5.1.
Det är EESK:s uppfattning att det civila samhället
erkänner behovet av en aktiv miljöpolitik och en välavvägd
policy i riktning mot hållbarare produktion och konsumtion.
Kommittén betraktar det här meddelandet som en startpunkt.
Den integrerade produktpolitiken kan ge ett betydelsefullt
bidrag till den hållbara utvecklingen, även genom att realisera
EU:s prioriteringar i fråga om miljöskydd, men den skulle
kunna förstärkas genom den tydligare och mer detaljerade
policymetod som beskrivits ovan.
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5.2.
Det är EESK:s uppfattning att det gradvis börjar
framträda ett behov av ett paradigmskifte mot verkligt hållbar
produktion och konsumtion i det civila samhället, även om
det inte finns en lika stor acceptans för att ändra beteende och
livsstil i privatlivet. Att stödja denna medvetenhet förutsätter
att man rekommenderar nya prioriteringar på marknaden
– ett partnerskap mellan konsumenter och producenter.
Konsumenterna efterfrågar ledning från näringslivet och regeringen, näringslivet behöver ett betryggande stöd från konsumenterna och riktade stimulansåtgärder på marknaden, och
regeringarna vänder sig till det civila samhället för att få
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mandat att ta nya hållbarhetsinitiativ. EESK uppmanar kommissionen att öka ansträngningarna att åstadkomma en hållbarhetsstrategi i en värld där ohållbar produktion och konsumtion kan visa sig utgöra två av de skadligaste elementen i
miljön (1) (2).
(1) Slutsatsen i ”Green Choice: what choice?”, ett forskningsprogram
genomfört av Storbritanniens nationella konsumentråd, publicerat
i juli 2003.
(2) Policies for Sustainable Consumption, september 2003, UK
Sustainable Development Commission.

Bryssel den 10 december 2003.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om extraktionsmedel vid
framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser”
(KOM(2003) 467 slutlig – 2003/0181 (COD))
(2004/C 80/12)
Den 9 september 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget rådfråga Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Sektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som svarat för kommitténs beredning av ärendet,
antog sitt yttrande den 13 november 2003. Föredragande var John Donnelly.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 109 röster för, 1 röst emot och 2
nedlagda röster.

1. Inledning

1.1.
Detta förslag avser en kodifiering av rådets direktiv 88/
344/EEG av den 13 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om extraktionsmedel vid framställning
av livsmedel och livsmedelsingredienser. Förslaget följer de
kodifierade texterna vad beträffar innehållet i sak och begränsar
sig därmed till att föra samman texterna, vilket innebär att de
ändringar som krävs till följd av kodifieringen endast är av
formell karaktär.

1.2.
Kommittén anser att det vore ytterst värdefullt om
samtliga texter samlades i ett enda direktiv. Inom ramen
för ”Medborgarnas Europa” fäster kommittén i likhet med
kommissionen stor vikt vid att gemenskapsrätten förenklas
och förtydligas så att den blir mer tillgänglig och begriplig för
medborgarna och därmed ger dem nya möjligheter och
tillfällen att utöva de särskilda rättigheter som de kan åberopa.
Kommittén har fått försäkringar om att kodifieringen inte
innebär någon konkret ändring utan endast syftar till att göra
gemenskapslagstiftningen klar och överskådlig. Vi ger därför
vårt fulla stöd till denna målsättning och välkomnar förslaget
på grundval av ovanstående försäkran.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning
om ändring av förordning (EEG) nr 1696/71 om den gemensamma organisationen av marknaden
för humle”
(KOM(2003) 562 slutlig – 2003/0193 (CNS))
(2004/C 80/13)
Den 7 oktober 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 37.2 tredje stycket i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Den 28 oktober 2003 fick facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö i uppdrag av
kommitténs presidium att utarbeta ett yttrande i ärendet.
Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär utsåg Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Adalbert Kienle till huvudföredragande vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003
(sammanträdet den 11 december) och antog följande yttrande enhälligt.

1. Inledning
1.1.
Humle produceras i dag i åtta av EU:s medlemsstater,
och odlingen har alltid varit starkt export- och världsmarknadsberoende. Den totala odlingsarealen i EU är 22 700 hektar,
och produktionen uppgår till 35 000 ton.
1.2.
Av den totala världsproduktionen på 92 000 ton svarar
EU för nästan 40 %. Andra betydande humleproducenter är
framför allt USA, Kina och Tjeckien.

utformningen av den gemensamma organisationen av marknaden för humle från år 2005.
3. Allmänna kommentarer
3.1.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkomnar kommissionens förslag av den 25 september 2003
om en förlängning av organisationen av marknaden för humle
samt de särskilda åtgärderna för skörden år 2004.
4. Övriga kommentarer

2. Sammanfattning av grunddokumentet
2.1.
Såväl vad gäller den gemensamma organisationen av
marknaden för humle som de särskilda åtgärderna (tillfälligt
uttag av mark och röjning) föreslår kommissionen en förlängning av bestämmelserna till att omfatta skörden 2004. Samtidigt meddelar kommissionen att den i en rapport med
förslag till förordningar kommer att presentera den framtida

4.1.
Den 30 september 2003 presenterade kommissionen
rapporten och riktlinjerna beträffande den framtida marknadsordningen för humle. Kommissionen gjorde i dessa en positiv
bedömning av den nuvarande gemensamma organisationen av
marknaden. EESK får därmed stöd för sina tidigare yttranden
och förväntar sig att en reform – i enlighet med jordbruksreformen av den 26 juni 2003 (Luxemburgbesluten) – i huvudsak
bygger på en partiell frikoppling med bibehållet stöd och tar
särskild hänsyn till producent-organisationerna.

Bryssel den 11 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen mot en temainriktad strategi för förebyggande och återvinning av avfall”
(KOM(2003) 301 slutlig)
(2004/C 80/14)
Den 28 maj 2003 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda meddelande.
Facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som svarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 14 november 2003. Föredragande var Stéphane Buffetaut.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 11 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 29 röster för och 3 röster emot.

1. Inledning

1.1.
Förebyggande, återvinning och olika former av utnyttjande och bortskaffande av avfall är en av de grundläggande
frågorna i strävan efter en hållbar utveckling av vårt samhälle.
Av denna anledning vill kommissionen inom ramen för det
sjätte miljöhandlingsprogrammet fastställa en temainriktad
strategi för förebyggande och återvinning av avfall. Detta sker
samtidigt som den totala avfallsmängden fortsätter att öka
trots att man sedan flera år tillbaka för en förebyggande
politik och en återvinningspolitik. Utvidgningen med tio nya
medlemsstater kan inte annat än förvärra situationen.

1.2.
Inom EU genereras cirka 1,3 miljarder ton avfall
per år, vilket motsvarar 3,5 ton avfall per person och
år (jordbruksavfall inte medräknat). Enligt uppgifter från
Europeiska miljöbyrån finns det fem huvudsakliga avfallsflöden som står för majoriteten av den sammantagna avfallsgenereringen i EU: industriavfall (26 %), avfall från gruvdrift och
stenbrott (29 %) (1), bygg- och rivningsavfall (22 %) och fast
kommunalt avfall (14 %) samt jord- och skogsbruksavfall (där
mängden är särskilt svår att uppskatta). 2 % av detta avfall är
farligt avfall, dvs. cirka 27 miljoner ton.

1.3.
Man har kunna konstatera att de sammantagna avfallsmängderna fortsätter att öka. En politik på detta område
baserad på frivillighet (exempelvis för förpackningsavfall i
Tyskland) har dock visat sig leda till en minskning av vissa
avfallstyper, en minskning som dock inte varit tillräckligt stor
för att tyda på att den allmänna trenden skulle ha vänt. Det
faktum att det har skett vissa framsteg när det gäller att bryta
kopplingen mellan avfallsgenerering och ekonomisk tillväxt
och att avfallsgenereringen inte ökar i samma takt som den
ekonomiska tillväxten kan i och för sig ge anledning till viss
optimism (2).

(1) Se yttrandet om hantering av avfall från utvinningsindustrin.
(2) Europeiska miljöbyrån, 2002: ”Environmental Signals 2002 –
Benchmarking the millennium”, Environmental assessment report
No. 9, Köpenhamn: EEA, kapitel 12, ss. 100–105.

1.4.
Förhållandet mellan avfallsgenerering och dess miljöeffekter är komplext och beroende av flera faktorer, bland annat
egenskaperna och sammansättningen hos det avfall det gäller.
Bedömningen av avfallets miljökostnader försvåras av att
tekniken och metoderna för att uttrycka miljöeffekter i ekonomiska termer fortfarande har sina begränsningar. Att beräkna
avfallets miljökostnader är därför svårt.

1.5.
En uppsättning förfaranden för kontrollen av den
varierande tillämpningen av de gemensamma allmänna principer som behövs för att säkerställa en hög grad av skydd för
miljön och människors hälsa i hela gemenskapen har funnits
sedan man antog ramdirektivet om avfall 1975 och direktivet
om farligt avfall 1991. För att kunna uppskatta vilka effekter
den befintliga lagstiftningen verkligen har måste man dock ha
tillgång till statistik och uppgifter upprättade enligt enkla och
standardiserade kriterier som möjliggör meningsfulla och
tillförlitliga jämförelser. Det vore därför önskvärt med förstärkta insatser för att få fram tillförlitligare statistiska uppgifter.
Det vore också intressant att ha tillgång till en sammanställning
av bästa praxis som utvecklats av olika lokala myndigheter i
Europa.

1.6.
Trots de framsteg som tack vare införandet av europeiska och nationella normer gjorts när det gäller att minska
miljöeffekterna från avfallshantering finns det fortfarande stora
problem. Det har bland annat varit problem med att tillämpa
och fullständigt genomföra gemenskapens avfallslagstiftning i
alla EU:s medlemsstater. Det finns risk för att denna fråga blir
ännu mer akut när gemenskapens miljölagstiftning skall
överföras till de nya medlemsstaterna. Arvet efter de gamla
kommunistregimerna är ofta katastrofalt och förseningarna är
påtagliga.
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2. Sammanfattning av förslaget

2.1.
I kommissionens meddelande föreslås ett brett samråd
med alla berörda parter för att inhämta deras synpunkter om
de politiska alternativ som beskrivs i meddelandet. Alternativen
omfattar bland annat hur man undviker generering av avfall,
hur man minskar användningen av resurser och hur man på
bästa sätt utformar återvinningssystem för vissa typer av avfall.
Kommissionens strategi syftar också till att göra en bedömning
av resultaten av den avfallspolitik som EU hittills har fört och
nå ökad insikt om på vilka områden det krävs vidareutveckling.

2.2.
Meddelandet är ett led i kommissionens viktiga nytänkande beträffande hållbar produktion och konsumtion. Det
knyter an till meddelandet om integrerad produktpolitik (1)
och det kommande meddelandet om hållbart nyttjande av
naturresurser.

2.3.
I meddelandet fastslås att det finns ett behov av att
ställa upp mål för förebyggande av avfall och vidta åtgärder för
att säkerställa att dessa mål rimligen kan uppnås. Meddelandet i
sig uppmanar till kommentarer beträffande möjligheten att
genomföra särskilda förebyggande åtgärder, bland annat planer
för förebyggande av avfall, produktionsteknik med låg avfallsgenerering och spridning av bästa praxis från nationell nivå till
EU-nivå.

2.4.
I meddelandet väcks också frågan om det är lämpligt
att på nytt diskutera definitionen av avfall, och man tar upp
för- och nackdelarna. Det är uppenbart att de definitioner av
avfall som man enas om kommer att vara avgörande för de
åtföljande politiska alternativens utformning och innehåll.
I vilket fall som helst har de ekonomiska aktörerna och
konsumenterna behov av rättssäkerhet och rättslig stabilitet.
Varje ändring i definitionen av avfall kommer att få mycket
allvarliga följder.

2.5.
Man konstaterar att politiken för återvinning kan
förbättras på många sätt som ett medel för att lösa EU:s
avfallsproblem. Man utreder i synnerhet frågor som uppställning av återvinningsmål för material, den höga kostnaden för
återvinning och olika sätt att göra återvinning billigare, enklare
och renare.

3. Allmänna kommentarer

3.1.
EESK stöder kommissionens försök att utreda hur man
kan utforma ett brett utbud av politiska alternativ och hur

(1) KOM(2003) 302 slutlig.
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dessa kan tillämpas på ett sätt som kan lösa den viktiga frågan
om ökande generering av avfall inom EU.

3.2.
Kommittén ser positivt på att kommissionen i sitt
förslag ansluter sig till slutsatserna från Europeiska rådet i
Göteborg (juni 2001), målen i gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram (juli 2002) och genomförandeplanen för Agenda 21, som fastställdes vid världstoppmötet om hållbar
utveckling i Johannesburg (september 2002). Det är däremot
beklagligt att kommissionen avstår från att formulera särskilda
miljömål i förslaget. En strategi bör användas till att utforma
metoder för att uppnå de mål som anses nödvändiga. EESK
anser därför att det är problematiskt att sätta upp mål för
förebyggande av avfall först under eller efter den strategidiskussion som kommissionen aviserat. Detta förvränger perspektiven något.

3.3.
Kommittén ställer sig positiv till strategins tillämpningsområde och anser att den bör stå i överensstämmelse
med OECD:s riktlinjer (2) på området. Vi ser positivt på att det
inleds en diskussion för att fastställa prioriteringar i fråga om
förebyggande av avfall och avfallshantering, utan att för den
skull på förhand utesluta återvinning.

3.4.
Kommittén skulle vilja att kommissionen säkerställer
att strategin inriktas på att stärka såväl miljö- och hälsobestämmelserna inom EU som de kontrollnivåer som gäller för
återvinning – utan att för den skull utvecklingen på detta
område hindras – eftersom dessa bestämmelser ofta är mindre
strikta än de som gäller för de huvudalternativen för bortskaffande (deponering och förbränning). I annat fall skulle vi
kunna få en oönskad effekt av strategin som innebär att alla
mindre kontrollerade alternativ för avfallshantering uppmuntras, vilket lätt leder till större effekter på miljön. Detta är
speciellt viktigt med tanke på att man inom återvinningstekniken fortfarande i stor utsträckning använder manuella metoder
där operatörerna är särskilt utsatta för hälso- och säkerhetsrisker. Det vore därför önskvärt om lämpliga mekanismer kunde
skapas för att ge incitament till att speciella metoder utvecklas
för att skydda folkhälsan och miljön.

3.5.
Strategin omfattar förebyggande åtgärder och återvinning, och täcker inte direkt andra former av utnyttjande. Dessa
tas enbart upp som ett underordnat begrepp. Det handlar i
synnerhet om kompostering och energiåtervinning. Kommittén är av uppfattningen att man i en kommande strategi
för avfall inom EU bör överväga samtliga former av utnyttjande
som kan förtjäna att undersökas, varvid hänsyn skall tas till
ekologiska krav, ekonomiska villkor och energivillkor samt
geografiska förutsättningar.

(2) OECD, ENV/EPOC/PPC(2000) 5/Final: Strategic Waste Prevention:
OECD Reference Manual, August 2000.
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3.6.
Kommittén håller med om att det är svårt att beräkna
de miljörelaterade kostnaderna för avfallsgenerering. Vi anser
emellertid att kommissionen, när den utarbetar nästa strategi
för avfall, bör ta hänsyn till de relativa kostnaderna för och
fördelarna med de politiska åtgärder som skall vidtas och om
de valda politiska alternativen är möjliga att genomföra i hela
EU. Vi vill även framhålla att det finns ett fortlöpande behov
av att säkerställa ett enhetligt och framgångsrikt genomförande
av avfallslagstiftningen i samtliga medlemsstater, oavsett vilka
politiska alternativ man kommer överens om. Särskilt viktigt
är att man kommer fram till en enhetlig definition av
avfall, eftersom det idag tillämpas olika definitioner i olika
medlemsstater.
3.7.
Kommittén välkomnar den strategi som föreslås i
meddelandet för att främja en selektiv insamling och ett
kvantitativt förebyggande av avfall. Strategin går ut på att
införa en form av prissättningsystem, så kallade Pay-As-YouThrow-system, som redan tillämpas i vissa medlemsstater.
Dessa system omfattar avgifter som står i proportion till
avfallets volym eller vikt och som framför allt tillämpas på
hushållsavfall och annat fast kommunalt avfall, såsom avfall
från detaljhandeln och små och medelstora företag.
3.8.
För att genomföra en effektiv avfallsstrategi är det
viktigt med en bra definition av begreppet avfall som möjliggör
en effektiv och rationell hantering av avfall för alla inblandade
parter. Den nuvarande avfallsdefinitionen tillkom 1976 då
avfallshanteringen såg helt annorlunda ut jämfört med i dag.
Den nuvarande definitionen medför att återanvändning och
återvinning av restprodukter i många fall försvåras, liksom
hanteringen av avfall i de fall då EUs olika regelverk samverkar.
EESK välkomnar därför kommissionens förslag i meddelandet
att initiera en diskussion i frågan och särskilt en bedömning av
definitionen av när ett avfall uppstår samt när ett avfall upphör
att vara avfall. Det kan också vara intressant i sammanhanget
att överväga att införa en ny kategori kallad t.ex. ”restmaterial”
som möjliggör en effektiv användning av sådant som nu är
klassificerat som avfall.

4. Särskilda kommentarer
4.1.
När det gäller strategins omfattning värdesätter kommittén att meddelandet generellt sett syftar till att uppmuntra
både förebyggande och återvinning av avfall. Behovet av att
uppmuntra förebyggande åtgärder kan inte bestridas. Däremot
presenteras främjandet av återvinning ibland på ett alltför
förenklat sätt. Kommittén anser att återvinning inte alltid kan
likställas med en hög grad av miljöskydd. Det är heller inte
alltid det bästa alternativet för avfallshantering. Mot denna
bakgrund bör strategin för återvinning särskilt inriktas på att
främja goda former av återvinning (goda i fråga om miljöskydd,
ekonomi och i socialt hänseende), dvs. överensstämma med
principerna om en hållbar utveckling.
4.2.
I fråga om förebyggande av avfall rekommenderar
kommittén att strategin skall
—

innehålla såväl kvantitativa som kvalitativa mål och
att man tar hänsyn till tidigare framställningar från
Europaparlamentet och rådet avseende prioriterade avfallsflöden samt rekommendationerna i det sjätte miljö-
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handlingsprogrammet och nationella erfarenheter av att
förebygga avfall,
—

främja att det antas regler och ekonomiska incitament för
att minska den sammantagna avfallsgenereringen,

—

främja utvecklingen och antagandet av ”rena” metoder
och produkter,

—

effektivt främja en minskning av avfallsgenereringen samt
återanvändning av material och produkter med reella
återanvändningsmöjligheter (i synnerhet glasflaskor och
liknande).

4.3.
I fråga om återvinning av avfall rekommenderar kommittén följande:
—

Strategin skall göra det möjligt att öka den mängd
återvunnet material som används i samtliga produkter
genom att fastställa tydliga målsättningar och incitament.
Detta kan förverkligas genom att man utvecklar användningen av instrument som kan få fart på återvinningsbranschen när de vanliga marknadskrafterna inte klarar av
detta.

—

Strategin skall fastställa metoder för att avlägsna konkurrenshinder på återvinningsmarknaden genom att förbättra marknadsvillkoren för återvunnet material utan att
skapa omotiverade konkurrenssnedvridningar.

—

Strategin skall främja en selektiv insamling och en
högkvalitativ kompostering av biologiskt nedbrytbart
avfall så att energin kan återvinnas.

—

Strategin skall minska gränsöverskridande avfallstransporter som är oproportionerliga eller överdrivna eller
som är ett resultat av ekologisk dumpning.

—

Strategin skall i maximal utsträckning utnyttja olika
informationsredskap för att informera medborgarna om
vilka åtgärder de kan vidta för att minska och återanvända
avfall. De lokala myndigheterna bör också informera
medborgarna om effekten av deras ansträngningar.

4.4.
Kommittén anser att ”säljbara certifikat” är en ny
strategi som är intressant, eftersom det är första gången som
kommissionen planerar att tillämpa sådana mekanismer inom
ramen för utvecklingen av återvinning. Vi anser att en studie
och en första utvärdering av den mekanism som inrättats i
Storbritannien skulle kunna leda till intressanta uppgifter om
de positiva effekterna av ett sådant system och vilka fallgropar
man bör undvika vid genomförandet av ett sådant system. Vi
anser också att en djupgående studie av tekniken skulle bidra
till att klargöra hur den skulle fungera bäst.
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4.5.
Kommittén rekommenderar att man tillämpar enhetliga regler i fråga om återvinning och stöder framför allt
tillämpningen av direktivet om samordnade åtgärder för att
förebygga och begränsa föroreningar (IPPC) i hela avfallssektorn. För närvarande är en mängd alternativ för avfallshantering i princip uteslutna från tillämpningsområdet för referensdokumenten om bästa tillgängliga teknik (BREF) och därför
kan de inte få ställning som bästa tillgängliga teknik (BAT)
exempelvis i fråga om kompostering.
4.6.
Kommittén stöder översynen av bilagorna II A och II B
i ramdirektivet om avfall för att möjliggöra en ny utvärdering
av definitionen av återvinnings- och bortskaffningsförfaranden.
4.7.
Ändring av definitionen av energiåtervinning
(sidan 39): Kommittén stöder kommissionens tillvägagångssätt
att revidera definitionen av energiåtervinning inom ramen för
en översyn av vissa punkter i rådets direktiv 75/442/EEG,
detta under förutsättning att energiåtervinning vederbörligen
erkänns som en form av återvinning (och inte bortskaffande) i
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alla de fall där energi som produceras genom förbränning eller
samförbränning återvinns och utnyttjas på ett effektivt sätt.
4.8.
Kommittén betraktar kommissionens tillvägagångssätt
som lämpligt. Vi anser att frågan om förebyggande och
hantering av avfall är av grundläggande betydelse och att man
bör närma sig den utan ideologiska låsningar och med en
öppen inställning till hanteringen och klassificeringen. Vi vill
framhålla att problemen i samband med utvecklingen av
återvinningen framför allt beror på kostnaderna, en otillräcklig
teknik som äventyrar kvaliteten på den återvunna produkten
och bristerna på marknaden för återvunna produkter, där
konkurrenskraften är otillräcklig. Detta bör uppmuntra till
forskning och utveckling för att få fram konkurrenskraftigare
metoder. Samtidigt aktualiserar det frågan om en internalisering av miljökostnaderna.
Avslutningsvis konstaterar kommittén att kommissionen –
trots att man till skillnad från vad som är fallet i grönboken
inte ställer några konkreta frågor – efterlyser bidrag, synpunkter och erfarenhetsutbyte på dessa områden. Denna satsning
på deltagande av aktörerna inom sektorn och av medborgarna
välkomnas.

Bryssel den 11 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: En
europeisk strategi för miljö och hälsa”
(KOM(2003) 338 slutlig)
(2004/C 80/15)
Den 12 juni 2003 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda meddelande.
Facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som förberett ärendet, antog sitt yttrande
den 13 November 2003. Föredragande var Ernst Ehnmark.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 114 röster för, 2 emot och 2
nedlagda röster.

1. Sammanfattning av yttrandet

1.1.
Miljö- och hälsofrågor ägnas allt större uppmärksamhet både lokalt, nationellt och på EU-nivå. Det är logiskt. När
förståelsen ökar i fråga om miljöbetingade risker för vår hälsa
byggs det upp ett förstärkt politiskt stöd för konkreta insatser.
Hittills har miljö- och hälsofrågorna i första hand hanterats på
nationell och lokal nivå, men nu är det dags att EU svarar för
ett bidrag.

1.6.
EESK stöder den föreslagna förteckningen över prioriterade hälsofrågor när det gäller barn. Kommittén noterar dock
att det snart kan bli nödvändigt att även ta upp frågan om
barns fetma.

1.2.
Europeiska kommissionen har dragit igång ett långtgående och inspirerande initiativ med sitt meddelande om
miljö och hälsa. Syftet är tudelat: att ge en grundval för en
samrådsprocess och att skissera en handlingsplan som skall
läggas fram under våren 2004. Den grupp som prioriteras i
den första sexåriga handlingsplanen är barnen.

1.7.
EESK välkomnar att kommissionen lagt upp ett brett
samråd när det nya initiativet lanseras. Kommittén beklagar att
den tid som ställs till förfogande för samrådet är relativt
begränsad. Vi vill dessutom notera att prioriteringen av barn
under de första sex åren bör innebära att kommissionen strävar
efter att gemensamt med nationella myndigheter etablera
informations- och kommunikationskanaler till institutioner
och yrkesfolk som arbetar med barn, och om möjligt också till
föräldrar. Detta initiativ är, eller skulle kunna utgöra, ett tydligt
exempel på att insatser på EU-nivå ger konkreta fördelar på
gräsrotsnivån.

1.3.
EESK välkomnar detta nya initiativ. Det kommer
lägligt med hänsyn till utvidgningen, kommande initiativ från
Världshälsoorganisationen och det praktiska genomförandet
av världstoppmötet i Johannesburg om hållbar utveckling.
Kommissionen ger för övrigt ett mycket konkret exempel på
praktisk politik för hållbar utveckling.

2. Ett långsiktigt initiativ

1.4.
Meddelandet väcker emellertid en rad frågor som bör
lösas innan handlingsplanen läggs fram. Det är inte uppenbart
hur de nya miljö- och hälsoinitiativen är kopplade till ett antal
andra kommissionsinitiativ – avseende folkhälsa eller en rad
miljöfrågor. Det är inte heller klart hur man skall åstadkomma
den policysamordning som krävs inom kommissionen.

1.5.
EESK beklagar att man i meddelandet inte försöker
presentera mer specifika mål för det nya initiativet. Vi föreslår
att kommissionen försöker tillämpa cykliska mål, i linje med
de välkända milleniemålen för utvecklingsländerna. Sådana
mål är visserligen allmänt hållna, men de ger en grundläggande
bas för utvärdering och uppföljning.

2.1.
Sambanden mellan miljö och hälsa har blivit en
påtaglig realitet. Larmrapporter, inte minst i massmedia, har
skapat en ökad medvetenhet, och en växande oro, rörande de
negativa hälsoeffekterna av en förorenad eller förstörd miljö. I
land efter land har hälsa-miljö-frågorna fått en starkt ökad
betydelse, också politiskt. Europeiska kommissionen har nu
presenterat ett underlag för ett storskaligt arbete med hälsamiljö-frågorna. Kommissionen tar i sitt nya meddelande fasta
på den växande oron, samtidigt som man söker tydliggöra att
EU-nivån kan ge substantiella bidrag i arbetet på att långsiktigt
minska antalet sjukdomsfall som orsakas av miljöfaktorer.
Särskild uppmärksamhet vill man ge de mest sårbara grupperna i samhället, främst barnen.
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2.2.
EESK välkomnar kommissionens initiativ att brett ta
tag i frågorna om miljö och hälsa. Det finns ett betydande
antal program och åtgärder som helt eller delvis berör frågor
om miljö och hälsa, men det är en splittrad bild utan en
övergripande samordning och konsolidering. I detta perspektiv
är det nya initiativet särskilt viktigt och angeläget. Det är också
viktigt att dessa frågor i större omfattning hanteras över
gränserna och inte endast nationellt eller regionalt. Initiativet
kommer vid en lämplig tidpunkt. Det finns förutsättningar för
en bred uppslutning kring konkreta åtgärder för att minska de
miljörelaterade sjukdomarna. De tio nya medlemsländerna i
EU kan från början fullt ut både påverka strategins utformning
och delta i genomförandet. I ett läge där EU-samarbetets
tilläggsvärde inte sällan ifrågasätts är ett brett initiativ inom
hälsa-miljö-området ägnat att tydliggöra samarbetets värde.

2.3.
Det meddelande som nu föreligger är avsett att ligga
till grund för ett brett samråd om prioriteringar och konkretiseringar, innan ett slutligt förslag till strategi läggs fram under
våren 2004. Strategin är tänkt att genomföras i sexårs-etapper
och dess omfattning kommer att ökas successivt. Strategin
bygger på fem basala faktorer och har fått akronymen SCALE
eftersom den grundar sig på vetenskap (Science), inriktar sig
på barn (Children), syftar till ökad medvetenhet (Awareness),
genomförs genom rättsliga instrument (Legal instruments)
samt följs upp med löpande utvärdering (Evaluation). Den
första etappen, 2004–2010, kommer att inriktas på fyra
hälsoeffekter: 1) luftvägssjukdomar hos barn samt astma och
allergier, 2) störningar i nervsystemets utveckling, 3) barncancer och 4) endokrinstörande effekter.

2.4.
Förslaget att fokusera den första sexårscykeln på barns
miljörelaterade sjukdomar är klokt och riktigt. Kunskapen om
vilka långsiktiga effekter miljöförändringar och miljöförstörelse får på människan är ännu ganska begränsad. Över de senaste
femtio åren har ett par hundra nya kemiska ämnen tagits i bruk.
Hos vuxna finns i dag något hundratal kemiska substanser som
tidigare generationer inte var utsatta för. Vad detta betyder i ett
livslångt perspektiv, och än mer i ett generationsövergripande
perspektiv, är svåröverskådligt och oroande. Att fokusera på
barnen är också i detta perspektiv logiskt.
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3. Ett led i den övergripande strategin för hållbar utveckling.

3.1.
Kommissionens initiativ att brett ta tag i frågorna om
miljö och hälsa kan också betraktas som ett led i arbetet på att
utveckla nya delar av den övergripande strategin för hållbar
utveckling. De beslut som fattades vid Europeiska rådets möte
i Göteborg i juni 2001 innebar att hållbar utveckling sattes
upp som en övergripande målsättning för utvecklingen inom
EU. Även om strategin endast delvis fått ett genomslag i
praktisk EU-politik har den fått avsevärd betydelse som
riktningsgivare och som en handfast påminnelse att det är
nödvändigt att utforma de konkreta åtgärderna med ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor i balans. Begreppet
hållbar utveckling har därutöver en tydlig långsiktande dimension: det handlar om att ta ansvar för att kommande generationer inte får sämre möjligheter att forma sina liv än vad dagens
generationer har haft och har.

3.2.
Kommissionen har särskilt under 2003 arbetat med att
konkretisera strategin om hållbar utveckling, samtidigt som
förberedelser pågår för en översyn av strategin. Meddelandet
om hälsa-miljö-frågorna ska betraktas i detta perspektiv, som
en av flera konkretiseringar av visionen om hållbar utveckling
inom EU. Meddelanden om miljövänlig teknik och integrerad
produktpolitik är andra aktuella exempel. Det har emellertid
visat sig svårt att nå ut med budskapet om hållbar utveckling
till en bredare allmänhet i medlemsstaterna. För det mesta
uppfattas det som ett tämligen vagt begrepp med oklart
innehåll. Med meddelandet om miljö och hälsa har kommissionen sökt tydliggöra en del av innebörden i begreppet hållbar
utveckling.

3.3.
Meddelandet om miljö och hälsa kan också ses som en
EU-uppföljning till FN-konferensen om hållbar utveckling i
Johannesburg i augusti-september 2003. I arbetsplanen från
konferensen fick frågor om miljö och hälsa stort utrymme och
en hög prioritering.

4. Nödvändig samordning i EU-arbetet

2.5.
Kommissionen understryker i sitt meddelande att det
ännu finns betydande kunskapsbrister när det gäller hälsamiljö-sambanden, inte minst när det gäller barngrupperna.
Brister i kunskaperna i vissa delar kan givetvis inte få leda till
att insatser i andra delar läggs på is. Kommissionen har försökt
undvika detta genom att lyfta fram fyra väsentliga hälso- och
sjukdomsfaktorer rörande barn. Det är en klok uppläggning,
och svarar samtidigt mot behovet av att snabbt tydliggöra de
nya ansatserna.

4.1.
Kommissionens nya initiativ måste hälsas med tillfredsställelse. Det är rätt ansats och rätt tidpunkt. Men frågan är hur
initiativet förhåller sig till andra insatser på hälsoområdet. Det
finns skäl att påminna om att frågor om miljö och hälsa
behandlas inom ett inte oväsentligt antal andra program och
aktiviteter. Det sjätte miljöhandlingsprogrammet innehåller
särskilda markeringar för åtgärder med syfte att minska
hälsorisker orsakade av miljön. Det stora folkhälsoprogrammet
inom EU (med tidsgränsen 2003–2008) tar särskilt upp
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åtgärder för att minska hälsorisker orsakade av miljö och
miljörelaterade faktorer. Det sjätte ramprogrammet för forskning och utveckling innehåller ett avsnitt om forskningsinsatser rörande miljö och hälsa. Den nya kemikaliepolitiken ger
förutsättningar att bättre följa människors exponering för
kemikalier, också över längre tid, och därmed få underlag för
agerande.

4.2.
Inom Europa har Världshälsoorganisationen WHO
sjösatt ett särskilt program för hälsa-miljö-frågor, med en
deklaration antagen 1989 av de europeiska miljö- och hälsoministrarna. WHO-arbetet har fortsatt med ministermöten av
motsvarande slag i Helsingfors 1994 och i London 1999.
I Budapest kommer en uppföljning att ske våren 2004.
Kommissionens meddelande om miljö- och hälsofrågor skall
ses också i detta perspektiv, som ett EU-bidrag till konferensen
i Budapest.

4.3.
Det föreligger av ovannämnda skäl ett mycket påtagligt
behov av en samordnad och konsoliderad EU-politik när det
gäller miljö- och hälsofrågorna. Det nu aktuella meddelandet
från kommissionen ger ingen vägledning hur kommissionen
tänker lösa frågorna om samordning mellan de olika initiativen
och programmen. EESK beklagar att så inte skett. EESK
förutsätter att kommissionen i det kommande förslaget till
konkret strategi för miljö- och hälsofrågorna klargör hur
samordningen skall se ut. EESK skulle för sin del finna det
naturligt att se folkhälsoprogrammet som den övergripande
insatsen för bättre hälsa för medborgarna inom EU, och det
nya miljö- och hälsoinitiativet som en fördjupad särskild ansats
inom det breda hälsofrämjande arbetet. Vilken lösning som
slutligt väljs har kanske mindre betydelse än att samordningen
verkligen tydliggörs.

5. Ett upptornande berg av behov

5.1.
Inom miljö- och hälsoområdet föreligger vad som
skulle kunna kallas ett upptornande berg av behov och
önskvärda åtgärder. Att göra prioriteringar är naturligtvis
vanskligt inför detta berg. Kommissionen lyfter fram inriktningen på ett begränsat antal målsättningar och ett aktivt
utnyttjande av aktuell och framtida forskning som den nya
strategins och handlingsplanens särskilda mervärde. Det är
inte utan vidare givet att begränsningen skall ses som det nya
initiativets mervärde. I stället borde det vara en tydlig ambition
att skapa den nödvändiga samordningen mellan åtgärder och
program. EESK anser att frågan om vilket mervärde den
kommande strategin kommer att ge bör ges en tydlig belysning.
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5.2.
En svaghet i kommissionens meddelande är att man är
så sparsam med basdata som grund för prioriteringar och
målgrupper. Det finns i dag i runda tal 160 miljoner barn
inom EU. Det finns statistik över hälsoläge och sjukdomar. Det
finns ett betydande basmaterial från många medlemsländer.
Det hade varit av värde med en fyllig dataredovisning i
kommissionens förslag, med fokus på jämförande data. EESK
förutsätter att det kommande förslaget till strategi innehåller
en redovisning av relevant statistik och andra basdata, till stöd
för de konkreta förslag som läggs fram. En sådan redovisning
är givetvis värdefull också för den diskussion som förväntas
ske ute i medlemsländerna och på lokal nivå.

5.3.
En ytterligare svaghet i kommissionens meddelande är
att man har svårt att ange målsättningar för den kommande
handlingsplanen, utöver mer allmänna verbala markeringar.
EESK är väl medveten om svårigheten att sätta mer konkreta
mål för arbete inom ett så svårhanterligt område som miljöoch hälsosektorn. EESK vill emellertid i detta sammanhang
nämna de s.k. Millenniemålen som kommit att bli en ofta
använd referens vid planering och evaluering av utveckling
och utvecklingsbistånd. Kommissionen borde, enligt EESK:s
uppfattning, pröva om det inte går att sätta mål för miljö- och
hälsoområdet enligt samma modell som Millenniemålen. Det
skulle innebära att man försöker ange i relativa termer vilka
förbättringar som bör ha uppnåtts vid slutet av den första
sexårscykeln, av typ reducering av vissa sjukdomsfall bland
barn och inom vissa åldersintervaller.

5.4.
EESK vill understryka att det bör vara möjligt att sätta
upp mål av Millennie-typ för bland annat nya fall av astma
och allergier. För andra barnsjukdomar, såsom barncancer, är
det otvivelaktigt svårare att sätta förändringsmål. Men arbetet
med miljö- och hälsofrågorna handlar inte endast om att
förebygga nya sjukdomsfall, utan också om att långsiktigt
minska viktiga risker, såsom förekomsten av tungmetaller i
vatten och luft. Även här bör det vara möjligt att sätta upp
förändringsmål. Av naturliga skäl måste mål av Millennie-typ
vara långsiktiga, med räckvidd på minst 6–7 år och gärna
10–15 år. Utan en viss precisering av mål som skall uppnås,
och av de kriterier som skall användas för att mäta effekterna,
blir det svårt att göra programmet trovärdigt.

5.5.
Det finns i uppläggningen av den nya strategin och
handlingsplanen en tanke om att det skulle gå att fokusera
barnen som målgrupp utan att nämnvärt beröra andra målgrupper. Detta är givetvis inte möjligt; i en rad åtgärder
inriktade på barns hälsa berörs också vuxengrupper mycket
påtagligt.
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5.6.
Som även rådet understryker i sina slutsatser om
kommissionens meddelande, borde en omfattande strategi för
miljö och hälsa inte läggas upp utan att ta hänsyn till de
socioekonomiska miljöhälsofaktorerna.

6. Brett samråd med intressenterna

6.1.
EESK välkomnar uppläggningen med brett och långsiktigt deltagande av olika intressenter i uppläggning och genomförande av strategin och handlingsplanen. Arbetsmarknadens
parter och det organiserade civila samhället har en mycket
tydlig och viktig uppgift i att aktivt medverka inom strategin.
EESK vill utrycka tillfredställelse över kommissionens klara
prioritering i detta avseende. EESK vill emellertid peka på
behovet av tillräcklig tid för konsultationer; annars löper man
risk att det goda initiativet genererar besvikna kommentarer.

6.2.
Det är mycket viktigt att de nya medlemsstaterna och
kandidatländerna involveras i planerings- och genomförandearbetet. Kommissionen har också från början sökt en aktiv
medverkan från intressenter i de nya medlemsländerna. EESK
vill i detta sammanhang framhålla att mycket betydande
förbättringar skett i de nya medlemsländerna i fråga om utsläpp
av partiklar, svavel och svaveldioxid. Även om förbättringarna
delvis berott på den dramatiska industriella omställningen –
nedläggning av äldre produktionsanläggningar m.m. – har vi
en situation i dag där skillnaderna i miljöskydd och miljöpolitik
inte längre är så stora som för 5-8 år sedan. Det bör innebära
att de nya medlemsländerna från början kan på ett nyttigt sätt
delta i planering och genomförande av den nya strategin för
miljö och hälsa.

6.3.
Målsättningarna i den nya strategin aktualiserar vissa
frågor vad gäller finansiella resurser och stöd, och då inte bara
för de nya medlemsstaterna. En strategi som inte tar upp
de finansiella konsekvenserna blir snart ointressant. EESK
förutsätter att den nya strategin belyser frågan om vilka
resurser som kan komma att ställas till förfogande för genomförandet, och att man särskilt tar upp frågan om stöd till de
nya medlemsländerna.

6.4.
Lagstiftning utgör uppenbarligen ett av verktygen
för att genomföra strategin. Miljö- och hälsofrågor måste
behandlas på EU-, medlemsstats-, region- och kommunnivå. I
meddelandet behandlas dock inte nämnvärt hur befogenheterna skall fördelas. Varje nivås ansvarsområde bör så långt
möjligt preciseras. I detta sammanhang vill EESK uttrycka
sin förhoppning att kommissionen tillskapar en permanent
rådgivande kommitté för strategins utveckling och utvärdering.
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6.5.
Den nya miljö- och hälsostrategin kommer att ställa
höga krav på arrangemang för skilda intressens delaktighet i
planering och genomförande. Ett program liknande detta, med
fokusering de första sex åren på barnen, har hittills inte sjösatts
på EU-nivå. Att barnen är målgrupp ger utrymme för nya
kontaktvägar och för ett breddat informations- och konsultationsarbete.

6.6.
Hur berörda grupper rent praktiskt skall kunna delta i
planerings- och genomförandearbetet är en mycket viktig
fråga. Att vara med och planera är en sak – att delta i det
konkreta genomförandearbetet är något annat. Även om
enskilda organisationer kan ha svårt att spela en aktiv roll i
genomförandet är deras medverkan vid planering, förankring
och uppföljning oerhört väsentlig. Att skapa opinion, stöd och
engagemang på gräsrotsnivå kommer att bli helt nödvändigt,
och här har arbetsmarknadens parter och det organiserade
civila samhällets organisationer en central roll. Detta förutsätter
emellertid att strategin innehåller konkreta och operativa mål.

7. Forskningsinsatser och utvärdering

7.1.
Kommissionen understryker i sitt meddelande vikten
av samordnade forskningsinsatser för att skapa ökad kunskap
om sambanden mellan miljö och hälsa. Det sjätte ramprogrammet för forskning och utveckling innehåller särskilda markeringar för sådan forskning. EESK välkomnar den koppling som
kommissionen gör mellan det konkreta strategiarbetet och
fortsatt forskning. EESK vill emellertid i detta sammanhang
också peka på att betydande forskningsrön redan finns rörande
samband mellan miljö och hälsa. Det gäller därför att ta vara
på den forskning som redan finns, i förening med nya
forskningsinsatser. Det kan låta som en självklarhet, men i
entusiasmen över möjligheter till ny forskning finns en risk att
man glömmer bort att noga ta vara på den forskning som
redan finns.

7.2.
EESK vill särskilt peka på behovet av forskning rörande
hälsorisker till följd av kombinerade miljöfaktorer. I de gångna
decenniernas miljö- och hälsodebatt har fokus oftast varit på
en miljöfaktor i taget, och mer sällan på kombinationer av
miljöfaktorer där samvariationen kan accelerera hälsoriskerna.

7.3.
Det forsknings- och utvecklingsarbete som den nya
handlingsplanen förutsätter kommer också att innebära betydande behov av ytterligare forskare, vilket i sin tur medför
krav på en utökad forskarutbildning. Tillgången på kvalificerad
personal kan bli en akilleshäl för det nya programmet.
EESK förutsätter att denna fråga tas upp i den kommande
handlingsplanen.
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7.4.
I meddelandet betonas vikten av en utvärderingsprocess i samband med att strategin genomförs. EESK välkomnar
att utvärderingen från början integreras i strategin, men
påminner om att detta förutsätter konkreta och mätbara mål
för strategin, mål som samtidigt skulle tjäna som verktyg för
att fastställa strategins mervärde.
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8.3.
EESK uppmanar därför kommissionen att åtgärda
denna brist genom att lägga mer tyngd på den kortfattade
punkten i meddelandet som behandlar arbetsrelaterade hälsofrågor. Denna punkt bör utökas för att täcka hela förhållandet
mellan miljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen inom den
nya strategin och dess prioriteringscykler. Arbetsmarknadens
parter bör delta aktivt redan från början.

7.5.
Den nya strategin och handlingsplanen kommer att
redovisas vid WHO:s europeiska konferens om ”The future for
our children”, i Budapest i juni 2005. EESK välkomnar
möjligheterna till samarbete med WHO när det gäller miljöhälso-frågorna i Europa.
9. Särskilda kommentarer
7.6.
I detta sammanhang vill EESK erinra om att WHO
har en något vidare definition av begreppet miljö än vad
kommissionen ger uttryck för i sitt meddelande. WHO inkluderar socioekonomiska faktorer, fattigdom, brist på infrastrukturer m.m., medan kommissionen fokuserar på kemiska och
biologiska föroreningar.

7.7.
Kommissionens och EU:s fördragsmässiga kompetens
i hälsofrågor har hittills varit begränsad, och återfinns för
närvarande i artiklarna 152 och 174. Förslaget till konstitutionellt fördrag för EU har utvidgat kompetensen till att omfatta
i vid mening gränsöverskridande hälsofrågor. Därmed bör
kommissionen ha den grund som kan behövas för det nya
miljö- och hälsoprogrammet.

8. Arbetsmiljöfrågor i den nya strategin

8.1.
Kommissionen menar att strategin kommer att ge
samverkanseffekter med gemenskapsstrategin för hälsa och
säkerhet på arbetet. Meddelandet innehåller emellertid ingen
analys av hur eller i vilka delar samverkanseffekter kan förutses
eller bli möjliga. EESK ser arbetsrelaterade hälsofrågor som en
självklar del av begreppet miljö och hälsa och rekommenderar
att dessa frågor ges ökad uppmärksamhet i den nya strategin.
I kommissionens meddelande noteras mer i förbigående
kopplingarna till arbetsmiljön och dess problem. Det är
olyckligt, eftersom det skulle kunna ge intrycket att kommissionen rent allmänt inte prioriterar arbetsmiljöfrågorna. Så är
som bekant inte fallet; det finns ett stort särskilt aktionsprogram för frågor rörande arbetsmiljön.

8.2.
EESK understryker att det är genom skydd av hälsa och
säkerhet på arbetsplatsen, förhållandet mellan industrianläggningar och det omgivande territoriet som några av de viktigaste
initiativen inom området för miljöskydd har kunnat uträttas.
Dessa initiativ utgör grunden för alla positiva lagstiftningsresultat i fråga om hälso- och miljöskydd på samhällsnivå.

9.1.
EESK ger sitt starka stöd för uppfattningen att det bör
utformas en tematisk strategi för att förbättra luftkvaliteten.
Programmet för ren luft i Europa, med särskild inriktning på
kvävedioxid och ozon, ger underlag för den översyn av direktiv
1999/30/EG som skall göras före utgången av år 2003. I detta
direktiv fastställs gränsvärden för halten av SO2, NO2, NOX,
bly och partiklar. Ett förslag till nytt direktiv om tungmetaller
och polyaromatiska kolväten väntar på att bli antaget. EESK
rekommenderar att insatserna för att förbättra luftkvaliteten
ges en starkare koppling till andra relevanta kommissionsinitiativ. Vilket mervärde strategin kan ge i detta sammanhang är
inte klarlagt.

9.2.
Behovet av konkreta åtgärder för att skapa bättre
hälsovillkor kommer att variera stort mellan de olika regionerna i ett utvidgat EU. EESK föreslår att man inom ramen för
strategin undersöker vilka regioner som har särskilt stora
problem när det gäller miljö-hälso-risker och därmed behov
av att få en prioriterad behandling inom strategins åtgärdsprogram, eller inom andra relaterade EU-program. Det handlar
här också om att prioritera regioner och projekt som kan
förväntas ge konkreta och kostnadseffektiva resultat.

9.3.
Den nya kemikaliepolitiken kommer att ge nya verktyg
för att identifiera hälsorisker, inte minst när det gäller barn.
EESK vill framhålla angelägenheten av att kommissionen
undersöker på vilket sätt kemikaliepolitiken, förhoppningsvis,
kan utgöra en stödmekanism för strategin om miljö och hälsa.

9.4.
Barn vistas inomhus en mycket stor del av dygnet,
och är därför beroende av att den inre miljön håller en
tillfredsställande nivå (luftföroreningar, buller etc). Samtidigt
förtjänar det att påpekas att flera tänkbara åtgärder för barns
hälsa också inrymmer arbetsmiljöfrågor (t.ex. i barnstugor).
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9.5.
En viktig miljöfaktor för barns hälsa är förekomsten av
tobaksrökning. Kommissionens meddelande berör inte frågan
om tobakens hälsorisker också för barn, även om erfarenhetsbasen i denna fråga får anses betryggande. EESK förordar att
handlingsplanen också tar upp tobakens hälsoeffekter för barn.
9.6.
EESK har tidigare berört behovet av integrerade miljöoch hälsoindikatorer för att mäta de långsiktiga effekterna av
det nya programmet. EESK vill erinra om att ett betydande
utvecklingsarbete pågår rörande indikatorer för hållbar utveckling i vidare mening. En årlig rapportering av vad som sker
inom hållbar utveckling, och inom den sk Lissabon-strategin,
görs inför varje vårtoppmöte inom EU. EESK rekommenderar
att miljö- och hälsofrågorna på motsvarande sätt avrapporteras
årligen, företrädesvis inför Europeiska rådets vårtoppmöten.
9.7.
EESK har likaså tidigare något berört den föreslagna
ordningen med sexårscykler. Vilka argument som talat för just
sexårscykler har inte så tydligt framgått. Å andra sidan spelar
det kanske inte så stor roll vilket antal år man väljer, förutsatt
att planeringen av kommande flerårsperioder kan ske med god
framförhållning, och att införandet av nya prioriteringar inte
innebär en omkastning av arbetet. En långsiktig kontinuitet är
givetvis eftersträvansvärd, med god framförhållning i planeringen.
9.8.
EESK har vad gäller prioriteringarna i fråga om barns
hälsa noterat att frågan om övervikt inte särskilt berörs. I
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flertalet EU-länder har problem med övervikt hos barn ännu
inte någon större omfattning, men utvecklingen förefaller tyda
på att man inom EU får samma problem som man har i
särskilt USA – och börjar få ibland annat Storbritannien. Det
kan ifrågasättas om övervikt är ett miljörelaterat problem eller
inte; det handlar mer om livsstilsval än om miljö. Beroende på
hur vitt man vill tolka begreppet social miljö – som har direkt
samband med övervikt – kan frågan om barns övervikt förtjäna
att tas med i den nya strategin.
10.

EESK:s roll

10.1. Inom EESK finns det omfattande kompetens i miljöoch hälsofrågor. I och med utvidgningen kommer kommittén
rimligtvis också att ha sådan kompetens med avseende på de
nya medlemsstaterna.
10.2. EESK deltar aktivt i samrådsprocessen, som ett inslag
i kommitténs satsning på dessa frågor.
10.3. Kommittén kommer att utnyttja sina specifika informationskanaler för att sprida kännedom om hur det nya
initiativet utvecklas efter lanseringen.
10.4. EESK är beredd att ge sitt aktiva stöd till framtida
insatser på detta område, antingen genom att arrangera
samrådsprocesser med berörda parter eller på andra sätt.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1655/2000 om det finansiella
instrumentet för miljön (Life)”
(KOM(2003) 667 slutlig – 2003/0226 (COD))
(2004/C 80/16)
Den 19 november 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 175.1 i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Den 28 oktober 2003 gav presidiet facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö i uppdrag
att utarbeta detta yttrande.
Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär utsåg Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Lutz
Ribbe till huvudföredragande vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet
den 10 december) och antog följande yttrande med 82 röster för och 1 nedlagd röst.

1. Inledning

—

förordningen helt och hållet anpassas till bestämmelserna
i den nya budgetplanen,

1.1.
I maj 1992 inrättades ett finansiellt instrument för
miljön (Life) genom förordning (EEG) nr 1973/92. Förordningen syftar till att bidra till tillämpningen, utvecklingen och
förbättringen av gemenskapens miljöpolitik och miljölagstiftning.

—

de riktlinjer som definierar vilka områden som prioriteras
inom Life-Miljö skall ses över så att de får en tydligare
koppling till sjätte miljöhandlingsprogammet,

—

det skall göras en tydligare återspegling av hur Life
kompletterar programmen för forskning, strukturfonderna och program med landsbygdsutveckling,

—

man i stället för nuvarande 5 % i framtiden skall avsätta
6 % av budgeten för kompletterande åtgärder.

1.2.
Life I löpte mellan åren 1992 och 1995 och hade en
budget på 400 miljoner EUR (100 miljoner EUR per år). Tack
vare framgångarna genomfördes en andra fas (Life II) genom
förordning (EG) nr 1404/96 under åren 1996 till 1999, med
en total budget på 450 miljoner EUR (112,5 miljoner EUR per
år). Det nu aktuella Life III, som inrättades genom förordning
(EG) nr 1655/2000, löper mellan åren 2000 och 2004.
För denna tidsperiod står 640 miljoner EUR till förfogande
(128 miljoner EUR per år).

1.3.
Eftersom motsvarande förordning inte antogs förrän i
maj 2000 blev Life III försenat med mer än ett halvår.
Denna beklagliga tidsförlust innebar bland annat att den
halvtidsöversyn (1) som genomfördes endast delvis kunde
innefatta avslutade åtgärder inom Life III.

1.4.
Med förslaget till ändring av förordning (EG) nr 1655/
2000 föreslår kommissionen nu att
—

Life III skall utvidgas till att gälla fram till den 31 december
2006, och att anslagen för år 2005 och 2006 totalt skall
uppgå till 317,2 miljoner EUR (158,6 miljoner per år),

(1) KOM(2003) 668 slutlig, 5.11.2003. EESK uppmanades inte av
kommissionen att utarbeta något yttrande om denna rapport.
Kommittén har emellertid studerat halvtidsöversynen noggrant
och tagit hänsyn till resultaten i sina överväganden.

2. Allmänna kommentarer

2.1.
EESK betonade redan i yttrandet om Life III (2) hur
betydelsefullt detta instrument är för gemenskapens miljöpolitik. Både den nyligen framlagda lägesrapporten och revisionsrättens särskilda rapport (3) bekräftar EESK:s ståndpunkt.

2.2.
Kommittén betonar att en del av de brister som
revisionsrätten kritiserar i fråga om förvaltningen av gemenskapsmedlen inte beror på Life utan på EU:s allmänna finansieringsmekanismer. Man kan inte helt utesluta en partiell
dubbelfinansiering så länge GD Miljö inte har uppgifter om
vilka konkreta projekt på medlemsstatsnivå som samfinansieras med EU-medel t.ex. inom ramen för strukturfondernas
operativa program.

(2) EGT C 209, 22.7.1999, s. 14-19.
(3) Särskild rapport nr 11/2003 om det finansiella instrumentet för
miljön (Life).
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2.3.
EU står inför stora utmaningar på miljöpolitikens
område i framtiden:
—

Den hållbara utvecklingen får en allt större betydelse,
även i samband med Lissabonprocessen.

—

I och med de tio nya medlemsstaternas inträde får EU
samt de nya och de gamla medlemsstaterna många nya
uppgifter.

—

Kravet på att uppfylla internationella förpliktelser (bl.a.
Kyotoprotokollet) skapar behov av en innovativ utveckling som Life redan har lämnat många positiva bidrag
till, ofta tillsammans med företag och grupper i det
organiserade civila samhället.

2.4.
För att EU skall kunna möta dessa utmaningar är det
viktigt att unionen behåller möjligheten att kontinuerligt
utveckla och genomföra sina miljöpolitiska ansträngningar
med ett eget miljöfinansieringsinstrument, även om detta är
relativt begränsat.
2.5.
Av detta skäl måste allt göras för att undvika att
fortsättningen av Life försenas när tidsperioden löper ut i slutet
av 2004. Kommittén anser att de förseningar som inträffade
år 2000 inte får upprepas.
2.6.
De kommande valen till Europaparlamentet och skiftet
i kommissionen i slutet av 2004 kan emellertid leda till
förseningar i utarbetandet av Life IV. Samtidigt finns det ännu
för få erfarenheter av Life III som skulle kunna tas tillvara i en
målinriktad omarbetning av programmet. Eftersom en ny
räkenskapsperiod för gemenskapen börjar efter år 2006 är det
enligt kommitténs mening motiverat att stödja kommissionens
förslag att förlänga löptiden för Life III till den 31 december
2006. På så sätt kan man säkerställa kontinuiteten och utnyttja
år 2005 till att utveckla ett omarbetat koncept för Life IV.
2.7.
EESK konstaterar att de uppgifter som tilldelats Life
med tiden har blivit ytterst talrika och fortfarande ökar. Det är
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ett viktigt tecken på att det inom gemenskapen fortfarande
finns miljöpolitiska brister som måste åtgärdas. Detta kan EU
bidra till genom Life. Med hänsyn till att de medel som avsatts
för Life är så begränsade anser kommittén dock att det måste
ske en koncentration i fråga om uppgifterna.
2.8.
När man senare ser över inriktningen av Life bör man
också ta ställning till den framtida löptiden för Lifeprogrammets perioder. Life I och II löpte över fyra år, medan Life III på
grund av förseningar i början löpte i fem år. EESK anser att
man bör överväga en koppling till löptiderna för miljöhandlingsprogrammen som skall stödja ekologins bidrag till en
hållbar utveckling.
2.9.
Kommittén vill gärna utbyta åsikter om den framtida
utformningen av Life med kommissionen. EESK anser att en
intensiv samrådsprocess med det civila samhället då Life IV
utarbetas skulle vara till stor hjälp för att göra detta utmärkta
och nyttiga program ännu effektivare i framtiden.
3. Särskilda kommentarer
3.1.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkomnar och stöder förslaget till förordning. Att ännu en gång
försena Life-programmet eller till och med ge upp instrumentet
skulle vara en ödesdiger miljöpolitisk signal.
3.2.
Kommittén välkomnar särskilt höjningen av budgeten
för kompletterande åtgärder från 5 till 6 %. Om Life har haft
svagheter hittills har dessa säkert också funnits i fråga om
att informera om programmens framgångar. Här kan den
föreslagna höjningen ge positiva signaler.
3.3.
Med tanke på att Life får många nya uppgifter i
samband med utvidgningen anser EESK att budgeten på
317,2 miljoner euro närmast kan sägas vara blygsam. De
budgetansvariga organen i gemenskapen borde snarast ange
hur stora medel Life IV kan komma att disponera.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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C 80/59

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Rådets förordning om
fastställande av stödbeloppen för utsädessektorn för regleringsåret 2004/2005”
(KOM(2003) 552 slutlig – 2003/0212 (CNS))
(2004/C 80/17)
Den 7 oktober 2003 beslutade rådet att i enlighet med artiklarna 36 och 37 i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förordning.
Den 23 september 2003 gav Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs presidium facksektionen
för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö i uppdrag att bereda ärendet.
Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär utsåg Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Gilbert Bros till huvudföredragande vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003
(sammanträdet den 10 december) och antog följande yttrande med 63 röster för och 3 nedlagda röster.

1. Inledning

3. Allmänna synpunkter

1.1.
Europeiska gemenskapernas råd inrättade den 26 oktober 1971 en gemensam organisation av marknaden för
utsäde (förordning (EEG) nr 2358/71) (1). Denna gemensamma
organisation av marknaden ger bland annat möjlighet att
ge produktionsstöd för visst utsäde i förhållande till dess
produktionsegenskaper.

3.1.
Utsädessektorn är mycket viktig för jordbruket eftersom den gör det möjligt att garantera regelbundenhet och
kvalitet i den framtida växtproduktionen. Därför vill kommittén fästa kommissionens uppmärksamhet på riskerna med
att avskaffa produktionsstödet för utsäde, med tanke på vad
utsädet kostar. Vissa växter kan produceras främst med hjälp
av importerat utsäde, och man kan inte garantera att sådant
utsäde uppfyller samma produktions- och kontrollkrav som
inom EU. Dessa farhågor motiveras i skäl 2 i kommissionens
förslag.

1.2.
När stödbeloppet fastställs söker man dels säkerställa
gemenskapens försörjning i förhållande till priserna på marknaderna i tredjeland, dels garantera utsädesproducenterna en
skälig inkomst.

1.3.
Inom ramen för reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, och i enlighet med förordning (EG) nr 1782/
2003 av den 29 september 2003 (2), artikel 37 och bilaga VI,
beräknas stödbeloppet under systemet med samlat gårdsstöd.
Medlemsstaterna har dock rätt (enligt artikel 70) att inte
tillämpa systemet med samlat gårdsstöd för en eller flera sorter
som finns förtecknade i bilaga XI. Detta nya system bör
tillämpas senast under regleringsåret 2005/2006.

3.2.
Risken är att reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken för utsädessektorns del medför en allvarlig snedvridning av konkurrensen mellan jordbrukare och mellan medlemsstater.

3.3.
Eftersom medlemsstaterna fritt kan välja huruvida de
vill tillämpa systemet med samlat gårdsstöd på de sorter som
berörs av den gemensamma organisationen av marknaden för
utsäde kommer stödet att bli olika stort i olika medlemsstater.
Dessa skillnader skulle kunna få negativa effekter för vissa
sektorer, när det gäller utsädessorter med liten volym som lätt
kan bli föremål för handel mellan länder.

2. Kommissionens förslag

2.1.
Kommissionen föreslår att tillämpningen av artikel 3 i
förordning (EEG) nr 2358/71 förlängs till och med regleringsåret 2004/2005 och att produktionsstödsbeloppet förblir
detsamma, mot bakgrund av marknadssituationen i EU.

(1) EGT L 246, 5.11.1971, s. 1–5.
(2) EUT L 270, 21.10.2003, s. 1–69.

3.3.1. Produktionen av utsäde av köksväxter och rovor
uppbär inget gemenskapsstöd under det nuvarande systemet.
Eftersom denna produktion sker i regioner med åkergrödor
beklagar kommittén att kommissionen inte har beaktat risken
för att tillämpningen av det nya systemet med samlat gårdsstöd
leder till snedvridning av konkurrensen. Kommissionen skulle
ha kunnat utesluta stödberättigande för produktion av dessa
utsädessorter genom att lägga till dem i förteckningen över
undantag i artikel 51 i förordning (EG) nr 1782/2003. För att
undvika snedvridning av konkurrensen föreslår EESK att
medlemsstaterna antar en enhetlig ståndpunkt inom ramen för
tillämpningsföreskrifterna.
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4. Särskilda synpunkter
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5. Slutsatser
5.1.
Kommittén har tagit del av kommissionens förslag om
att förlänga systemet för produktionsstöd till utsäde (artikel 3
i förordning (EEG) nr 2358/71) till och med regleringsåret
2004/2005.

4.1.
Utvecklingen av miljövänligt jordbruk (blandning av
olika grödor och motverkan av erosion) och växthälsorelaterade åtgärder (fällor för nematodlarver) har lett till större
efterfrågan på arterna Brassica napus och Sinapis alba, och
importen av dessa arter har ökat eftersom det saknas produktionsstöd. Därför begär kommittén att dessa arter skall föras
in i bilagan till förslaget till förordningen.

5.2.
EESK vill förmedla sina synpunkter till rådet och övriga
berörda institutioner dels för att varna för riskerna för
snedvridning av konkurrensen när förordning (EG) nr 1782/
2003 tillämpas på de utsädessorter som omfattas av förordning
(EEG) nr 2358/71 och på utsäde av köksväxter och rovor, dels
för att rekommendera att två arter (Brassica napus och Sinapis
alba) införlivas i systemet för produktionsstöd till utsäde.

Bryssel den 10 december 2003.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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C 80/61

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om ändring av direktivet om ett system för handel med utsläppsrätter för
växthusgaser inom gemenskapen, i överensstämmelse med Kyotoprotokollets projektmekanismer”
(KOM(2003) 403 slutlig – 2003/0173 (COD))
(2004/C 80/18)
Den 1 september 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 175.1 i EG-fördraget rådfråga Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som svarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 13 november 2003. Föredragande var An Le Nouail Marlière.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 11 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén enhälligt följande yttrande.

1. Inledning
1.1.
Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) undertecknades av 154 länder vid världstoppmötet i Rio i juni 1992. Den trädde i kraft den 21 mars 1994
och utgör en samlad insats för att stoppa den globala
uppvärmningen till följd av klimatförändringar som beror på
mänsklig verksamhet (antropogena förändringar). Konventionens slutmål är att ”koncentrationen av växthusgaser i atmosfären skall stabiliseras på en nivå som förhindrar farlig antropogen inverkan på klimatsystemet. Denna nivå bör uppnås inom
en tidsram som är tillräcklig för att säkerställa att ekosystemen
naturligt kan anpassa sig till klimatförändringarna och att
livsmedelsproduktionen inte hotas samt att den ekonomiska
utvecklingen kan fortsätta på hållbar grund” (1).
1.2.
Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar antogs vid den tredje partskonferensen i Kyoto,
Japan, i december 1997. Hittills har 119 länder, som står för
44,2 % av koldioxidutsläppen – inklusive EU och dess
medlemsstater samt flertalet anslutande länder, ratificerat
protokollet.
1.3.
För att Kyotoprotokollet skall träda i kraft krävs att det
ratificeras av minst 55 länder som år 1990 tillsammans svarade
för mer än 55 % av koldioxidutsläppen i industriländerna. USA
valde 2001 att stå utanför protokollet. Ändå ökar landets
utsläpp och motsvarar 25 % av de totala utsläppen i världen.
Trots alla ansträngningar för att uppnå denna målsättning före
toppmötet i Johannesburg i augusti 2002 har protokollet
fortfarande inte trätt i kraft.
1.4.
EU har åtagit sig att under perioden 2008-2012 minska
utsläppen av växthusgaser med 8 % jämfört med 1990 års
nivå. De sammanlagda utsläppen av växthusgaser i EU förväntas dock minska med endast 4,7 % från år 1990 till år 2010,

(1) Artikel 2 i FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

förutsatt att de nuvarande åtgärderna antas och genomförs.
Detta innebär att 3,3 % fortfarande kvarstår till målet om en
minskning på 8 %. Om EU skall kunna uppnå det mål som
fastställdes i Kyoto krävs konkreta åtgärder och nya strategier.
EU:s medlemsstater antog i juni 1998 avtalet om hur utsläppsminskningarna ska fördelas, där de enades om en intern
omfördelning av EU:s samlade skyldighet att minska utsläppen
med 8 %. Europeiska unionen ratificerade Kyotoprotokollet
vid rådets möte den 4 mars 2002, i enlighet med rådets beslut
2002/358/EG (2). Medlemsstaterna avslutade ratificeringsprocessen den 31 maj 2002.

1.5.
För att understödja och förenkla genomförandet av
åtagandena om utsläppsminskningar skapades så kallade
flexibla mekanismer som skulle bidra till att utsläppen kunde
minskas på ett kostnadseffektivt sätt. Dessa flexibla mekanismer består av handel med utsläppsrätter, gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling (som uppmuntrar
till hållbar utveckling och samarbete mellan industriländerna
och utvecklingsländerna).

1.6.
Även om de tre flexibla mekanismerna inte kommer
att kunna genomföras på internationell nivå förrän Kyotoprotokollet har trätt i kraft, gör EU framsteg med sitt interna
system för handel med utsläppsrätter, som man börjar tillämpa
i januari 2005 (3).

(2) Beslut 2002/358/EG av den 25 april 2002 om godkännande, på
Europeiska gemenskapens vägnar, av Kyotoprotokollet till Förenta
nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta, EGT
L 130, 15.5.2002, s. 1, som omfattar protokollet och bilagorna.
Europaparlamentets betänkande A5-0025/2002 om rådets förslag
beträffande ovannämnda beslut.
(3) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den
13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för
växthusgas inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv
96/61/EG, EUT L 275, 25.10.2003, s. 32–46.
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1.7.
Detta förslag kompletterar direktivet ”i överensstämmelse med Kyotoprotokollets projektmekanismer”, dvs. de två
andra flexibla mekanismerna utöver handeln med utsläppsrätter som syftar till att minska kostnaderna och de makroekonomiska följderna av att protokollet genomförs.

1.8.
Genom Kyotoprotokollet tillåts industriländerna att
använda tillgodohavanden som uppkommit genom de s.k.
projektbaserade mekanismerna i Kyotoprotokollet, nämligen
gemensamt genomförande (för projekt i industriländerna) och
mekanismen för ren utveckling (för projekt i utvecklingsländerna), för att delvis uppfylla sina mål för minskade utsläpp.
Tillgodohavanden uppkommer endast om de utsläppsminskningar som uppnåtts genom projektet inte skulle ha uppnåtts
utan denna verksamhet (miljömässig additionalitet). Projekt
inom ramen för dessa mekanismer skall huvudsakligen handhas av den privata sektorn. Mekanismen för ren utveckling har
som dubbelt syfte att bidra till slutmålet i FN:s ramkonvention
om klimatförändringar och att hjälpa utvecklingsländerna att
uppnå en hållbar utveckling. Mekanismen för ren utveckling
kommer att övervakas av ett verkställande organ, som inrättades vid den sjunde partskonferensen.

1.9.
Redan nu, innan Kyotoprotokollet har trätt i kraft,
kan projektbaserade aktiviteter väljas ut inom ramen för
mekanismen för ren utveckling och generera tillgodohavanden.
Dessa tillgodohavanden kommer att ha ett värde eftersom
staterna kan köpa dem för att uppfylla sina mål enligt
Kyotoprotokollet, och företag kan använda dem för att till
lägre kostnader uppfylla sin nationella skyldighet att minska
utsläppen. Detta gör mekanismen för ren utveckling till ett
ekonomiskt incitament för att miljöinrikta utländska direktinvesteringar. Med hänsyn till det krav på miljömässig additionalitet som ställs i Kyotoprotokollet väntas mekanismen för ren
utveckling bli ett bra verktyg för att överföra ren och modern
teknik till utvecklingsländerna samtidigt som den medför
verkliga utvecklingsvinster.

1.10. I kommissionens förslag tar man hänsyn till att
parterna till Kyotoprotokollet är skyldiga att uppnå en betydande del av sina Kyotomål genom utsläppsminskningar inom
Europeiska unionen. Användningen av de flexibla Kyotomekanismerna är således ett komplement till de ansträngningar
inom de egna länderna som regleras i avtalet om hur avtalsminskningarna ska fördelas, med differentierade åtaganden för
EU-medlemsstaterna och de anslutande länderna. I förslaget
föreskrivs därför att det skall göras en översyn i det skede då
tillgodohavanden från projekt för gemensamt genomförande
och ren utveckling motsvarande 6 % av de totala mängderna
utsläppsrätter som tilldelats för handelsperioden 2008–2012
räknas in i systemet för handel med utsläppsrätter. Om och
när denna översyn inleds kommer man med hjälp av den
att överväga om det skall sättas en gräns för det antal
tillgodohavanden som kan omvandlas under återstoden av
handelsperioden.
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2. Allmänna kommentarer

2.1.
EESK stöder villkorslöst ratificeringen och genomförandet av Kyotoprotokollet. Som kommittén redan tidigare
framhållit välkomnar man utkastet till direktiv om handel med
utsläppsrätter för växthusgaser och konstaterar följande: ”De
nationella åtaganden som genom Kyotoprotokollet görs för
att minska utsläppen av växthusgaser innebär kostnader och
påverkar ekonomi och sysselsättning. Direktivet är ett utmärkt
hjälpmedel för att minimera dessa effekter inom EU, och
direkt handel med utsläppsrätter mellan medlemsstater är en
möjlighet som ryms inom ramen för Kyotoprotokollet” (1).
EESK understryker också ”hur viktigt det är att Europeiska
unionen moderniserar övervakningsmekanismen för utsläpp
av växthusgaser inom gemenskapen och att Kyotoprotokollet
genomförs. Detta är en förutsättning för att aktivt kunna verka
för en uppslutning kring och ratificering av Kyotoprotokollet
inom ramen för det alleuropeiska samarbetet på miljöområdet” (2).

2.2.
Kommittén är oroad över att FN:s ramkonvention om
klimatförändringen och i synnerhet Kyotoprotokollet över
lag genomförs mycket långsamt, eftersom drastiska åtgärder
behövs på grund av att vår planets termiska tröghet gör att det
kommer att dröja årtionden innan uppvärmningen har kunnat
stoppas i avsevärd grad.

2.3.
Kyotoprotokollet har ännu inte trätt i kraft, vilket
innebär att olika länder inför olika system för dess genomförande. Dessa system omfattar olika metoder för övervakning,
rapportering, kontroll och handel. Trots att ratificeringen har
försenats har åtaganden dock gjorts av olika länder. EU:s
medlemsstater följer ett gemensamt system som är en motsvarar Kyotoprotokollet.

2.4.
EESK stöder kommissionens initiativ och uppmanar de
viktigaste globala aktörerna att ratificera Kyotoprotokollet.

2.5.
EESK anser att det bör vara möjligt att omvandla
tillgodohavanden till utsläppsrätter under perioden
2005–2007. Detta skulle vara en positiv signal och kunna
främja utvecklingen av framtida projekt som skulle medföra
avsevärda miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar.

(1) EESK:s yttrande 680/2002 av den 29 maj 2002 om ”Förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv om ett system för handel
med utsläppsrätter för växthusgas inom gemenskapen och om
ändring av rådets direktiv 96/61/EG” (KOM(2001) 581 slutlig –
2001/0245 (COD)), EGT C 221, 17.9.2002, s. 27–30.
(2) EESK:s yttrande 931/2003 av den 16 juli 2003 om ”Förslag till
Europaparlamentets och rådets beslut om en övervakningsmekanism för utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och genomförande av Kyotoprotokollet” (KOM(2003) 51 slutlig – 2003/
0029 (COD)), EUT C 234, 30.9.2003, s. 51.
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2.6.
Kommittén anser att kommissionen bör förklara begreppen gemensamt genomförande och mekanismen för ren
utveckling på ett bättre sätt för de berörda aktörerna och ger
dem tydlig information om olika möjligheter och gränsdragningar (i synnerhet för de sektorer som kommer att genomföra
mekanismerna och projekten). Kommittén anser att det inte
räcker med de åtgärder som vidtagits av medlemsstaterna.
Skälen och definitionerna tillsammans med den omfattande
användningen av förkortningar gör texten otydlig (oklart vad
man syftar på samt vilka aktörer och länder som avses).
2.7.
Kommissionen bör standardisera sin terminologi, till
exempel ”mise en œuvre conjointe”/”application conjointe”
(AC) och MOC/MC i de franska versionerna (1).
2.8.
EESK understöder att man använder tillgodohavanden
som uppkommit genom mekanismerna för gemensamt genomförande i anslutning till projekt i industriländer och länder
med övergångsekonomi samt genom mekanismen för ren
utveckling i anslutning till projekt i utvecklingsländer, som
instrument för att påskynda den tekniska utveckling som skall
minska koldioxidutsläppen och gynna både utvecklingsländerna och industriländerna.
2.9.
När det gäller samstämmigheten i de gemenskapspolitiska åtgärderna noterar kommittén kommissionens förslag
om en handlingsplan med inriktning på klimatförändringar
inom ramen för utvecklingssamarbetet samt bidraget från
femte ramprogrammet för forskning (2).
2.10. Kommittén befarar dock att Kyotomekanismerna kan
komma att leda till att koldioxidutsläppen minskar endast på
kort sikt, vilket inte är förenligt med en hållbar utveckling på
lång sikt.
2.10.1. I detta sammanhang är det mycket viktigt att
undersöka energieffektiviteten i minst lika hög grad som
användningen av olika energikällor och diversifieringen av
försörjningssystemen.
2.10.2. En ökad användning av naturgas (CH4) vid produktionen av elektricitet skulle vara en ekonomiskt attraktiv metod
att minska koldioxidutsläppen. Liksom råolja skulle också
naturgas kunna användas för att producera bränsle för transportsektorn. Enligt de uppgifter som vi i dag har tillgång till är
de kända reserverna av dessa energikällor dock mer begränsade
än andra potentiella källor för produktion av elektricitet,
till exempel kol, kärnkraft och till och med de förnybara
energikällorna.

(1) KOM(2003) 85, KOM(2003) 403 och MEMO/03/154.
(2) Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet
”Klimatförändringar inom ramen för utvecklingssamarbetet”,
KOM(2003) 85 slutlig, bilaga I: Handlingsplan och bilaga VI:
Projekt av betydelse för klimatförändringar som finansieras inom
ramen för femte ramprogrammet för forskning.
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2.10.3. Den dag man inte längre har tillgång till råolja och
naturgas kommer dessa energikällor att ersättas med vätgas.
För att producera vätgas (till exempel genom elektrolys)
behöver man dock dubbelt så mycket primärenergi som den
energi man vinner genom att använda vätgasen. Följden
av detta skulle bli ett ännu större energiproblem – och
klimatproblem – än i dag.

2.10.4. När man använder naturgas bör man dessutom
noggrant undersöka de förluster som uppstår i samband
med utvinningen, transporten och användningen, eftersom
naturgasens inverkan på klimatet är 30 gånger större än
koldioxidens inverkan.

3. Särskilda kommentarer

Artikel 11a. 2

3.1.
EESK konstaterar att Kyotoprotokollet begränsar de
tillgodohavanden som uppkommit genom projekt i anslutning
till gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling och som används i handeln med utsläppsrätter, eftersom
projekten i anslutning till gemensamt genomförande och
mekanismen för ren utveckling inte kan ersätta utan endast
komplettera de nationella åtgärderna. Kommittén uppmanar
emellertid kommissionen att beakta följande:
—

Komplexiteten hos och det långsamma genomförandet
av Kyotoprotokollet (1997) och Marrakechavtalen (2001)
(sjunde partskonferensen), som utarbetades i anslutning
till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar och som antogs i Rio år 1992.

—

Den aktuella bristen på tillgängliga projekt och den
långsamma processen för godkännande av projekt.

—

Behovet av att göra dessa flexibla instrument till ett
incitament för att påskynda den tekniska utvecklingen
och rättvisa tekniköverföringar.

—

Kyotoprotokollets minimala bidrag till minskningen av
utsläppen av växthusgaser (3 % av de insatser som krävs
för att stoppa uppvärmningen).

—

De föreslagna direktivens varaktighet, om man bortser
från de förhandlingar om senare åtagandeperioder enligt
Kyotoprotokollet som man planerar att inleda år 2005.

—

Samstämmighet med det europeiska klimatförändringsprogrammet och det sjätte miljöhandlingsprogrammet,
vilka främjar utsläppsminskningar.
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Läsbarheten och budskapet till potentiella aktörer (offentliga eller privata) samt behovet av ett klart och positivt
budskap med tanke på tredje länders ratificering av
Kyotoprotokollet.

—

Medlemsstaternas varierande engagemang i Kyotoprotokollet.

—

Ett avtal om hur avtalsminskningarna skall fördelas
mellan EU:s medlemsstater som även omfattar de anslutande länderna.
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lokala förhållandena, till den grad att det inte existerar någon
internationell konvention om skogar.
Artikel 11b. 5
3.4.
Även om man i punkten betonar överensstämmelse
med artiklarna 6 och 12 i Kyotoprotokollet, som är vagt
formulerade beträffande denna fråga, föreslår kommittén att
man ändrar meningen enligt följande: ”överföring av miljöskonande teknik och kunskap anpassad till utvecklingsländerna
och länder med övergångsekonomi” och definierar ”miljöskonande teknik och kunskap”.

Artikel 11a. 3
3.2.
Utan att ifrågasätta Kyotoprotokollet betonar kommittén att fördröjningarna i samband med genomförandet av
Kyotoprotokollet samt de förhandlingar som inleds år 2005
om åtagandeperioden efter 2012 innebär att markanvändning,
förändrad markanvändning och skogsbruk inte systematiskt
bör uteslutas från den projektbaserade mekanismens tillämpningsområde. Unionen bör vara beredd att genomföra avtalet
om hur tillgodohavanden från markanvändning, förändrad
markanvändning och skogsbruk skall hanteras, vilket förväntas
antas under den nionde partskonferensen (i Milano i december 2003).
3.3.
Den tidsrelaterade aspekt som behandlas i Kyotoprotokollet väcker fortfarande frågor beträffande nationell suveränitet, markanvändning och hållbar förvaltning anpassad till de

Artikel 21 – Ändring av punkt 3 (punkt 7 b i förslaget)
3.5.
Utöver att ”kommissionen skall organisera informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna avseende utvecklingen av frågor rörande tilldelning,
omvandling av ERU [utsläppsminskningsenheter] och CER
[certifierade utsläppsminskningar] för användning i gemenskapssystemet, förandet av register, rapportering, kontroll och
efterlevnad”, vore det lämpligt att i enlighet med Århuskonventionen (1998) informera icke-statliga organisationer som ”skall
anses ha ett sådant intresse”, arbetsmarknadens parter och
allmänheten i stort om allmänhetens möjligheter att delta i
beslutsprocessen och möjligheterna till rättslig prövning i
miljöärenden. Dessutom bör kommissionen lägga fram en
återkommande rapport för Europaparlamentet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Bryssel den 11 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning
om ändring av förordning (EEG) nr 2075/92 om den gemensamma organisationen av marknaden
för råtobak”
(KOM(2003) 633 slutlig – 2003/0251 (CNS))
(2004/C 80/19)
Den 31 oktober 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 37 i EG-fördraget rådfråga Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Den 28 oktober 2003 gav kommitténs presidium facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och
miljö i uppdrag att utarbeta ett yttrande i ärendet.
Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär utsåg Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Fernando Moraleda Quilez till huvudföredragande vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december
2003 (sammanträdet den 10 december) och antog följande yttrande med 69 röster för, 2 röster emot och
4 nedlagda röster.

1. Inledning

1.1.
Detta förslag till rådets förordning syftar till att fastställa hur stor andel av bidraget för skörden 2004 som skall
avsättas till finansiering av Gemenskapens tobaksfond. Reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för
råtobak, som också omfattar Gemenskapens tobaksfond, håller
för närvarande på att utarbetas. Eftersom de nya bestämmelserna inte kommer att börja tillämpas före 2005 är det nödvändigt
att fastställa hur stor procentsats som skall avsättas för 2004.
Kommissionen har valt att under övergångsperioden behålla
denna procentsats på samma nivå som 2003.

2. Allmänna kommentarer
2.1.
Eftersom Gemenskapens tobaksfond finansieras
genom att en del av bidraget till producenterna avsätts till
fonden innebär en ökning av denna andel en minskning av
producentbidraget. Med hänsyn till den omvandling som
tobakssektorn genomgår förefaller kommissionens förslag
rimligt, särskilt som en procentsats på 3 % är tillräcklig för att
täcka det beräknade utnyttjandet av fonden.
3. Slutsats
3.1.
Med hänsyn till situationen inom tobakssektorn ställer
sig kommittén positiv till kommissionens förslag att behålla
samma procentsats för nästa regleringsår.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande rån Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om tjänster i
allmänhetens intresse”
(KOM(2003) 270 slutlig)
(2004/C 80/20)
Den 22 maj 2003 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om tjänster i allmänhetens intresse”.
Facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat för kommitténs
beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 24 november 2003. Föredragande var Bernardo Hernández
Bataller och medföredragande Raymond Hencks.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 11 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 72 röster för 7 emot och 6
nedlagda röster.

1. Inledning

1.1.
Vad som avses med ”tjänster i allmänhetens intresse”
varierar inom Europeiska unionen och begreppen är inte
identiska i de germanska, nordiska, latinska och anglosaxiska
länderna. I några medlemsstater saknas själva begreppet allmänna tjänster. Det finns dock ganska likartade idéer och
snarlika förhållanden som avspeglar värderingar som delas av
alla EU-länder. (I t.ex. Nederländerna talar man om ”beheer
van diensten”, i Italien om ”gestione di pubblica utilità”, i
Storbritannien om ”public utilities”; i Tyskland om ”Daseinsvorsorge” och i Frankrike om ”service public”) (1).

—

1.2.2. I dessa meddelanden tar kommissionen upp huvudsakligen fyra mål:
—

Att garantera att tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
fungerar effektivt.

—

Att säkerställa att beteckningen tjänster av allmänt ekonomiskt intresse används korrekt.

—

Att säkerställa att det inte inträffar störningar på konkurrensutsatta marknader som inte utför offentliga tjänster.

Tjänster i allmänhetens intresse: Tjänster, utförda på
affärsmässiga eller icke-affärsmässiga grunder, som offentliga myndigheter anser ligger i allmänhetens intresse,
och som därför omfattas av särskilda förpliktelser.

—

Att garantera att alla medborgare har tillgång till grundläggande tjänster.

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse: Dessa tjänster är
sådana som utförs på affärsmässiga grunder men som
bedöms ligga i allmänhetens intresse enligt särskilda
kriterier (2), och som därför omfattas av särskilda förpliktelser från medlemsstaternas sida. Det gäller särskilt
samhällsomfattande tjänster som rör telekommunikationer, energi och post.

1.3.
I gemenskapsrätten anges förfaranden och principer
som måste följas, särskilt principerna om öppenhet, ickediskriminering och proportionalitet, och den reser inga hinder
för att införa och utföra tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse på ett effektivt sätt. Eftersom rådet inte har antagit
några särskilda bestämmelser har medlemsstaterna långtgående befogenheter att definiera sina tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och deras funktionssätt, däribland vilka offentliga stöd som kan komma att behövas.

1.2.
Begreppet ”tjänster i allmänhetens intresse” och dess
innehåll har definierats i en rad gemenskapsdokument, men
har ännu inte konsoliderats. Definitionen är i huvudsak
gällande än i dag och innebär följande:

—

1.2.1. Kommissionen har i sina meddelanden från 1996 (3)
och 2000 (4) om tjänster i allmänhetens intresse i Europa
framhävt betydelsen av dessa tjänster och att de ligger till
grund för den europeiska samhällsmodellen. Det säger något
om denna modells breda förankring att EU vid WTO-förhandlingarna i Cancún (10–15 september 2003) uteslöt utbildning,
hälso- och sjukvård och kultur just för att slå vakt om
allmänintresset.

(1) EGT C 368, 20.12.1999, punkt 1.1.
(2) EGT C 241, 7.10.2002, punkt 1.1.

(3) EGT C 281, 26.9.1996.
(4) EGT C 17, 19.1.2001.
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Det finns dock en bristande överensstämmelse i fördragen
mellan hur man i konkurrensrätten som den tillämpas i
praktiken betraktar tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
som undantag från artikel 86.2 och följande artiklar, och det
positiva erkännandet av dessa tjänster i artikel 16, som inte
utgör en rättslig grund.

Både politiken för statligt stöd och politiken för social och
territoriell sammanhållning utnyttjas för att motverka brister
på marknaden, även om stödpolitiken är utformad för att
undvika snedvridning av marknaden och den sistnämnda
politiken har som mål att främja och stärka den sociala och
territoriella sammanhållningen.
36 (1)

i stadgan om de grundläggande rättigheterna
I artikel
erkänns och respekteras tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse för att främja social och territoriell sammanhållning. Dessutom innebär tillgång till dessa tjänster i regel att en
annan grundläggande rättighet stärks, till exempel fri rörlighet
för personer vid transporttjänster eller rätten till integritet och
uppgiftsskydd vid posttjänster.

1.4.
Efter en begäran från Europeiska rådet i Nice i december 2000 lade kommissionen fram en rapport om tjänster i
allmänhetens intresse till Europeiska rådet i Laeken i december 2001 (2). Kommissionen angav i denna rapport att den
för att öka rättssäkerheten när det gäller ersättning för
tillhandahållande av offentliga tjänster har för avsikt att inrätta
ett gemenskapsramverk för statligt stöd till företag som har till
uppgift att utföra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och
för att göra en utvärdering av deras effektivitet.

1.4.1. Kommissionen har historiskt sett bedömt att den
ersättning som en stat betalar till företag som utför en tjänst
av allmänt ekonomiskt intresse inte utgör statligt stöd så länge
ersättningen begränsar sig till att täcka den faktiska kostnad
som uppstår genom förpliktelsen att tillhandahålla dessa
tjänster.
1.4.2. Förstainstansrätten fann i sina beslut i FFSA-målet (3)
av den 27 februari 1997 och i målet Radiotelevisão Portuguesa
av den 10 maj 2000 (4) att ersättning för den faktiska
kostnaden för att uppfylla förpliktelsen att tillhandahålla
offentliga tjänster utgör statligt stöd i enlighet med artikel 87.1
i fördraget, även om beloppet inte överstiger kostnaden för att
utföra de offentliga tjänsterna.

(1) I artikel 36 i stadgan anges följande: ”Unionen skall för att främja
social och territoriell sammanhållning i unionen erkänna och
respektera den tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
som föreskrivs i nationell lagstiftning och praxis i enlighet med
Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.”
(2) KOM(2001) 598 slutlig.
(3) Mål T-106/95; beslutet bekräftades av EG-domstolens dom av
den 25 mars 1998 (mål C-174/97).
(4) Mål T-46/97.
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1.4.3. I sitt beslut i Ferring-målet (5) av den 22 november
2000 konstaterade EG-domstolen att ersättning som beviljas
av stater och som inte överstiger den kostnad som tillhandahållandet av de offentliga tjänsterna för med sig inte utgör en
fördel för de företag som uppbär ersättningen. Den utgör
således inte ett statligt stöd, men domstolen framhåller dock
att ersättning som överstiger den kostnad som förpliktelsen att
tillhandahålla de offentliga tjänsterna för med sig kan utgöra
ett statligt stöd, som är förbjudet enligt artikel 86 i fördraget.

1.4.4. EG-domstolen avgav under sin plenarsession sin dom
den 24 juli 2003 (6), som ändrar rättspraxis (7) och anger att
vissa krav till fullo måste uppfyllas för att utesluta sådana
offentliga subventioner (ersättning/kompensation) från tillämpningsområdet i artikel 87.1 i EG-fördraget:

—

Det utvalda företaget skall verkligen ha fått i uppdrag att
utföra allmännyttiga tjänster och dessa tjänster skall vara
klart definierade.

—

Kriterierna för beräkning av ersättningen skall ha fastställts i förväg på ett objektivt och öppet sätt.

—

Ersättningen får inte överskrida det belopp som krävs för
att täcka hela eller delar av kostnaderna för att utföra de
allmännyttiga tjänsterna, med hänsyn till de intäkter som
tjänsterna ger och en rimlig vinst.

—

Ersättningen skall, i de fall kontrakt tilldelas utan offentlig
upphandling, beräknas utifrån en analys av de kostnader
som ett välskött och för ändamålet välutrustat medelstort
företag skulle ha haft för att fullgöra dessa förpliktelser,
samtidigt som man skall väga in intäkterna och en rimlig
vinst från utförandet av tjänsterna.

(5) Mål C-53/00.
(6) Mål C-280/00 Altmark Trans GMBH. Slutsatser framlagda av
generaladvokat Leger den 19 mars 2002.
(7) Mål C-53, dom av den 22 november 2001. Särskilt kritiska
synpunkter lades fram av generaladvokat Leger i slutsatserna till
mål C-280/00, särskilt i punkterna 58–61, 76–82 och 87–89.
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2. Grönbok om tjänster i allmänhetens intresse

—

omfattningen av eventuella gemenskapsåtgärder som till
fullo respekterar subsidiaritets-principen i sitt förverkligande av fördraget och tilldelning till gemenskapen av
ytterligare rättsliga befogenheter,

2.1.
Grönboken består av fem huvudavsnitt samt en inledning och praktiska slutsatser. I den första delen redovisas
bakgrunden, i den andra diskuteras omfattningen av gemenskapens åtgärder inom området tjänster i allmänhetens intresse, i
den tredje redovisas en rad aspekter rörande ett eventuellt
gemensamt begrepp för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse mot bakgrund av befintlig sektorsspecifik lagstiftning, i den
fjärde diskuteras frågor rörande organisationen, finansieringen
och utvärderingen av tjänster i allmänhetens intresse och i den
femte berörs den internationella dimensionen hos tjänster i
allmänhetens intresse. Grönboken har även en bilaga där det
närmare redogörs för en rad förpliktelser i samband med
offentliga tjänster vilka föreskrivs i befintlig sektorsspecifik
lagstiftning samt de politiska instrument som finns tillgängliga
för att se till att förpliktelserna fullgörs (1).

—

de principer som skulle kunna ingå i ett eventuellt
ramdirektiv om tjänster i allmänhetens intresse, eller i ett
annat allmänt instrument, samt ett sådant instruments
mervärde,

—

definitionen av goda styrelseformer inom området organisation, reglering, finansiering och utvärdering av tjänster i allmänhetens intresse för att säkra en större konkurrenskraft hos ekonomin samt effektiv och rättvis tillgång
för alla till tjänster av hög kvalitet som tillfredsställer
användarnas behov,

—

eventuella åtgärder som skulle kunna vidtas för att öka
rättssäkerheten och skapa en logisk och harmonisk
koppling mellan målet att upprätthålla högkvalitativa
tjänster i allmänhetens intresse och en sträng tillämpning
av konkurrens- och inremarknadsreglerna (4).

2.2.
De faktiska förutsättningarna för tjänster i allmänhetens intresse, vilket omfattar tjänster av både allmänt ekonomiskt och icke-ekonomiskt intresse, är komplexa och förändras ständigt. Tjänsterna omfattar många olika typer av
verksamhet av olika omfattning och karaktär. Hur dessa
tjänster är organiserade varierar beroende på kulturella traditioner, historia och geografiska förutsättningar i de olika medlemsstaterna och beroende på särdragen hos den berörda
verksamheten, särskilt den tekniska utvecklingen (2).

2.3.
Europeiska unionen respekterar denna mångfald och
de nationella, regionala och lokala myndigheternas roll när det
gäller uppgiften att värna om medborgarnas välfärd och
garantera de demokratiska valmöjligheterna bland annat i
fråga om tjänsternas kvalitetsnivå. Denna mångfald är förklaringen till att gemenskapens åtgärder har olika omfattning och
att olika instrument används. EU har också en funktion att
fylla inom ramen för sina exklusiva befogenheter. I EU
aktualiserar dessutom tjänster i allmänhetens intresse en rad
frågor och aspekter som är gemensamma för olika tjänster och
olika behöriga myndigheter (3).

3. Allmänna kommentarer

3.1.
Kommittén har redan yttrat sig om de flesta frågor som
kommissionen behandlar i grönboken. Kommittén bedömde i
sina yttranden CES 949/99 och CES 860/2002, särskilt i det
sistnämnda (5), att det är viktigt att
”... kommissionen lägger fram ett förslag till ramdirektiv som
befäster de politiska principerna för ekonomiska tjänster i
allmänhetens intresse och ger medlemsstaterna möjlighet att
agera flexibelt på detta område. Av detta rättsliga instrument
bör det framgå att man inom EU fäster stor vikt vid tjänsterna
i allmänhetens intresse och att rätten till tillgång till dessa
tjänster ingår i EU-medborgarskapet, och man bör med hänsyn
till rättssäkerheten klargöra vissa begrepp i gemenskapsrätten
på detta område, samtidigt som man beaktar subsidiaritetsprincipen”

2.4.
I den debatt som denna grönbok vill väcka uppkommer
bland annat frågor om

EESK upprepar att det är nödvändigt att anta ovannämnda
ramdirektiv (6) för att klargöra dels de begrepp som används i
fördraget och sektorsdirektiven, dels villkoren för de olika
enskilda aktörernas intervention och framför allt för dem som
har till uppgift att utföra tjänster i allmänhetens intresse på
lokal och regional nivå.

(1) Punkt 13 i grönboken.
(2) Punkt 10 i grönboken.
(3) Punkt 11 i grönboken.

(4) Punkt 12 i grönboken.
(5) EGT C 241, 7.10.2002, punkt 4.4.
(6) ”Ramlag” enligt den terminologi som används i utkastet till
konstitution för Europa.

30.3.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

3.1.1. Förutom ett förslag till ramdirektiv som kompletteras
med andra sektorsspecifika direktiv ansåg EESK (1) att det i
”EG-fördragets artikel 3 bör anges att tillhandahållandet av
tjänster av allmänt intresse är en av de åtgärder som gemenskapen bör utveckla i syfte att uppnå sina målsättningar”. EESK
välkomnar att Europeiska konventets utkast till konstitution
förstärker och kompletterar nuvarande artikel 16 för att skapa
en solid rättslig grund för lagstiftningsarbetet.

3.1.2. EESK har redan påpekat (2) att kommissionen i till
exempel ett meddelande bör fastställa kriterierna för att
organisationer som tillhandahåller tjänster utan vinstsyfte skall
kunna fortsätta göra det under klara och tydliga villkor.
Det gemensamma målet för dessa kriterier bör under alla
omständigheter vara att tjänsterna utförs på ett effektivt sätt.

3.1.3. EESK ser det som viktigt att de offentliga myndigheterna tillämpar deltagardemokratins principer och främjar en
kultur präglad av dialog och delaktighet (3), särskilt i fråga om
organisationer som utför sociala tjänster utan vinstsyfte. De
måste även i fortsättningen kunna utföra dessa tjänster eftersom de skyddar de mest utsatta i samhället, skapar eller
upprätthåller sociala sammanhållning och främjar solidaritet
mellan medborgarna. EESK upprepar därför att sociala tjänster
måste behandlas annorlunda än tjänster som tillhandahålls av
aktörer med andra uppdrag i allmänhetens intresse (4).

3.1.4. Kraven på subsidiaritet och proportionalitet – eller
frågan om relevans och skala – hänger nära samman och
måste respekteras helt och fullt. Enligt EESK (5) ”bör den
framtida gemenskapsramen innehålla en mekanism som gör
det möjligt att tillämpa subsidiaritetsprincipen utifrån såväl
funktionella som territoriella kriterier”.

EESK understryker att subsidiaritetsprincipen innebär att det
är de nationella, regionala och lokala myndigheterna som skall
definiera, organisera, finansiera och kontrollera tjänster i
allmänhetens intresse.

(1) EGT C 241, 7.10.2002, punkt 4.1.2.
(2) ESK:s yttrande om ”Sociala allmännyttiga tjänster utförda av
privata företag utan vinstsyfte” (EGT C 311, 7.11.2001).
(3) Meddelande från kommissionen ”Styrelseformerna i EU: Bättre
lagstiftning”, KOM(2002) 275 slutlig, s. 3.
(4) ESK:s yttrande om ”Sociala allmännyttiga tjänster utförda av
privata företag utan vinstsyfte” (EGT C 311, 7.11.2001),
punkt 4.1 d.
(5) EGT C 241, 7.10.2002, punkt 4.3.
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3.1.5. EESK vill påpeka att tjänster i allmänhetens intresse
främst syftar till att ge alla medborgare, konsumenter och
företag tillgång till offentliga tjänster. Om en tjänst tillhandahålls av ett vinstdrivande offentligägt eller privat företag får
aldrig vare sig jakten på vinst eller konkurrensskäl leda till att
vissa medborgare inte får tillgång till den. Tjänsten måste vara
kontinuerlig och tillgänglig för alla på samma villkor, även om
det visar sig att produktionen av den inte är ekonomiskt
lönsam, till exempel av geografiska eller tekniska orsaker. I
detta fall skall alla undantagsbestämmelser av administrativ,
skattemässig, rättslig och teknisk art som krävs för produktion
av tjänsten – även undantag från gemenskapens bestämmelser
om statligt stöd – tillåtas och uppmuntras.

3.2.
EESK har redan framfört följande synpunkter om de
principer som skulle kunna ingå i ett eventuellt ramdirektiv
om tjänster i allmänhetens intresse, eller i ett annat allmänt
instrument (6):

”I egenskap av medborgerliga rättigheter bör tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse vägledas av följande principiella
målsättningar:

Likabehandling: Alla medborgare skall ha samma rätt att
utnyttja allmännyttiga tjänster. Begreppet ’likabehandling’ bör
uppfattas som ett förbud mot alla former av diskriminering på
sociala eller personliga grunder vid tillhandahållandet av
tjänster och inte som krav på likformighet.

Allmän tillgång: Bland de tjänster som erbjuds skall bastjänsterna tillhandahållas allmänt.

Tillförlitlighet: Tillhandahållandet av allmännyttiga tjänster
skall vara kontinuerligt, regelbundet och oavbrutet. Oregelbunden verksamhet eller indragning av tjänsterna skall begränsas
till de fall som uttryckligen fastställts i de bestämmelser som
reglerar sektorn.

Delaktighet: Brukarna bör ha ett aktivt inflytande över de
allmännyttiga tjänsternas utveckling. Syftet med detta inflytande är att skydda medborgarnas rättigheter att erhålla väl
fungerande tjänster och att uppmuntra samarbete mellan
tjänsteleverantörerna.

Öppenhet: Tjänsteleverantörerna skall se till att brukarna
får fullständig information om tjänsterna, framför allt om
skyldigheterna att tillhandahålla allmänna tjänster och om
tariffer.

(6) EGT C 368, 20.12.1999, punkt 5.3 (hela).
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Tjänsteleverantörerna skall därför upplysa brukarna om de
ekonomiska och tekniska villkoren för tjänsterna och om
förändringar som påverkar tjänsterna genom att publicera de
texter som innehåller bestämmelserna på området.

Förenklade förfaranden: Tjänsteleverantörerna skall i största
möjliga utsträckning förenkla de förfaranden som brukarna
måste använda och ge utförliga instruktioner.
De skall också i största möjliga utsträckning utnyttja enhetliga
formulär och vinnlägga sig om att förenkla anslutnings- och
betalningssystemen i samband med tjänsterna.
Tjänsteleverantörerna skall ovillkorligen införa interna förfaranden för att behandla klagomål från brukarna. Dessa förfaranden skall vara tydliga, lätta att förstå och tillämpa samt
garantera att tjänsteleverantörerna beaktar klagomål från brukare eller konsumentorganisationer och främja brukarnas rätt
att framföra sitt klagomål till en tillsynsmyndighet eller i
domstol.

Lönsamhet och effektivitet: Tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse skall tillhandahållas på ett effektivt och lönsamt sätt.
Tjänsteleverantörerna skall vidta de åtgärder som krävs för att
uppnå dessa mål.

Tjänsternas kvalitet: Tjänsteleverantörerna skall fastställa vilka
faktorer som påverkar tjänsternas kvalitet och utifrån dessa
faktorer offentliggöra gällande kvalitets- och kvantitetskrav.

Miljöskydd: Vid definitionen av tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse bör man ta hänsyn till att miljöskydd är en avgörande
faktor för social och geografisk sammanhållning.”

EESK begär än en gång att dessa principer skall införas och
dessutom kompletteras med överförbarhetsprincipen. Kommittén begär således att man skall tillämpa en princip om
”överförbarhet”, det vill säga att det med hänvisning till
subsidiaritetsprincipen och artikel 295 i fördraget dels ges
användarna av tjänsterna garanti för att alla tjänsteförhållanden, som etableras de jure eller de facto, fortlöpande kontrolleras
av de nationella myndigheterna, dels att medlemsstaterna och
deras lokala och regionala myndigheter skall ha kvar friheten
att bestämma hur de skall organisera tjänster i allmänhetens
intresse. Det innebär bland annat en möjlighet att egendom
kan återföras från privat till offentlig sektor om man kan visa
att det objektivt ligger i brukarnas och den berörda personalens
intresse.

3.3.
Inom området organisation (1), regelverk (2), finansiering (3) och utvärdering av allmännyttiga tjänster har EESK
redan uttalat sig och dragit upp följande riktlinjer:

—

när det gäller organisationen väljer varje offentlig myndighet, i enlighet med principen om fritt val av förvaltningsmetod, antingen direkt eller indirekt förvaltning och i det
sistnämnda fallet operatörer till de olika allmännyttiga
tjänster som den ansvarar för;

—

när det gäller regelverket kan det röra sig om en
administration som utgörs av ett enskilt organ eller en
paraplyorganisation som skall svara för utvärdering,
kontroll och åtgärder;

—

när det gäller finansieringen bör förhållandet tjänsteleverantörer/ myndigheter formaliseras i ett avtal med bl.a.
principerna för kostnadsberäkning och huvudsakliga finansieringskällor.

Avsteg från dessa krav får inte göras under några omständigheter. Avvikelser får bara ske om det gagnar brukarna, som under
regelbundna möten skall övervaka att kraven respekteras.

Behovsanpassade tjänster: Tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse skall vara anpassade till samhällets behov och till den
tekniska och ekonomiska utvecklingen.

Utvärdering av resultaten: Tjänsteleverantören skall regelbundet utvärdera villkoren för de offentliga tjänsterna. Tjänsteleverantören skall i detta sammanhang bland annat inhämta
brukarnas synpunkter.

EESK bekräftar det lämpliga i att tillämpa principen om
frihet när det gäller de lokala offentliga myndigheternas
administration, och önskar att de kriterier som beaktas vid
utvärderingen av allmännyttiga tjänster diversifieras och att
framför allt tjänsternas kvalitet beaktas. I fråga om finansieringen borde det komma en definition av begreppet om kompensation för ett åtagande att tillhandahålla offentliga tjänster.

Samarbete mellan tjänsteleverantörer: Även om tjänsten konkurrerar på marknaden skall tjänsteleverantören sträva efter
att samarbeta för att efterleva dessa principer.

Överkomligt pris: Allmänheten skall kunna utnyttja dessa
tjänster till ett överkomligt och ’rimligt’ pris.

30.3.2004

(1) EGT C 241, 7.10.2002, punkt 4.12.
(2) EGT C 241, 7.10.2002, punkt 4.11.
(3) EGT C 241, 7.10.2002, punkt 4.13.
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3.4.
I fråga om åtgärder som kan bidra till att förstärka
rättssäkerheten har EESK redan pekat på följande:

4. Svar på kommissionens grönbok

—

Definitionen av allmännyttiga tjänster bör göras på
lämpligaste nivå, så att den europeiska, den nationella
och den lokala nivån kompletterar varandra. Dessutom
har de offentliga myndigheterna till uppgift att beakta
nya sociala behov och den tekniska utvecklingen, särskilt
informationssamhället, i syfte att fastställa målsättningar
och krav på allmänna tjänsteroch på innehållet i samhällsomfattande tjänster (1).

I grönboken om tjänster i allmänhetens intresse som offentliggjordes av kommissionen den 21 maj 2003 föreslås ett brett
samråd om de fyra teman som anges i punkt 2.4 ovan. EESK
framhåller vikten av en sådan diskussion i ett skede där
Europeiska unionen omdefinierar sina riktlinjer och sina
institutioner inför framtiden och upptar tio nya medlemsstater
i sin krets.

—

När de offentliga myndigheterna beslutar att tilldela en
utomstående uppdraget att tillhandahålla en tjänst som
innebär särskilda eller exklusiva rättigheter bör tilldelningen grunda sig på bestämmelserna om offentlig upphandling (2).

—

Utveckling av det demokratiska medborgarinflytandet
genom att användarna rådfrågas (3).

—

Arbetstagarna och deras företrädare delges information,
deltar i samråd och bereds inflytande (4).

—

Med utgångspunkt i distinktionen mellan ekonomisk
och icke-ekonomisk verksamhet bör en tillämpning av
konkurrensregler och inre marknadens bestämmelser,
däremot inte av bestämmelser som avser gemenskapsrättens principer, uttryckligen uteslutas i fråga om tjänster
som tillhandahålls inom de nationella utbildningssystemen, som kräver obligatorisk anslutning till det grundläggande socialförsäkringssystemet eller som tillhandahålls
av instanser som drivs för sociala, välgörande och kulturella ändamål utan vinstsyfte (5).

3.5.
EESK ställer sig bakom kriteriet att unionen skall främja
en hög skyddsnivå för konsumenterna vid utförandet av dessa
tjänster och i alla dess faser, det vill säga
—

i fasen före själva avtalet genom tillgänglig, korrekt och
väsentlig information samt vederhäftig publicitet,

—

i den fas som omfattas av avtalet, genom tydliga avtal
och utan oskäliga villkor, till ett överkomligt pris och
med i förväg fastställda kvalitetskrav,

—

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

i fasen efter själva avtalet, genom att det införs smidiga,
enkla och effektiva förfaranden för behandling av klagomål utan att gå till domstol, och om möjligt med enhetliga
formulär och automatisk kompensation vid felbetjäning,
utom vid fall av force majeure eller olyckliga omständigheter.

EGT C 241, 7.10.2002, punkt 4.8.2.
EGT C 241, 7.10.2002, punkt 4.12.1.
EGT C 241, 7.10.2002, punkt 4.14.
EGT C 241, 7.10.2002, punkt 4.15.
EGT C 241, 7.10.2002, punkt 4.17.

Med utgångspunkt i Europeiska kommissionens frågor i grönboken kommer man, som EESK ser det, att kunna få i gång
den sociala och civila dialog med deltagande av alla inblandade
parter som syftar till att fastställa strategin för allmännyttiga
tjänster, vilken ordförande Romano Prodi tillkännagav i oktober 2002. EESK är berett att bidra.
Kvar står det faktum att förteckningen över områden som
berörs av frågorna i grönboken inte bör betraktas som
uttömmande utan borde kompletteras med bl.a. ett kapitel om
medborgarnas rätt till allmännyttiga tjänster.
Sociala tjänster är för övrigt något som grönboken endast
snuddar vid. Även om dessa tjänster tas upp för sig i stadgan
om de grundläggande rättigheterna utgör de en del av de
allmännyttiga tjänsterna och ett väsentligt inslag i den europeiska samhällsmodellen, fastän det för närvarande finns en
tendens att mer och mer låta konkurrenslagstiftningen gälla
även här.
Grönboken innehåller 30 frågor uppdelade på 10 kapitel som
kommissionen begär att få svar och reaktioner på.
Utöver svaren på de frågor som EESK redan ställt i sina tidigare
yttranden och som just nämnts ovan, vill EESK särskilt
framhålla följande punkter.

4.1.

Vilken sorts subsidiaritet?

4.1.1. De allmännyttiga tjänsterna vars huvudsakliga roll är
att bidra till utvecklingen av alla medborgares livskvalitet,
tillhör ett område där det finns skäl att under vitala former
genomföra subsidiaritets-, proportionalitets- och närhetsprincipen.
4.1.2. Det gäller att söka förena respekt för olikheterna i
fråga om organisationsformer och bestämmelser som har
sin förklaring i historien, traditionerna och institutionella
olikheter, samt vilket slag av tjänster det gäller, med den
europeiska integrationsprocessen. Detta bör leda till differentierade svar alltefter vilka tjänster det gäller, för att främja
största möjliga effektivitet, vare sig det gäller transeuropeiska,
gränsöverskridande, nationella, regionala, kommunala eller
lokala tjänster.
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4.1.3. Genom dessa uppgifter skall ansvarsområdena för
Europeiska unionen, medlemsstaterna respektive institutioner
på nivån under den nationella, och samarbetsformerna mellan
dessa framgå. Varje offentlig myndighet bör tillerkännas
valfrihet beträffande formerna för organisation och förvaltning
av de allmännyttiga tjänster den ansvarar för, i syfte att sörja
för den kvalitativa nivå som är oundgänglig för att tillfredsställa
grundläggande och väsentliga behov bland användare och
medborgare.
4.1.4. När det gäller unionens ansvar för allmännyttiga
tjänster får dessa inte begränsa sig till förverkligandet av den
inre marknaden och till ett minutiöst genomförande av
konkurrenslagstiftningen. Unionen skall garantera de grundläggande rättigheterna, bidra till unionens ekonomiska, sociala
och territoriella sammanhållning, till den sociala integrationen
och till främjandet av en balanserad och hållbar utveckling
genom främjande av de allmännyttiga tjänsternas kvalitet och
effektivitet och se till att medborgarna har möjlighet att vända
sig till domstol.
4.1.5. Unionen bör också överväga att utveckla allmännyttiga tjänster på europeisk nivå liknande Galileo, det gemensamma luftrummet osv.
4.1.6. EESK erinrar i detta sammanhang om sin önskan att
främjandet av allmännyttiga tjänster skall finnas som ett av
EU:s syften i artikel 3 i den framtida konstitutionen. Kommittén
välkomnar vissa framsteg i den mån framtidskonventets
kompletterar och förstärker den nuvarande artikel 16 som tar
upp tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, faktiskt en rättslig
grund (”dessa principer och villkor skall fastställas i europeiska
lagar” art. III.6), och inkluderar dem i de ”allmänna bestämmelserna”.

4.2.

Sektorsspecifik lagstiftning och ett allmänt regelverk

30.3.2004

4.2.2. I fråga om de sociala tjänsterna önskar EESK en
dynamisk infallsvinkel och utforskning som går på djupet. Alla
berörda parter måste, i form av en civil dialog, göras delaktiga
i processen.

4.2.3. EESK vill dessutom att man även beaktar företagens
situation, eftersom de är konsumenter av tjänster i allmänhetens intresse. Oavsett var företagen är etablerade – särskilt om
det är i landsbygdsområden och svårtillgängliga områden som
öar och bergsområden – måste de ha tillgång till tjänsterna på
samma villkor för utbud och kostnader som företagen i de
områden, särskilt städer, där det är lättare att få tillgång till
dem. Medlemsstaterna skall tillåtas och uppmuntras att anta
speciella undantagsbestämmelser, bland annat på skatteområdet, i syfte att skapa rättsliga och ekonomiska villkor som leder
till positiv diskriminering och gör det möjligt att bibehålla
tjänsteutbudet i svårtillgängliga områden. De skall också kunna
vidta speciella åtgärder till förmån för företag som är etablerade
i dessa områden. EESK vill att denna bestämmelse ingår i
ramdirektivet.

4.2.4. EESK motsätter sig inte ”allmän rättslig ram” och
”branschlagstiftning”, men föreslår en kombination av deras
respektive fördelar.

4.3.

Ekonomiska och icke-ekonomiska tjänster

4.3.1. Gränsdragningen mellan ekonomisk och icke-ekonomisk karaktär är suddig, slumpmässig och osäker, vilket för
närvarande leder till en ökande rättsosäkerhet som tar sig olika
uttryck. Ett klarläggande förefaller nödvändigt.

4.2.1. EESK begär ett direktiv eller en ramlag som syftar till
att konsolidera
—

principerna för allmännyttiga tjänster,

—

de allmänna riktlinjerna för gemenskapsrätten,

—

finansieringsformerna för skyldigheter att tillhandahålla
allmännyttiga tjänster eller samhällsomfattande tjänster,

—

valet av former för organisation och reglering,

—

förfarandena för utvärdering av utförda tjänster,

—

användarnas rättigheter,

för att garantera bättre rättslig och ekonomisk säkerhet för alla
berörda aktörer, samtidigt som medlemsstaterna ges den
nödvändiga flexibiliteten på området.

4.3.2. Alla allmännyttiga tjänster, även sådana som utförs
utan vinstintresse eller ideellt, motsvarar ett visst ekonomiskt
värde utan att de därför nödvändigtvis bör omfattas av
konkurrenslagstiftningen. En och samma tjänst kan dessutom
vara samtidigt både kommersiell och icke-kommersiell. På
samma sätt kan en tjänst vara kommersiell till sin karaktär
utan att marknaden kan tillhandahålla en tjänst som följer den
logik och de principer som gäller för allmännyttiga tjänster.

4.3.3. Vad det gäller är alltså inte att skilja mellan ”ekonomisk” eller ”icke-ekonomisk” tjänst, däremot att lyckas med ett
vitalt genomförande av subsidiaritetsprincipen. Unionen borde
erinra om de typer av tjänster (sådana som ligger under statlig
behörighet eller tjänster av nationellt, regionalt eller lokalt
intresse, obligatoriska utbildnings-, hälsovårds- eller sociala
trygghetssystem, kulturell verksamhet, socialt arbete, välgörenhets- eller solidaritetsarbete eller gåvoinsamling osv.) för vilka
den allmänna konkurrenslagstiftningen inte gäller.
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4.3.4. För övriga tjänster bör i ramlagen och branschlagarna
klart anges vilka principer och regleringsformer som kompletterar den allmänna konkurrenslagstiftningen; ett sådant fastställande i lag bereder vägen för den ofrånkomliga senare
utvecklingen.

4.4.

Gemensamma förpliktelser

4.4.1. Alltför ofta förekommer det fortfarande att de skyldigheter till allmänna tjänster som räknas upp i grönboken
hänförs till staterna och eventuella insatser från deras sida,
medan däremot unionens ansvar är föga utvecklat (utom
när det gäller samhällsomfattande tjänst, som definieras på
gemenskapsnivå).
4.4.2. När det gäller främjande av dess ekonomiska, sociala
och territoriella sammanhållning, måste unionen ta sitt eget
ansvar; detta bör även gälla vid förverkligandet av de transeuropeiska näten, miljöskydd, hälsovård eller trygghet och säkerhet.
4.4.3. Enligt EESK borde unionen i större utsträckning ta
fasta på den utvecklingskaraktär som ligger i definitionen av
samhällsomfattande tjänster. Den har inom de sektorer som
den har definierats för hittills förblivit låst i sin ursprungliga
innehållsdefinition, samtidigt som de tekniska och ekonomiska
förändringarna är många och snabba.
4.4.4. Dessutom borde unionen göra en fördjupad analys
för att se inom vilka andra sektorer Europeiska unionen skulle
kunna utforma en garanti för att ge alla medborgare tillgång
till grundläggande samhällsomfattande tjänster (vatten och
sanitet, grundläggande banktjänster, bostäder osv.).

4.5.

(intern förvaltning, ”in house”), eller genom en utomstående
operatör, vilket då innebär anbudsförfaranden. I båda fallen
skiljer detta organ mellan ansvar och verksamhet avseende
reglering respektive funktionen som operatör.

4.7.

Finansiering

4.7.1. Det berörda organet definierar under insyn och
beaktande av proportionalitetsprincipen finansieringen av
skyldigheterna att tillhandahålla allmänna tjänster eller samhällsomfattande tjänster. Det europeiska regelverket bör ge
möjlighet att långsiktigt trygga finansieringen av dessa skyldigheter.

4.7.2. Enligt EESK är det inte motiverat att begränsa de
möjliga formerna för finansiering av skyldigheterna eller att
privilegiera enbart allmän direkt finansiering via budgeten,
vilket skulle stå i strid med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Varje finansieringsform har egenskaper som kan
anpassas närmare till en sektor eller till ett syfte. På så sätt bör
den som bär ansvaret för övervakningen av att skyldigheterna
avseende allmännyttiga tjänster respekteras kunna välja formen
av förvaltning och finansiering och kombinera respektive
fördelar med dessa.

4.7.3. Med tanke på den begränsade finansieringskapaciteten i en del av de nya medlemsstaterna borde unionen
ställa nödvändiga medel till deras förfogande för att främja
utvecklingen av effektiva allmännyttiga tjänster.

Sektorsspecifika förpliktelser

4.5.1. Frågorna om säkerhet, försörjningstrygghet eller miljöskydd har uppenbart en sektoriell, men ofta även en allmän
dimension; vissa skulle således kunna ingå i gruppen av
gemensamma skyldigheter.
4.5.2. På samma sätt är frågorna om tillgång till näten, om
samtrafik och driftskompatibilitet, liksom frågorna om de
specifikt gränsöverskridande områdena inte begränsade till en
viss sektor, utan borde ingå i en mer utvecklad gemenskapspolitik.

4.6.
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Fastställande av förpliktelser och val av organisation

4.6.1. Inom ramen för genomförandet av subsidiaritetsprincipen definierar varje berört organ under insyn syftena med
allmännyttiga tjänster inom sitt ansvarsområde, de åtföljande
skyldigheterna till allmänna tjänster eller samhällsomfattande
tjänster. Det beslutar om genomförandet antingen i egen regi

4.8.

Utvärdering

4.8.1. Definitionen av allmännyttiga tjänster, deras syften,
formerna för organisation och reglering, typerna av finansiering, är under utveckling i tid och rum. Samtidigt syftar
gemenskapsbestämmelserna till optimal utvecklingsbalans
mellan tillämpningen av den allmänna konkurrenslagstiftningen och dessa syften.

4.8.2. Av dessa båda skäl är, utöver utbyte av bästa
praxis och benchmarking, utvärderingen av utförandet av
allmännyttiga tjänster en väsentlig förutsättning för att Europeiskaunionenskall kunna förbättra av deras kvalitet och
effektivitet. Vid fastställandet av utvärderingskriterier finns det
förutom ekonomiska aspekter skäl att beakta definitionen av
användarnas och medborgarnas behov, vilket förutsätter att de
har medel för att ge uttryck för dessa, samt att beakta kvaliteten
på servicen och formerna för utförandet.
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4.8.3. Eftersom olika aktörer som berörs av allmännyttiga
tjänster inte har samma syften, måste alla delta i utarbetandet
av formerna för utvärdering och bedömningen av resultaten.
Ingen enskild aktör får lägga beslag på utvärderingen.
4.8.4. Användarna med sina behov och önskemål, som
dessa allmännyttiga tjänster riktar sig till bör knytas till
utvärderingen via sina representanter.
4.8.5. Från denna utgångspunkt skulle EESK, som företräder flertalet av de aktörer som berörs av de allmännyttiga
tjänsterna kunna spela en roll i utvärderingsförfarandena.
4.9.

Handelspolitik

4.9.1. De undantag som gäller för de allmännyttiga tjänsterna bör klart deklareras och upprätthållas av Europeiska
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unionen inom ramen för förhandlingarna om GATS-avtalet
(Allmänna tjänstehandelsavtalet).
4.9.2. Rent allmänt måste Europeiska unionen vid dessa
förhandlingar avvisa varje form av ifrågasättande av formerna
för organisation och reglering av de allmännyttiga tjänsterna
som den har fastställt och främja sina grundläggande värden,
särskilt i sina relationer med utvecklingsländerna.
4.10. Utvecklingssamarbete
4.10.1. På en mängd områden för de allmännyttiga tjänsterna kräver uppbyggnaden av infrastrukturer mycket omfattande
investeringar med låg lönsamhet på kort sikt. Detta särdrag är
särskilt betungande för skuldsatta utvecklingsländer med stora
utvecklingsbehov (exempelvis inom vattensektorn). Det är
alltså i fråga om samarbetet för att bygga upp dessa infrastrukturer som gemenskapens verksamhet särskilt måste utvecklas.

Bryssel den 11 december 2003.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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BILAGA

till Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande

Följande ändringsförslag avslogs men fick minst en fjärdedel av rösterna (artikel 54.3 i arbetsordningen):

Punkt 3.1
Ersätt med följande:
”3.1. Kommittén har i sina yttranden CES 949/99 och CES 860/2002 redan uttalat sig om de flesta frågor som
kommissionen behandlar i grönboken. I det sistnämnda yttrandet betonar kommittén behovet av ett ramdirektiv
som befäster de politiska principerna för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och ger medlemsstaterna möjlighet
att agera flexibelt på detta område.”

Punkt 3.1.1
Ersätt med följande:
”3.1.1. Efter att ha studerat grönboken och de domar som är relevanta för ärendet (punkt 1.4.2–1.4.4) har
kommittén kommit fram till en annan ståndpunkt. Det främsta målet måste vara att säkerställa medlemsstaternas
och de lokala och regionala myndigheternas autonoma rättigheter och skyldigheter att säkerställa och vidta
nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla tjänster i allmänhetens intresse. Som vi mer ingående redogjort för tidigare
i yttrandet är tjänsterna mycket varierande och utvecklas ständigt, vilket gör att det är omöjligt att fastställa klara
definitioner. Dessutom har domarna skapat klarhet kring problemen med förenligheten med bestämmelserna för
statligt stöd. Under dessa omständigheter skulle ett ramdirektiv eller annat allmänt instrument på EU-nivå enbart
skapa förvirring, oklarhet och tolkningsproblem mellan de olika lagstiftningsnivåerna.”

Punkt 3.1.2
Lägg till en ny punkt 3.1.2 med följande text:
”3.1.2. Ny lagstiftning på EU-nivå bör endast utformas för särskilda sektorer i syfte att öppna och harmonisera
marknader om det anses fördelaktigt för europeiska konsumenter och andra aktörer. Det gäller till exempel
telekommunikation och energi. Stränga bestämmelser om tillhandahållande av allmännyttiga och samhällsomfattande
tjänster ingår och måste ingå i de respektive sektorspecifika direktiven.”

Motivering
Självförklarande.

Punkt 3.2 (nuvarande)
Ändra enligt följande:
”3.2. EESK har redan framfört följande synpunkter om de principer som skulle kunna ingå i ett eventuellt
ramdirektiv om tjänster i allmänhetens intresse, eller i ett annat allmänt instrument. bör respekteras av berörda
myndigheter och aktörer:”

Motivering
Ändringen överensstämmer med ändringarna i punkt 3.1.
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Punkt 4.1.6
Ändra enligt följande:
”4.1.6. EESK, som från denna utgångspunkt erinrar om sin önskan att främjandet av allmännyttiga tjänster skall
finnas som ett av EU:s syften i artikel 3 i den framtida konstitutionen, välkomnar att framtidskonventets utkast
innebär vissa framsteg. i den mån framtidskonventets kompletterar och förstärker den nuvarande artikel 16 som tar
upp tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, faktiskt en rättslig grund (’dessa principer och villkor skall fastställas i
europeiska lagar’ art. III.6), och inkluderar dem i de ’allmänna bestämmelserna’”.
Motivering
Ändringen överensstämmer med ändringarna i punkt 3.1. (Allmänna) europeiska lagar är inte önskvärda.

Punkt 4.2
Stryk hela punkten.
Motivering
Ändringen överensstämmer med ändringarna i punkt 3.1. Den viktiga frågan om sociala tjänster behandlas på ett
annat ställe i sektionens yttrande, och innehållet i punkt 4.2.2 bör överföras till detta ställe.

Punkt 4.3.4
Stryk enligt följande:
”4.3.4. För övriga tjänster bör i ramlagen och branschlagarna klart anges vilka principer och regleringsformer som
kompletterar den allmänna konkurrenslagstiftningen; ett sådant fastställande i lag bereder vägen för den ofrånkomliga
senare utvecklingen.”
Motivering
Ändringen överensstämmer med ändringarna i punkt 3.1.
Resultat av omröstningen
För: 28; emot: 52; nedlagda: 5.
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C 80/77

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kommissionens meddelande
’Europeiskt åtgärdsprogram för trafiksäkerhet – Att halvera antalet dödsoffer i trafiken i
Europeiska unionen till år 2010: ett gemensamt ansvar’”
(KOM(2003) 311 slutlig)
(2004/C 80/21)
Den 2 juni 2003 beslutade Europeiska kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget
rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda meddelande.
Facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhälle, som svarat för beredningen
av ärendet, antog sitt yttrande den 24 november 2003. Föredragande var Jan Simons.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 112 röster för och 2 nedlagda
röster.

1. Inledning

—

Informations- och kommunikationsteknik för säkra och
intelligenta fordon (4) (TEN/164) (löpande verksamhet).

1.1.
Genom detta meddelande ger kommissionen ett innehåll åt den målsättning som fastställs i vitboken om den
gemensamma transportpolitiken att halvera antalet dödsfall
till år 2010.

—

Vägkontroller (5) (TEN/166) (löpande verksamhet).

—

Körkort (6) (TEN/167) (löpande verksamhet).

—

Motorfordon vad avser säten, fästanordningarna för dessa
och huvudstöd (7) (INT/198) (löpande verksamhet).

—

Förankring av bilbälten i motorfordon (8) (INT/199) (löpande verksamhet).

—

Bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (9)
(INT/200) (löpande verksamhet).

1.2.

Detta handlingsprogram syftar till att

—

främja ett säkrare beteende bland trafikanterna,

—

verka för säkrare fordon och

—

förbättra väginfrastrukturen.

1.3.
Kommissionen summerar i sitt program konkreta
åtgärder varierande från utarbetande av tekniska riktlinjer till
insamling och analys av uppgifter om olyckor. Som exempel
återger kommittén här enbart sådana åtgärder som den redan
har rådfrågats om eller inom kort kommer att rådfrågas om:
—

—

—

Tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om obligatorisk användning av bilbälten i fordon som väger mindre
än 3,5 ton (1).
Utbildning av yrkesförare för gods- eller och persontransport på väg (2).
Minimikrav för säkerhet i tunnlar som ingår i det
transeuropeiska vägnätet (3).

(1) KOM(2000) 815 slutlig – 2000/0315 (COD), EGT C 260,
17.9.2001, s. 30.
(2) KOM(2001) 56 slutlig – 2001/0033 (COD), EGT C 260,
17.9.2001, s. 90.
(3) KOM(2002) 769 slutlig – 2002/0309 (COD), EUT C 220,
16.9.2003, s. 26.

1.4.
Slutligen uppmanar kommissionen alla som har ett
offentligt bemyndigande, beslutsbefogenhet, ekonomiska eller
sociala befogenheter eller ett representativt mandat att underteckna en europeisk stadga om trafiksäkerhet, varvid alla
undertecknande parter utöver att följa de allmänna reglerna
åtar sig att dessutom vidta specifika åtgärder. Dessa åtaganden
skall offentliggöras och efterlevnaden skall följas upp.

2. Allmänna kommentarer
2.1.
Kommittén anser sig i detta skede endast kunna lämna
ett kortfattat yttrande som anger ramen för de konkreta
åtgärderna. Så snart kommissionen lämnar mer detaljerade
förslag om hur målet skall förverkligas kommer kommittén
självfallet att ge sin syn på detta.

(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )

KOM(2003) 542 slutlig.
KOM(2003) 628 slutlig.
KOM(2003) 621 slutlig.
KOM(2003) 361 slutlig – 2003/0128 (COD).
KOM(2003) 362 slutlig – 2003/0136 (COD).
KOM(2003) 363 slutlig – 2003/0130 (COD)
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2.2.
Kommittén ser kommissionens handlingsprogram som
en kraftfull politisk signal till medlemsstaterna att anstränga
sig för att förverkliga målet med programmet trots dess
eventuella brister. Rådets resolution av den 5 juni 2003 visar
att signalen faktiskt har gått fram. Nu gäller det att också
förverkliga programmet.
2.3.
Kommittén ställer sig fullständigt bakom kommissionens betoning på en minskning av antalet dödsoffer i vägtrafiken, men har dessutom vissa kommentarer för att ytterligare
öka handlingsprogrammets användbarhet.
2.4.
Exempelvis saknar kommittén en hänvisning till kommitténs yttranden från 1997 (1) och 2000 (2) och framför allt
en utvärdering av EU:s andra program för trafiksäkerhet.
Kommittén anser det värdefullt att dra lärdom av tidigare
erfarenheter.
2.5.
Kommittén anser att kommissionen har en mycket
ambitiös målsättning när den vill halvera antalet dödsoffer i
vägtrafiken fram till 2010, i förhållande till år 2000. Som
kommittén ser det borde detta för övrigt vara möjligt att
uppnå förutsatt att man har ett konkret mål, nämligen
”20 000 färre döda år 2010” i stället för ett vagt uttryck utan
sammanhang, som ”hälften”.
2.6.
Kommissionens arbetssätt med en målinriktad handlingsplan, där subsidiaritetsprincipen strikt tillämpas så att alla
berörda parter på olika nivåer har klart utstakade handlingsramar, är som kommittén ser det i och för sig den rätta metoden
för att undvika att medlemsstaterna skall få möjlighet att med
åberopande av subsidiaritetsprincipen antingen avstå från att
genomföra vissa åtgärder eller genomföra dem i otillräcklig
omfattning.
2.7.
Den målsättning som avses i punkt 2.4 formulerades
emellertid år 2001, således innan Europeiska unionen hade
beslutat om utvidgningen av unionen. Därför anser kommittén
att kommissionen år 2006 bör utarbeta en delrapport med ett
antal tilläggsförslag, eftersom det årliga antalet dödsoffer i
trafiken i de nya medlemsstaterna ligger på 12 000 och detta
antal kan minskas drastiskt med en ökad och gemensam
ansträngning.
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2.9.
Kommittén anser att kommissionens förslag att låta
underteckna en europeisk stadga för att införa särskilda
åtgärder får större resultat om EU i en eller annan form stöder
införandet av dessa särskilda åtgärder.

3. Särskilda kommentarer

3.1.
Kommittén anser liksom kommissionen att medlemsstaterna har en alldeles för återhållsam inställning i fråga
om åtgärder för trafiksäkerhet som skulle kunna vidtas på
gemenskapsnivå. Detta är naturligtvis beklagligt med tanke på
det allvarliga problemet med ansvarsfördelningen rörande de
olika aspekterna på trafiksäkerheten mellan olika myndigheter.
Kommissionen motiverar detta med hänvisning till frågan om
harmonisering av promillegränsen för alkohol, en fråga som
redan har diskuterats i 12 år. Samtidigt framgår det av en
kommissionsrapport att alkohol finns med i bilden vid 25 %
av trafikolyckorna med dödlig utgång. I ökande utsträckning
tillkommer narkotikabruk.

3.2.
Redan i sitt yttrande från 2001 (2) förespråkade kommittén en harmonisering av alkohol- och narkotikakontroller
i EU för att öka trafiksäkerheten. Än en gång vill kommittén
vädja till kommissionen att göra en satsning på detta område
och särskilt uppmana rådet att fatta lämpliga beslut.

3.3.
På samma sätt som kommittén i punkt 3.9 pekar på
fyra orsaker som ligger bakom 37,5 % av dödsoffren och där
målinriktade åtgärder sålunda skulle kunna ge betydande
resultat, borde kommissionen också kunna göra en prioritering. Därtill kommer att kommittén anser att kostnadseffektivitet är en viktig princip och att nyttokostnadsanalys måste
tillämpas för alla åtgärder som skall genomföras som kommissionen har tagit med i sitt meddelande.

2.8.
Kommissionen anser att det krävs en räcka åtgärder
för att dess målsättning skall förverkligas. Dessa varierar från
åtgärder som syftar till att förbättra vägtrafikanternas beteende
till säkrare fordon och förbättrad väginfrastruktur genom att
särskilt olycksdrabbade platser görs säkrare. Eftersom det
övervägande antalet olyckor visar sig bero på den mänskliga
faktorn anser kommittén att framför allt efterlevnaden av
existerande föreskrifter som vänder sig direkt till vägtrafikanterna måste fokuseras.

3.4.
Kommittén anser att det krävs en detaljerad analys av
olyckor för att rätt åtgärder skall kunna vidtas. I detta syfte
skulle en sorts kartläggning av orsaker kunna göras för att
komma fram till denna kunskap. Därutöver vill kommittén
peka på att effekterna av ett antal åtgärder eller kontrollen av
åtgärder förbättras i den mån avtalen inom hela EU-området
genomförs och kontrolleras under harmoniserade former i
medlemsstaterna, exempelvis harmonisering av maximihastighet, tillåtna högsta promillehalt, straffpolicy osv.

(1) EGT C 73, 9.3.1998, s. 66.
(2) EGT C 14, 16.1.2001, s. 30.

(3) EGT C 14, 16.1.2001, s. 30.
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3.5.
De åtgärder som kommissionen föreslagit för handlingsplanen, varierande från harmoniserade kontrollåtgärder
till permanent koncentration på utbildning och information
och införande av ett ”poängkörkort” har stöd av kommittén.
Särskilt vill kommittén betona vikten dels av en god körskoleutbildning, dels av att det inom ramen för den permanenta
utbildningen finns uppföljningskurser för både yngre och äldre
motorfordonsförare. Därutöver riktar kommittén uppmärksamheten på en aspekt som enligt dess uppfattning fått alltför
liten uppmärksamhet, nämligen aggressiva vägtrafikanter. Mot
bakgrund av trafiksäkerhetsprogrammet måste extra uppmärksamhet riktas mot denna grupp. Självfallet bör också vinster
genom den tekniska utvecklingen utnyttjas så mycket som
möjligt vid utformningen av fordon och konsumentupplysning
via det europeiska programmet för utvärdering av nya bilmodeller (EuroNCAP).

3.6.
Fordonstekniskt bör installation av vissa varningsmekanismer i alla bilar stimuleras, i den mån detta ännu inte har
skett. Bara för att nämna några exempel skulle man i personbilar kunna införa varningstecken eller varningsljud om säkerhetsbälten inte är på, även i baksätet; om hastighetsgränsen
överskrids eller däcken har undertryck; samt för lastbilar
reflekterande markeringsremsor baktill och på sidan.

3.7.
Utöver de ovannämnda beteende- och fordonsaspekterna anser kommittén också att man redan i samband med
anläggning och förbättring av den fysiska infrastrukturen
borde ägna större uppmärksamhet åt trafiksäkerhetsaspekter,
exempelvis förebyggande och upptäckt av särskilt olycksdrabbade ställen samt harmonisering av vägmärken och signaler.
Sådan kunskap kan skaffas fram genom kartläggning av platser
med dödsolyckor där särskilt olycksdrabbade ställen markeras;
samtidigt knyts till detta en analys av olycksorsakerna för varje
dödsfälla. En sådan kartläggning kan sedan jämföras med
stadgan, för att kunna vidta åtgärder där så krävs. Som
en komplettering till detta skulle information delas ut om
framgångsrika informationskampanjer, exempelvis BOB i Belgien (förkortningen uttyds ”medvetet nykter förare”). Därutöver vill kommittén också peka på den positiva insatsen från
organisationen ”Euro-Rap” (1) för att minska antalet offer. De
sammanställer en vägkarta från olika europeiska länder där det
anges hur stor fara som hotar på de olika vägarna. Denna karta
utarbetas med utgångspunkt i olyckor som inträffat.
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3.9.
Kommittén vill peka på att av de 40 000 olyckorna
med dödlig utgång inträffar 15 000 till följd av alltför stor
alkoholkonsumtion, för hög hastighet och att säkerhetsbältet
inte används, eller en kombination av dessa faktorer. Som
kommittén ser det skulle, av effektivitetsskäl, riktade åtgärder
på dessa områden, i kombination med kompletterande information om särskilt olycksdrabbade sträckor, ge störst resultat.

3.10. Vidare pekar kommittén på att kommissionens målsättning, en halvering av antalet dödsoffer i trafiken fram till
2010, är en målsättning där vinsten framför allt måste komma
i de länder där man för närvarande inte i tillräcklig mån
erkänner vikten av trafiksäkerhetsåtgärder. I länder som redan
har nått långt är det svårast att uppnå stora ytterligare
förbättringar, men det innebär naturligtvis inte att ingenting
behöver göras där.

3.11. Kommissionen föreslår att det inrättas ett europeiskt
trafiksäkerhetsobservatorium som en intern organisation inom
kommissionen. Kommittén kan godkänna att det inrättas ett
sådant observatorium, men på det uttryckliga villkoret att det
blir ett centrum som fungerar oberoende och förfogar över en
tillräcklig budget.

3.12. EESK vill fästa uppmärksamheten på att användning
av mobiltelefoner i bilar innebär fara för trafiksäkerheten
såvida man inte ringer med hjälp av handsfree-utrustning. Här
behövs adekvata kontroller.

3.13. I titeln på kommissionens meddelande saknas i den
nederländska versionen efter ordet ”dödsoffer i trafiken” orden
”i vägtrafik”, till skillnad från exempelvis den franska versionen.
Eftersom man även på nederländska talar om trafik i luften, till
havs och på inre vattenvägar bör kommissionen ändra titeln
på meddelandet enligt ovan.

4. Sammanfattning och slutsatser
3.8.
Kommissionen ägnar stor uppmärksamhet åt åtgärder
som har vidtagits eller är under förberedelse med avseende på
yrkesmässig gods- och persontransport. I och för sig är detta
åtgärder som är ägnade att främja vägtrafikantens säkerhet,
eftersom yrkesförare definitionsmässigt oftare är ute på vägarna och således löper större risk att bli inblandade i olyckor.
Orsakerna bakom olyckor har tyvärr ännu inte undersökts
tillräckligt. Vidare gläder det kommittén att analys av trafikolyckor kommer att bli en av de viktigaste uppgifterna för ett
europeiskt trafiksäkerhetsobservatorium som skall inrättas.

(1) European Road Assessment Programme.

4.1.
Kommittén välkomnar i högsta grad kommissionens
europeiska handlingsprogram för trafiksäkerhet. Vi lämnar
också vissa kommentarer och förslag för att göra handlingsprogrammet ännu mer användbart.

4.2.
Vi beklagar att kommissionen inte har genomfört
någon utvärdering av det andra programmet på området
för trafiksäkerhet för att på så sätt kunna dra lärdom av
erfarenheterna vid utarbetandet av det tredje programmet.
Därutöver efterlyser kommittén ett antal konkreta målsättningar och prioriteringar.
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4.3.
På grund av anslutningen av 10 länder till EU år 2004
anser kommittén att en delrapport borde utarbetas med förslag
till kompletterande åtgärder år 2006.
4.4.
Den europeiska stadga om trafiksäkerhet som kommissionen föreslagit skulle enligt kommitténs uppfattning ha
mycket större utsikter att lyckas om de här nämnda åtgärderna
kombineras med europeiskt stöd i en eller annan form.
4.5.
Kommittén pekar på att ”vinsten” framför allt är att
hämta i de länder där de hittills genomförda åtgärderna har
haft otillräcklig verkan. I länder där stora framsteg gjorts under
de gångna åren kan vinsten komma att bli relativt obetydlig,
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men det innebär naturligtvis inte att ingenting behöver göras
där.
4.6.
När det gäller det konkreta förverkligandet föreslår
kommittén kartläggning av dödsolyckor på särskilt olycksdrabbade platser och analys av det antal olyckor som har inträffat.
Detta syftar till att kunna vidta riktade åtgärder.
4.7.
Kommissionens förslag om att inrätta ett europeiskt
trafiksäkerhetsobservatorium kan räkna med kommitténs stöd
förutsatt att det är oberoende och garanteras tillräckliga medel.
Därvid utgår vi från att trafiksäkerhetsobservatoriet kommer
att dra nytta av den kunskap som finns hos befintliga
organisationer, exempelvis Euro-Rap.

Bryssel den 10 december 2003.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/24/EEG om hastighetsbegränsande
anordningar och liknande inbyggda hastighetsbegränsande system för vissa kategorier av
motorfordon”
(KOM(2003) 350 slutlig – 2003/0122 (COD))
(2004/C 80/22)
Den 25 juni 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 95 i EG-fördraget rådfråga Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat för kommitténs
beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 24 november 2003. Föredragande var Virgilio Ranocchiari.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 112 röster för, 1 röst emot och 1
nedlagd röst.

1. Inledning

1.1.
Bland de många bestämmelserna om typgodkännande
av motorfordon finns sedan 1990-talet en särskild avdelning
som reglerar hastighetsbegränsande anordningar avsedda för
vissa typer av fordon i kategori N (godstransportfordon) och
kategori M (passagerarfordon).

1.6.
Med detta förslag till Europaparlamentets och rådets
direktiv avslutas processen som gör det möjligt att typgodkänna, montera och använda hastighetsbegränsande anordningar
i alla motorfordon avsedda för transporter av gods och
passagerare i kategorierna N2, N3, M2 och M3.

2. Allmänna kommentarer
1.2.
För närvarande finns de tekniska kraven för typgodkännande av obligatoriska hastighetsbegränsande anordningar för
motorfordon av kategorierna N2 (medeltunga lastbilar) och
M3 (bussar) med en totalvikt överstigande 10 ton och för
motorfordon av kategori N3 (tunga lastbilar med en totalvikt
överstigande 12 ton) i direktiv 92/24/EEG.

1.3.
Direktiv 92/24/EEG är knutet till direktiv 92/6/EEG
om montering och användning av hastighetsbegränsande
anordningar i fordon ur ovannämnda kategorier.

2.1.
Användningen av hastighetsbegränsande anordningar
i de tyngsta fordons-kategorierna har sedan mitten av 1990talet haft en mycket positiv effekt på trafiksäkerheten. På
anmodan av kommissionen har vissa medlemsstater redogjort
för sina erfarenheter, och därvid pekat på positiva effekter
inom transportsektorn i form av minskade bränslekostnader
och minskat däckslitage. Dessutom har man noterat en
minskning av utsläppen från fordonen, en naturlig följd av
den lägre hastigheten och mindre bränslekonsumtionen (1).
Negativa effekter som också påpekades var ökad fara vid
omkörning (eftersom omkörningen tar längre tid) och längre
leveranstider (eftersom transporterna tar längre tid).

1.4.
Genom direktiv 2002/85/EG utvidgades nyligen
tillämpningsområdet för direktiv 92/6/EEG med krav på
hastighetsbegränsande anordningar för alla de fordon med
mer än åtta sittplatser utöver förarsätet som används för
personbefordran (kategorierna M2 och M3) och för alla de
fordon som används för godstransport med en totalvikt
överstigande 3,5 ton (kategorierna N2 och N3).

2.2.
Direktiv 2002/85/EG svarar alltså mot behovet av att
förbättrande fordonsprestanda i fråga om miljöhänsyn och
säkerhet. En hastighetsbegränsande anordning skall alltså
monteras i alla fordon avsedda för transport av gods och
personer i kategorierna N2, N3, M2 och M3.

1.5.
Detta är bakgrunden till föreliggande förslag, som
innehåller en nödvändig uppdatering av tillämpningsområdet
för ovannämnda direktiv 92/24/EEG och möjliggör typgodkännanden av hastighetsbegränsande anordningar för fordon
som hittills varit undantagna från kravet på sådana.

(1) Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om
genomförandet av rådets direktiv 92/6/EEG av den 10 februari
1992 om montering och användning av hastighetsbegränsande
anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom gemenskapen
KOM(2001) 318 slutlig, volym I, av den 14.6.2001.
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2.3.
Det är glädjande att kommitténs förslag att indela
fordonen efter totalvikt har införlivats i direktivet. Detta gör
det möjligt att vid behov successivt införa undantag från
monteringskravet (1).

2.4.
I ovannämnda yttrande menade kommittén bland
annat att det skulle bli nödvändigt att lägga fram ett direktiv
om typgodkännande för att aktualisera direktiv 92/24/EEG (2)
eftersom det rörde sig om konstruktionskrav. Det har alltså
visat sig att det finns ett behov av att utvidga tillämpningsområdet för normerna för typgodkännande av fordon och därmed
sammanhängande anordningar. Ursprungligen gällde direktivet tyngre fordon; nu omfattas även lättare fordon i enlighet
med direktiv 2002/85/EG.

2.5.
EESK uppskattar att kommissionen har vidtagit snabba
åtgärder och ser positivt på inriktningen att snarast möjligt
fatta sådana beslut som gynnar säkerheten utan att skada
näringslivet.

b)

3.4.
b:

a)

Detta gäller även de möjliga undantagen som nämns i

—

M2 och M3 med en totalvikt på 5–10 ton samt N2:
Förslaget gäller från 1 januari 2005 för fordon som
inregistreras från och med detta datum.

—

För fordon som överensstämmer med direktiv 88/77/
EEG (4) och som registrerats mellan 1 oktober 2001 och
1 januari 2005 gäller förslaget från och med 1 januari
2006 för fordon avsedda för nationella och internationella transporter och från och med 1 januari 2007 för
fordon som endast är avsedda för nationella transporter.

—

Undantag: För fordon av typ N2 och M2 med en totalvikt
på över 3,5 ton men högst 7,5 ton, som är registrerade i
och endast används i en medlemsstat kan undantag
beviljas av medlemsstaten fram till 1 januari 2008.

3. Särskilda kommentarer och slutsatser

3.2.

De krav som ställs i direktivförslaget bör vara utformade
så att de medlemsstater som vill kan göra undantag för
vissa underkategorier av fordon, i enlighet med artikel 4 i
direktiv 2002/85/EG.

3.3.
När det gäller a ovan torde inga problem uppstå
eftersom de tidsgränser som nämns i direktivförslaget är
fastställda med hänsyn till tidsgränserna i direktiv 2002/85/
EG. Tidsgränserna för anpassningen till de tekniska bestämmelserna återspeglar de tidsgränser som antagits i direktivet om
en utvidgning av kravet på hastighetsbegränsande anordningar.

2.6.
Kommittén vill också framhålla att de tekniska framstegen inom området har gjort de hastighetsbegränsande anordningarna säkrare och mindre lätta att manipulera.

3.1.
När det gäller det direktivförslag som kommittén
anmodats att yttra sig om är frågan om det inte hade varit
möjligt och i så fall önskvärt att låta anpassningarna styras av
den tekniska utvecklingen. Nödvändiga bestämmelser som
dessa bör behandlas på samma sätt som tekniska anpassningar
av förhållanden som redan är fastställda i ett direktiv.
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Följande två aspekter bör dock beaktas särskilt:
Tidsgränserna: Det är känt att normer när det gäller
typgodkännanden påverkar produktionen av berörda
fordon och därmed också biltillverkarnas möjlighet att
reagera. Även om de ekonomiska konsekvenserna inte är
särskilt stora (3) har det ansetts nödvändigt (i direktiv
2002/85/EG) att undvika alltför snäva tidsgränser som
skulle kunna orsaka problem för vissa biltillverkare. Det
resultat som redan uppnåtts är positivt och man bör
tillämpa samma synsätt i fråga om tidsgränserna för
typgodkännanden.

(1) Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av ”Förslag till
Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets
direktiv 92/6/EEG om montering och användning av hastighetsbegränsande anordningar i vissa kategorier av motorfordon inom
gemenskapen”, EGT C 48, 21.2.2002.
(2) Av den 31 mars 1992, EGT L 129, 14.5.1992.
(3) Se ovannämnda yttrande från kommittén.

3.5.
De tidsgränser som föreskrivs för typgodkännandet är
desamma, och även i detta fall skall de medlemsstater som vill
bevilja undantag vid behov kunna göra det utan problem.

3.6.
Tidsgränserna är inte absoluta utan knutna till tidpunkten för direktivets ikraftträdande, vilket är brukligt när det
gäller typgodkännandekrav. Godkännandeprocessen bör inte
medföra några problem under förutsättning att den sker
snabbt.

(4) Rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp
av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i
fordon, EGT L 36, 9.2.1988.
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3.7.
I samband med detta kan man notera att kommissionen i direktivförslagets artikel 2.2 hänvisar till dokumentet
KOM(2001) 318 slutlig, som var utgångspunkten för förslaget
till direktiv om en utvidgning av kravet på hastighetsbegränsande anordningar i fordonskategorierna N2 och M2. Detta
förslag blev senare direktiv 2002/85/EG, som flera gånger
åberopats som utgångspunkt för föreliggande förslag. Hänvisningen bör korrigeras så att den refererar direkt till direktivet
och dess tidsplan.
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3.8.
Kommittén hoppas att lagstiftningsprocessen skall
kunna slutföras snabbt. Hälsoskydd och trafiksäkerhet bör
betraktas som gemensamma åtaganden och ovillkorliga, universella värden, med hänsyn till de kostnader som alla
trafikolyckor orsakar, i första hand socialt men även ekonomiskt.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets beslut om driftskompatibla alleuropeiska e-förvaltningstjänster för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC)”
(KOM(2003) 406 slutlig – 2003/0147 (COD))
(2004/C 80/23)
Den 17 juli 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 156.1 i EG-fördraget rådfråga Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat för kommitténs
beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 24 november 2003. Föredragande var Antonello Pezzini.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 116 röster för, 1 emot och 1
nedlagd röst.

1. Inledning
1.1.
Att arbeta i gränsöverskridande nätverk med hjälp av
informationsteknik (IT) har blivit det viktigaste sättet att föra
de offentliga förvaltningarna närmare varandra och stödja
deras gemensamma arbete för en modern, utvidgad och säker
Europeisk union. Studier som utförts av kommissionen visar
att investeringar på detta område får positiva effekter på den
ekonomiska dynamiken (avkastningen ökar). Ett gemenskapsinitiativ på detta område är IDA-programmet (Interchange of
Data between Administrations, informationsutbyte mellan
myndigheter), som initierades av kommissionen 1993–1995
med IDA I (1995–1999). Under perioden 1999–2004 anslogs
127 miljoner euro i gemenskapsmedel till IDA II. Av dessa

anslag användes ungefär 60 procent till sektorsrelaterade
projekt av gemensamt intresse och resten till sektorsövergripande åtgärder för att garantera att de transeuropeiska näten
blir driftskompatibla och tillgängliga.

1.2.
Driftskompatibilitet mellan system, innehåll och processer på olika förvaltningsnivåer är avgörande för att kunna
erbjuda användarvänliga interaktiva e-förvaltningstjänster av
hög och jämn kvalitet. IDA II-programmet har varit effektivt
och har bidragit verksamt till att den inre marknaden förstärkts,
i och med att EU-medborgarnas och företagens rörlighet över
gränserna har ökat.
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1.3.
Kommittén har fått tillfälle att uttala sig om IDAprogrammet i yttranden från april 1998 (1) och januari 2002 (2). I dessa texter framhålls bland annat följande:
—

Det är viktigt att stärka programmet IDA, så att det blir
till gagn inte bara för förvaltningarna och institutionerna
utan även för medborgarna, företagen och det organiserade civila samhället i allmänhet, och så att man kan
garantera större ekonomisk och social sammanhållning i
EU och bidra till att öka konkurrenskraften i hela det
europeiska systemet, i enlighet med slutsatserna från
toppmötena i Lissabon och Stockholm.

—

Det är viktigt att det finns en effektiv certifieringsmyndighet på gemenskapsnivå, så att säkerheten i fråga om
tillgång till och utbyte av information blir lika hög i hela
gemenskapen.

—

Det är viktigt att de nät som främjas genom programmet
IDA blir så välkända, tillgängliga och driftskompatibla
som möjligt för slutanvändarna.

—

Man måste främja initiativ på olika nivåer i syfte att ge
användarna möjlighet till livslångt lärande, och även göra
det möjligt att använda denna infrastruktur för detta
ändamål.

—

På grund av uppgifternas känslighet måste man garantera
tillräckligt hög säkerhet på näten genom att lämpliga
skyddsinstrument, samt vid behov säkra överföringsprotokoll, används på såväl central som lokal nivå.

1.4.
IDA II-programmets andra fas, som löper ut den
31 december 2004, har bidragit till att utveckla samarbetet
mellan Europeiska kommissionen och de offentliga förvaltningarna i medlemsstaterna och även mellan gemenskapsinstitutionerna.
1.4.1. Ett exempel på detta är det webbaserade CIRCAnätet för utveckling av tillämpningstjänster, som har öppen
källkod (Linux) och kan erbjuda on-linetjänster i ett virtuellt
område. Detta nät används av 700 intressegrupper, bland
annat nästan alla kommissionens generaldirektorat och avdelningar, och fungerar enligt modellen ”write once use many”,
vilket innebär att många användare har samtidig tillgång.
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följande områden: finanser, rättsliga och inrikes frågor, jordbruk och fiske, transporter och regionalpolitik. Detta nät gör
det även möjligt att sköta import- och exportlicenser och att
samla in och sprida data (Datashop).

1.4.3. Genom IDA Public Key Infrastructure har tjänsteleverantörerna och brukarna fått tillgång till en certifieringsmyndighet som utfärdar elektroniska certifikat som är säkra och
driftskompatibla.

1.4.4. En utvecklingsstrategi för ett europeiskt system för
”e-upphandling” har fått stöd från IDA II, vilket anges i
handlingsplanen eEurope 2002 och sedan återkommer i
handlingsplanen för 2005. Detta har skett genom att gemensamma format har integrerats med befintliga operativa tjänster,
t.ex. SIMAP och Tender Electronic Daily (TED).

1.4.5. Sammanlagt 45 sektorsrelaterade projekt av gemensamt intresse har genomförts, bland annat förvaltning av den
gemensamma jordbruksmarknaden, bedrägeribekämpning, en
alleuropeisk databas, telematiktjänster för tullkontroll rörande
avgifter, skatter och kvoter, kontroll av tullar och godstransporter, det europeiska arbetsförmedlingsnätet EURES, det
europeiska nätet med tjänster för godkännande inom läkemedelssektorn (EudraNet), nätet för överföring av pensioner,
föräldrapenning och arbetslöshetsunderstöd (TESS), det europeiska nätet för hälsoskydd och smittskydd (Euphin), nätet för
anmälan av djursjukdomar (ADNS), näten för kemikaliesäkerhet och säkerhet för elektriska apparater, problemlösningsnätverket Solvit (tillämpning av gemenskapsrätten), Ploteus-nätet
för e-lärande, det nät för turism, miljö och konsumentskydd
(Tournet) som förbinder myndigheter på europeisk, nationell,
regional och lokal nivå, och de nät som är relevanta för
migrationspolitik, det rättsliga samarbetet Eurojust och säkerhet.

2. Kommissionens förslag

1.4.2. En viktig roll spelar även det transeuropeiska nätet
Testa, som knyter samman EU-administrationen med medlemsstaternas förvaltningar, EU-institutionerna (kommissionen, parlamentet, rådet, domstolen, revisionsrätten, EESK och
Regionkommittén sinsemellan) och slutligen de decentraliserade gemenskapsorganen, med ett omfattande program för
expansion i de nya medlemsländerna. Testa används även på

2.1.
Kommissionen föreslår nu ett uppföljningsprogram
som både får nytt namn och nytt innehåll, samtidigt som det
skall finns en grundläggande kontinuitet i förhållande till de
två tidigare programmen. I det nya femåriga programmet för
perioden 2005–2009, IDA BC (Interoperable Delivery of paneuropean e-government Services to Administrations, Businesses and Citizens), ligger tonvikten på tillhandahållande av
alleuropeiska e-förvaltningstjänster. De riktar sig inte enbart
till offentliga förvaltningar på olika nivåer, utan även till
slutanvändarna på den inre marknaden, det vill säga företag
och medborgare. Genomförandet av detta program kan bli en
av garantierna för att de fyra grundläggande friheterna (3) i
fördragen kan åtnjutas i hela det utvidgade EU.

(1) EGT C 214, 10.7.1998, s. 33.
(2) EGT C 80, 3.4.2002, s. 21.

(3) Fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital.
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2.2.
Det nya programmet kommer att bestå av två delar,
nämligen projekt av gemensamt intresse för politikområdena
och sektorsövergripande åtgärder till stöd för driftskompatibilitet. Det handlar i första hand om infrastrukturtjänster med
förfaranden som är avsevärt förenklade jämfört med de
tidigare, något som delvis beror på ett gemensamt beslut för
de två olika insatsområdena. Kommittén hade tillfälle att
kritisera det gamla programmets komplicerade förfaranden
när det krävdes två beslut, och efterlyste då en ”enhetlig
ram” (1).

2.3.
Det nya programmet präglas av kraven på att initiativen
skall ingå i ett större sammanhang och vara i linje med EU:s
prioriterade mål när det gäller e-förvaltning. Kommittén
ser det som ett medel för att ge fullständigt spelrum för
medborgarnas och företagens rättigheter, skyldigheter och
möjligheter i en kommande gemensam marknad med först 25
och senare 28 stater (plus EES-länderna). Ur detta perspektiv
bör man beakta följande:

—

En övergripande strategi på alleuropeisk nivå som syftar
till ett gemensamt telematikgränssnitt.

—

Större tillgänglighet för företagen och medborgarna, för
att garantera full delaktighet i uppbyggnaden av EU och
unionens politiska och institutionella framtid.

—

Fullständig driftskompatibilitet mellan sektorerna på olika
nivåer (alleuropeisk, nationell, regional och lokal) och
mellan olika aktörer (offentlig förvaltning, företag och
medborgare).

—

Främjande av kommunikationen mellan EU-institutionerna och deras underavdelningar på olika nivåer, inklusive
de decentraliserade gemenskapsorganen, så att beslutsprocessen förbättras och förenklingen ökar.

—

Större öppenhet, säkerhet, reaktionsförmåga och serviceanda.

—

Genomförande av enhetliga, snabbare, rationella och
decentraliserade förfaranden och utbyte av goda metoder.

—

En nära koppling till andra initiativ och gemenskapsprogram som eTEN, eContent och Modinis (2) samt verksamhet med anknytning till FoTU och sjätte ramprogrammet.

(1) EGT C 80, 3.4.2002, s. 21 (punkt 2.3).
(2) eTEN: transeuropeiska telekommunikationsnät, eContent: elektroniska databaser, Modinis: informationsnätssäkerhet.
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2.4.
I sitt förslag anslår kommissionen gemenskapsmedel
uppgående till 59,1 miljoner euro till det nya programmet
IDA BC för perioden 2005/2006, och 89,6 miljoner euro är
avsatta för budgetplanen 2007-2009. Under femårsperioden
skall de totala anslagen till det nya programmet uppgå till
148,7 miljoner euro (145,6 för den föregående perioden
1999-2004), ett belopp som EESK inte anser står i proportion
till de nya uppgifterna och målen.

3. Allmänna kommentarer

3.1.
Kommittén instämmer i förslagets grundtanke, att
programmet IDA skall omvandlas genom att fullständigt
införlivas i Lissabonstrategin. Strategin syftar som bekant till
att senast 2010 garantera att den europeiska ekonomin
utvecklas till världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga.
Detta är i linje med handlingsplanen eEurope 2005, ”Ett
informationssamhälle för alla”, som godkändes av Europeiska
rådet i Sevilla och som genom alleuropeiska förvaltningstjänster via driftskompatibla nät skall främja förvaltning av den
inre marknaden och den gränsöverskridande rörligheten för
medborgare, företag, varor, kapital och tjänster.

3.2.
Kommittén stöder förslaget till beslut i den utsträckning det återspeglar riktlinjerna i den ministerdeklaration som
antogs i Cernobbio den 18 juli 2003 i samband med den
europeiska konferensen om e-förvaltning (3), det vill säga att
möjliggöra en öppen dialog mellan offentlig förvaltning,
företag och medborgare i syfte att förbättra driftskompatibiliteten, införa flexibla, säkra, billigare och snabbare metoder för
utbyte av information, prioritera tjänster på grundval av
företags och medborgares efterfrågeanalyser och systematiskt
kontrollera att slutanvändarna får ”valuta för pengarna” och är
nöjda med de alleuropeiska tjänster som erbjuds.

3.3.
EESK anser att programmets nya inriktning och upplägg bör innebära att e-förvaltning betraktas som en innovativ
metod för att se över funktionen hos de offentliga tjänster som
erbjuds medborgarna och företagen. Syftet är att på ett
enkelt och klart sätt tillhandahålla alleuropeiska tjänster till
användarna. För att konsumenterna och företagen skall få
större förtroende för e-förvaltningen krävs dock att rättssäkerheten och de därtill knutna lagstiftningsinstrumenten håller en
hög nivå.

(3) http://www.e-govconference2003.org/
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3.4.
Enligt kommittén bör man särskilt uppmärksamma
den roll e-förvaltningen kan spela för att införliva de nya
medlemsstaterna i det utvidgade EU:s inre marknad. Det
handlar om verklig fri rörlighet, bosättning och företagsetablering, och man bör inte bara sträva efter att garantera öppen
förvaltning, utan även arbeta för förbättringar i fråga om
språkhinder, juridiska och administrativa oklarheter.

3.5.
Därför anser vi att det är mycket viktigt att kommissionen inrättar forum för regelbundna samråd med företagsvärlden, särskilt med små och medelstora företag, och med det
organiserade civila samhället och förvaltningsnivåer som ligger
nära användarna. Detta kan ske antingen genom särskilda
rådgivande nämnder eller återkommande alleuropeiska konferenser om nättjänster, för att garantera att programmet IDABC
kontinuerligt kontrolleras och uppdateras i fråga om ”valuta
för pengarna” och ”nöjda kunder”.

3.6.
Enligt EESK:s mening är det en stor brist att det nya
programmet saknar informationsverksamhet och utbildning
(kontinuerligt e-lärande) både när det gäller tjänsteleverantörerna, som behöver få ta del av en ny ”alleuropeisk” förvaltningskultur anpassad till den utvidgade inre marknadens förhållanden, och användarna i både mellanledet och slutledet, som har
rätt till full kunskap om de tjänster som programmet erbjuder
inom hela EU.

3.7.
Det vore lämpligt att kommissionen samlade in och
spred goda metoder mellan systemen för ”e-förvaltningstjänster” i de olika länderna. Den kunde också inspirera och ge
riktlinjer för de politiska beslutsfattarna på olika nivåer.
Interaktiva ”e-förvaltningstjänster” gör det möjligt för medborgarna att inte bara ta del av resultatet, utan även i realtid följa
alla led i ett administrativt ärende.

3.8.
EESK hoppas att kommissionen skall vara positiv till
antagande på europeisk nivå av ett Linux-system med öppen
källkod som kan användas av EU:s alla offentliga förvaltningar,
och även främja en alleuropeisk sökmotor med många språk
som kan uppfylla medborgarnas och företagens krav. Det är
också viktigt att garantera att alla medborgarkategorier får
smidig tillgång till systemet via olika ingångar.
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4. Särskilda kommentarer

4.1.
Rättslig grund: Kommittén framhåller lämpligheten i
att inte som tidigare begränsa sig till artikel 156 i EG-fördraget,
utan utöka den rättsliga grunden till att omfatta artiklarna 154
och 157, med tanke på IDABC:s innovativa karaktär.

4.2.
Budgetmedel: EESK anser att de medel som avsätts är
alltför begränsade och inte verkar motsvara de nya uppgifternas räckvidd, med tanke på den förestående utvidgningen,
förbindelserna med EES-länderna och det internationella samarbetet med länderna i Medelhavsområdet och Balkan (t.ex.
EURES, flyktingströmmar, visering och asyl, säkerhetsnät etc.).

4.3.
Prioriteringar: Kommittén stöder den föreslagna prioritetsordningen, som klart visar det nya initiativets möjligheter
att påverka företagen och medborgarna, men framhåller också
att denna inriktning bör återspeglas i processer som involverar
deras företrädarorganisationer. Vi anser att arbetsprogrammets
utformning och inriktning på ”nöjda kunder” samt utvärderingen efter halva tiden och den slutliga utvärderingen bör baseras
på gemensamt fastställda processer och kriterier.

4.4.
Förvaltningskommitté: Kommittén anser att artikel 11
bör ge kommissionen möjlighet att inte bara biträdas av
Kommittén för telematikutbyte mellan förvaltningar (TAC),
utan även kunna få stöd av rådgivande nämnder med slutanvändare och decentraliserade myndigheter. Det är självklart att
de offentliga och privata aktörernas tekniska nivå bör vara
framtidsinriktad, och så hög att rådgivning utifrån den senaste
tekniken kan ges. De rådgivande nämndernas åsikter skall
beaktas genom förfarandet i punkt 2 i ovannämnda artikel.

4.5.
Förfarande för genomförande: För varje gemensamt
projekt eller övergripande åtgärd bör arbetsprogrammet, där
så är lämpligt, omfatta en ny punkt d om kontinuerlig
utbildning för tillhandahållarna av tjänster och för användarna
(både i slutledet och tidigare led), som en integrerad del av
projektet eller åtgärden. Varje initiativ bör enligt kommitténs
åsikt uttryckligen föreskriva fullständig överensstämmelse med
WAI-koden för att göra webbsidorna tillgängliga för funktionshindrade och äldre.

4.6.
Bilaga IB – Gemenskapens politik och verksamhet:
Teknisk standardisering, enhetlig certifiering och enhetligt
skydd av industriell äganderätt samt upphovsrätt bör införlivas
i den politik och verksamhet som är föremål för gemensamma
projekt.
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4.7.
Bilaga A III – Social trygghet, pensioner och system för
återbetalning av mervärdesskatt.

5.5.
I detta sammanhang vill kommittén rikta följande
rekommendationer till Europaparlamentet, rådet och kommissionen:
—

De ekonomiska anslagen till IDABC-programmet måste
vara tillräckligt stora, med tanke på de nya uppgifter som
behöver utföras och som har en alleuropeisk omfattning
och kräver internationellt samarbete.

—

Det bör byggas upp systematiska plattformar för samråd
med företagen, framförallt de små och medelstora företagen, det organiserade civila samhället och företrädare på
olika nivåer inom den decentraliserade förvaltningen,
genom inrättande av regelrätta förvaltningskommittéer
(av typ A).

—

Det bör anordnas regelbundna alleuropeiska konferenser
om on-linetjänster för att garantera att arbetsprogrammet
IDABC kontinuerligt kontrolleras och uppdateras i fråga
om ”valuta för pengarna” och ”nöjda kunder”, något som
också kan ske genom benchmarking.

—

En omfattande informations- och utbildningsinsats för
att främja en ny alleuropeisk förvaltningskultur bör rikta
sig både till dem som tillhandahåller tjänsterna och till
användarna, särskilt offentliga och privata aktörer i
kandidatländerna.

—

Alla nya projekt av gemensamt intresse och alla övergripande åtgärder skall automatiskt inbegripa kontinuerliga
utbildningsinsatser – även on-line – för tjänsteleverantörerna och användarna (både i slutledet och tidigare led)
och en bestämmelse om fullständig överensstämmelse
med WAI-koden (1). På detta sätt skall man garantera
fullständig tillgänglighet för alla och motverka ”e-analfabetism”.

5. Slutsatser
5.1.
Kommittén är fullständigt övertygad om att driftskompatibla alleuropeiska offentliga tjänster är nödvändiga för att
man skall kunna öka den offentliga förvaltningens effektivitet
och produktivitet, stärka den europeiska inre marknadens
konkurrenskraft och genomförbarhet samt främja medverkan
i en demokratisk beslutsprocess och social integration i
slutanvändarnas intresse.
5.2.
Vi anser att en splittring av marknaden till följd av att
e-förvaltningssystemen inte är driftskompatibla kan få negativa
politiska, ekonomiska och sociala effekter på uppbyggnaden
av ett utvidgat EU med 25-28 medlemsstater, och unionen kan
därmed komma att fungera mindre effektivt och bli mindre
konkurrenskraftig på den internationella marknaden.
5.3.
Kommittén ser därför enbart positivt på att det nya
IDABC-programmet inleds, under förutsättning att det överensstämmer med och helt integreras i handlingsplanen eEurope
2005 och gemenskapsåtgärderna eTEN, eContent, eLearning
och eSafe, och även samverkar helt med åtgärderna i sjätte
ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling, forskningsprogrammet om säkerhet och åtgärderna för att stödja
användning av öppna standarder, system med öppna källkoder
och jämförande analyser (benchmarking) på olika nivåer.
5.4.
Kommittén anser att det nya programmet IDABC
bör utgöra ett innovativt instrument för att med hjälp av
gemensamma och driftskompatibla plattformar se över och
optimera de offentliga tjänsterna. Tjänsterna bör vara öppna
och gemensamma och utföras inom säkra och lättbegripliga
tidsramar, genom enkla förfaranden och relativt billigt och
snabbt, så att medborgarnas livskvalitet och de europeiska
företagens konkurrenskraft förbättras.
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5.6.
Kommittén åtar sig att främja spridning av bästa
praxis inom driftskompatibel e-förvaltning och att bevaka
utvecklingen genom att anordna utfrågningar av näringslivets
och samhällslivets olika aktörer, det vill säga företag, arbetsmarknadens parter och det organiserade civila samhället.
(1) WAI är en plattform som skall öka tillgängligheten för funktionshindrade och äldre.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om överflyttning av last- och passagerarfartyg mellan register inom
gemenskapen”
(KOM(2003) 478 slutlig – 2003/0180 (COD))
(2004/C 80/24)
Den 1 september 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 71 i EG-fördraget rådfråga Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat för kommitténs
beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 24 november 2003. Föredragande var Anna BredimaSavopoulou.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 78 röster för, inga röster emot och
7 nedlagda röster.

1. Inledning

1.1.
Det har nu gått mer än tio år sedan förordning (EEG)
nr 613/91 av den 1 januari 1992 trädde i kraft. Det är
därför rimligt att satsa på en förbättring av gemenskapens
bestämmelser om omregistrering av fartyg, i syfte att ytterligare
undanröja tekniska hinder för sådan omregistrering. Syftet
med förordningen är att minska de kostnader och administrativa rutiner som omregistrering inom gemenskapen innebär.
På så sätt skulle konkurrenskraften hos gemenskapens sjöfart
stärkas, samtidigt som sjösäkerheten skulle upprätthållas i
enlighet med internationella konventioner. Grundtanken är
att man på EU-nivå skall lägga fast IMO-konventionernas
säkerhetsnormer. Genom förordningen förlorade medlemsstaterna rätten att av tekniska skäl – som följer av tre IMOkonventioner (SOLAS 1974, LL 1966 (1966 års internationella
lastlinjekonvention) och MARPOL 73/78) – underlåta att
registrera lastfartyg som är registrerade i en annan medlemsstat, som uppfyller kraven i ovannämnda konventioner och
som medför giltiga certifikat och godkänd utrustning.

1.2.
Vid tidpunkten för antagandet av förordningen ansåg
man att det inte var lämpligt att utvidga dess tillämpningsområde till att omfatta även passagerarfartyg, eftersom passagerarfartyg har egenskaper och användningsområden som gör att
de skiljer sig från lastfartyg och eftersom det fanns olika
tolkningar av IMO-konventionernas krav. Trots detta meddelade kommissionen, i motiveringen till det förslag som ledde till
antagandet av direktiv 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser
och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, sin avsikt att föreslå
en ändring av förordningen för att den skulle omfatta även
passagerarfartyg.

1.3.

Det finns tre viktiga skäl till detta:

—

Sedan förordning (EEG) nr 613/91 antogs har det internationellt och på EU-nivå skett en betydande utveckling av
den tillämpliga lagstiftningen. Internationella konventioner (IMO) har reviderats på området och i samband med
detta har ett antal resolutioner antagits. En omfattande
del av gemenskapsregelverket för sjösäkerhet har också
antagits sedan förordningen trädde i kraft.

—

Olika tolkningar av konventionerna har uppstått från de
erfarenheter man vunnit vid tillämpningen av förordning
(EEG) nr 613/91, och europeiska fartygsägare kräver att
förordningens tillämpningsområde skall utvidgas till att
omfatta även passagerarfartyg.

—

Fartygsägare kan komma att lämna in fler ansökningar
om omregistreringar i samband med EU:s utvidgning,
vilket med stor sannolikhet också skulle leda till att de
rådande svårigheterna skulle öka.

2. Kommissionens förslag

2.1.
För att ta hänsyn till ovanstående föreslår kommissionen följande:
—

En utvidgning av förordningens tillämpningsområde till
att omfatta även passagerarfartyg mot bakgrund av att det
internationella regelverket skärpts och att tolkningarna av
IMO-konventionens bestämmelser har blivit mer samstämmiga sedan 1991, samt mot bakgrund av antagandet
av rådets direktiv 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser
och säkerhetsnormer för passagerarfartyg och rådets
direktiv 2003/25/EG om specifika stabilitetskrav för roro-passagerarfartyg: Kommissionen föreslår att utvidgningen skall gälla alla fartyg som byggts den 1 juli 1998
eller senare (i linje med direktiv 98/18/EG). Utvidgningen
kommer också att gälla fartyg som byggts före det
datumet om de certifierats enligt kraven i SOLAS 1974
för fartyg byggda den 1 juli 1998 eller senare.
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—

Bättre samband med annan gemenskapslagstiftning om
sjösäkerhet: Det är viktigt att förbinda den nya förordningen med andra EU-regler som antagits sedan 1991,
framför allt med direktiv 95/21/EG om hamnstatskontroll
av sjöfart, direktiv 96/98/EG om marin utrustning och
direktiv 94/57/EG beträffande klassificeringssällskap.

—

Förstärkt och utbyggt samarbete mellan de nationella
sjöfartsmyndigheterna: Detta kommer att inbegripa att
man ersätter den nuvarande regeln, som föreskriver att
endast fartyg som varit i drift under en medlemsstats
flagg i minst sex månader kan överföras till en annan
medlemsstats register, med en regel som kräver förstärkt
samarbete mellan sjöfartsmyndigheterna. Framför allt
måste sjöfartsmyndigheten i den avregistrerande flaggmedlemsstaten underrätta sjöfartsmyndigheten i den
mottagande flaggmedlemsstaten om de förbättringar den
förstnämnda myndigheten eventuellt krävt för registrering av fartyget eller förnyelse av fartygets certifikat
samt om outförda besiktningar, i linje med avtalet om
omklassificering av medlemmar i den internationella
sammanslutningen av klassificeringssällskap (IACS).

3. Allmänna kommentarer

3.1.
Förslaget till ny förordning är i stort väl avvägt,
motiverat och konsekvent i sitt resonemang där man utgår
från nuvarande förordning (EEG) nr 613/91. Syftet med den
nya förordningen är i stort sett detsamma som med förordning
(EEG) nr 613/91, dvs. fri rörlighet för varor (fartyg) och
undanröjande av tekniska hinder för handel inom den inre
marknaden, samtidigt som man upprätthåller sjösäkerheten i
enlighet med internationella konventioner.

3.2.
EESK stöder helt och fullt en utvidgning av förordningens tillämpningsområde till att även omfatta passagerarförtyg,
mot bakgrund av harmoniserade regler och särskilt mot
bakgrund av direktiven 98/18/EG (1) och 2003/25/EG (2) samt,
av ännu större betydelse, direktiv 1999/35/EG (3). EESK noterar
att driftsvillkor eller sociala villkor inte inbegipits i förordningens tillämpningsområde. Förordningen rör uteslutande tekniska krav. Det finns också fortfarande möjlighet att kräva
överensstämmelse med ytterligare nationella tekniska krav när
det gäller konstruktion och utrustning av fartyg som fastställts
i konventionerna, vilket kan försvåra eller fördröja fri rörlighet
för fartyg inom EU.

(1) EGT L 144, 15.5.1998 (säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg).
(2) EUT L 123, 17.5.2003 (specifika stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg).
(3) EGT L 138, 1.6.1999 (obligatoriska besiktningar för en säker
drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg
i reguljär trafik).
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3.3.
EESK välkomnar att ytterligare förtydliganden görs
med hänsyn till balansen mellan en väl fungerande inre
marknad och det behov som finns av att upprätthålla en hög
sjöfartssäkerhetsnivå, som ett led i EU:s strävan att skärpa
sjöfartssäkerheten och förbättra konkurrenskraften hos gemenskapens sjöfartsflotta.

3.4.
EESK håller med om att det bör vara en allmän regel
att ett fartyg som, i enligt med direktiv 95/21/EG om
hamnstatskontroll, förbjudits tillträde till hamnar inte skall få
flyttas över från ett EU-register till ett annat.

3.5.
Utbyte av information mellan en sjöfartsmyndighet i
en avregistrerande flaggmedlemsstat och en sjöfartsmyndighet
i en mottagande flaggmedlemsstat, i enlighet med avtalet om
omklassificering (”Transfer of Class Agreements”), välkomnas i
stort. EESK vill särskilt uppmuntra och stödja ytterligare
förbättringar av samarbetet mellan EU:s sjöfartsmyndigheter,
också med avseende på EU:s utvidgning. Kommittén anser att
ett förstärkt samarbete kommer att vara fördelaktigt i strävan
att öka förståelsen för, och upprätthålla, en hög sjöfartssäkerhetsnivå som tillämpas enhetligt i hela EU. Ett förstärkt
samarbete skulle på så sätt undvika alla risker för snedvriden
konkurrens på den inre marknaden.

3.6.
EESK noterar den rapport som kommissionen nyligen
utarbetat om anslutningsländernas framsteg när det gäller
överensstämmelse med gemenskapens regelverk. Kommissionen beklagar att ett antal anslutande flaggstater ännu inte har
uppnått den önskade nivån vad gäller överensstämmelse,
vilken skulle möjliggöra en förbehållslös tillämpning av den
föreslagna förordningen från och med den 1 maj 2004.
Följaktligen bör man särskilt uppmärksamma omregistrering
av fartyg från register i anslutande flaggstater till register i
nuvarande medlemsstater i EU. I detta sammanhang välkomnar
EESK förslaget om att medlemsstaterna skall utarbeta en årlig
rapport (artikel 8) om hur den föreslagna förordningen
tillämpats och fungerat.

4. Särskilda kommentarer

Artikel 3

4.1.
EESK noterar att fartyg inte skall kunna utnyttja
möjligheten att bli överflyttade till ett annat register inom
gemenskapen förrän deras förbud mot tillträde till europeiska
hamnar har upphävts (skäl 7). För tydlighetens skull bör därför
artikel 3.2 lyda enligt följande: ”Denna förordning omfattar inte
fartyg som förbjudits tillträde till medlemsstaternas hamnar i
enlighet med artikel 7 b i direktiv 95/21/EG förrän förbudet
upphävts”.
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Artikel 4

4.2.
Kravet på typgodkännande av marin utrustning från
den berörda flaggstaten var ett av de största hindren för fri
omregistrering av fartyg. Därför stöder kommittén förslaget
att hänvisa till direktiv 96/98/EG i punkt 1.

4.3.
För att man obehindrat skall kunna uppnå målet i
förordningen får en medlemsstat inte, vare sig av tekniska skäl
som följer avkonventionerna eller av skäl som följer av
ytterligare nationella tekniska krav, vägra att registrera ett
fartyg. Därför föreslår kommittén att man i första raden i
punkt 1 lägger till ”eller av ytterligare nationella tekniska krav”
efter ”konventionerna”.

4.4.
I punkt 2 föreslås att ”...myndigheten i den avregistrerande flaggmedlemsstaten [skall förse] sjöfartsmyndigheten i
den mottagande flaggmedlemsstaten med all relevant information om fartyget, i synnerhet om hennes skick och utrustning.
Informationen skall innehålla fartygshistoriken och i tillämpliga fall en förteckning över de förbättringar som den avregistrerande flaggmedlemsstaten krävt för registrering av fartyget
eller förnyelse av hennes certifikat samt över outförda besiktningar”. För ökad tydlighet föreslår kommittén att den berörda
fartygsägaren skall få samma information samtidigt. För tydlighetens och konsekvensens skull behöver man i samma anda
eventuellt precisera vad man menar med ”fartygshistorik”
(innehåll och tidsperspektiv).

4.5.
EESK noterar att det för den mottagande flaggstaten är
möjligt att utföra någon form av ”besiktning” (punkt 3).
Kommittén förstår av de särskilda beaktanden som tas upp i
förslaget att en sådan besiktning skall vara begränsad till sin
omfattning. Med tanke på detta föreslår EESK att alla sådana
besiktningar skall vara beroende av den information som finns
i ”fartygshistoriken” och som överförts från registret i den
avregistrerande flaggstaten. Kommittén vill också uppmärksamma formuleringen ”...skick och utrustning motsvarar de
certifikat som avses i artikel 3”. Det ser inte ut att finnas någon
referens i artikel 3. EESK föreslår därför att man antingen
stryker den meningen eller hänvisar till punkt a ii eller punkt
b ii i artikel 3.1. Den föreslagna texten skulle då lyda:
”Sjöfartsmyndigheten i den mottagande flaggmedlemsstaten
får, med beaktande av artikel 2, besiktiga fartyget för att
förvissa sig om att hennes skick och utrustning motsvarar
hennes certifikat och att hon, i förekommande fall, uppfyller
de kriterier som föreskrivs i artikel 3.1 a ii eller 3.1 b ii.”

4.6.
EESK beaktar det mål som satts upp i den föreslagna
förordningen och anser att en fartygsbesiktning, om en sådan
anses vara nödvändig, skall vara väl avvägd och beakta
eventuella uppgifter i fartygshistoriken. Vidare bör besiktningar
utföras ”utan onödiga dröjsmål” snarare än ”inom skälig tid”.
Därför bör texten lyda enligt följande:
”Besiktningen skall göras utan dröjsmål.”
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Artikel 5

4.7.
Bestämmelserna i artikel 5 kompletterar förfarandena i
artikel 4 avseende hur man skall uppnå förordningens mål.
Uttrycket ”på samma villkor” behöver emellertid förtydligas,
förslagsvis på följande sätt:

”på samma tekniska villkor som bygger på genomförandet av
de bestämmelser som föreskrivs i gällande konventioner.”

Artikel 6

4.8.
EESK ställer sig i stort bakom det förfarande som
föreslås i artikel 6, vilket till stor del är detsamma som anges i
förordning (EEG) nr 613/91. Vad gäller punkt 1 får dock den
höga harmoniseringsgrad som hittills uppnåtts i de nuvarande
EU-medlemsstaterna inte rättfärdiga en vägran hos en mottagande flaggmedlemsstat att utfärda nya certifikat, i enlighet
med artikel 5. När det gäller kandidatländerna, till dess att de
har uppnått samma harmoniseringsnivå, bör de mottagande
staterna strängt tillämpa artikel 4.3 (besiktning för att förvissa
sig om att ett fartygs skick och utrustning är tillfredsställande).

4.9.
Det finns behov av att klargöra vad som händer med
ett fartyg under den ”månad” då två myndigheter med
meningsskiljaktigheter i tolkningarna av konventionerna skall
nå en överenskommelse. Det kan inte vara förordningens
avsikt att ett fartyg skall hindras från att vara i drift under
denna månad (eller till dess att kommittén för sjösäkerhet och
förhindrande av förorening från fartyg (COSS) har nått ett
slutligt beslut). Ett fartyg som för EU-flagg med fullständiga
certifikat handlar i god tro och skall kunna lita till sådana
certifikats giltighet. Ända tills myndigheterna har kommit fram
till en lösning vad gäller deras meningsskiljaktligheter, eller till
dess att COSS fattat ett annat beslut, skall fartyget kunna
fortsätta vara i trafik med provisoriska eller tillfälliga certifikat
som utfärdats av den mottagande flaggstaten.

4.10. Det kan hända att den mottagande medlemsstaten
drar ut på tiden när det gäller att vidta lämpliga åtgärder eller
insisterar på att tillämpa ytterligare nationella tekniska krav.
För sådana fall bör det finnas en tydlig bestämmelse som
föreskriver att ägaren skall kunna framföra klagomål till
kommissionen, och begära att frågan hänskjuts till den kommitté som nämns i artikel 7 i syfte att lösa tvisten. Därför bör
formuleringen ”nya certifikat” i andra raden i punkt 1 ersättas
med orden ”certifikat med full löptid”. Av samma anledning
bör ”efter klagomål från en ägare” läggas till efter ”i artikel 7
får” i första raden i punkt 3.
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5. Slutsatser

register inom gemenskapen förrän deras förbud mot tillträde
till europeiska hamnar har upphävts.

5.1.
EESK anser att den föreslagna förordningen är en väl
avvägd och motiverad text. Den utgör en lämplig avvägning
mellan den inre marknadens behov och de krav som en hög
sjöfartssäkerhet ställer, som ett led i EU:s strävan att skärpa
sjöfartssäkerheten och förbättra konkurrenskraften hos gemenskapens sjöfartsflotta.

5.4.
För att man skall kunna uppnå målet i förordningen
får en medlemsstat inte, vare sig av tekniska skäl som följer av
konventionerna eller av skäl som följer av ytterligare nationella
tekniska krav, vägra att registrera ett fartyg.

5.2.
EESK stöder helt och fullt förslaget om att förordningen
också skall omfatta passagerarfartyg.
5.3.
EESK håller med om att det skall vara en allmän regel
att ett fartyg som, i enligt med direktiv 95/21/EG om
hamnstatskontroll, förbjudits tillträde till hamnar inte skall få
flyttas över från ett EU-register till ett annat. Fartyg bör inte
kunna utnyttja möjligheten att bli överflyttade till ett annat

5.5.
EESK beklagar att ett antal blivande medlemsstater
ännu inte följer reglerna i tillräcklig utsträckning, vilket skulle
möjliggöra en förbehållslös tillämpning av den föreslagna
förordningen från och med den 1 maj 2004. Följaktligen bör
man särskilt uppmärksamma omregistrering av fartyg från
register i de nya medlemsstaterna till register i nuvarande
medlemsstater i EU. EESK föreslår att man, tills de nya
medlemsstaterna har uppnått samma harmoniseringsnivå,
genomför stränga besiktningar av fartyg från dessa länder för
att förvissa sig om att fartygen är i tillfredsställande skick innan
en överflyttning äger rum.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kommissionens meddelande
till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om invandring, integration och sysselsättning”
(KOM(2003) 336 slutlig)
(2004/C 80/25)
Den 3 juni 2003 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda meddelande.
Facksektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna, som svarat för kommitténs beredning
av ärendet, antog sitt yttrande den 25 november 2003. Föredragande var Luis Miguel Pariza Castaños.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 117 röster för och 6 nedlagda
röster.

1. Sammanfattning och slutsatser

att koppla invandringspolitiken till Lissabonprocessen, EU:s
sysselsättningsstrategi och planerna för social integration.

1.1.
EESK anser att kommissionens meddelande är nödvändigt eftersom samordningen i dag mellan medlemsstaterna på
invandringsområdet är bristfällig. Det är en bra utgångspunkt
att meddelandet har en övergripande karaktär och omfattar
alla aspekter som rör invandring och integration. Det är ett
mycket positivt dokument eftersom det, som kommittén
också har föreslagit i flera yttranden och vid konferensen i
september 2002, behandlar integration som en central fråga i
EU:s invandringspolitik. Integration är en nödvändig förutsättning för både ekonomisk tillväxt och social sammanhållning.

1.5.
Sysselsättningen är av avgörande betydelse för integrationen av invandrarna. Lissabonmålen och den europeiska
sysselsättningsstrategin för att skapa fler och bättre arbetstillfällen måste också omfatta invandrarna. Arbetsmarknadens parter och offentliga myndigheter måste samarbeta för att förhindra att invandrarna diskrimineras när det gäller löner och
arbetsvillkor.

1.2.
EESK konstaterar med tillfredsställelse att alla delegationer vid rådets (sysselsättning och sociala frågor) möte den
20 oktober tog emot kommissionens meddelande som en bra
utgångspunkt för framtida åtgärder, och att rådet gav de
ständiga representanternas kommitté i uppgift att utarbeta ett
antal slutsatser som skall läggas fram för rådet i december.
EESK kommer att bidra till rådets arbetet genom föreliggande
yttrande.

1.3.
Integration utgör en ömsesidig process som bygger på
ömsesidiga rättigheter och skyldigheter mellan invandrarna
och värdsamhället, och på att invandrare gradvis skall jämställas med resten av befolkningen, både när det gäller rättigheter
och skyldigheter samt tillgång till varor och tjänster och
medborgarinflytande på lika villkor. Subsidiaritetsprincipen
och samarbetet kräver att alla offentliga myndigheter på
EU-nivå och nationell, regional och lokal nivå genomför
integrationsåtgärder.

1.4.
Om invandringen hanteras rätt kan den bidra till att
EU uppnår Lissabon-målen om ekonomisk tillväxt, ökad
sysselsättning och bättre konkurrenskraft. EESK stöder strävan

1.6.
Arbetsmarknadens parter och alla samhällsorganisationer måste vara beredda att ta på sig nya förpliktelser och
samarbeta med myndigheterna (europeiska, nationella, regionala och lokala) för att främja integration och likabehandling.

1.7.
Europeiska rådet antog vid sitt möte i Thessaloniki en
välavvägd strategi i linje med överenskommelsen i Tammerfors: Det behövs nya gemenskapsåtgärder och bättre samordning av medlemsstaternas integrationsinsatser. Vid Europeiska
rådets möte i Bryssel antogs dock inga konkreta initiativ.

1.8.
Rådet måste påskynda sitt arbete och anta det förväntade lagstiftningspaketet på invandringsområdet. EESK hyser
förhoppningen att den gemensamma lagstiftningen skall utarbetas med hänsyn till yttranden från Europaparlamentet och
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Det kräver att
medlemsstaterna är mer flexibla i sina positioner, som i dag
bara medger en ”minimilagstiftning” som är både otillräcklig
och olämplig för en europeisk invandringspolitik. Det nyligen
antagna direktivet om familjeåterförening (2003/86/EG) är
otillräckligt ur integrationssynpunkt. Rådet har inte tagit
hänsyn till EESK:s synpunkt (1).

(1) Se EESK:s yttrande om detta ämne i EGT C 241, 7.10.2002.
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1.9.
Medlemsstaterna måste agera snabbare och i sin egen
lagstiftning fullständigt införliva de båda direktiven mot diskriminering (2000/43/EG och 2000/78/EG). Rådet och kommissionen bör uppmana medlemsstaterna att ändra sin lagstiftning, och väcka talan i EG-domstolen om de inte följer denna
uppmaning.
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medlemsstaterna och de tio kandidatländerna, med målet att
integration skulle stå i centrum för EU:s integrationspolitik. Till
grund för konferensen låg yttrandet (2) ”Invandring, integration
och det organiserade civila samhällets roll”.

1.10. EESK föreslår att kommissionen skall administrera ett
europeiskt integrationsprogram med tillräckliga ekonomiska
anslag för att bidra till samordningen av de nationella insatserna. Det är viktigt att rådet ger kommissionen de politiska,
rättsliga och finansiella medel som krävs för att främja
integration av invandrare. EESK betonar att det är viktigt
att utforma positiva och effektiva mottagningsprogram för
invandrare i samarbete med organisationerna i det civila
samhället.

2.2.
Konferensen utmynnade bland annat i förslaget om att
inrätta ett europeiskt program för integration av invandrare
och flyktingar. (Slutsatserna från konferensen finns i bilaga I till
föreliggande yttrande). Kommissionsledamot António Vitorino
uttryckte i sitt avslutningsanförande sitt stöd för EESK:s förslag
att integration skulle utgöra ett centralt mål för EU under de
närmaste åren inom ramen för den gemensamma invandringsoch asylpolitiken. Han meddelade också att kommissionen
skulle utarbeta ett program med förberedande åtgärder för att
främja integration under perioden 2003-2005.

1.11. Kommittén konstaterar med tillfredsställelse att Europeiska rådet i Thessaloniki, på kommissionens förslag, enades
om att förbättra samordningen av invandringspolitiken. EESK
anser dock att detta åtagande måste utgöra ett första steg mot
att införa en öppen samordningsmetod, ett förslag som
kommissionen redan har framfört och som fått kommitténs
stöd (1).

2.3.
Kommissionens meddelande ”Invandring, integration
och sysselsättning” innehåller många förslag och olika kommentarer som EESK har framfört i sina yttranden och som
framkom under den ovannämnda konferensen. Det visar än
en gång på det utmärkta samarbetet mellan kommissionen
och EESK i dessa frågor.

1.12. EESK anser att samordningen bör inledas på fyra
områden:
—

Integration av invandrare på arbetsmarknaden (inom
ramen för EU:s sysselsättningsstrategi), däribland utbildning.

—

Program för nyanlända invandrare.

—

Språkutbildning.

—

Invandrarnas deltagande i samhället, kulturlivet och det
politiska livet.

1.13. Kommissionen skall en gång om året lägga fram en
rapport om invandring och integration, som bland annat
bygger på de nationella rapporterna. EESK vill yttra sig om
dessa rapporter för att bidra till att förbättra samordningen i
EU och sprida väl fungerande metoder. Kommittén kommer
att fortsätta att samarbeta med organisationerna i det civila
samhället vid utarbetandet av dessa yttranden.

2. Inledning
2.1.
I september 2002 anordnade Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén i samarbete med kommissionen (RIF)
en konferens med medverkan av arbetsmarknadens parter och
de viktigaste icke-statliga organisationerna från de femton
(1) Se EESK:s yttrande om den öppna samordningsmetoden i EGT
C 221, 17.9.2002.

2.4.
EESK välkomnar kommissionens meddelande, som
utgör en bra utgångspunkt för att driva på insatserna för att
integrera invandrare i EU. Meddelandet är mycket viktigt för
att den europeiska invandringspolitiken i framtiden skall få en
tydligare inriktning, och kommittén bedömer det därför som
mycket positivt.

2.5.
Genom att förbinda invandringspolitiken med Lissabonstrategin och EU:s sysselsättningspolitik och politik för
social sammanhållning i avsikt att främja invandrares integration kan rådet bli mer aktivt i lagstiftningsprocessen och inta
en positivare attityd vid den framtida hanteringen migrationsströmmar, som kommer att öka under de närmaste åren.

3. Invandring, sysselsättning och social sammanhållning
mot bakgrund av befolkningsutvecklingen och Lissabonmålen

3.1.
Migration har präglat mänsklighetens utveckling under
historiens lopp. Mänsklighetens och civilisationernas utveckling går inte att förstå om man inte studerar migration. I dag
är migrationen av många personer en positiv och stark
pådrivande kraft för ekonomiska, sociala och kulturella framsteg både i ursprungsländerna och i värdländerna.

(2) EGT C 125, 27.5.2002.
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3.2.
Man måste ha klart för sig att invandringen inte bara
är motiverad av Europas ekonomiska behov och arbetskraftsbehov, utan också av befolkningsutvecklingen, ekonomiska
och sociala klyftor samt politisk instabilitet i invandrarnas och
flyktingarnas ursprungsländer. Det krävs därför ett närmare
samarbete med dessa länder för att hantera migrationsströmmarna inom ramen för EU:s utrikespolitik (1).

äldre (2) och

denna trend
3.3.
Befolkningen i Europa blir allt
kan inte brytas på kort sikt. Enligt aktuella uppgifter kommer
befolkningen i arbetsför ålder i EU att minska markant.
Även om det i några länder finns utrymme för att öka
sysselsättningsgraden är det ett faktum att den arbetsföra
befolkningen i de nuvarande och kommande medlemsstaterna
kommer att minska kraftigt under de närmaste åren (3).
Eurostat har i sina rapporter utgått från en relativt liten
invandring (i EU ca 630 000 personer årligen).

3.4.
Denna minskning av antalet personer i arbetsför ålder
kommer tveklöst att medföra en lägre sysselsättningsgrad och
en lägre tillväxt om inte produktiviteten ökar i en mycket
snabbare takt än i dag (den nuvarande ökningen är endast
1,2 %) (4). Den demografiska situationen i EU kommer således
att medföra nya stora utmaningar för att uppnå Lissabonmålen.
Denna situation kan få en negativ effekt för den ekonomiska
tillväxten och den europeiska konkurrenskraften (5). Om man
jämför situationen i Europa med situationen i USA, där den
arbetsföra befolkningen ökar till följd av större invandring (6),
framgår det att Europa är missgynnat även i detta avseende (7).
EESK efterlyser nya rapporter från kommissionen med prognoser om invandringen och dess makroekonomiska effekter.

(1) Se EESK:s yttrande om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om inrättande av ett program för ekonomiskt och
tekniskt stöd till tredjeländer i fråga om migration och asyl”;
antaget vid plenarsessionen den 20 oktober 2003 – EUT C 32,
5.2.2004.
(2) Se EESK:s informationsrapport ”Befolkningssituationen och
befolkningstillväxten i EU”.
(3) Eurostat anger att i en union med 25 medlemsstater kommer
befolkningen i arbetsför ålder att minska från 303 till 297 miljoner
år 2002 och till 280 miljoner 2030.
(4) Uppgifter från kommissionen, från punkt 2.3 i meddelandet.
(5) Europeiska kommissionen, Anual Economic Review 2002.
(6) Mellan 1990 och 2000 ökade USA:s befolkning med 33 miljoner
personer. Mellan 1995 och 2000 svarade invandring för omkring
40 % av befolkningstillväxten.
(7) Kommissionens rapport om uppgifter från FN, Ameco och
Eurostat.
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3.5.
Den åldrande befolkningen kommer också att utsätta
de sociala trygghetssystemen för ett hårt tryck (8). EESK delar
kommissionens åsikt att en väl administrerad invandring kan
bidra till att undvika minskad sysselsättning och till mer
hållbara pensionssystem. Och detta bör ske inom ramen för
en effektiv sysselsättningspolitik och Lissabonstrategins mål
och reformer.

3.6.
I några länder och branscher samt inom vissa yrkesgrupper (både hög- och lågkvalificerade) saknas det arbetskraft
(även om arbetslösheten fortfarande är hög inom andra
branscher). Därför utnyttjar man redan i dag arbetskraftsinvandring för att råda bot på arbetskraftsbristen.

3.7.
När dessa tendenser förvärras under de närmaste åren
kommer medlemsstaterna och företagen att tvingas försöka
attrahera och anställa nya invandrare med rätt yrkeskvalifikationer för att skapa balans på arbetsmarknaden. På så sätt
kommer Europa att kunna utnyttja alla sysselsättningsmöjligheter för att öka den ekonomiska tillväxten i enlighet med
Lissabonmålen.

3.8.
Vid Europeiska rådet i Lissabon och vid andra rådsmöten under våren förband sig medlemsstaterna att skapa nya
arbetstillfällen, öka andelen förvärvsarbetande män, kvinnor
och äldre arbetstagare (9) samt reformera arbetsmarknaden och
de sociala trygghetssystemen för att uppnå dessa mål. EESK
anser att man bör förstärka Lissabonstrategin (10). I några
medlemsstater kan till exempel kvinnorna bidra mer till den
ekonomiska tillväxten om man ökar deras sysselsättningsgrad.
Offentliga och privata investeringar i fortbildning (11) kan
också förbättra arbetstagarnas förmåga att anpassa sig till de
nya kraven i arbetslivet. En öppning av arbetsmarknaden för
nya invandrare får inte vara en förevändning för regeringarna
att undvika de reformer som krävs i enlighet med Lissabonstrategin.

(8) Se EESK:s yttranden om kommissionens meddelande ”Att stödja
nationella strategier för trygga och stabila pensioner genom ett
integrerat förhållningssätt” i EGT C 48, 21.2.2002 och om
”Möjliga alternativ för pensionsreformen” i EGT C 221,
17.9.2002.
(9) Se ESK:s yttrande om ”Äldre arbetstagare” i EGT C 14, 16.1.2001.
(10) Se EESK:s förberedande yttranden om Lissabonstrategin och om
kommissionens meddelande ”Stärka Lissabonstrategins sociala
dimension: rationalisera den öppna samordningen inom socialt
skydd” (KOM(2003) 261 slutlig).
(11) Se EESK:s yttrande om fortbildning i EGT C 311, 7.11.2001.
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3.9.
EESK har i flera yttranden påpekat att man måste
utveckla den gemensamma lagstiftningen på invandringsområdet och vill än en gång anmoda Europeiska rådet att påskynda
lagstiftningsarbetet, särskilt direktivet om villkor för arbetskraftsinvandrares inresa och vistelse, utifrån kommissionens
förslag och med hänsyn till EESK:s yttranden (1).

3.10. EU:s utvidgning med tio nya medlemsstater kommer
inte att på ett väsentligt sätt förändra Europas befolkningspyramid under de närmaste åren.

3.11. Kommissionen och kommittén är av samma åsikt:
Om man inte intar en öppnare hållning till legal invandring
och analyserar prognoserna för sysselsättningen och arbetsmarknaden, kommer den illegala invandringen i EU att öka
jämfört med i dag och föra med sig olika problem inom
ekonomin, på arbetsmarknaden och i samhället.

3.12. En välplanerad arbetskraftsinvandring kommer att
skapa större flexibilitet på arbetsmarknaden eftersom den
tillförs fler yrkeskvalifikationer och individuella kunskaper. De
offentliga myndigheterna måste samråda med arbetsmarknadens parter för att se till att arbetskraftsinvandringen sker i
enlighet med regler och praxis på arbetsmarknaden i medlemsstaterna och med samordningen av sysselsättnings- och invandringspolitiken i EU.

3.13. Invandring är en av lösningarna på problemet med
en åldrande arbetskraft, men det krävs även åtgärder på andra
områden för att höja födelsetalen: barnbidrag, lättare att förena
familjeliv och arbetsliv, barnpassning osv. Dessa åtgärder
kommer att ge effekt på befolkningsutvecklingen på längre
sikt. Det krävs därför en väsentlig ökning av invandringen
under de närmaste årtiondena för att tillgodose de nuvarande
och framtida behoven på Europas arbetsmarknader.

3.14. Vissa politiska beslutsfattare anser att arbetskraftsinvandringen är ett tillfälligt fenomen. En del av invandringen
kommer onekligen att vara tillfällig eller säsongsbetonad. Men
erfarenheterna av tidigare migrationsprocesser och befolkningsutvecklingen tyder på att ett stort antal invandrare
kommer att vara bosatta i EU under längre perioder eller
permanent. Integration måste därför står i centrum för den
europeiska invandringspolitiken. En framgångsrik integration
är en förutsättning både för ekonomisk tillväxt och social
sammanhållning i Europa.

(1) Se särskilt EESK:s yttrande i EGT C 80, 3.4.2002.
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4. Europeiska rådets möten i Thessaloniki och Bryssel

4.1.
Meddelandet lades fram för Europeiska rådet i Thessaloniki den 19-20 juni 2003. I sina slutsatser förespråkar
Europeiska rådet ”utveckling av en politik på unionsnivå för
integrering av medborgare i tredje land lagligen bosatta på
Europeiska unionens territorium”. Sedan Tammerforsmötet är
detta första gången som integrationspolitiken har fått samma
tyngd som andra aspekter av invandringspolitiken (t.ex. gränskontroll och utrikespolitiken) i slutsatserna från Europeiska
rådet på invandringsområdet. Integration framstod visserligen
som en av invandringspolitikens pelare redan vid Europeiska
rådet i Tammerfors i oktober 1999, men dess innehåll hade
inte förändrats eftersom rådet såg det som angelägnare att
agera i andra frågor som rör bland annat gränskontroller och
kamp mot illegal invandring.

4.2.
Enligt EESK är det följaktligen mycket positivt att såväl
kommissionen som rådet tillskriver social integration stor
betydelse i den gemensamma invandringspolitiken. Slutsatserna från Europeiska rådet i Thessaloniki ligger dock mycket
långt från huvudinnehållet i kommissionens förslag.

4.3.
Rådet behandlade några viktiga aspekter, däribland
definitionen av vissa inslag i integrationspolitiken, gemensamma grundprinciper, behovet av bättre samordning och utbyte
av information. Det uppmanade kommissionen att lägga fram
en årlig rapport om invandring och integration samt ställde
sig positivt till att samhällsorganisationer medverkar till att
utforma integrationsfrämjande åtgärder.

4.4.
Däremot undvek rådet att nämna andra mycket viktiga
aspekter, till exempel kommissionens förslag om samhällsmedborgarskap. Det antog inte heller några EU-åtgärder eftersom
det ansåg att integrationsåtgärder är medlemsstaternas ansvarsområde. Även om rådet inte antog kommissionens förslag,
som EESK ställde sig bakom (2), om att införa en öppen
samordningsmetod för samordning av invandringspolitiken,
angav det att medlemsstaternas integrationspolitik ”bör utvecklas inom en enhetlig unionsram”. EESK hoppas att rådet tar
fasta på denna formulering och i framtiden antar en verkligt
öppen samordningsmetod inom invandrings- och integrationspolitiken.

4.5.
Rådet måste ge kommissionen de politiska, rättsliga
och budgetmässiga instrument som krävs för att främja
integration. I tidigare yttranden och under konferensen i
september 2002 har EESK påpekat att det krävs ett EUprogram för social integration av invandrare och flyktingar.

(2) Se EESK:s yttrande i EGT C 221, 17.9.2002.
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4.6.
Rådet påpekar att framgången för integrationspolitiken
beror på effektivt deltagande av alla aktörer. Och det uppmuntrar, i linje med EESK:s förslag, alla Europeiska unionens
behöriga organ, nationella och lokala myndigheter, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, icke-statliga organisationer,
invandrarorganisationer, organisationer med kulturellt och
socialt syfte och idrottsföreningar att delta i den gemensamma
ansträngningen både på unionsnivå och nationell nivå. Om
Europeiska rådet gjorde fler egna politiska, rättsliga och
budgetmässiga åtaganden skulle tveklöst samarbetet mellan de
övriga aktörerna bli mer effektivt.

4.7.
Europeiska rådet gjorde vid sitt möte i Bryssel nya
åtaganden när det gäller gränskontroll och kamp mot illegal
invandring, däribland återvändande av illegala invandrare. Det
antog dock inget initiativ för att förbättra integrationen av
invandrare.

5. Kommentarer

5.1.

Begreppet integration

5.1.1. I sitt meddelande avser kommissionen med integration en ömsesidig process baserad på rättigheter och skyldigheter för lagligen bosatta tredjelandsmedborgare och värdsamhället, i vilken invandrarna kan delta fullt ut. Det är ett synsätt
som sammanfaller med EESK:s uppfattning (1), det vill säga
att integration innebär ”främst att invandrare gradvis skall
jämställas med resten av befolkningen, både när det gäller
rättigheter och skyldigheter och även när det gäller tillgång till
varor och tjänster och medborgarinflytande på lika villkor”.

5.1.2. I artikel 2 i utkastet till en konstitution för Europa
definieras ”unionens värden”: respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämställdhet, rättsstatsprincipen och
mänskliga rättigheter. Integrationspolitiken bör bygga på dessa
värden, som är förankrade i stadgan om grundläggande
rättigheter.

5.1.3. Denna definition av integration måste ersätta andra
uppfattningar som tar fasta på kulturella aspekter som ofta
används i diskriminerande syften. Vi måste förkasta den starkt
rotade föreställningen att integration bara utgör en anpassning

(1) Se punkt 1.4 i EESK:s initiativyttrande ”Invandring, integration
och det organiserade civila samhällets roll” i EGT C 125,
27.5.2002.
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till värdlandets kultur. EESK anser att kulturell mångfald är ett
utmärkande drag i ett pluralistiskt och demokratiskt Europa.
Invandringen från tredje länder bidrar med nya inslag till vår
mångfald och berikar våra samhällen kulturellt och socialt.
Kulturen är inte statisk utan en process som är i ständig
utveckling och kan berikas från många olika håll.

5.1.4. Kommissionen utgår från ett helhetsgrepp som inte
bara tar hänsyn till integrationens ekonomiska och sociala
aspekter, utan även till frågor om kulturell och religiös
mångfald, medborgarskap, delaktighet och politiska rättigheter. EESK stöder detta helhetsgrepp, som gör det möjligt att ge
integrationsåtgärderna en övergripande karaktär.

5.2.

Lika rättigheter och skyldigheter som grund för integrationen

5.2.1. Alla personer som är permanent eller varaktigt
bosatta i en medlemsstat skall ha samma rättigheter som alla
andra EU-medborgare. I sitt yttrande ”Införande av EUmedborgarskap” (2) anmodade EESK konventet att ”att berika
unionsmedborgarskapet med en ny dimension: ett unionsmedborgarskap som inte bara är kopplat till medborgarskap i ett
EU-land utan också till permanent bosättning i EU” (3), och
därför ”bevilja EU-medborgarskap till permanent bosatta medborgare från tredje land”. Det ”skulle göra det lättare för dem
att utöva sina politiska rättigheter och därmed förbättra
integrationen, eftersom unionsmedborgarskapet och de rättigheter och skyldigheter som är knutna till detta utgör en
mycket viktig faktor för att dessa personer skall integreras i
värdlandet” (4).

5.2.2. Kommissionen hävdar i sitt meddelande att lagstiftning som gör det möjligt för invandrare att erhålla medborgarskap i den medlemsstat där de är bosatta är mycket positiv ur
integrationssynpunkt. Naturaliseringen bör därför vara snabb,
säker och icke godtycklig. EESK har i olika yttranden förespråkat och begärt att EU, med hänsyn till subsidiaritetsprincipen,
skall harmonisera lagstiftningen om medborgarskap för att
bekämpa diskriminering och underlätta naturalisering i alla
medlemsstater på samma villkor.

(2) Se EESK:s yttrande i EUT C 208, 3.9.2003.
(3) Se punkt 6.4 i samma yttrande.
(4) Se punkt 1.7 i samma yttrande.
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5.2.3. Kommissionen anser att invandrare som under en
viss tid varit bosatta i ett land skall beviljas samhällsmedborgarskap för att de skall bli bättre integrerade i värdlandet. Enligt
EESK har kommissionens förslag om samhällsmedborgarskap
samma mål som kommitténs förslag om unionsmedborgarskap, som innebär att permanent eller varaktigt bosatta
medborgare från tredje land skall ha samma rättigheter och
skyldigheter som medlemsstaternas medborgare, det vill säga
EU-medborgarna.

5.2.4. Det unionsmedborgarskap baserat på mångfald, integration och delaktighet som EESK har föreslagit (1) och som
omfattar rätten att delta politiskt, dvs. aktiv och passiv rösträtt
i kommunalval och i val till Europaparlamentet, kan på ett
betydande sätt främja invandrares integration. Kommissionen
skriver i sitt meddelande att ”ur integrationssynpunkt är det
uppenbart att lokal rösträtt bör följa av permanent bosättning
och inte medborgarskap” (2). EESK har redan framfört förslaget
att permanent eller varaktigt bosatta invandrare skall ha
rösträtt i kommunalval och i val till Europaparlamentet (3), och
stöder därför helt och fullt kommissionens förslag.

5.2.5. Kommissionen påpekar också att det krävs en rättslig
grund i fördraget för en sådan åtgärd. EESK anmodar regeringskonferensen att utarbeta ett konstitutionellt fördrag utifrån
konventets förslag och i det nya fördraget bevilja unionsmedborgarskap till permanent eller varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare i enlighet med kommitténs initiativyttrande ”Införande av unionsmedborgarskap”.

5.2.6. EESK föreslår därför att rådet reviderar sin överenskommelse (4) om ställning för varaktigt bosatta och i direktivet
inför det förslag som framförts av kommissionen, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (5),
för att personer som har denna ställning skall ha aktiv och
passiv rösträtt i kommunalval och i val till Europaparlamentet.
Om direktivet inte skulle innefatta denna bestämmelse anser
EESK att kommissionen och parlamentet bör rekommendera
medlemsstaterna att vid införlivandet av direktivet i den egna
lagstiftningen införa rösträtt för dessa personer i kommunalval
och val till Europaparlamentet.

(1) Se punkt 4 i samma yttrande.
(2) Se punkt 3.3.6 i meddelandet.
(3) Se punkt 5.7 i EESK:s yttranden om ”Invandring, integration och
det organiserade civila samhällets roll” och om ”Införande av EUmedborgarskap”.
(4) Politisk överenskommelse i rådet (RIF), 5 juni 2003.
(5) Se EESK:s yttrande om ställningen för varaktigt bosatta i EGT
C 36, 8.2.2002.

5.3.

C 80/97

Kampen mot diskriminering

5.3.1. Den sociala integrationen av invandrare, sedd som
en jämställdhetsprocess i fråga om rättigheter och skyldigheter,
har ett mycket nära samband med kampen mot diskriminering,
eftersom diskriminering egentligen är en form av avveckling
och kränkning av de berörda personernas rättigheter.

5.3.2. I meddelandet påpekas vikten av att arbeta för en
större medvetenhet mot diskriminering i det mottagande
samhället: att arbetsmarknadens parter ute i företagen utvecklar icke-diskriminerande rutiner; utfästelser från lokala och
regionala myndigheter; utbyte av erfarenheter och av bästa
praxis osv. EESK kräver bättre politik från medlemsstaternas
sida, av alla offentliga institutioner och alla sociala organisationer för att effektivisera kampen mot diskriminering. Diskriminering på arbetsmarknaden går stick i stäv med integrationen,
varför EESK hoppas att företagen när det gäller insatser för
företagens sociala ansvar antar bästa praxis som undviker
diskriminerande attityder mot invandrare, flyktingar och etniska eller kulturella minoriteter.

5.3.3. I meddelandet uppmanas staterna att garantera överföringen av de två direktiven mot diskriminering (6). EESK vill
fästa uppmärksamheten på att flera medlemsstater fortfarande
inte har uppfyllt sina förpliktelser fastän fristen för överföring
av direktiven har löpt ut. Rådet och kommissionen bör
meddela staterna i fråga att de under alla förhållanden måste
påskynda förfarandena med avseende på överföringen. EESK
uppmanar medlemsstaterna att undanröja kvardröjande diskriminering i viss lagstiftning beträffande tredjelandsmedborgares
rätt att rösta i val av fackliga och andra ombud på arbetsplatsen.

5.4.

Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (7)

5.4.1. Centrumet offentliggjorde i november 2002 en utmärkt rapport (8) om invandrarnas situation i Europeiska
unionen som framhåller vilken allvarlig diskriminering många
invandrare utsätts för i sin anställning och sina arbetsförhållanden. Diskriminering är ofta seglivad tidsmässigt och påverkar
avkomlingar i andra eller tredje generationen, personer som är
medborgare inom EU.

(6) Direktiven 2000/43/EG och 2000/78/EG.
(7) Se EESK:s yttrande om kommissionens förslag om ändring av
förordningen (yttrandet skall antas under plenarsessionen den
10 december 2003.
(8) ”Mångfald och jämlikhet för Europa” – Årsrapport 2001.
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5.4.2. Den rapport som kommer att utarbetas för år 2003
kommer att innehålla en analys av situationen för invandrare
och etniska minoriteter när det gäller arbete, bostad, utbildning
och rasistiskt våld.

5.4.3. I framtiden kommer det att vara nödvändigt att
förbättra det nuvarande samarbetet mellan centrumet i Wien
och EESK, genom att organisera möten, utfrågningar och
konferenser, samt genom att bedriva gemensamt arbete inom
våra respektive ansvarsområden.

5.5.

Integration på arbetsmarknaden

5.5.1. Tillträde till arbetsmarknaden på jämlika villkor är
grundläggande för att uppnå social integrering av invandrare
och flyktingar, inte enbart när det gäller ekonomiskt oberoende, utan även för att förbättra den personliga värdigheten och
det sociala deltagandet. Det är nödvändigt att undanröja
strukturella och institutionella hinder för ett fritt tillträde till
arbetsmarknaden.

5.5.2. I Europeiska unionen är den genomsnittliga arbetslösheten bland invandrare högre än bland gemenskapsmedborgare (1). Arbetslösheten fortsätter att gravt påverka andra och
tredje generationens invandrare. Dessutom lider invandrarna
av andra mer specifika problem än den genomsnittliga befolkningen; bland dessa problem kan man framhålla bristen på
erkännande av akademiska examina och yrkesexamina samt
väntetiderna för att få arbetstillstånd.

5.5.3. Syftet med kampen mot diskriminering är ett komplement till Lissabonstrategin: maximalt utnyttjande av invandrarnas bidrag, vilket nödvändiggör att man kan dra nytta av
tidigare erfarenhet och kvalifikationer. Cedefop kan samarbeta
i kampen mot diskriminering och för erkännande av invandrarnas yrkeskvalifikationer.

5.5.4. Lämpliga kvalifikationer är en förutsättning för integration på arbetsmarknaden. För att underlätta invandrarnas
tillträde till arbetsmarknaden och sänka arbetslöshetsnivån
krävs det att myndigheterna i det värdsamhället erbjuder dem
utbildning som är anpassad till arbetsmiljön. De offentliga
arbetsförmedlingarna kommer att hjälpa dessa personer med
rådgivning om befintliga möjligheter på arbetsmarknaden och
om vilken utbildning som krävs.

(1) Enligt ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Översyn efter halva tiden av den socialpolitiska agendan”
(KOM(2003) 312 slutlig) är den 16 % för invandrare och 7 % för
unionsmedborgare.

5.6.
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Dublinfonden

5.6.1. I rapporten om förhållandena på arbetsmarknaden i
Europa år 2002 (2) ingår ett viktigt kapitel om invandringen
med information som är oumbärlig för förståelsen av invandrarnas särskilda problem när det gäller arbetsmiljön. I rapporten konstateras att invandrarna befinner sig i en osäkrare
situation, har lägre lön, utsätts för större hälso- och säkerhetsrisker i arbetet och får mindre skydd genom kollektiva
förhandlingar.
5.6.2. EESK önskar att likabehandling och förbättrade arbetsförhållanden för invandrarna i Europa skall inkluderas i
den agenda för social dialog som arbetsmarknadens parter
utvecklar på olika nivåer (europeisk, sektoriell och nationell).
5.6.3. EESK och Dublinfonden måste intensifiera sitt samarbete om arbetskraftsinvandring, inom respektive kompetensområde.

5.7.

Den europeiska sysselsättningsstrategin

5.7.1. EESK uttrycker sin tillfredsställelse över att kommissionen i sitt meddelande (3) om EU:s sysselsättningsstrategi
anser att denna strategi i framtiden bättre måste beakta
invandringen. Sålunda tar riktlinjerna för sysselsättningspolitiken (4) upp de demografiska förändringarna, invandringen och
diskrimineringen av minoriteter.
5.7.2. I tidigare yttranden har EESK utarbetat diverse förslag
som kommissionen har ansett bör inkluderas i den europeiska
sysselsättningsstrategin i framtiden, exempelvis
—

invandrarnas tillgång till tjänster när det gäller utbildning
och sysselsättning,

—

att minska skillnaderna i fråga om sysselsättning mellan
gemenskapsmedborgare och icke-gemenskapsmedborgare till år 2010,

—

att minska arbetslöshetsnivån för invandrad arbetskraft,

—

att bekämpa informell ekonomi och svartarbete,

—

att utvärdera behoven på EU:s arbetsmarknad och invandringens betydelse för att klara arbetskraftsbehovet,

(2) Industrial Relations Developments in Europe 2002. Europeiska
kommissionen och Europeiska fonden för förbättring av arbetsoch levnadsvillkor.
(3) KOM(2003) 6, Den europeiska sysselsättningsstrategin i framtiden.
(4) Rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik, EUT L 197, 5.8.2003.

30.3.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

—

att utveckla nätverket EURES för att bereda vägen för
arbetskraftsinvandring och för att främja arbetskraftens
rörlighet mellan staterna,

—

att utbyta erfarenheter och bästa praxis inom ramen för
åtgärdsprogrammet för att främja sysselsättningen,

—

att undanröja diskriminering i arbetet.

5.8.3. Det är mycket viktigt att medlemsstaterna genomför
studier och analyser av invandrares och etniska minoriteters
inkomst-, bostads- och livsvillkor, så att myndigheterna kan
utvärdera risken för social utstötning i dessa grupper.

5.9.

5.7.3. I riktlinjerna (1) för sysselsättningspolitiken anger
rådet i den tredje prioriteringen om anpassbarhet och rörlighet
att man måste ”beakta arbetsmarknadsaspekterna av invandringen”. I den femte prioriteringen om ökning av arbetskraften
framhålls att medlemsstaterna måste ”fullt ut beakta det
arbetskraftstillskott som invandringen genererar”. I den sjunde
prioriteringen uppmanas medlemsstaterna att främja ”integrering av (...) invandrare och etniska minoriteter” på arbetsmarknaden och ”motverka diskriminering av dem”, samt fram till
2010 ”i enlighet med eventuella nationella mål” vidta åtgärder
för ”en betydande minskning av skillnaden mellan andelen
arbetslösa EU-medborgare och andelen arbetslösa bland övriga
länders medborgare”. I den nionde prioriteringen uppmanas
medlemsstaterna att omvandla odeklarerat arbetet till reguljär
sysselsättning.
5.7.4. I sitt yttrande påminner EESK (2) om att ”det saknas
konkreta och särskilda prioriteringar i fråga om invandring och
migrationsströmmar inom ramen för övriga prioriteringar”.
5.7.5. Med beaktande av att sysselsättningen utgör en av
nycklarna till en effektiv integration har Europeiska ekonomiska och sociala kommittén föreslagit (3) ett nytt åtagande av
arbetsmarknadsparterna på europeisk nivå för att främja
invandrarnas tillträde till arbetsmarknaden på jämställda villkor och för att undanröja diskriminering på arbetsplatsen.
EESK delar kommissionens (4) uppfattning att arbetsmarknadsparterna bör ges en framskjuten roll på detta område.

5.8.

Den sociala integrationen

5.8.1. Europeiska rådet godkände vid mötet i Köpenhamn
Nicemålen om att bekämpa fattigdom och social utslagning.
EESK ställer sig bakom att bland målen inkludera kampen mot
den risk vissa personer löper att hamna i fattigdom som en
följd av invandring.
5.8.2. EESK ställer sig bakom att medlemsstaterna i sina
nationella planer för social integrering även informerar om
åtgärder för social integration av invandrare.

(1) Rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik, EUT L 197, 5.8.2003.
(2) Se EESK:s yttrande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för
medlemsstaternas sysselsättningspolitik, EUT C 208, 3.9.2003.
(3) EESK-konferens ”Invandring: Det civila samhällets roll för att
främja integration” den 9–10 september 2002.
(4) KOM(2003) 336 slutlig, punkt 3.3.1.
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Social och ekonomisk sammanhållning

5.9.1. Den ekonomiska och sociala sammanhållningen i
framtiden kommer att diskuteras under de kommande månaderna med utgångspunkt i den tredje rapporten som kommissionen kommer att lägga fram. Erfarenheterna av Socialfonden
och initiativ som Equal utgör en god grund att bygga en ny
politik på.
5.9.2. Med tanke på att invandringen kommer att öka
i Europa under de närmaste åren måste hänsyn tas till
nödvändigheten av social integration, kamp mot diskriminering, utbildning för sysselsättning, upprustning av nedgångna
stadsområden, osv. som kommer att visa sig nödvändiga i
framtiden, i syfte att framhäva dessa frågor som är förknippade
med invandringen i den framtida modellen för sammanhållningspolitik.

5.10. Det första mottagandet
5.10.1. Den sociala integrationen av invandrare inleds med
det mottagande de får. De lokala och regionala institutionernas
politik är mycket viktig, men i en situation där vi står för en
ökad invandring måste de nationella myndigheterna sätta in
adekvata program. I alla program för mottagande måste det
civila samhällets organisationer och invandrarorganisationerna
delta.
5.10.2. För programmen för det första mottagandet krävs
det konkreta instrument och resurser som uttryckligen syftar
till att få i gång en utveckling i rätt riktning: kontor för att ta
hand om nyanlända invandrare och flyktingar; informationssystem; ändamålsenliga program och lämplig personal för
individuell hjälp och assistans; kurser i språk och orientering
om sociala förhållanden och förhållandena på arbetsmarknaden som i tillräcklig grad tillgodoser alla nyanländas behov,
osv. Det är mycket viktigt att icke-statliga organisationer
samarbetar med de offentliga myndigheterna för att driva
dessa program.
5.10.3. Behandlingen i meddelandet av det första mottagandet är alltför knapphändig, och dessutom kan det skapa
förvirring när det sägs att integrationsåtgärder bör sättas in när
det gäller tredjelandsmedborgare ”så snart deras vistelse får en
viss grad av varaktighet eller stabilitet” (5). En försiktig tolkning
av denna tes kan ge vid handen att integrationsåtgärder endast
riktar sig till personer som lagligen vistas i landet under
någorlunda stabila förhållanden, eller till och med till personer
med permanent uppehållstillstånd. EESK anser att det är
nödvändigt att ha en politik för det första mottagandet av alla
nyanlända, som en första del i integrationspolitiken.
(5) Se punkt 3.1 i meddelandet.
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5.11. Språkundervisning

5.11.1. I kommissionens meddelande påpekas att behärskning av språket är ett enormt viktigt instrument för integration.
Det är viktigt för integrationen på arbetsmarknaden liksom för
invandrarens relation till värdsamhället på alla samhällslivets
områden; samlevnaden i samhället förbättras märkbart när det
saknas språkbarriärer.

5.11.2. Språkundervisningens inriktning bör vara aktiverande, inte tillrättavisande. Några förespråkar en prioritering
av att man lagstiftar om åtgärder som tvingar invandrarna att
studera språket, som ett nödvändigt villkor för laglig vistelse.
Kommittén anser att det mest väsentliga är att de offentliga
myndigheterna i samarbete med de sociala organisationerna
erbjuder språkundervisning som är väl anpassad till invandrarnas karakteristika, att undervisningen är gratis och att den
förfogar över tillräckliga mänskliga och materiella resurser.

5.11.3. EESK önskar att de nationella, regionala och lokala
myndigheterna skall förfoga över ändamålsenliga program
för språkundervisningen. De sociala organisationerna och
invandrarorganisationerna kan samarbeta med myndigheterna
för att organisera utbildningsprogram. Det är mycket viktigt
att alla personer, män, kvinnor och underåriga, har tillfälle att
delta i kurserna på platser i närheten av bostaden och på
flexibla tider och villkor som kan förenas med förvärvsverksamhet.

5.11.4. Språkutbildningsprogrammen bör kompletteras
med utbildningsprogram om värdlandet, dess seder och lagar,
osv. Medlemsstaterna kan knyta naturaliseringsförfarandet
till ett villkor om framsteg i språkinlärningen, endast om
myndigheterna har ställt tillräckliga undervisningsresurser till
de berörda personernas förfogande. Vissa medlemsstater drar
in arbets- och uppehållstillstånd, eller förnyar inte dessa med
anledning av bristande språkkunskaper; EESK anser att en
sådan radikal åtgärd saknar proportioner och strider mot de
värderingar som unionen uttrycker i förslaget till konstitution
och som finns inskrivna i stadgan om grundläggande rättigheter.

5.12. Utbildning

5.12.1. När det gäller barnen i invandrarfamiljer anser
kommittén att tillgång till undervisning för de minderåriga i
invandrarfamiljer utgör en universell rättighet och är av enorm
vikt för integrationen. För närvarande finns det dock några
medlemsstater som inte garanterar att, oberoende av den
rättsliga situationen, alla minderåriga med invandrarursprung
skall ha samma tillgång till utbildning och få samma behandling på samma kvalitativa nivå som nationens egna minderåriga.
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5.12.2. Vid många tillfällen har myndigheternas försumlighet gjort att minderåriga som är invandrare eller tillhör
etniska minoriteter koncentreras till undervisningscentra av
låg kvalitet. Ett grundläggande syfte med den sociala integrationspolitiken måste vara att undvika undervisningsgetton,
varför myndigheterna måste anpassa skolsystemen och öka
resurserna, även genom ”positiv diskriminering”.

5.12.3. Vissa undervisningstexter har främlingsfientliga inslag och negativa omdömen om folkgrupper, kulturer och
religioner som avviker från majoriteten. Sådana situationer
innebär allvarliga kränkningar av en mängd personers rättigheter och är en faktor som motverkar integration. I vissa
medlemsstater bör åtgärder för integrering innefatta att se över
dessa texter och ersätta dem med andra som har en pluralistisk
prägel. Det krävs en interkulturell infallsvinkel i undervisningssystemet i samklang med tvåvägskommunikationen inom
integrationen.

5.12.4. Invandrare saknar ofta tillgång till fortbildningssystemen, vilket försvårar yrkesmässig förkovran. Det är dessutom
nödvändigt att myndigheterna ägnar mer resurser åt att främja
vuxenutbildning bland invandrare, särskilt bland kvinnorna.
Många erfarenheter tyder på att kvinnorna under vissa betingelser lever under förhållanden präglade av extrem social isolering.

5.12.5. Utbildning främjar lika möjligheter för alla, och
därför måste medlemsstaternas utbildningsinsatser syfta till att
åtgärda de skillnader i utbildning som drabbar vissa invandrare
och etniska minoriteter.

5.13. Bostäder och storstadsproblem

5.13.1. I kommissionens meddelande sägs att de största
integrationsproblemen uppstår i nedgångna etniskt blandade
stads- och industriområden där det finns problem med rasism
och främlingsfientlighet. EESK anser det nödvändigt med
stadsplaneringsprogram som eliminerar nedslitna stadsgetton.
Programmet Urban II (2002-2006) bör bland sina prioriteringar innefatta dessa åtgärder samt bygga ut sina resurser.

5.13.2. Vid många tillfällen ser invandrare och flyktingar
ingen annan utväg än att bo hopträngda i bostäder av mycket
dålig kvalitet. För att råda bot på dessa situationer krävs det en
adekvat bostadspolitik. Till följd av de höjda bostadskostnaderna och den ökade invandringen anser EESK at de lokala,
regionala och nationella institutionerna måste öka antalet
sociala bostäder och förbättra kvaliteten.
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5.14. Sjukvård och social service

5.14.1. Politiken för att underlätta invandrarnas tillgång till
sjukvård och social service måste förstärkas. Medlemsstaterna
måste garantera personerna i fråga att hälsovård och sociala
tjänster håller hög kvalitet och är anpassade till invandrarnas
och flyktingarnas speciella kulturella, sociala och språkliga
omständigheter.

5.14.2. EESK vill framhäva vikten av interkulturell öppenhet i hälsovård och sociala tjänster. Det krävs ändringar i dessa
institutioners struktur, exempelvis anpassning till den nya
kulturella verkligheten, fortbildning av arbetstagare, osv. På
så sätt minskar man invandrares och flyktingars specifika
svårigheter i kontakten med hälsovård och sociala tjänster.

5.15. Problemet med illegala invandrare

5.15.1. I tidigare yttranden (1) har kommittén deklarerat att
”invandrare som saknar giltiga handlingar är inga brottslingar”.
Även om dessa personer i administrativt hänseende uppehåller
sig olovligen i landet, är deras grundläggande mänskliga
rättigheter skyddade genom internationell humanitär rätt och
av stadgan om grundläggande rättigheter. Brottsliga är däremot
de personer och nätverk som smugglar och exploaterar illegala
invandrare. EU måste i samarbete med ursprungsländerna
och transitländerna skärpa kampen mot denna kriminella
smuggling som utsätter människor för livsfara (2).

5.15.2. Personer ”utan papper” är inte personer utan rättigheter. Vid bedömningen av dessa personers situation bör
man, framhåller kommissionen, beakta såväl effekterna på
arbetsmarknaden som integrationen. Som kommittén i olika
yttranden har markerat är svartarbete och illegal invandring
ömsesidigt förstärkande, varför det är nödvändigt att myndigheterna uppträder beslutsamt och drar fram all näringsverksamhet och sysselsättning som bygger på illegala invandrare i
ljuset. Det är endast när dessa personer lämnar gråzonen och
legaliserar sin situation som integrationspolitiken kan få effekt.

5.15.3. Rådet (sysselsättning och socialpolitik) den 20 oktober (3) godkände en resolution om svartarbete, där man också
tar upp riktlinjerna för sysselsättningen, samt meddelandet

(1) Se yttrandet om grönboken om en gemenskapspolitik för återvändande av personer som vistas olagligt i EUT C 61, 14.3.2003 och
om kommissionens meddelande i samma ämne i EUT C 85,
8.4.2003.
(2) Se EESK:s yttrande om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om inrättande av ett program för ekonomiskt och
tekniskt stöd till tredjeländer i fråga om migration och asyl”.
(3) Se resolutionen i rådets slutsatser.
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om invandringen. Rådet uppmanar medlemsstaterna att i
samarbete med arbetsmarknadens parter bekämpa svartarbete.
EESK bedömer denna resolution positivt.

6. Ökat EU-stöd till integration

6.1.
Kommissionens meddelandetar upp finansieringsaspekten med hänvisning till tidigare program som avser
integration (gemenskapens handlingsprogram för att motverka
social utslagning (2002-2006), programmen inom Equalinitiativet, Europeiska socialfonden, Europeiska flyktingfonden, osv.) och påpekar att de behöver ägna större uppmärksamhet åt integrering av invandrare.

6.2.
Dessutom har kommissioneninrättat ett nytt program
för pilotprojekt om integrationen av invandrare som kommer
att få 12 miljoner euro under en treårsperiod i anslag och som
har som målsättning att främja nätverk för information och
utbyte av bästa praxis.

6.3.
Enligt EESK:s uppfattning har EU:s integrationspolitik
knappa resurser. Det program kommissionenhar startat är
positivt, men dess omfattning är alltför liten. Europeiska
unionen måste i samband med diskussionerna om den framtida
budgeten avsätta tillräckliga ekonomiska resurser till integrationspolitiken. Även medlemsstaterna och de regionala och
lokala myndigheterna måste avsätta större resurser för att
finansiera integrationsprogrammen.

7. Den öppna samordningsmetoden för invandringspolitik

7.1.
Kommissionenföreslog år 2001 en öppen samordningsmetod för invandringspolitik vilken EESK stödde (4).
Rådet har emellertid ännu inte funnit något lämpligt tillfälle
för att starta den.

7.2.
Europeiska rådet i Thessaloniki (5) beslutade att det
primära ansvaret för integrationspolitiken ”ligger hos medlemsstaterna, men sådan politik bör utvecklas inom en enhetlig
unionsram”. Samordning och informationsutbyte kommer att
drivas inom kontaktgruppen för integration. Kommissionenkommer att avlägga en årsrapport om invandring och integration på europeisk nivå. Rådet stöder kommissionens inrättande
av Europeiska migrationsnätverket för uppföljning av invandringen.

(4) Se ESK:s yttrande i EGT C 221, 17.9.2002.
(5) Se punkt 31 i ordförandeskapets slutsatser.
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7.3.
För EESK är det önskvärt att denna samordningsverksamhet får bilda en god utgångspunkt för igångsättandet av
en effektiv öppen samordningsmetod för invandrings- och
integrationspolitik. Medlemsstaterna bör ingå i kontaktgruppen och samarbeta med kommissionen i utarbetandet av
årsrapporten. I kontaktgruppen kan staterna lämpligen lägga
fram årsrapporter om sina integrationsåtgärder inom en
enhetlig unionsram som härleds ur kommissionens meddelande och slutsatserna från Europeiska rådet i Thessaloniki.
7.4.
En god samordning av invandrings- och integrationspolitiken och utbyte av bästa praxis är oundgängligt för
utvecklingen av en effektiv gemensam europeisk invandringspolitik. Erfarenheterna av den europeiska sysselsättningsstrategin och av planerna rörande social integration kan tjäna som
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riktmärke för EU:s samordning i fråga om invandring och
integration.
7.5.
I samordningen och erfarenhetsutbytet bör arbetsmarknadens parter delta aktivt, liksom invandrarföreningar
och det civila samhällets organisationer. EESK är en institution
som kan ta emot de sociala organisationerna och samarbeta
med kommissionen, parlamentet och rådet i invandrings- och
integrationspolitiken. Arbetet vid konferensen i september 2002 bildar en god grund för ett framtida samarbete
mellan kommittén, arbetsmarknadens parter och det civila
samhällets organisationer. Kommittén kan organisera nya
konferenser och hearingar och utarbeta initiativyttranden för
att samarbeta med kommissionen, Europeiska migrationsnätverket, övervakningscentrumet i Wien och Dublinfonden.

Bryssel den 10 december 2003.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Översyn efter halva tiden av den socialpolitiska agendan”
(KOM(2003) 312 slutlig)
(2004/C 80/26)
Den 2 juni 2003 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda meddelande.
Sektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna, som svarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 25 november 2003. Föredragande var Luca Jahier.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 104 röster för, 5 röster emot och
9 nedlagda röster.

1. Inledning

1.1.
Den europeiska socialpolitiska agendan har utgjort ett
viktigt mål i uppbyggnaden av ett mer socialt Europa, grundat
på värden som solidaritet och social rättvisa. I de olika
medlemsstaterna har välfärdssystemen utvecklats i enlighet
med den nationella kulturen med dess historiska särprägel,
vilket har lett till ganska skilda sociala trygghetssystem som
dock har det gemensamt att de grundas på solidaritet. Agendan
har utgjort och utgör fortfarande en viktig grund för jämförelse
och social konvergens mellan de enskilda länderna.

1.2.
Den strategi som gjort en gemensam europeisk social
agenda möjlig bygger på två grundstenar: a) erkännandet av
arbetet som ett behov och en rättighet som måste värnas för
att ge förutsättningar för en framgångsrik social integration
och för att stödja den ekonomiska konkurrenskraften på de
nationella och internationella marknaderna, b) kampen mot
fattigdomen, social utestängning, motsättningar och ojämlikheter, särskilt sådana som är till förfång för förhållandet mellan
socialgrupperna, mellan könen och i allt större utsträckning
mellan generationerna.

1.3.
Agendan ingår i det större strategiska mål som Europeiska rådet fastställde i Lissabon med ambitionen att bidra till
en dynamisk samverkan mellan den ekonomiska politiken,
sysselsättningspolitiken och socialpolitiken så att en positiv
process skapas på det ekonomiska och sociala området i syfte
att uppnå hållbar utveckling (1).

(1) När det gäller hållbar utveckling hänvisas till kommitténs många
yttranden på området, bl.a. om ”Lissabonstrategin och principen
om hållbar utveckling”, EUT C 95, 23.4.2003 och om ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska
och sociala kommittén och Regionkommittén: Mot ett globalt
partnerskap för hållbar utveckling”, EGT C 221, 17.9.2002.

1.4.
Översynen efter halva tiden av agendan utgör alltså en
del av en mer långsiktig strategi, där målet är att göra den
sociala agendan till en vägvisare för främjandet av mänsklig
och social utveckling i de enskilda medlemsstaterna och i
EU, vilket gör det möjligt att upprätta gemensamma nivåer
avseende socialt medborgarskap och fastställa de strategier
som lämpar sig bäst för att främja och uppnå dessa nivåer.
1.5.
Detta mål kan uppnås först och främst genom att
garantera kontinuiteten i de lösningar som anges och förespråkas i agendan: den öppna samordningsmetoden, en lagstiftning
om införande av en social minimistandard som ligger i linje
med och som främjar avtalen mellan arbetsmarknadens parter,
den sociala dialogen som skall bidra till att arbetet organiseras
med hänsyn till balansen mellan flexibilitet och trygghet, ett
målinriktat utnyttjande av strukturfonderna samt program till
stöd för innovativ politik. Därigenom uppmuntras de enskilda
länderna till att ta eget ansvar vad gäller de olika åtgärder som
skall vidtas.
1.6.
Översynen innebär ett tillfälle att kontrollera framför
allt de uppnådda resultaten (2) för att kunna formulera rekommendationer rörande ett effektivt genomförande av den andra
fasen av den sociala agendan (2004/2005) och för att redan
nu bestämma inriktningen i förberedelserna av diskussionen
om nästa agenda (2006–2010).

2. Allmänna kommentarer
2.1.
EESK ställer sig bakom den allmänna inriktningen och
förslagen i kommissionens meddelande, i så måtto dessa
klargör huvudelementen i den aktuella processen och de
bakgrundsproblem som måste beaktas. Det är positivt att
praktiskt taget alla åtgärder som ingår i agendan har inletts.
(2) En sammanfattning finns dels i det meddelande som ligger till
grund för föreliggande yttrande, dels i kommissionens meddelande
om en ”resultattavla för genomförandet av den socialpolitiska
dagordningen”, KOM(2003) 57 slutlig.
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2.2.
Övervakningen av de framsteg som görs när det gäller
att bekämpa fattigdom och främja social integration försvåras
dock fortfarande av bristen på aktuell statistik på flera områden. Under den kommande tvåårsperioden måste informationen bli bättre kring följande frågor: nya och bättre arbetstillfällen, arbetsmiljö och trygghet, kamp mot alla former av
utestängning och diskriminering, modernisering och förbättring av det sociala skyddet, jämställdhet mellan kvinnor och
män, stärkande av den sociala dimensionen i samband med
utvidgningen och Europeiska unionens yttre förbindelser.

2.3.
En viktig vägledande princip för agendan var att stärka
socialpolitikens roll som produktivitetsfaktor. Kommissionen
går vidare i denna riktning väl medveten om ”kostnaderna för
att inte vidta socialpolitiska åtgärder”, vilka skall jämföras
länderna emellan.

2.4.
En annan huvudpunkt i den sociala agendan är styresformerna. Dessa skall förstärkas under denna den andra fasen
särskilt genom att uppmuntra deltagandet av berörda aktörer
och former för gemensam utvärdering av socialpolitiken.
Europeiska kommissionen har åtagit sig att se till att den
befintliga lagstiftningen på detta område följs helt och fullt.

2.5.

Sysselsättning

2.5.1. Resultaten av de strukturella reformerna av EU:s
arbetsmarknader håller på att bli märkbara, särskilt när det
gäller att göra tillväxten mer sysselsättningsintensiv och skapa
nya arbetstillfällen inom högteknologiska och kunskapsintensiva sektorer. Från 1997 har 12 miljoner nya arbetstillfällen
skapats, vilket har höjt sysselsättningsnivån med fyra procentenheter och, enligt uppgifter från Eurostat, har lett till att den
totala arbetslösheten i EU år 2001 nådde sin lägsta nivå sedan
1992 (7,4 %) (1).

2.5.2. För första gången sedan 1996 steg dock arbetslösheten kraftigt redan 2002. Permanenta regionala skillnader och
kvardröjande svagheter som låga sysselsättningsnivåer för äldre
arbetstagare, bristande jämställdhet samt hög och långvarig
arbetslöshet bland unga (2) bör därför leda till en kraftig

(1) Eurostat/GD Sysselsättning och socialpolitik, ”La situation sociale
dans l’Union Europeénne 2003” ”(Den sociala situationen i
Europeiska unionen 2003)”, september 2003.
(2) Vi vill i detta sammanhang påpeka att arbetslösheten bland
invandrare ligger klart under genomsnittet. Detta tas bland annat
upp i EESK:s initiativyttrande om ”Invandring, integration och det
organiserade civila samhällets roll”, EGT C 125, 27.5.2002.
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förstärkning av de åtgärder som redan planerats (3). Mot
bakgrund av detta har EESK beslutat att utarbeta ett eget
initiativyttrande om ”Åtgärder till stöd för sysselsättningen” (4).

2.6.

Arbetsmiljö

2.6.1. Man har lyckats få ned antalet olycksfall i arbetet
under de senaste åren och det totala antalet svåra olycksfall
har minskat sedan mitten av 1990-talet. Antalet arbetsolyckor
är emellertid fortfarande högt, vilket har visat sig ytterst
kostsamt för EU:s konkurrenskraft. Dessutom visar detta
att dagens normer på arbetsmiljöområdet är otillräckliga (5).
Arbetsförhållandena förändras snabbt, vilket innebär nya hälsoproblem, bland annat muskel- och skelettsjukdomar, s.k.
psykosociala sjukdomar som stress, depression och ångest och
andra arbetslivsrelaterade sjukdomar.

2.7.

Balans mellan könen

2.7.1. Könsfördelningen inom sysselsättningen har förbättrats något på senare år, dock utan att obalansen mellan
könen rubbats nämnvärt (6). Till detta kommer de oförsvarliga
löneskillnaderna mellan män och kvinnor (7). Kvinnor beräknas tjäna 16 % mindre än män. EESK stöder därför tanken på
att inrätta ett europeiskt institut för jämställdhetsfrågor för att
intensifiera EU:s insatser på detta område.

2.8.

Lagstiftningens sociala effekter

2.8.1. Lagstiftningens sociala effekter är ett relativt nytt
begrepp som ännu är ganska outforskat. Tack vare den sociala
agendan har man inlett en övervakning av genomförandet av
unionens lagstiftning och direktiv i medlemsstaterna, med
hänvisning till arbetsrätt, likabehandling, fri rörlighet för
arbetstagare, hälsoskydd och säkerhet på arbetsplatsen.

(3) Kommittén har redan tidigare vid flera tillfällen framfört detta
krav, särskilt i yttrandet om sysselsättningsriktlinjerna (EUT C 208,
3.9.2003) och det förberedande yttrandet om Lissabonstrategin.
(4) Yttrandet håller på att utarbetas och innehåller en hänvisning till
den reviderade europeiska sysselsättningsstrategin.
(5) Se EESK:s förberedande yttrande om säkerhet på arbetsplatsen,
EGT C 260, 17.9.2001 och yttrandet om en ny arbetsmiljöstrategi
för gemenskapen, EGT C 241, 7.10.2002.
(6) Se EESK:s yttrande om likabehandling av kvinnor och män, EGT
C 123, 25.4.2001.
(7) Se EESK:s yttrande om lönediskriminering av kvinnor, EGT C 155,
29.5.2001.
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2.8.2. Enligt EESK krävs en mer detaljerad utvärdering av
de sociala effekterna av olika bestämmelser och deras verkan.
För detta ändamål skulle begreppet ”lagstiftningens sociala
avkastning” överfört till jämförbara indikatorer kunna möjliggöra jämförelser av de sociala effekterna mellan länder, exempelvis med beaktande av att vissa otrygga arbetsförhållanden –
som inte skall förväxlas med vedertagna former för flexibilitet
i arbetet – också utgör en ansenlig ekonomisk förlust för EU.

2.9.

Sociala indikatorer

2.9.1. Kommittén ser positivt på att man inrättat strategier
och verktyg för övervakning av olika förhållanden och för
kontroll av effekten av de insatser som förordas i agendan. Vi
påpekar dock att det fortfarande saknas kapacitet för effektiva
kontroller som kan bilda en länk mellan indikatorer för
det formella genomförandet (framtagning av lagstiftning och
normer) och indikatorer på hur effektiva de vidtagna åtgärderna har varit (sänkta nivåer av social epidemiologi indikatorer
för utestängning, fattigdom, långtidsarbetslöshet, etc.).

2.9.2. Kommittén pekar också på vikten av att personer ur
olika sociala grupper och olika lokala myndigheter i högre
grad deltar inte bara i arbetet med att ta fram indikatorer utan
också i den gemensamma utvärderingen av dessa, vilket
föreslagits av kommittén för socialt skydd.

EESK har i ett av sina yttranden (1) formulerat detaljerade
rekommendationer i syfte att inte bara göra indikatorerna
tillförlitligare utan också mer hanterbara och användbara.
Indikatorer som gör det möjligt att mäta delaktigheten i
olika samhällsgrupper och tillgången särskilt till hälso- och
sjukvårdsrelaterade tjänster har prioriterats.

2.10. Kostnader till följd av frånvaron av en socialpolitik

2.10.1. Det gemensamma referensparadigm som använts
för analys av de kostnader som uppstår till följd av frånvaron
av en socialpolitik utgörs av ekonomisk effektivitet kontra
social effektivitet som kan avläsas i jämnt fördelade möjligheter
och resurser (2).

(1) Se EESK:s initiativyttrande, EGT C 221, 17.9.2002.
(2) Costs of non-social policy: towards an economic framework of
quality social policies – and the costs of not having them. Rapport
från GD Sysselsättning och sociala frågor, 3, 2003.
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2.10.2. Kostnaden för en utebliven socialpolitik kan mätas
i bristande information och utbildning, ojämlik tillgång till
tjänster, ojämnt fördelade möjligheter till livslångt lärande,
bristande jämställdhet, bristande deltagande i samhällslivet
samt oflexibla utbildnings- och sysselsättningsförfaranden.

2.10.3. Jämförande studier mellan fattigdomsnivåerna i
olika länder, före och efter fördelningspolitiken, uppvisar
betydande sociala vinster på kort sikt och framför allt på
medellång och lång sikt. Denna vinst avspeglar sig inte bara i
minskad fattigdom, utan framför allt i form av minskade
konflikter och sociala orättvisor, som äventyrar familjelivet
och det sociala kapitalet i de samhällen som tjänat som
referens.

2.10.4. EESK framhåller också betydelsen av begreppet
”welfare performance” (välfärdsresultat), dvs. positiva indikatorer som kan övervakas utifrån å ena sidan förhållandet mellan
offentliga utgifter för välfärd, produktions- och utvecklingsnivåer, inflation, fattigdom, underskott i de offentliga finanserna,
och å den andra grundläggande sociala indikatorer som
medellivslängd, barnadödlighet, skolgång, inkomster bland de
svagaste samhällsgrupperna samt utbildningsnivåer.

2.10.5. Enligt kommittén bör den sociala agendans alla
resurser inriktas på dessa frågor så att den från att företrädesvis
innehålla principer och riktlinjer övergår till att mer konkret
utvärdera investeringarna i socialt kapital, i högkvalitativt
arbete och i social sammanhållning.

2.11. Agendans andra fas i en förändrad ekonomisk ram

2.11.1. Såväl den socialpolitiska agendan som hela den
omfattande ramen av nya strategier som antogs efter Lissabonmötet utformades under en period av stabil ekonomisk tillväxt
och med klart optimistiska utsikter till fortsatt tillväxt, både
vad gäller utvecklingen inom den internationella ekonomin,
som en positiv följd av integrationen av nya länder i unionen
och som ett resultat av den framgångsrika utvecklings- och
tillväxtpolitiken (social- och sysselsättningspolitiken) och dess
positiva inflytande på den ekonomiska konjunkturen.

2.11.2. EESK anser att den sociala agendan även mot
bakgrund av en långvarig ekonomisk kris eller stagnation
fortsätter att vara av grundläggande betydelse. Vi är dock
oroliga över att man inte framför kravet på en grundlig översyn
av tillämpningsramen för den socialpolitiska agendan och
inte heller ifrågasätter de olika effekterna, behoven eller
hållbarheten, och inte heller förutsättningarna för social- och
sysselsättningspolitiken i en så i grunden förändrad ekonomisk
konjunktur.
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2.11.3. Man bör absolut fortsätta på den väg som utstakades i Lissabonstrategin och påskynda de åtgärder som ingår i
agendan. Detta bör dock ske genom att
—

—

beakta och bedöma de oundvikliga följder som denna
negativa ekonomiska konjunktur får på de bestående
strukturella svagheterna på arbetsmarknaden och på det
faktum att denna situation gör det mycket svårare att nå
och befästa målet om de 15 miljoner nya arbetstillfällen
som planeras fram till 2010 samt de olika kvalitetsmålen,
beakta och utvärdera de oundvikliga följder som denna
ekonomiska konjunktur får på möjligheterna att på ett
avgörande och hållbart sätt förbättra förhållandena för de
9 % av EU:s befolkning som för närvarande lever i
permanent fattigdom, under förutsättning att den nuvarande politiken och de resurser som medlemsstaterna
investerar förblir oförändrade.

2.11.4. Om man håller sig inom agendans åtgärdsområden
måste man emellertid fastställa ett mer utpräglat prioriteringsprogram, med beaktande av de olika utmaningarna, av de
politiska programmen de kommande två åren och av de starkt
begränsade disponibla medlen.

3. Särskilda kommentarer

3.1.

Arbete och inkomstpolitik

3.1.1. Under de ytterst besvärliga ekonomiska förhållanden
som nu råder blir det svårt att inom den planerade tiden nå
sysselsättningsmålen. Dessa mål är dock även fortsättningsvis
mycket viktiga, framför allt vad gäller de strukturella problem
som har att göra med anställningen av unga och den låga
sysselsättningsgraden bland kvinnor och äldre arbetstagare.

3.1.2. Framför allt i vissa länder har ungdomar permanenta
problem att ta sig in på arbetsmarknaden. På kort sikt leder
detta till att ungdomarna förblir beroende av sina familjer, och
på medellång och lång sikt att samhällsskulden ökar, och blir
en skuld som skjuts på framtiden och belastar de offentliga
myndigheternas socialbudget. Det är nämligen dessa myndigheter som måste sörja för ungdomarna när de blivit gamla,
eftersom deras pensionsgrundande inkomst inte kommer att
ha räckt till för att kunna leva över existensminimum.

3.1.3. En annan avgörande fråga som inställer sig rör
köpkraften, särskilt för låginkomsttagare, inför den inflationstendens som olika länder i EU just nu upplever. Det är
nödvändigt att intensifiera jakten på effektiva lösningar för att
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motverka denna tendens, som försämrar köpkraften framför
allt för lågavlönade arbetstagare, familjer med en förälder –
främst ensamstående kvinnor med barn – och som ökar antalet
s.k. fattiga arbetstagare som trots att de har ett arbete lever
under existensminimum.

3.2.

EU:s utvidgning

3.2.1. Utvidgningen av EU och anslutningen av tio nya
länder utgör den kvalitativt sett största utmaningen för Europa,
både under den aktuella tidsperioden (2004/2005) och perioden därefter. För unionen blir detta den största strategiska
prioriteringen, framför allt med tanke på den centrala frågan
om den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom
EU (1).

3.2.2. Anpassningen av lönekostnaderna till nivåerna i väst
har för många av dessa länder gått snabbare än väntat, speciellt
i större städer och inom vissa specialtjänstesektorer. Där har
emellertid den snabba ökningen av levnadskostnaderna på
kort sikt ofta ätit upp fördelarna. Jämfört med EU-genomsnittet
är dock skillnaderna i sysselsättningsgrad fortfarande stora,
med en hög andel pensionärer, lantarbetare och andra som
lever i fattigdom.

3.2.3. Med en demografisk struktur liknande den i det
nuvarande EU med 15 medlemsstater har dessa länder inte
möjlighet att skära ned de egna offentliga utgifterna, även
med tanke på att de har förbundit sig att uppfylla stränga
konvergenskrav. Det kommer oundvikligen att bli ett ökat
tryck på de nationella välfärdssystemen om man skall kunna
garantera och upprätthålla pensionsnivån, folkhälsan, aktiva
åtgärder för att bekämpa diskriminering och fattigdom samt
sysselsättningsfrämjande åtgärder.

3.2.4. För att undvika plötsliga politiska åtgärder med
förödande konsekvenser för Europa bör flödet av ekonomiskt
stöd snarare öka än minska efter anslutningen. Detta allvarliga
problem, som på grund av det nuvarande politiska läget till
stor del skjutits upp till år 2005, är dock starkt förknippat med
den socialpolitiska agendan och dess genomförbarhet och
hållbarhet. På samma sätt är det av grundläggande betydelse
att förstärka alla kompletterande åtgärder och att kontrollera
att gemenskapslagstiftningen genomförs korrekt och fullt ut.

(1) Se Andra lägesrapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen, KOM(2003) 34 slutlig, och EESK:s yttrande om
detta meddelande.
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Styresformer och social delaktighet

3.3.1. EU:s styresformer bygger på fem principer: öppenhet,
deltagande, ansvarsskyldighet, effektivitet och enhetlighet. Erfarenheten visar att dessa principer bör kompletteras med
subsidiaritetsprincipen, som utgör den viktigaste utgångspunkten för att få till stånd korrekta styresformer. Ett korrekt EUstyre utgår ifrån olika former av samarbete och medansvar,
såväl vertikalt som horisontellt, som kan ge ett stärkt bidrag
från de sociala och territoriella aktörer som berörs av den
ekonomiska och sociala politiken.

3.3.2. För att uppnå detta bör lagförslagen föregås av
en förberedande systematisk och oberoende analys av de
solidaritetsmässiga konsekvenser som förslagen kan komma
att få samt en kostnads/nytto-analys för genomförandet av
förslagen (1).

3.3.3. Enligt EESK borde kommissionen i sitt meddelande i
högre grad lyfta fram den öppna samordningsmetoden: denna
var Lissabonprocessens stora nyhet och är helt klart en
avgörande faktor för bättre styresformer i EU, men utgör
framför allt ett viktigt instrument för att genomföra innovativa
åtgärder för att få till stånd en reell modernisering av socialoch sysselsättningspolitiken.

3.3.4. Kommittén anser att man måste precisera och offentliggöra de utvärderingsfaktorer som kommissionen redan har
etablerat i samband med processen på detta område under de
senaste åren. I detta sammanhang bör man i högre grad se den
sociala dialogen som ett lämpligt redskap och därvid ta större
hänsyn till arbetsmarknadsparterna, med respekt för deras
autonomi vad gäller att genomföra arbetsprogrammet, och
försöka utvidga detta aktiva samråd till att omfatta så många
politikområden som möjligt, och framför allt till EU:s nya
medlemsstater (2).

3.3.5. Inte heller den roll som det organiserade civila
samhället och tillhandahållare av sociala tjänster utan vinstintresse spelar uppmärksammas i tillräckligt hög grad. Deras
verksamhetsfält borde fastställas bättre och uppvärderas, men
man skall komma ihåg att dessa aktörer inte förväntas
säkerställa rättigheterna (detta är de behöriga myndigheternas
ansvar) utan skall bidra till att göra det lättare att hävda
rätten till dem inom de enskilda nationella välfärdssystemen.
Tillhandahållare av sociala tjänster utan vinstintresse kan
i själva verket stå för ett avgörande bidrag till de olika
målsättningarna i den socialpolitiska agendan (vilket kom-

(1) EESK:s yttrande om ”Styrelseformerna i EU – Vitbok”, EGT C 125,
27.5.2002.
(2) Se EESK:s yttrande om ”Ny socialpolitisk dagordning”, EGT C 14,
16.1.2001 och yttrandet om ”Resultattavla för genomförandet av
den socialpolitiska dagordningen”, EGT C 241, 7.10.2002.
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mittén redan vid tidigare tillfällen har påpekat) tack vare ett
solidariskt stöd från organisationer, stiftelser, kooperativa
föreningar och ömsesidiga företag (3) på olika nationella och
lokala nivåer i unionen.

3.3.6. När det gäller sysselsättning och sociala insatser
erkänns bidraget från de sociala tjänsterna utan vinstintresse i
allt större utsträckning på grund av de betydande resultaten
när det gäller att främja och skydda svaga gruppers rättigheter
i samband med utbildningsbehov, social omsorg, hälso- och
sjukvård samt stöd till åtgärder för ökad social integration och
minskade sociala klyftor.

3.3.7. Dessa organisationer utan vinstsyfte kan identifiera
och formulera de sociala behoven, framför allt i de minst
gynnade grupperna i samhället. De strävar samtidigt efter att
återuppbygga de sociala nät som brutits ned och som är i
behov av nya fungerande strukturer. De kan mobilisera
samhällssolidaritet och social delaktighet, något som utgör en
förutsättning för att främja demokratiska strukturer även i de
mest eftersatta områdena.

3.3.8. Mot bakgrund av detta bör också den sociala ekonomin och aktörer utan vinstsyfte som fungerar som drivkrafter
inom denna ekonomi få större erkännande och uppskattning
på det sociala området och inom vård- och omsorgssektorn,
med särskild hänvisning till EU:s konkurrenslagstiftning.

4. Mot ett socialt europeiskt medborgarskap

4.1.
Perioden 2004/2005 kommer i huvudsak att ägnas åt
att slutföra och befästa den process som inleddes år 2000.
Med tanke på hur den ekonomiska verkligheten har förändrats
anser EESK att arbetet bör inriktas på en tydlig och successiv
beskrivning av de strategiska handlingslinjerna. Dessa återfinns
redan i den aktuella agendan, men de behöver utarbetas så att
de framträder tydligare,
—

dels för att styra politiken inom olika områden och
prioriteringarna i genomförandet av den aktuella
agendan,

—

dels för att dra nytta av det arbete som redan gjorts inför
den nya sociala agendan för 2006–2010.

(3) Se EESK:s yttrande om ”Resultattavla för genomförandet av den
socialpolitiska dagordningen”, EGT C 241, 7.10.2002, EESK:s
yttrande om ”Sociala allmännyttiga tjänster utförda av privata
företag utan vinstsyfte”, EGT C 311, 7.11.2001 och EESK:s
yttrande om ”Den sociala ekonomin och inre marknaden”, EGT
C 117, 26.4.2000.
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4.1.1. Halvtidsöversynen utgör ett lämpligt tillfälle att underlätta övergången från en social dagordning som framför allt
är utarbetad med tanke på arbetslivet (och sociala åtgärder för
att främja arbetslivet mot bakgrund av den internationella
konkurrensen) till en dagordning där frågorna om den sociala
utvecklingen och sammanhållningen får ett eget utrymme
samtidigt som sambanden med unionens övriga politikområden betonas.

4.1.2. Den bärande idén i dag är social sammanhållning
som produktionsfaktor i en union som ser den sociala
sammanhållningen som en motor i den egna utvecklingen,
och det gäller därför att hitta en bättre definition av begreppet
produktivitet som inte bara tar hänsyn till de ekonomiska
aspekterna, utan också främjandet av bättre sociala villkor. De
sociala frågorna bör betraktas och behandlas med avseende på
såväl de sociala problemen (utestängning, ojämlikhet, ...) som
de positiva och produktiva sidorna av medborgarskapet, dvs.
det nationella och lokala sociala kapital som kan utnyttjas och
utökas.

4.1.3. Det är särskilt viktigt att ta upp problemet hur den
gemensamma europeiska tillhörigheten skall kunna tolkas som
ett ”socialt” europeiskt medborgarskap, som inte skall uppfattas
som en ny rättslig status som bygger på en harmonisering av
olika nationella skillnader (civila och politiska), utan på
utnyttjandet av dessa skillnader inom ett scenario med ökad
rörlighet i samband med arbete, utbildning, forskning, produktion och kunskapsöverföring. Man kan jämföra med vad som
hänt med valutorna; medborgarnas rörlighet innebär att man
delar några grundläggande parametrar för medborgarskap och
social solidaritet som skall garantera att de grundläggande
rättigheterna kan ”följa med” inom det europeiska området,
som skall kunna uppfylla medborgarnas grundläggande behov
och således erbjuda större möjligheter till utbyte, rörlighet och
trygghet.

4.1.4. Utsikterna till att på detta sätt dela ett slags infrastruktur för det sociala medborgarskapet kräver motsvarande
satsningar på att förverkliga en omfattande infrastruktur för
den ekonomiska utvecklingen i EU. Det handlar om ett
ambitiöst alternativ, som måste planeras och där man grundligt
måste pröva om det går att genomföra. Vill vi förverkliga det
måste vi fastställa de lämpliga förutsättningarna (den minsta
möjliga infrastrukturen) för att främja ett socialt medborgarskap utifrån de möjligheter som redan finns i Europa när det
gäller sjukvård, sociala trygghetssystem, utbildning, miljöskydd
och familjepolitik, dvs. det sociala kapitalet i de enskilda
länderna.

4.2.

En ökning av det mänskliga och sociala kapitalet

4.2.1. En ökning av det mänskliga och sociala kapitalet i
Europa är inte bara en förutsättning för en kunskapsbaserad
ekonomi och därmed för konkurrenskraft, utan utgör även en
nyckelfaktor för att effektivt kunna hantera de strukturella
förändringarna på arbetsmarknaden och de nya förutsättning-
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arna för medborgarskap och social integration (1). En högre
nivå på det mänskliga och sociala kapitalet utgör en avgörande
resurs för framtidens Europa, genom ett fullt och aktivt
deltagande från olika sociala aktörer.
4.2.2. Därför måste kontinuerliga utbildningsinsatser under
hela livscykeln (livslångt lärande) (2) göras till en absolut
prioritering inte bara för konkreta sysselsättningsåtgärder, utan
även för socialpolitiska åtgärder i vidare mening. Om EU:s
olika länder skulle ge alla en möjlighet till motsvarande ett års
extra utbildning skulle EU:s totala produktion helt säkert öka
på såväl kort som lång sikt. EESK anser därför att denna aspekt
bör lyftas fram som en tydligare och långsiktigare övergripande
prioritering i samband med den socialpolitiska dagordningens
nya genomförandefas.

4.3.

En modernisering och förbättring av de sociala trygghetssystemen

4.3.1. De sociala trygghetssystemen utgör nyckelkomponenten i den europeiska sociala modellen och i dess roll
som förebild för övriga världen (3). Pensionsfrågan och de
förändringar som sker i de olika nationella systemen, samt den
komplexa frågan om hur man skall främja folkhälsan och
förbättra sjukvården samtidigt som man har fri rörlighet för
arbetstagare inom EU, utgör de två hörnstenarna i de europeiska systemen för socialt skydd och har därmed avgörande
betydelse för den europeiska sociala modellen i fråga om
effektivitet, solidaritet, trygghet och utveckling.
4.3.2. Förutom de nationella handlingsplanerna för social
integration håller kommittén med om att det bör göras
resoluta satsningar för att rationalisera och stärka den öppna
samordningsmetoden. Tidsgränsen 2005 för processen och
åtgärder på pensionsområdet samt rådets uppmaning till
kommissionen att lägga fram nya förslag för att intensifiera
samarbetet och erfarenhetsutbytet, t.ex. inom hälso- och
sjukvård och äldreomsorg, kan fungera som viktiga katalysatorer för en sådan utveckling genom att öka den socialpolitiska
agendans genomslagskraft på området social trygghet (4).

(1) Se även resolution av den 2-3 juni 2003 från rådet (sysselsättning,
socialpolitik, hälsa och konsumentfrågor) om vikten av det
mänskliga och sociala kapitalet.
(2) Se EESK:s yttrande om ”Memorandum om livslångt lärande”, EGT
C 311, 7.11.2001 och EESK:s yttrande om ”Meddelande från
kommissionen: ’Europeiska riktmärken inom allmän och yrkesinriktad utbildning: Uppföljning av Europeiska rådets möte i
Lissabon’”, EUT C 133, 6.6.2003.
(3) Se EESK:s yttrande om ”Möjliga alternativ för pensionsreformen”,
EGT C 221, 17.9.2002 och yttrandet om ”Den ekonomiska
tillväxten, skattesystemen och hållbarheten i pensionssystemen i
Europeiska unionen”, EGT C 48, 21.2.2002.
(4) Se kommissionens meddelande ”Stärka Lissabonstrategins sociala
dimension: rationalisera den öppna samordningen inom socialt
skydd” (KOM(2003) 261 slutlig) och EESK:s yttrande i ärendet
som antogs vid plenarsessionen den 29–30 oktober 2003.
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Sysselsättningen som förutsättning för ekonomisk och social
utveckling

4.4.1. Sysselsättningsfrågan har utgjort en av de viktigaste
punkterna när det gäller konvergens och åtaganden inom den
europeiska sociala agendan. De lösningar som föreslagits avser
framför allt sysselsättningsskapande åtgärder inom högteknologiska och kunskapsintensiva sektorer. Denna strategi
kompletteras av parallella integrationsinsatser (könsmässig
integration samt integration av ungdomar, missgynnade grupper och vuxna som i förtid slagits ut från arbetsmarknaden
inom problembranscher, invandrare etc.). Man bör särskilt
främja såväl förebyggande som aktiva politiska åtgärder som
gynnar funktionshindrades möjligheter till sysselsättning.

4.4.2. Även under en lågkonjunktur finns det vissa politiska
och kulturella skäl att dra nytta av de investeringar som redan
gjorts för att förbättra arbetets kvalitet – och här gäller det inte
bara de allvarliga problemen med arbetsplatssäkerhet och
arbetsskydd, utan även andra frågor som rör villkor och
förhållanden i arbetslivet (1).

4.4.3. Arbetets kvalitet kan handla om strategier för kunskapsöverföring (livslångt lärande och inlärningsmiljön), den
problematiska avvägningen mellan flexibilitet och osäkerhet
på arbetsmarknaden (något som speciellt rör de yngre generationerna), icke-konfrontatoriska samarbetsinriktade arbetsorganisationsstrategier (ansvarstagande, utbyte av strategier och
resultat), problem med att kombinera arbete och familj, något
som i några länder ger allvarliga konsekvenser för nativiteten.

4.4.4. Slutligen bör man i de enskilda länderna kraftigt
skärpa insatserna för att bekämpa svart arbete. Enligt aktuella
uppgifter från Världsbanken arbetar ca 20 miljoner människor
i Europa svart (2). Dessa människor smiter inte bara ifrån sitt
solidariska skatteansvar och sociala ansvar, utan underlåter
samtidigt att bidra till finansieringen av den egna pensionen.
Mot den bakgrunden välkomnar kommittén den resolution i
frågan som antogs av rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälsa
och konsumentfrågor). Där framhålls åter detta allvarliga
problem och medlemsstaterna, EU-institutionerna och arbetsmarknadens parter uppmanas att bidra till att bekämpa det (3).

4.5.
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Uppföljning och gemensam utvärdering

4.5.1. Olika uppföljningssatsningar har uppvisat inneboende begränsningar i EU:s målsättning att utvärdera den sociala
utvecklingen och dagordningens genomslagskraft med hjälp
av gemensamma och tillförlitliga parametrar. Genom att
koncentrera sig på kontrollstrategier och utvärdering av de
resultat som uppnåtts skulle man kunna bryta tendensen att
mest ägna sig åt rapportering, orsaken till de nuvarande
problemen. Många gånger framhävs övervakningsinstrumentens otillräcklighet och ofullkomlighet, men detta får inte i
framtiden utgöra ett hinder eller – ännu värre – ett accepterat
”vattentätt alibi”, utan ses som ett prioriterat problem att lösa.

4.5.2. De åtgärder som vidtas för att fylla detta kunskapsgap
borde uppmuntra till utvecklingen av en ”europeisk modell för
social konsekvensanalys” avsedd för lagstiftning och motsvarande politikåtgärder, baserad på tre slags indikatorer: investering/finansiering (input), klassificering av svaren (output) samt
effektivitet (resultat). Detta skulle göra det möjligt att på ett
tillförlitligt sätt bedöma det europeiska sociala medborgarskapet i de olika länderna.

4.5.3. En sådan lösning, som redan testas i olika pilotprojekt, visar hur uppgiftsinsamlingen kan göras enklare och
rationellare genom ett minskat antal variabler och bättre
analysmöjligheter när man kombinerar de tre ovannämnda
indikatorerna, vilket skulle göra jämförelsen mellan länderna
smidigare och tydligare. Detta skulle göra det lättare att läsa
och tolka resultaten i det nuvarande systemet med sociala
indikatorer. Samtidigt skulle man påvisa den ”sociala avkastningen” av de olika åtgärderna på europeisk nivå och i enskilda
länder och underlätta olika former av gemensam utvärdering
av resultat med deltagande av arbetsmarknadens parter och de
olika aktörerna i den sociala ekonomin med intressen inom
området solidariskt medborgarskap.

5. Slutsatser

(1) Se EESK:s yttrande om ”Förstärkning av kvaliteten i sysselsättnings- och socialpolitik”, EGT C 311, 7.11.2001.
(2) Vi vill i detta sammanhang liksom tidigare påpeka att invandrarna
utgör en särskilt sårbar grupp i detta avseende. Se särskilt i EESK:s
initiativyttrande om ”Invandring, integration och det organiserade
civila samhällets roll”, EGT C 125, 27.5.2002.
(3) Se rådets resolution om odeklarerat arbete i slutsatserna från rådet
(sysselsättning, socialpolitik, hälsa och konsumentfrågor) av den
20 oktober 2003.

5.1.
EESK välkomnar att alla åtgärder som planerats i den
socialpolitiska dagordningen från 2000 har lanserats och
framhåller åter sin fasta övertygelse om att det fortsatta arbetet
med de fastslagna handlingslinjerna och den sociala agendans
framtid är mycket viktiga också i en period av ekonomisk kris
eller stagnation.
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5.2.
EESK håller med om att det är nödvändigt att behålla
kontinuiteten i åtgärder, investeringar och arbetsmetoder. Man
måste särskilt inrikta sig på lagstiftningens sociala effekter,
investering i det mänskliga och sociala kapitalet och utveckling
av den sociala ekonomin och dess olika aktörer för att på ett
effektivt sätt uppnå så många som möjligt av Lissabonstrategins mål om sammanhållning och social utveckling.
5.3.
EESK vill än en gång framhålla att det är ett ovillkorligt
krav att aktuell statistik skall göras mer lättillgänglig så att man
kan genomföra de regelbundna analyser som är nödvändiga
samt för att man skall kunna formulera effektivare och mer
innovativa metoder för gemensam utvärdering.
5.4.
EESK anser att det behövs en mer exakt prioriteringsram för den andra fasen av agendan som redan inletts. Man
skall därvid ta hänsyn till den svåra politiska och ekonomiska
situationen, institutionernas tidsplan, de begränsade resurserna
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och den specifika uppgiften att integrera de nya medlemsstaterna.
5.5.
Enligt EESK måste de nya medlemsstaterna få hjälp att
ta aktiv del i genomförandet av Lissabonstrategin och att
fortsätta åtagandet att iaktta gemenskapens regelverk på det
sociala området.
5.6.
Slutligen är det också EESK:s mening att tvåårsperioden
2004/2005 utan tvekan kommer att bli avgörande när det
gäller att staka ut riktningen för den framtida debatten om den
europeiska socialpolitiken. Kommittén stöder därför helhjärtat
den högnivågrupp som kommissionen inrättat och som skall
studera framtidens social- och sysselsättningspolitik, vilket
anges i kommissionens meddelande. Inför den offentliga debatt
som skall äga rum hösten 2004, och på grundval av den
enhetliga och rikliga mängd omfångsrika yttranden som
kommittén har utarbetat under de senaste åren, vill EESK
därför uttrycka sitt intresse för att delta aktivt i denna process
som redan inletts.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om:
—

”Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén och Regionkommittén om verksamheten vid Europeiska centrumet för
övervakning av rasism och främlingsfientlighet, åtföljt av förslag till ändring av rådets
förordning (EG) nr 1035/97”, och

—

”Förslag till rådets förordning om Europeiska centrumet för övervakning av rasism och
främlingsfientlighet (omarbetad version)”
(KOM(2003) 483 slutlig – 2003/0185 (CNS))
(2004/C 80/27)

Den 15 september 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda meddelande och förslag.
Facksektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna, som svarat för kommitténs beredning
av ärendet, antog sitt yttrande den 25 november 2003. Föredragande var Sukhdev Sharma.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 119 röster för, inga röster emot
och 1 nedlagd röst.

1. Sammanfattning av grunddokumentet

1.1.
Kommissionens dokument är innehåller två delar: ett
meddelande med en utvärdering av centrumet och ett förslag
om att omarbeta grundförordningen.

1.1.1. Kommissionen framför i meddelandet sina väl underbyggda synpunkter på de framsteg som övervakningscentrumet hittills gjort och beaktar resultaten av en extern utvärdering som utförts av Centre for Strategy and Evaluation Services
samt olika parters synpunkter på utvärderingen.

1.1.2. Kommissionen inleder med att analysera övervakningscentrumets huvudmål, som är att ”förse gemenskapen
och dess medlemsstater med objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter om företeelser som rasism, främlingsfientlighet
och antisemitism på europeisk nivå”, och medlen för att uppnå
detta. Därefter undersöks annan verksamhet som utförts av
centrumet, till exempel rundabordssamtal, forskning, spridning av information och data samt årsrapporter.

1.1.3. Kommissionen fortsätter med att undersöka övervakningscentrumets resurser och om dess mål är adekvata, särskilt
mot bakgrund av de rättsliga och politiska förändringar som
har skett sedan centrumet bildades. I detta avsnitt undersöks
också förslagen om att ändra dess geografiska täckning, namn
och till och med dess mandat.

1.1.4. Kommissionen granskar centrumets organisatoriska
effektivitet utifrån följande aspekter:
—

Förvaltningsstrukturen, som omfattar en styrelse, ett
verkställande organ och en direktör.

—

Organisationsstrukturen.

—

Utarbetande och övervakning av arbetsprogram.

—

Ekonomi och administration.

—

Rekrytering och inrättandet av övervakningscentrumet.

—

Kontakter med kommissionen och övriga EU-institutioner.

1.1.5. Efter att ha sammanfattat de viktigaste resultaten av
den externa utvärderingen konstaterar kommissionen att den
allmänna bilden av övervakningscentrumets arbete är blandad.
Centrumet har gjort betydande framsteg, men det står klart att
det fortfarande är möjligt och nödvändigt att förbättra arbetets
kvalitet och värde, särskilt när det gäller objektivitet och
uppgifternas jämförbarhet. För att i så stor omfattning som
möjligt kunna påverka unionens och medlemsstaternas politik
och metoder bör centrumet, utan att det påverkar dess
oberoende, beakta gemenskapens prioriteringar i sina arbetsprogram.

1.2.
De resultat som redovisas i meddelandet avspeglas i
dokumentets andra del, som innehåller en omarbetad version
av rådets förordning (EG) nr 1035/97, som inrättade övervakningscentrumet och reglerar dess verksamhet.
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2. Allmänna kommentarer

2.1.
Kommittén anordnade den 7 oktober 2003 en hearing
om Europeiska centrumet för övervakning av rasism och
främlingsfientlighet och dess roll och funktion. En rad företrädare för civilsamhällets organisationer på europeisk och nationell nivå medverkade och framförde sina synpunkter om
kommissionens meddelande. Kommittén har tagit hänsyn till
deras synpunkter i detta yttrande.

2.2.
Det finns mycket i meddelandet som EESK ställer sig
bakom. Det gäller särskilt följande:

—

Att kommissionen förkastar den oberoende utvärderarens
rekommendation att övervakningscentrumets styrelse
skall bestå av företrädare för medlemsstaternas regeringar:
Kommissionens motivering är att det kan betraktas som
oacceptabel inblandning i centrumets oberoende.
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—

Att det läggs större tyngdpunkt på att mäta centrumets
prestanda i förhållande till dess mål och arbetsprogram.

—

Att beslutsfattandet inom styrelsen och det verkställande
organet anpassas till förordningen, vilket bör leda till
effektivare beslutsfattande.

—

Att styrelsemedlemmarna skall ha kunskaper i organisationsstyrning, planering och budgetkontroll.

3. Särskilda kommentarer

3.1.

Målen

3.1.1. Det omformulerade målet för övervakningscentrumet lyder som följer:
—

Att kommissionen upprepar att övervakningscentrumet
även i fortsättningen måste vara helt oberoende gentemot
medlemsstaterna.

—

Att övervakningscentrumets roll, uppgifter och verksamhet utvidgas i linje med utvecklingen av gemenskapens
befogenheter sedan förordning (EG) nr 1035/97 antogs
(artikel 13 i Amsterdamfördraget och gemenskapens
befogenheter i frågor som rör invandring, flyktingfrågor
och asylärenden).

—

Att centrumet också skall bidra till det gradvisa inrättandet av ett område för frihet, säkerhet och rättvisa.

—

Att övervakningscentrumets arbete skall knytas till EU:s
prioriteringar för att bidra till den politiska utvecklingen
på europeisk och nationell nivå.

—

Att övervakningscentrumets mandat formellt utökas till
att omfatta andra former av intolerans, t.ex. religiös
intolerans.

—

Att centrumet får utökat mandat för att kunna inleda
kontakter med kandidatländerna.

—

Att centrumet får större frihet att inrätta gemensamma
företag med andra internationella organisationer som
Europarådet.

”Centrumets huvudmål skall vara att förse de relevanta institutionerna och myndigheterna i gemenskapen och dess medlemsstater med objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter
om företeelser som rasism, främlingsfientlighet, och antisemitism och relaterad intolerans på europeisk nivå, särskilt inom
de områden som anges i artikel 4.3, för att bistå dem när de
vidtar åtgärder eller utarbeta handlingssätt inom sina respektive
behörighetsområden. I samband med detta skall centrumet
också bidra till det gradvisa inrättandet av ett område för
frihet, säkerhet och rättvisa.”

3.1.2. Kommittén instämmer med kommissionen i att
övervakningscentrumets huvudinriktning även i fortsättningen
bör vara rasism och främlingsfientlighet och att centrumets
mandat inte också bör omfatta annan diskriminering på grund
av kön, sexuell läggning osv. Samtidigt håller kommittén med
kommissionen om att rasism och främlingsfientlighet skall
tolkas som ett vitt begrepp och även inbegripa annan därmed
sammanhängande intolerans.

3.1.3. EESK välkomnar utvidgningen av övervakningscentrumets roll, uppgifter och verksamhet i linje med utvecklingen
av gemenskapens befogenheter, exempelvis att artikel 13
infördes i fördraget liksom gemenskapens befogenheter i
frågor som rör invandring, flyktingar och asyl.

3.1.4. Enligt artikel 3 om uppgifter skall centrumet ha
följande uppgifter: ”c) samla in, registrera och analysera
information och uppgifter” och ”g) utarbeta slutsatser och
yttranden till gemenskapen och dess medlemsstater”.
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3.1.5. Artikel 2 ”Mål” innebär jämfört med den tidigare
förordningen en begränsning av informationsmottagarna till
”de relevanta institutionerna och myndigheterna” i gemenskapen och medlemsstaterna. Det civila samhället, arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer på europeisk nivå
och i medlemsstaterna är alltså inte längre målgrupper for
informationen. Kommittén anser att det civila samhället även
i framtiden har stor betydelse för kampen mot rasism,
främlingsfientlighet och antisemitism och den intolerans som
sammanhänger med detta. Kommittén föreslår därför följande
ändring av artikel 2: ”Centrumets huvudmål skall vara att förse
de relevanta institutionerna och myndigheterna i gemenskapen
och dess medlemsstater samt det civila samhället och arbetsmarknadens organisationer...”

3.1.6. Kommittén anser visserligen att övervakningscentrumet bör ha en aktiv roll och lägga fram rekommendationer till
EU:s institutioner och medlemsstaterna, men detta bör också
avspeglas i dess mål. Enligt EESK bör avsnittet med det
omformulerade målet ändras, och texten ”för att bistå dem när
de vidtar åtgärder eller utarbetar handlingssätt inom sina
respektive behörighetsområden” bör ersättas med ”för att bistå
dem genom att formulera politiska rekommendationer som de
kan använda för att vidta åtgärder eller utarbeta handlingssätt
inom sina respektive behörighetsområden”.
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därför kommissionens uppfattning om rundabordssamtalens
värde och stöder förslaget att övervakningscentrumet skall ha
större frihet att besluta om hur, och med vilka medel det skall
involvera det civila samhället.

3.2.3. EESK instämmer emellertid också i de argument som
företrädare för det civila samhällets organisationer framförde
under hearingen, nämligen att de nationella rundabordssamtalen hittills är de enda aktiva kontakterna mellan centrumet och
dessa organisationer i medlemsstaterna. Kommittén vill i likhet
med kommissionen inte föreslå alltför klara samrådsrutiner.
För att ta hänsyn till synpunkterna inom organisationerna
i det civila samhället rekommenderar emellertid EESK att
övervakningscentrumet på nationell nivå samråder med berörda organisationer och medlemsstaterna om de bästa formella
och informella formerna för samrådet. Dessa samrådsformer
bör också innefatta rundabordssamtal.

3.3.

Förvaltnings- och ledningskriterier

3.3.1. De nuvarande kriterierna för utnämning av majoriteten av styrelseledamöterna är följande:
”Varje medlemsstat utser en oberoende person med lämplig
erfarenhet av analys av rasism, främlingsfientlighet och antisemitism.

3.2.

Det civila samhällets roll i övervakningscentrumets verksamhet

3.2.1. I dag har det civila samhället kontakt med övervakningscentrumet främst via nationella rundabordssamtal som
anordnas i enskilda medlemsstater. Kommissionen rekommenderar att centrumet inte längre skall uppmuntra dessa möten,
vilket innebär att det förlorar sin enda aktiva kontakter med
organisationerna i det civila samhället. Enligt artikel 3 e i den
nya förordningen skall emellertid centrumet ”samarbeta med
det civila samhället, inbegripet icke-statliga organisationer,
arbetsmarknadens parter, forskningscentra och företrädare för
behöriga offentliga myndigheter och övriga personer eller
organ som har att göra med rasism och främlingsfientlighet,
särskilt genom att främja dialog på europeisk nivå och där så
är lämpligt delta i diskussioner och möten på nationell nivå”.

3.2.2. Under hearingen med organisationer som arbetar
mot rasism och främlingsfientlighet framgick det klart att
samråd i form av rundabordssamtal bara förekom i några
medlemsstater, men inte alls i andra. Kommittén accepterar

Kommissionen föreslår att dessa utnämningar skall begränsas
till personer som är ’ansvariga för att driva det eller de organ
för främjande av likabehandling av alla personer utan åtskillnad
på grund av ras eller etniskt ursprung som avses i artikel 13 i
rådets direktiv 2000/43/EG eller ett motsvarande fristående
offentligt organ’”.

3.3.2. Kommissionen skall dessutom vara företrädd av två
medlemmar i stället för en. Kommittén förstår värdet av detta
förslag.

3.3.3. Kommittén anser att övervakningscentrumet bör
medge ett brett deltagande och samla alla aktörer. Detta bör
också avspeglas i styrelsens sammansättning. EESK anser
således att övervakningscentrumets styrelse bör bestå av en
företrädare för varje medlemsstat, företrädare för viktiga
internationella samarbetsorganisationer, EU-institutioner,
däribland EESK (1), och för det civila samhällets organisationer
och arbetsmarknadens parter.

(1) Se EESK:s yttrande om rådets förordning (EG) om inrättande av
ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (KOM(96) 615 slutlig), EGT C 158, 26.5.1997.
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3.3.4. Flera organisationsföreträdare har helt riktigt påpekat
att det är viktigt att slå vakt om och stärka centrumets
oberoende, inte bara i förhållande till EU:s institutioner utan
också till medlemsstaterna, som ibland störs av centrumets
arbete och därför försöker öka sitt inflytande över dess ledning.
Det är därför viktigt att det i centrumets styrelse ingår
personer som är oberoende i förhållande till medlemsstaterna.
Kommittén rekommenderar att man stryker andra stycket i
artikel 8.1, där medlemsstaternas representation begränsas till
personer med erfarenhet av att leda organ för främjande av
likabehandling i enlighet med artikel 13 i rådets direktiv 2000/
43/EG.
3.3.5. För att värna om centrumets oberoende rekommenderar EESK att det nuvarande informella arrangemanget att
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medlemsstaterna har särskilda sambandspersoner som samarbetar med centrumet skall finnas kvar men formaliseras genom
att det skrivs in i den förordning som reglerar centrumets
verksamhet.
3.3.6. EESK instämmer i kommissionens resonemang att en
effektiv ledning av övervakningscentrumet kräver ett begränsat
verkställande organ bestående av personer som inte bara har
erfarenhet av likabehandling och kamp mot diskriminering
utan också dokumenterad och lång ledningserfarenhet. Detta
måste inte nödvändigtvis uppnås genom att man begränsar
rekryteringsunderlaget för medlemsstaternas företrädare till
specialiserade organ eller motsvarande offentliga organ, vilket
kommissionen anser. Det kan däremot uppnås genom att man
fastställer klara profiler för medlemmar i det verkställande
organet och rekryterar dem via öppna förfaranden.

Bryssel den 10 december 2003.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets beslut om inrättande av ett handlingsprogram för gemenskapen för att främja
organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män”
(KOM(2003) 279 slutlig – 2003/0109 (COD))
(2004/C 80/28)
Den 10 december 2003 beslutade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att i enlighet med
artikel 29.2 i arbetsordningen utarbeta ett yttrande på eget initiativ om ovannämnda förslag.
Facksektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna, som svarat för kommitténs beredning
av ärendet, antog sitt yttrande den 25 november 2003. Föredragande var Christina Wahrolin.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 109 röster för, 5 röster emot och
4 nedlagda röster.

1. Inledning

2. Förslagets innehåll

1.1.
Syftet med förslaget är att anta en grundrättsakt för
beviljande av administrationsbidrag för åren 2004/2005 till
Europeiskt kvinnoforum och andra europeiska organisationer
som arbetar med jämställdhet mellan kvinnor och män och
som är verksamma på europeisk nivå.

2.1.
Förslaget består av en motivering, ett förslag till
Europaparlamentets och rådets beslut med femton skäl, åtta
artiklar och en bilaga. En finansieringsöversikt för rättsakten
ingår också.

1.2.
Kommissionens meddelande är av teknisk karaktär och
föranleds av en strukturell förändring i kraven på budgetdokumenten.

1.3.
Behovet av en grundrättsakt uppstod efter antagandet
av rådets förordning (EG) nr 1605/2002 av den 25 juni
2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget. Beslutet om att kommissionens budget skall
upprättas på grundval av en verksamhetsbaserad budgetering
medförde att grundrättsakter måste antas för en rad bidrag
som hittills finansierats genom administrativa anslag (del A) i
budgetavsnitt 3 gällande kommissionen.

1.4.
Bidrag som utgått och utgår till Europeiskt kvinnoforum och andra organisationer som arbetar med jämställdhet
mellan kvinnor och män och som är verksamma på europeisk
nivå tillhör de anslag vars rättsliga grund behöver ändras
(budgetposterna A-3037 och A-3046). Dessa organisationer
spelar en viktig roll i arbetet med att främja, övervaka
och sprida information om gemenskapsåtgärder för kvinnor.
Organisationernas verksamhet är av allmänt europeiskt intresse.

1.5.
Principen om jämställdhet mellan kvinnor och män är
en grundläggande princip i gemenskapslagstiftningen och i
EG-domstolens rättspraxis. Gemenskapen har en skyldighet
att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i all sin
verksamhet.

2.2.
Förslagets rättsliga grund är artikel 13.2 i EG-fördraget,
enligt vilken rådet har behörighet att vidta lämpliga åtgärder
för att bekämpa alla former av diskriminering på grund av
bland annat kön. Artikel 13.2 tillsammans med artikel 251
reglerar förfarandet vid beslut om stimulansåtgärder på gemenskapsnivå.

2.3.
Förutom artiklar i EG-fördraget och i stadgan om de
grundläggande rättigheterna hänvisar förslaget till erfarenheter
som gjorts på gemenskapsnivå om att främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män i praktiken kräver en kombination
av insatser, särskilt av lagstiftning och praktiska åtgärder, som
utformats för att stärka varandra. Förslaget hänvisar också till
kommissionens vitbok om styrelseformer, där man förespråkar
principen om att medborgarna bör medverka i arbetet från
utformningen till genomförandet av politiken, att det civila
samhället med sina organisationer bör vara delaktiga och att
samrådet med berörda parter bör vara effektivare och öppnare.

2.4.
Förslaget tar upp FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking
1995, som antog ett uttalande och en handlingsplan där
regeringarna, det internationella samfundet och det civila
samhället uppmanas att vidta strategiska åtgärder för att
undanröja diskrimineringen av kvinnor samt hindren för
jämställdhet mellan kvinnor och män. Förslaget hänvisar
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vidare till att rådet den 20 december 2000 (beslut nr 51/
2001/EG) antog gemenskapens handlingsprogram avseende
gemenskapens strategi för jämställdhet mellan kvinnor och
män, vars insatser bör kompletteras med stöd inom berörda
områden.

2.5.
Förslaget innebär inrättande av ett handlingsprogram
för gemenskapen för att främja Europeiskt kvinnoforum och
andra organisationer som arbetar med jämställdhet mellan
kvinnor och mänochsom är verksamma på europeisk nivå.
Programmets allmänna mål skall vara att stödja verksamheten
inom dessa organisationer, vars löpande arbetsprogram eller
särskilda insatser är av allmänt europeiskt intresse på området
jämställdhet mellan kvinnor och män, eller som verkar för ett
ändamål som omfattas av Europeiska unionens handlingsprogram för jämställdhet mellan kvinnor och män.

2.6.
Enligt förslaget kommer även länder utanför gemenskapen att kunna delta i programmet: de länder som ansluts
till unionen 2004, Efta/EES-länderna, Rumänien, Bulgarien
och Turkiet.

3. Allmänna kommentarer

3.1.
Kommittén instämmer med kommissionen i att det
behövs en grundrättsakt för beviljande av administrations- och
verksamhetsbidrag. Kommittén anser det riktigt att inrätta ett
handlingsprogram för gemenskapen för att främja organisationer som på europeisk nivå verkar för jämställdhet mellan
kvinnor och män. Det är mycket viktigt att genom programmet
kunna stödja den värdefulla verksamhet som bedrivs inom
dessa organisationer.

3.2.
Programmets löpperiod är åren 2004/2005. För att
säkerställa såväl Europeiska kvinnoforumets som övriga berörda organisationersarbete är det dock viktigt med fortsatt stöd
även efter periodens slut.

3.3.
Kommittén hänvisar till Europeiska rådets vårmöte i
mars 2003, då rådet välkomnade stärkandet av genomförandet, samordningen och uppföljningen av jämställdhet och
integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europeiska unionen, och för att kunna följa framstegen uppmanade kommissionen att i samarbete med medlemsstaterna utarbeta en årlig
rapport till nästa vårmöte 2004 om utvecklingen mot ökad
jämställdhet och riktlinjerna för integrering av ett jämställdhetsperspektiv inom olika politikområden. Kommittén ser
detta handlingsprogram som ett viktigt bidrag inför årsrapporten.

3.4.
Europeiskt kvinnoforum intar en särställning i detta
viktiga arbete, och bör beviljas ett administrationsbidrag utan
särskilt ansökningsförfarande, enligt förslaget.
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3.5.
Kommittén noterar med tillfredsställelse att det i
bilagan (punkt 2.1) stadgas särskilt om respekten för Europeiskt kvinnoforums oberoende när det gäller urval av dess
medlemmar och utformning av dess verksamhet. Kommittén
anser att det är bra att respekten för en bidragsmottagande
organisations oberoende och integritet blir synlig på detta sätt.

3.6.
Kommittén stöder också tanken att det är viktigt att
europeiska kvinnoorganisationer och andra organisationer
som arbetar med jämställdhet mellan kvinnor och män kan få
administrationsbidrag och projektbidrag från programmet,
enligt förslaget.

3.7.
Kommittén anser att ytterligare förtydliganden bör
göras i riktlinjerna för bidragsbeviljande när det gäller underrepresenterade grupper av flickor och kvinnor såsom funktionshindrade, samt för flickor och kvinnor som utsätts för
diskriminering på flera grunder.

3.8.
Kommittén vill göra kommissionen uppmärksam på
att behovet av tillträde till programmet också finns hos
andra europeiska organisationer som bedriver en del av sin
verksamhet i syfte att främja jämställdhet mellan könen.
Dessutom sätter kommittén stort värde på alla initiativ som
främjar tvärsektoriellt samarbete mellan det civila samhällets
mångfald av organisationer och uppmanar kommissionen att
beakta detta.

3.9.
Kommittén understryker vidare vikten av att arbete för
jämställdhet mellan kvinnor och män bedrivs av en stor
mångfald av organisationer, förutom de organisationer som
har som sin huvuduppgift att arbeta med jämställdhet mellan
kvinnor och män, och att Europeiska gemenskapen på olika
sätt stöder detta. Jämställdhet är en fråga om mänskliga
rättigheter för flickor, pojkar, kvinnor och män, liksom en
grundläggande frihet både för kvinnor och män, oavsett ras
eller etniskt ursprung, religion eller tro, funktionshinder, ålder
eller sexuell läggning.

3.10. Kommittén menar dock att skrivningen kan förtydligas avseende vilka andra organisationer som arbetar med
jämställdhet mellan kvinnor och män som är berättigade att
söka bidrag. Det geografiska område där programmet föreslås
gälla är definierat. Kommittén skulle därutöver uppskatta
ytterligare förtydliganden med hänsyn till ”europeisk nivå”,
med tanke på att antalet representerade länder i de sökande
organisationerna och projektverksamhetens geografiska omfattning säkerligen kommer att variera. Otydligheter i reglerna
kommer att försvåra tillämpningen. Frågor som kan ställas är
till exempel: hur många medlemsländer skall en organisation
omfatta för att vara europeisk och när är en organisation
regional/subregional?
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3.11. EESK anser det viktigt att detta särskilda handlingsprogram antassom komplement till övriga riktade programinsatser. Det är samtidigtytterst viktigt att fortsätta med integrering (mainstreaming) av jämställdhetsperspektivet i alla gemenskapsprogram och initiativ, där det civila samhällets organisationer som arbetar med jämställdhet mellan kvinnor och
mänockså får möjlighet till medverkan och projektbidrag.
3.12. Förslaget omfattar tvåårsperioden 2004/2005. Den
sammanlagda budget som föreslås uppgår till 2 222 000 EUR.
Vid fastställandet av budgetramen för perioden är det viktigt
att beakta bland annat utvidgningens och det stora geografiska
områdets krav på organisationer som arbetar med jämställdhet
mellan kvinnor och mänsåväl administrativt som inom program- och projektverksamheten. Bidragens storlek till såväl
Europeiska kvinnoforumet som andra organisationer som
arbetar med jämställdhet mellan kvinnor och mänhar inte ökat
i takt med organisationernas växande uppdrag i samband med
utvidgning och mainstreaming.
3.13. Av dessa skäl ser EESK ett starkt behov att öka det
ekonomiska stödet genom att rambidraget till programmet
höjs och genom att fastställa en högre procentsats. Kommittén

C 80/117

stöder kommissionens förslag att organisationer kan söka både
administrationsbidrag och projektbidrag, eller bara ett av
bidragen.
4. Framtida handlingsprogram
4.1.
Kommittén vill fästa uppmärksamheten på vissa svaga
punkter i kommissionens förslag som vi gärna ser åtgärdas
inför framtida programförslag enligt följande.
4.2.
EESK välkomnar en tydligare och klararedefinition på
en europeisk organisation som arbetar med jämställdhet
mellan kvinnor och män.
4.3.
EESK ser gärna att kommissionen blir tydligare om
förslaget avser alla typer av organisationer som arbetar för
jämställdhet mellan kvinnor och män, eller om förslaget avser
enbart kvinnoorganisationer.
4.4.
EESK vill också framföra att det saknas värdefulla
politikområden i prioriteringarna. Kommittén menar dock att
man under programtiden kan ta ställning till dessa frågor i
samband med att efterföljande program utformas.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen
för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom
gemenskapen, samt av förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/
71”
(KOM(2003) 468 slutlig – 2003/0184 (COD))
(2004/C 80/29)
Den 3 september 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Facksektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna, som svarat för kommitténs beredning
av ärendet, antog sitt yttrande den 25 november 2003. Föredragande var Peter Boldt.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 111 röster för, 1 röst emot och 5
nedlagda röster.

1. Inledning

1.1.
Förordning (EEG) nr 1408/71 har sedan 1971 uppdaterats och ändrats flera gånger för att anpassas till förändringar i
medlemsstaternas trygghetssystem samt EG-domstolens
domar, som påverkar den framtida tillämpningen av förordningen. Även utvidgningarna av gemenskapen har fört med
sig ändringsbehov.

1.2.
Samtidigt med ändringar i förordning (EEG) nr 1408/
71 har man också ändrat förordning (EEG) nr 574/72 i
konsekvens med ändringarna i förstnämnda förordningen.

2. Sammanfattning av innehållet i kommissionens förslag till förordning

2.3.
Förslaget syftar också till att ta i beaktande utvecklingen
i nationell lagstiftning. Den kan dels vara en följd av domstolsbeslut, dels självständig utveckling av socialskyddet i medlemsstaterna.

2.4.
I förslaget föreslås likaså uppdatering av dessa gemenskapsförordningar gällande relationerna mellan förordningen
och bestämmelserna i bilaterala socialskyddsavtal.

2.5.
Kommissionens övriga förslag rör anpassningar i bilagornas text om medlemsstaterna samt tekniska justeringar.

3. Allmänna kommentarer

2.1.
Kommissionen har lagt fram ett förslag till förordning
om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpning
av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare
eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt
av förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning
(EEG) nr 1408/71. Förslagets huvudsakliga syfte är att uppdatera förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG) nr 574/72
speciellt vad gäller särskilda icke avgiftsfinansierade kontantförmåner. Behovet har blivit akut efter ett antal EG-domstolsbeslut som blivit prejudikat för tillämpningen av förordning
(EEG) nr 1408/71.

3.1.
Kommittén välkomnar kommissionens förslag och
upprepar det som kommittén konstaterade den 27 januari
1999 i yttrandet om social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (1) att ändringsförslagen måste svara mot behovet att
förnya och uppdatera förordningarna som syftar till att
underlätta en samordning av systemen för social trygghet (2).
Förslaget ges samtidigt som arbetet med helhetsreformen som
syftar till att förnya och förenkla förordning (EEG) nr 1408/71
och förbättra samordningen är i sitt slutskede.

2.2.
Domstolen har upprepade gånger konstaterat att ”exportabilitetsprincipen” måste tolkas stramt. Det betyder att
man enbart kan utesluta förmåner som är av särskild karaktär,
icke avgiftsfinansierade och uppräknade i bilaga IIa.

(1) EGT C 101, 12.4.1999.
(2) EGT C 75, 15.3.2000.
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3.2.
Trots att man redan nått enighet om texten i avdelning III kapitel 8 (särskilda icke avgiftsfinansierade kontantförmåner) samt om huvudprinciperna gällande bilagorna i förordning (EEG) nr 1408/71, fortsätter diskussionerna om de
förmåner olika länder skall ha under bilagorna. Då är det
möjligt att innehållet i det ifrågavarande förslaget kommer att
ändras.
3.3.
Kommittén ger sitt fulla stöd till avsikten med helhetsreformen av förordningarna (EEG) nr 1408/71 och (EEG)
nr 574/72, att göra regelverket tydligare och lättare att tolka
och förstå för EU-medborgare som utnyttjar rätten att flytta
inom gemenskapen. Då är det viktigt att gällande rättspraxis
även är införd i lagstiftningen.

4. Kommentarer till enskilda artiklar
4.1.
Artikel 1.1: Förslag om hur artikel 4.2 a skall ersättas:
Här preciserar man vad särskilda icke avgiftsfinansierade
kontantförmåner är. Förslaget förtydligar begreppet och svarar
mot domstolspraxis. Förslaget hur artikel 4.2 a skall ersättas är
i enlighet med den formulering man enats om i förnyelsen av
förordning (EEG) nr 1408/71. Förslaget är logiskt till sin
struktur och lättare att förstå än den nuvarande formuleringen.
4.2.
Artikel 1.3: Man föreslår att punkt 1 skall ersättas i
artikel 10a så att man, bättre än utifrån den nuvarande texten,
förstår vilka rättigheter som inte är exportabla. Förslaget
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innebär ett förtydligande av texten, utan att sakinnehållet
förändras.
4.3.
Artikel 1.4: I artikel 23 föreslås att ett stycke 2a
läggs till. Tillägget förtydligar hur referensperioder från flera
medlemsstater tas i beaktande. Förslaget förtydligar texten och
minskar tolkningssvårigheter. Medborgarna kan bättre förstå
och tolka sina rättigheter.
4.4.
Artikel 1.5: Här föreslår man att punkt 1 i artikel 33
ersätts med en ny formulering som förtydligar ytterligare krav
som ställs på den behöriga institutionen vid beräknandet av
pensioner. Även den här ändringen behövs. Ändringen ökar
rättssäkerheten för individen.
4.5.
Ändringarna i bilagorna är resultat av EG-domstolens
domar och/eller ändringar i nationell lagstiftning. Kommittén
anser att uppdateringen av bilagorna är av yttersta vikt för att i
praktiken trygga medborgarnas sociala rättigheter. Kommittén
förutsätter att förhandlingarna inom rådet om bilaga IIa snarast
möjligt slutförs så att förslaget kan träda i kraft.
5. Slutsatser
Europeiska ekonomiska och social kommittén ställer sig
positiv till förslaget om ändring av de båda förordningarna.
Förändringarna är motiverade ur tydlighets- och genomskinlighetssynpunkt och bidrar till förstärkandet av såväl rättsskyddet
som socialskyddet för medborgarna.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Allmänna riktlinjer för den
ekonomiska politiken 2003–2005”
(2004/C 80/30)
Den 15 maj 2003 beslutade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att i enlighet med artikel 29.2
i arbetsordningen utarbeta ett yttrande om ”Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken 20032005”.
Facksektionen för Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning, som
svarat för det förberedande arbetet, antog sitt yttrande den 26 november 2003. Föredragande var Alberto
Delapina.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 11 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 50 röster för, 5 röster emot och 2
nedlagda röster.

1. Sammanfattning
1.1.
Föreliggande yttrande är ett komplement till tidigare
arbeten och bygger framför allt på det yttrande som EESK
antog den 26 mars 2003 om ”Allmänna riktlinjer för den
ekonomiska politiken 2003”. Kommittén utarbetade yttrandet
som ett svar på kommissionens meddelande om de allmänna
riktlinjerna för den ekonomiska politiken för 2002.
1.1.1. I sitt tidigare yttrande gjorde kommittén en indelning
i tre problemområden: (i) riktlinjernas generella målsättning,
(ii) genomförande av riktlinjerna i praktiken, samt (iii) integration av riktlinjerna i andra politikområden.
1.1.2. I enlighet med dåvarande temainriktning tillmättes
frågan om det konkreta genomförandet särskilt stor betydelse.
Därför görs ingen ny fördjupning av denna aspekt i det nu
föreliggande yttrandet.
1.1.3. I tidigare yttranden fick vidare den generella makroekonomiska policymixen kritik på grund av att den ansågs
vara otillräcklig. Bland annat konstaterades följande: ”I motsats
till andra världsregioner saknar Europeiska unionen en makroekonomisk politik som är stark nog att stimulera tillväxten,
vilket ger kapacitet att hantera konjunktursvackor på ett
beslutsamt sätt samt återskapar förtroendet och stärker efterfrågan.”
1.1.4. I det föreliggande yttrandet kommer därför EESK:s
tidigare kommentarer och förslag om den generella utformningen av den makroekonomiska policymixen att stå i centrum. Denna fokusering innebär emellertid inte någon underskattning av betydelsen av strukturpolitiska åtgärder eller av
genomförandet på nationell nivå.
1.2.
Den europeiska ekonomin har under de senaste tre
åren uppvisat en oroväckande låg tillväxt, och utsikterna till
en snabb, kraftig och ihållande återhämtning är dåliga i och
med att det inte finns någon stark intern efterfrågan. Det är
framför allt den svaga investeringsbenägenheten som inger
betänkligheter. De mål som sattes upp i Lissabon för tiden
fram till 2010 förefaller därför orealistiska.

1.3.
Trots bristen på framgångar förblir huvudinriktningen
densamma för ”de allmänna riktlinjerna”, nämligen en kombination av en stabilitetsinriktad makroekonomisk politik och
åtgärder för att öka flexibiliteten på utbudssidan. Hypotesen
att det räcker med enbart en stabilitetspolitik för att tillväxt
skall genereras automatiskt har inte visat sig hållbar. Ökad
flexibilitet och sänkta kostnader kan inte råda bot på bristande
efterfrågan. En stabilitetspolitik som ensidigt inriktas på bättre
villkor på utbudssidan har en begränsande inverkan. Liksom
tidigare finns det inga tecken som tyder på att EU:s makroekonomiska politik på egen hand kan skapa en tillväxtdynamik.

1.4.
Till skillnad från kommissionen och rådet anser EESK
att de hinder för en hållbar och långtgående konjunkturförbättring som finns inom Europa bara kan övervinnas med hjälp av
en grundläggande nyorientering av den ekonomiska politiken,
i synnerhet den makroekonomiska politiken. EU måste förlita
sig på sina inre resurser för att på nytt föra in den europeiska
ekonomin på ett spår som leder till full sysselsättning och
tillväxt. För detta behövs en aktiv och samordnad ekonomisk
politik som tar hänsyn till de makroekonomiska kretsloppen.
Förutom kostnadssänkande åtgärder på utbudssidan hör framför allt en förstärkning av den reella efterfrågan hemma i en
sådan välavvägd makroekonomisk politik med det uttalade
målet att skapa full sysselsättning.

1.5.
En trovärdig ekonomisk politik är en förutsättning för
att man skall kunna stärka investerarnas och konsumenternas
förtroende, något som i dagens läge är absolut nödvändigt.
Den ekonomiska politikens trovärdighet blir emellertid försvagad om man i en sådan situation som rått under de senaste tre
åren inte agerar aktivt och i stället fortsätter att vara återhållsam. En makroekonomisk politik som syftar till full sysselsättning och tillväxt genom att bekämpa den ihållande bristen på
efterfrågan och därigenom också bristen på förtroende hos de
ekonomiska aktörerna förutsätter följande.

1.5.1. Att man omtolkar stabilitets- och tillväxtpakten på
ett stabilitetsinriktat men också tillväxtbefrämjande sätt: På så
vis kan man öka medlemsstaternas finanspolitiska spelrum
och aktivt främja tillväxten och sysselsättningen.
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1.5.2. En pragmatisk och förutseende penningpolitik som i
synnerhet i tider utan någon inflationsrisk också tar ansvar för
den ekonomiska utvecklingen i stort.
1.5.3. En välavvägd lönesättning som anpassas till produktivitetsutvecklingen och en hög nivå på den sociala tryggheten,
i syfte att skapa balans mellan konkurrenskraft, efterfrågan
och social sammanhållning.
1.5.4. En motsvarande samordning av dessa områden i ett
konstruktivt och öppet dialogklimat.
1.6.
Samordningen av den ekonomiska politiken inom
Europeiska unionen har inte fungerat effektivt under den
nuvarande ekonomiska krisen. Vissa regler har visat sig vara
för stelbenta och för lite inriktade på praktiska utmaningar,
och samspelet mellan institutionerna lämnar mycket övrigt att
önska. På dagordningen står omfattande reformer. Dessa skall
framför allt skapa utrymme för mer flexibla ekonomiskpolitiska reaktioner som inriktas på aktuella ekonomiska
utmaningar. Endast på detta sätt kan Europa ta sig ut ur den
nuvarande tillväxt- och sysselsättningskrisen. Med tanke på
den styrka som Europa tidigare visat prov på när det gäller
att förena social stabilitet och innovationer, ser kommittén
optimistiskt på möjligheten att framgångsrikt genomföra de
nödvändiga reformerna.
1.7.
I synnerhet i fråga om samordningen, men också i
andra avseenden, borde man redan i riktlinjerna 2003–2005
ha ägnat stor uppmärksamhet åt utvidgningen. Denna medför
nämligen avsevärt förändrade ramvillkor även för de nuvarande medlemsstaterna. Kommittén förstår inte varför man
inte har gjort det, eftersom riktlinjerna i alla händelser spänner
över en treårsperiod.
1.8.
Denna försummelse är en tillräcklig grund för att det
inte skall räcka med en mindre omarbetning i ”aktualiseringssyfte” under våren 2004. Den nödvändiga genomgripande
översynen bör ses som ett tillfälle till en principiell nyorientering av den ekonomiska politikens inriktning.
1.9.
Med det här initiativyttrandet levererar kommittén ett
konstruktivt bidrag i enlighet med punkt 27 i riktlinjerna, som
innehåller en uppmaning till en intensivare analys av den
ekonomiska utvecklingen och de ekonomisk-politiska kraven.

2. Huvudinnehållet i rådets dokument
2.1.
För första gången har de allmänna riktlinjerna för den
ekonomiska politiken utarbetats parallellt med de sysselsättningspolitiska riktlinjerna i det så kallade riktlinjepaketet. I sitt
yttrande om ”Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken
2003” (1) redogjorde EESK utförligt för detta förfarande.

(1) EUT C 133, 6.6.2003.
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2.2.
”Allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken” är
det centrala dokumentet med avseende på strävan efter
samordning av politiken. Denna strävan är utmärkande för de
ekonomiska styresformerna inom EU och dess medlemsstater.
2.3.
Tyngdpunkten i riktlinjerna är det bidrag som den
ekonomiska politiken kan ge under de kommande tre åren när
det gäller att uppnå det mål för EU som sattes upp i Lissabon.
I en första del formuleras de allmänna riktlinjer som skall gälla
för alla medlemsstater. Ett eget kapitel ägnas åt de speciella
utmaningarna för euroområdet. Andra delen innehåller landspecifika riktlinjer för alla de 15 medlemsstaterna.
2.3.1. I det här yttrandet befattar sig EESK med den
första delen, som delvis gäller alla medlemsstater och delvis
euroländerna. Dessa allmänna riktlinjer vilar på tre pelare: en
tillväxt- och stabilitetsinriktad ekonomisk politik, ekonomiska
reformer för att öka tillväxtpotentialen samt bättre långsiktig
hållbarhet.
2.3.2. Den första pelaren (en tillväxt- och stabilitetsorienterad makroekonomisk politik): I de allmänna riktlinjerna betonar EU betydelsen av högre och mer långsiktigt hållbar tillväxt,
vilket förutsätter sunda makroekonomiska villkor och en solid
makroekonomisk politik.
2.3.3. Den andra pelaren (ekonomiska reformer för att höja
tillväxtpotentialen i EU): För att man skall kunna åstadkomma
en mer flexibel ekonomi och öka tillväxtpotentialen är det
nödvändigt med bättre fungerande och mer konkurrenskraftiga arbets-, varu- och kapitalmarknader.
2.3.4. Den tredje pelaren (Att stärka hållbarheten): Ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter måste
beaktas i tillräcklig utsträckning, för att man skall kunna se till
att ansträngningarna på lång sikt ger de önskvärda resultaten.

3. Allmänna kommentarer
3.1.
Kommittén ser positivt på att förslaget innehåller en
rad förbättringar, både med avseende på förfarandet för att
utarbeta de allmänna riktlinjerna och i fråga om riktlinjernas
innehåll.
3.1.1. Det är också bra att man har genomfört den ofta
efterfrågade samordningen med de sysselsättningspolitiska
riktlinjerna. En framgångsrik sysselsättningspolitik kräver
nämligen utöver arbetsmarknadspolitiska åtgärder framför
allt en tillväxt- och sysselsättningsinriktad makroekonomisk
politik.
3.1.2. Vidare välkomnar vi att giltighetstiden formellt har
fastställts till tre år, eftersom en ekonomisk politik som inriktas
på medellång sikt kan borga för stabila ramvillkor. Därigenom
får man dock inte undergräva möjligheterna att föra en
handlingskraftig ekonomisk politik på kortare sikt.
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3.1.3. En annan förbättring av riktlinjerna är att euroområdet har fått ett eget avsnitt som behandlar de speciella
utmaningarna för detta område.

3.1.4. Vi välkomnar dessutom att förslaget innehåller ett
avsnitt om hållbarhet som inte bara tar upp frågan om
finansiering av pensionssystemen och den ekologiska hållbarheten, utan också betonar betydelsen av ekonomisk och social
sammanhållning.

3.1.5. I avsnitt 4 i det här yttrandet behandlas ytterligare
ett antal enskilda punkter där EESK inte är överens med
kommissionen om formuleringarna.

3.2.
I följande avsnitt konstaterar vi emellertid på nytt att
den övergripande inriktning på den ekonomiska politiken som
ligger till grund för riktlinjerna inte räcker till för att möta de
betydelsefulla utmaningarna och bana väg för högre tillväxt
och ökad sysselsättning (1). Den praktiska sidan, det vill säga
bristerna i fråga om genomförande av riktlinjerna, har tidigare
behandlats utförligt av kommittén i ett särskilt yttrande (2).

3.2.1. Enligt Europeiska kommissionens senaste höstprognos kommer den europeiska ekonomin för tredje året i rad att
uppvisa en mycket låg ekonomisk tillväxt som ligger långt
under den potential som finns. Som en följd av denna
otillfredsställande tillväxt kommer sysselsättningen inom euroområdet att sjunka även i år. Arbetslöshetsnivån kommer att
ligga på 8,9 % år 2003 och året därefter på hela 9,1 %, vilket
innebär 1,1 procentenheter mer än 2001.

3.2.2. Den markanta konjunkturnedgången under 2002
hänger i hög grad samman med den starkt minskade interna
efterfrågan. Konsumenterna var ytterst återhållsamma med
sina utgifter, och framför allt gick företagens investeringar
tillbaka på grund av negativa avsättningsförväntningar. Hushållens och företagens förtroende har visserligen ökat något
sedan dess, men inte heller år 2004 verkar medföra något
självbärande uppsving i cyklisk mening. Den fortsatt svaga
inhemska efterfrågan kommer att leda till en smärre, exportbetingad återhämtning, men någon återgång till en tillväxtpotential är ännu inte möjlig. Först år 2005 förväntar sig kommissionen en sådan, även om osäkerheten är stor, liksom en
minskning av arbetslösheten.

(1) Se t.ex. EGT C 139, 11.5.2001, ”Allmänna riktlinjer för den
ekonomiska politiken 2000”, EGT C 48, 21.2.2002, ”Förändrade
ekonomiska ramvillkor på global nivå: nya ekonomisk-politiska
utmaningar för Europeiska unionen”, EUT C 85, 8.4.2003,
”Ekonomiska styresformer i EU”, EUT C 133, 6.6.2003, ”Allmänna
riktlinjer för den ekonomiska politiken 2003”, CES 1069/2002
”Resolution riktad till konventet om EU:s framtid”.
(2) EUT C 133, 6.6.2003, ”Allmänna riktlinjer för den ekonomiska
politiken 2003”.
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3.2.3. En så svag ekonomisk tillväxt tre år i rad innebär
välfärdsförluster av ungefär samma omfattning som under
recessionsåren 1975, 1981 och 1993. I motsats till dessa
”äkta” recessioner tas krisen den här gången inte på tillräckligt
allvar i och med att den ”smyger sig” på oss. Den nuvarande
konjunkturkrisen får omfattande negativa återverkningar på
arbetsmarknaden och de offentliga budgetarna. En ökad arbetslöshet, minskad tillgång på arbetskraft och ökade offentliga
underskott är emellertid inte bara ett kortfristigt fenomen. Det
har också långsiktiga återverkningar.
3.2.4. I och med detta kommer man allt längre från målet
att göra Europa till ”världens mest konkurrenskraftiga och
dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till
hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen
och en högre grad av social sammanhållning”. Det målet
förutsätter en tillväxttakt på 3 % fram till år 2010. Efter den
nuvarande, åtminstone treåriga, konjunktursvackan går det
inte längre att uppnå detta om man inte bedriver en aktiv
tillväxtpolitik. Den tillväxttakt i BNP som hittills uppnåtts har
varit långt ifrån tillräcklig för att lösa det mest angelägna
problemen i EU (t.ex. en ihållande hög arbetslöshet, inkomstskillnader och regionala skillnader, fattigdom och marginalisering och riskerna på arbetsmarknaden).
3.2.5. Detta skulle vara ännu en anledning att se över EU:s
övergripande ekonomisk-politiska strategi, det vill säga de
allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och gemenskapens
ekonomiska politik, samt att ge politiken inom olika delområden en expansiv inriktning. Detta tillfälle utnyttjas dock inte.
Det är snarare så att man håller fast vid den huvudinriktning
som förstärker stagnationstendenserna. Den grundläggande
makroekonomiska politiken för att möta unionens viktigaste
utmaningar förblir oförändrad genom åren, trots att den inte
varit framgångsrik.
3.2.6. Kommissionen (3): Kommissionens rekommendation
om de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och gemenskapens ekonomiska politik (för 2003–2005) av den 8 april
2003) samt rådet (Rådets rekommendation av den 26 juni
2003 om de allmänna riktlinjerna för medlemstaternas och
gemenskapens ekonomiska politik) framhåller visserligen med
rätta den makroekonomiska politikens betydelse när det gäller
att främja tillväxt och sysselsättning, men man kritiserar inte
den de facto bristande makroekonomiska politiken. Man
fortsätter att satsa på en ekonomisk-politisk modell vars
huvudmål är ökad ekonomisk tillväxt med hjälp av kostnadssänkande åtgärder och ökad flexibilitet. Inriktningen på den
makroekonomiska politiken, med de tre pelarna penning-,
skatte- och lönepolitik är i det avseendet fortfarande restriktiv.
Denna övergripande inriktning på de ekonomisk-politiska
rekommendationerna är inte förtroendeingivande; den är
snarare obalanserad och otillräcklig. Tyngdpunkten ligger
nämligen på utbudssidan, och ingen hänsyn tas till att
utbudsfaktorer och efterfrågefaktorer måste utvecklas på ett
balanserat sätt för att tillväxtpotentialen skall kunna utnyttjas
till fullo.

(3) KOM(2003) 170 slutlig.
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3.2.7. Att kommissionen och rådet inte erkänner att även
denna syn på den ekonomiska politiken bidrar till dagens
svaga tillväxt – vid sidan av geopolitiska och yttre faktorer –
framgår av kommissionens beskrivning av orsakerna (jämför
”The EU Economy 2002 Review” och ”Spring 2003 Economic
Forecast”). Helt riktigt anför man geopolitiska spänningar,
osäkerhet till följd av yttre faktorer (aktiemarknader, oljepriset)
samt strukturell rigiditet som orsaker. Men kommissionen
tillstår inte att Europas svaga tillväxt också kan hänföras till
att Europa som enda världsregion avstår från en expansiv
makroekonomisk politik som tydligt inriktas på tillväxt och i
stället passivt väntar på att kunna ta del i ett ekonomiskt
uppsving i andra delar av världen. Den politik som kommissionen och rådet har föreslagit i flera år har inte visat sig kapabel
att generera den interna efterfrågan som behövs för att
främja investeringsbenägenheten. Alla de strukturförbättrande
åtgärder som rekommenderas på utbudssidan förblir verkningslösa om inte efterfrågan och avsättningsförväntningarna
ökar i motsvarande grad.
3.2.8. I det sammanhanget är det anmärkningsvärt att
OECD helt och hållet tycks betrakta den olikartade efterfrågeutvecklingen i de enskilda världsregionerna som en återspegling
av skillnaderna i den makroekonomiska politiken, som i vissa
regioner har haft en stimulerande effekt på efterfrågan (jfr
OECD Economic Outlook nr 73, executive summary).
3.3.
Därför förespråkar kommittén en balanserad politik
som skapar jämvikt såväl mellan utbuds- och efterfrågefaktorer
som mellan mikro- och makroekonomiska faktorer. Den
utformning av den makroekonomiska politiken som kommittén rekommenderar beskrivs i punkterna 4.1–4.3. Ett
tillväxtinitiativ i form av ett gemensamt europeiskt investeringsprogram skulle vara ett meningsfullt stöd i det avseendet.
Vidare måste man kräva att rekommendationerna genomförs
på motsvarande sätt på nationell nivå. På mikronivå behövs
framför allt en effektiv anpassning i företagen med avseende
på teknik och konkurrenskraft, för att man bättre skall kunna
utnyttja den produktionspotential som finns och därmed också
åstadkomma en produktivitetsökning.

4. Särskilda kommentarer

4.1.

Penningpolitik

4.1.1. Behandlingen av penningpolitiken i de allmänna
riktlinjerna är av tradition ytterst torftig. Den inskränker sig
till standardformuleringen att ”myndigheterna bör eftersträva
prisstabilitet och, förutsatt att detta uppnås, stödja den allmänna ekonomiska politiken”. Uppenbarligen undviker man tydligare formuleringar för att ECB inte skall tolka det som ett hot
mot centralbankens oberoende ställning.
4.1.2. I alla händelser bör penningpolitiken ha som mål att
uppnå en balans mellan prisstabilitet, ekonomisk tillväxt och
sysselsättning. I den politik som rekommenderas av rådet
saknas dock en tydlig uppmaning till ECB att också ta sitt
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ansvar för den reella ekonomin (tillväxt och sysselsättning).
Därför vore det meningsfullt att ålägga ECB att arbeta för att
uppnå ett stabilitetsmål i vidare bemärkelse, som inte bara
omfattar penningvärdesstabilitet utan också stabilitet i fråga
om tillväxt, full sysselsättning och systemet för social sammanhållning. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har
för sin del vid flera tillfällen krävt att penningpolitiken skall
bidra till att uppnå målet om tillväxt och full sysselsättning
(t.ex. i sin resolution till Europeiska konventet av den 19 september 2002).

4.1.3. För att vinna investerarnas och konsumenternas
förtroende måste en ansvarsfull och pragmatisk penningpolitik
– som också har den realekonomiska utvecklingen för ögonen
– på ett trovärdigt sätt avisera beslutsamma motåtgärder
redan vid en hotande konjunktursvacka. Även om man vid
internationella jämförelser måste ta hänsyn till olikartade
ramvillkor, kan man ändå konstatera att sådan penningpolitisk
inriktning i hög grad bidrog till den långvariga högkonjunkturen i USA under 1990-talet. Alltsedan sommaren 2001 har
ECB försummat denna chans. Redan före terroristattentaten
den 11 september det året hade ekonomin stagnerat i alla de
tre stora världsregionerna. Medan man utanför Europa ingrep
med massiva penningpolitiska insatser, reagerade ECB för sent
och för svagt. Om man vill främja investerarnas tillit hjälper
det inte med att sänka räntan först ett halvår efter det att
konjunkturförsvagningen börjat.

4.1.4. Till följd av svag konsumtion, svag investeringsverksamhet och den höga eurokursen finns det i dagens läge ingen
allmän inflationsrisk inom EU. Mot den bakgrunden förefaller
ECB:s räntepolitik alltför avvaktande även under 2003 (se
OECD Economic Outlook nr 73). Eftersom den vid en
internationell jämförelse höga räntenivån i Europa inte bara
medför ett kapitaltillskott utan också bidrar till den höga
växelkursen för euron, har den visserligen en dämpande effekt
på prisökningarna men även på det europeiska näringslivets
exportmöjligheter.

4.1.5. Kommittén rekommenderar också att man omprövar
ECB:s inflationsmål. En bredare ”målkorridor” liknande den
som tillämpas i Storbritannien och Sverige skulle möjliggöra
mer flexibla anpassningar. Om det finns stora skillnader i
inflationstakt mellan enskilda länder kan det innebära en risk
för deflation i länder med mycket svagt inflationstryck. Dessa
skillnader måste undvikas, eftersom de penningpolitiska instrumenten annars förlorar sin verkningskraft.

4.1.6. Det krav på en bättre och effektivare samordning av
den makroekonomiska politiken som ställs i riktlinjerna måste
i konsekvensens namn också innefatta att penningpolitiken
skall stämmas av mot andra politikområden. ECB kan så vis
verkligen involveras i en öppen och permanent dialog om
bedömningen av det ekonomiska läget och den ekonomiska
politikens möjligheter. Detta är i hög grad eftersträvansvärt
utan att man för den skull inkräktar på ECB:s oberoende
ställning. Alla enskilda aktörer i denna samordningsprocess
måste under alla omständigheter behålla sitt oberoende.
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Budgetpolitik

4.2.1. I en valutaunion där man eftersträvar en stabil
ekonomisk utveckling och en förbättrad sysselsättningssituation är det lämpligt med en samordning av medlemsstaternas
budgetpolitik. De senaste erfarenheterna från den ekonomiska
krisen pekar emellertid på att den nuvarande formen för en
budgetpolitiksamordning inom ramen för stabilitets- och
tillväxtpakten inte är tillfredsställande.

4.2.2. Att ständigt diskutera och ifrågasätta sådana samordningsmekanismer får dock, enligt kommittén, mycket negativa
konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen. Kommittén
förordar därför att man snarast möjligt hittar en lösning på
den obesvarade frågan hur stabilitets- och tillväxtpakten skall
formuleras och tolkas.

4.2.3. När det gäller finanspolitiken lyfter man i riktlinjerna
på nytt fram vikten av att man snarast möjligt når de
medelfristiga budgetbalansmål som fastställs i stabilitets- och
tillväxtpakten. Om man under en period med ekonomisk
stagnation försöker få de offentliga finanserna i balans, finns
det dock en risk för att detta leder till ännu sämre ekonomisk
tillväxt och ökad arbetslöshet. Denna finanspolitiska inriktning
tar inte tillräcklig hänsyn till den höga och fortsatt stigande
arbetslösheten inom EU. En minskad arbetslöshet skulle i detta
sammanhang avsevärt bidra till att säkerställa de offentliga
finansernas hållbarhet.

4.2.7. Ett vanligt argument är att budgetpolitikens trovärdighet är en nyckelfaktor om man vill få till stånd den ytterst
angelägna förstärkningen av investerar- och konsumentförtroendet, ett förtroende som skulle hotas utan en drastisk
nedskärning i utgifterna. Mot detta har kommittén följande att
invända: Trovärdigheten snarare stärks om den ekonomiska
politiken under en allvarlig efterfrågesvacka kan visa på
aktiv handlingskraft för att främja tillväxt och sysselsättning.
Kommittén anser inte att det är rimligt att den internationella
finansmarknaden ser ett procykliskt sparande i ett krisläge
som något positivt medan det ses som negativt att slå in på en
tillväxtinriktad väg.
4.2.8. Det vore framför allt önskvärt om ett odifferentierat
sätt att se på budgetbalansen kunde ersättas med ett synsätt
som i högre grad tar hänsyn till strukturella och kvalitativa
aspekter på de offentliga finanserna. Därvid bör man eftersträva
en mer tillväxt- och sysselsättningsintensiv inkomst- och
utgiftsstruktur. För att skapa rättvisa mellan generationerna
vore det i princip bra om offentliga utgifter för större
investeringar som kommer flera generationer till godo även
kunde fördelas på flera generationer. I praktiken finns det dock
många och ännu så länge olösta problem med dessa förslag.
Problemen är dels av teknisk natur (t.ex. definitions- och
avgränsningsfrågor), dels av politisk natur. Kommittén håller
därför på att utarbeta ett separat yttrande (på eget initiativ) på
temat ”Budgetpolitik och typ av investering” (1).

4.3.
4.2.4. ”Tillväxt och sysselsättning” bör helt klart även stå
som mål för budgetpolitiken. Finanspolitiken har dock snarast
fungerat procykliskt – inte minst på grund av självpålagda
krav – med tanke på att det sparades extra mycket under
nedgångsperioder.

4.2.5. Kommittén välkomnar de ytterligare åtgärder som
under de senaste månaderna föreslagits av kommissionen och
vidareutvecklas av rådet – bland annat i riktlinjerna – för att
hanteringen av stabilitets- och tillväxtpakten skall bli flexiblare.
Särskilt positivt i detta sammanhang är erkännandet att man
bör låta de automatiska stabilisatorerna verka helt fritt, undvika
ett procykliskt förhållningssätt samt lyfta fram skuldsättningsgradens betydelse i förhållande till ny skuldsättning.

4.2.6. Grundproblemet med pakten kvarstår dock (dvs. låg
BNP-tillväxt som leder till högre underskott, som ger upphov
till kostnadsnedskärningar, som i sin tur gör att efterfrågan
och därmed tillväxten dämpas). I de fall man tidigare underlåtit
att minska det offentliga underskottet under perioder med
stark tillväxt kräver riktlinjerna en tillfällig lösning för euroländerna som går ut på att det strukturella underskottet minskas
successivt med 0,5 procentenheter per år. Även denna åtgärd
kan under en recession få motsatt effekt, eftersom det innebär
en procyklisk strypning av efterfrågan och därmed en konjunkturförsvagning. Kommittén insisterar därför på en fortsatt
omtolkning av pakten, så att det blir möjligt att anpassa
finanspolitiken alltefter den ekonomiska situationen.
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Lönepolitik

4.3.1. Med valutaunionen ökade i själva verket lönepolitikens roll för den totala ekonomiska utvecklingen. Tidigare
kunde lönepolitiska felsatsningar, som inte låg i linje med
den ekonomiska situationen i stort, kompenseras genom
växelkursjusteringar. Denna korrektionsmöjlighet är nu borta.
4.3.2. Penning- och budgetpolitiken granskas inte tillräckligt kritiskt i riktlinjerna, med följd att lönepolitiken tillskrivs
ett oproportionerligt stort ansvar för den totala ekonomiska
utvecklingen. Lönepolitikens betydelse för den samlade politiken minskar emellertid om man även tar hänsyn till penningoch budgetpolitikens roll i systemet i stort.
4.3.3. Kommittén ser i princip positivt på att det i riktlinjerna förs fram krav på att den nominella löneutvecklingen skall
stämma överens med den produktivitetsutvecklingen och
inflationen i ett medellångt perspektiv. Men om det ofta
framlagda kravet på moderata, blygsamma, måttfulla eller
återhållsamma löneavtal skulle betyda att lönetillväxten blir
svagare än produktivitetstillväxten, har kommittén i så fall
ingen förståelse för detta krav, eftersom det skulle innebära att
balansen mellan utbuds- och efterfrågefaktorer går förlorad.

(1) ”Budgetpolitik och typ av investering”.
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4.3.4. Ur ett rent utbudsidesperspektiv ger en lägre lönetillväxt en sänkning av de relativa kostnaderna för arbetsfaktorn,
och kan därför få en sysselsättningshöjande effekt. Men då
bortser man från att lönerna inte bara är en kostnadsfaktor på
utbudssidan, utan även den viktigaste faktorn för den interna
efterfrågan. En utpräglad löneåterhållsamhet försvagar således
efterfrågan totalt sett, och därmed även tillväxten och sysselsättningen. Sett ur ett bredare ekonomiskt perspektiv säkerställer därför en medellångsiktig inriktning av lönetillväxten på
den totala nationella produktivitetstillväxten en balans som
innebär att man kan ha en tillfredsställande efterfrågeutveckling samtidigt som man bevarar den prismässiga konkurrenskraften. På så sätt uppfylls kravet om en ansvarsfull lönepolitik
som tar ansvar för såväl utbudssidan som efterfrågesidan och
därmed även för tillväxten och prisstabiliteten. För detta
behövs naturligtvis tillfredsställande institutionella förutsättningar.
4.3.5. Arbetsmarknadens parter har en viktig roll i den
markoekonomiska dialogen och medverkar därmed även i
processen för att samordna den ekonomiska politiken (se
punkt 4.6.4 nedan). Analogt med kommentarerna i
punkt 4.1.6 om ECB:s oberoende ställning vill kommittén
betona att man i samband med löneförhandlingar alltid
även skall respektera arbetsmarknadsparternas oberoende. Den
inriktning för lönepolitiken som beskrivits ovan kan tjäna som
exempel på att det är möjligt att samtidigt som man värnar
om arbetsmarknadsparternas fullständiga autonomi ändå kan
visa viss förståelse för principiella fundamentala sammanhang
och därmed uppnå en bättre samordning av makropolitiken.

4.4.

Ekonomiska reformer

4.4.1. A r b e t s m a r k n a d e n
4.4.1.1. Kommittén betonar vikten av att effektivare ta till
vara arbetskraftresurserna och ett högre arbetsmarknadsdeltagande. I riktlinjerna presenteras ett antal åtgärder som kan
bidra till detta. En av de viktigaste åtgärderna är att främja
kvaliteten på grund- och vidareutbildning, men förslagen
omfattar även en modernisering av arbetsmarknaden och
arbetsorganisationen, ökad rörlighet, en granskning av effekterna av incitamenten i skatte- och bidragssystemen, samt en
social infrastruktur för att bl.a. underlätta för förvärvsarbetande
föräldrar att kombinera arbete och familj.
4.4.1.2. EESK vill uttryckligen framhålla att sådana moderniseringsinsatser måste ske under full medverkan av arbetsmarknadens parter och övriga intresseorganisationer. Man
måste därvid se till att den sociala balansen upprätthålls, att
arbetstagarnas grundläggande behov beaktas samt att en hög
nivå på den sociala tryggheten säkerställs. När allt kommer
omkring utgör den sociala sammanhållningen en explicit
målsättning i EU:s politik.
4.4.1.3. Principerna för lönepolitiken har kommittén redan
redogjort för i punkt 4.3 i detta yttrande.

4.4.2. V a r u - ,
derna
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tjänste- och

kapitalmarkna-

4.4.2.1. För att EU:s tillväxtpotential skall öka måste produktiviteten och företagsdynamiken stimuleras ytterligare. Ett
konsekventare utnyttjande av inre marknadens fördelar är en
viktig förutsättning för detta, till exempel genom att höja
inremarknadsdirektivens genomförandegrad i medlemsstaternas nationella lagstiftning.

4.4.2.2. Investeringar är nyckeln till ökad produktivitet. Vid
sidan av tillväxtfrämjande investeringar i fysiskt kapital bör
man även se till att det investeras mer i kunnande och
kompetens, dvs. i humankapital. Även tillgången till och
ökad användning av ny teknik måste stödjas. När det gäller
investeringar i europeisk infrastruktur har EU-nivån ett betydande ansvar för att olika nyckelprojekt genomförs (t.ex.
transeuropeiska nät).

4.4.2.3. För tjänstesektorn förs det i riktlinjerna med rätta
fram krav om att man ingående skall undersöka vilka effekter
som en fullständigt avreglerad marknad skulle kunna få. I USA
är tjänstesektorns betydelse för mervärdet och sysselsättningen
betydligt större än i EU. I Europa omfattar den offentliga
budgeten många av de tjänster som i USA tillhandahålls via
marknaden. Men även inom EU finns det stora skillnader i
tjänstesektorns avregleringsgrad. I de skandinaviska länderna
står den offentliga sektorn för en betydande del av de sociala
tjänsterna. Vid en mer ingående analys av hur man skulle
kunna förbättra tillgången till tjänster inom EU måste man vid
sidan av effektivitetsaspekter framför allt även lyfta fram frågor
som huruvida tjänsterna är tillgängliga för alla (universaliteten)
och kvaliteten på de allmännyttiga tjänsterna. Även effekterna
av den relativt ojämna skattefördelningen mellan faktorerna
arbete och kapital måste undersökas närmare.

4.4.2.4. Det behövs även ett gynnsammare klimat för
företagande och företagsetablering. Detta inbegriper tydliga
och enkla statliga regelverk och skattesystem, samt förbättrad
tillgång till finansiering, något som är särskilt viktigt för små
och medelstora företag.

4.4.2.5. Ett ”näringslivs- och företagarvänligt klimat” likställs i regel med effektivare marknader, avreglering, liberalisering och ökad konkurrens. Kommittén vill betona vikten av att
det genomförs reformer som syftar till att höja effektiviteten i
regleringssystemen. Något generellt och odifferentierat krav att
staten skall dra sig tillbaka, och att den statliga inblandningen
generellt skall minska kan kommittén emellertid inte ställa sig
bakom. Kommittén vill snarare lyfta fram den viktiga roll som
insatser från det offentligas sida har på sådana områden som
forskning och utveckling, strukturpolitik, regionalstöd och
miljöpolitik. Dessutom medför den fortsatta avregleringen ett
ökat behov av effektiva och oberoende konkurrens- och
regleringsorgan som kan möjliggöra en organiserad övergång
samt en effektiv och på demokratiska samhällsprinciper baserad övervakning av de avreglerade områdena.
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Hållbarhet

4.5.1. P e n s i o n s s y s t e m

4.5.1.1. I den trestegsstrategi som antogs i Stockholm för
att kunna möta de utmaningar som ett åldrande samhälle
innebär, rör den första punkten en höjning av sysselsättningsgraden. Kommittén vill betona hur viktig denna aspekt är, med
tanke på att varje ny inbetalare i pensionssystemet minskar
behovet av åtgärder på bidragssidan. I detta sammanhang
vill kommittén även hänvisa till vad som redan anförts i
punkt 4.4.1.1 om vikten av en social infrastruktur och
omskolningsmöjligheter. Kommittén välkomnar riktlinjernas
krav om att invandringens effekter skall undersökas. Vid sidan
av ekonomiska aspekter måste man då även särskilt analysera
effekterna för den sociala sammanhållningen, i såväl i ursprungs- som destinationslandet. Även den ålder vid vilken
man börjar förvärvsarbeta är en viktig faktor för sysselsättningsgradens utveckling.

4.5.1.2. Stockholmsstrategins andra tyngdpunkt har att
göra med den offentliga skuldsättningsgradens betydelse. Kommittén hänvisar här till vad man redan framfört i punkt 4.2.3
om att skuldsättningsgrad är en viktigare faktor än ny skuldsättning.
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4.5.2. E k o n o m i s k o c h s o c i a l s a m m a n h å l l ning
4.5.2.1. Kommittén ger sitt förbehållslösa stöd till uppfattningen i ”riktlinjerna” att arbete är det bästa medlet mot
fattigdom och marginalisering. Även med tanke på den sociala
och territoriella sammanhållningen bör högsta prioritet ges åt
en tillväxt- och sysselsättningsinriktad allmän ekonomisk
politik.
4.5.2.2. Som stöd till den markoekonomiska politiken och
för en ekonomisk återhämtning behövs det framför allt bättre
grund- och vidareutbildningsstrukturer samt investeringar i
infrastruktur och i forskning och utveckling. När det gäller de
krav på socialförsäkrings- och arbetsmarknadsreformer som
förs fram i riktlinjerna hänvisar kommittén till vad som anförts
ovan i punkt 4.4.1.2.
4.5.3. E n h å l l b a r m i l j ö
4.5.3.1. Kommittén vill understryka vikten av att man
kopplar samman ekonomiska och miljömässiga frågor, och
förordar sålunda även insatser i detta syfte. Med hänvisning till
Kyoto-protokollet krävs det fortsatta ansträngningar för att få
till stånd ett effektivare utnyttjande av energi och råmaterial
samt ökad användning av förnybar energi. Kommittén bekräftar att miljöpolitiska mål i regel endast kan nås om åtgärderna
kopplas till statliga insatser, eftersom naturresurser och miljön
utgör ”offentlig egendom”.

4.5.1.3. Den tredje tyngdpunkten i samband med pensionsskyddet utgörs av pensionssystemreformen. Kommittén håller
med om det som sägs i ”riktlinjerna” om att en höjning av den
effektiva pensionsåldern är en lämplig målsättning, så länge
detta sker frivilligt och är till fördel för den enskilde arbetstagaren. I genomförandeförslagen måste man nämligen ta hänsyn
till att det inte alltid finns lämpliga arbetsplatser för de äldre
som gärna skulle arbeta. Om inte arbetsplatserna räcker till
innebär detta krav ökad arbetslöshet och sänkta pensioner.
Detta gäller analogt för kravet på flexiblare system. För att
stärka hållbarheten i pensionssystemen måste åtgärder vidtas
som främjar en omvandling av osäkra arbetsförhållanden och
svartarbete till reguljära arbetsförhållanden.

4.5.3.2. Kommittén välkomnar även strävan att konsekvent
tillämpa principen om att förorenaren betalar, och att de
externa kostnaderna skall internaliseras, dvs. att samhällets
kostnader i samband med utvinning och användning av
naturresurser samt utsläpp (inklusive långsiktiga slutförvaringskostnader) skall återspeglas i priset.

4.5.1.4. I ett längre perspektiv kommer det att bli nödvändigt med en höjning av den faktiska pensionsåldern. För att
detta skall kunna ske utan negativa konsekvenser för dem som
berörs krävs det särskilda åtgärder för äldre arbetstagare.
Dessutom måste man bland annat även få till stånd en
förbättring av vidareutbildningssystemet, flexiblare arbetstider,
samt en bättre förebyggande hälsovård. Kommittén hänvisar
här till ett av sina yttranden som behandlar de problem som
äldre arbetstagare ställs inför (1).

4.6.

(1) EGT C 14, 16.1.2001, ”Äldre arbetstagare”, EGT C 48, 21.2.2002,
”Den ekonomiska tillväxten, skattesystemen och hållbarheten i
pensionssystemen i Europeiska unionen”, EGT C 48, 21.2.2002,
”Att stödja nationella strategier för trygga och stabila pensioner”.

4.5.3.3. Kommittén ser även positivt på att man speciellt
inom transportsektorn i högre grad skall synliggöra de verkliga
kostnaderna. Även inom denna sektor skall nämligen snedvridningarna på efterfrågesidan mellan olika transportslag minskas
genom en internalisering av de externa miljökostnaderna.

Samordning av den ekonomiska politiken

4.6.1. För att Europa framgångsrikt skall kunna ta sig an de
många utmaningarna som den internationella konkurrensen i
fråga om system och lokalisering innebär, krävs det en enhetlig
ekonomisk politik på alla nivåer. Grunden skall utgöras av
lämpliga förutsättningar i enlighet med fördraget. På detta skall
man sedan bygga upp en samordnad ekonomisk politik på
europeisk nivå som tar hänsyn till de krav som en ekonomisk
och monetär union ställer. I ett yttrande från mars 2003 om
tillämpningen av de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska
politiken (2) redogjorde kommittén utförligt för den nationella
politikens minst lika viktiga roll och ansvar.
(2) EUT C 133, 6.6.2003, ”Allmänna riktlinjer för den ekonomiska
politiken 2003”.
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4.6.2. Kommittén har vid ett flertal tillfällen framhållit att
ett av problemen med EU:s ekonomi är att även om man har
lyckats skapa en monetär union med 12 medlemsländer, finns
det inom denna union ingen effektiv samordnad eller ens
gemensam europeisk ekonomisk politik. I detta yttrande tar
EESK främst ställning till de allmänna ekonomiska riktlinjerna.
Frågan om en samordnad eller enhetlig ekonomisk politik
faller utanför syftet med detta yttrande och behandlas därför
inte här. Dit hör även frågor beträffande en ekonomisk
författning och den institutionella omstruktureringen inom
EU, frågor som måste redas ut i samband med den pågående
regeringskonferensen utifrån det utkast till konstitutionellt
fördrag som EU-konventet lagt fram. När det gäller dessa
frågor, samt även t.ex. frågan om huruvida kommissionen
skall återfå sin förslagsrätt, hänvisar kommittén till ett antal
tidigare utarbetade yttranden (1).
4.6.3. Ett gemensamt europeiskt investeringsprogram för
infrastrukturprojekt – i enlighet med ett förslag som lagts fram
av det italienska rådsordförandeskapet och behandlats av
kommissionen och rådet – bör diskuteras och utredas ingående, eftersom ett sådant program skulle utgöra ett viktigt steg i
riktning mot en förstärkning av gemenskapens ekonomiska
politik.
4.6.4. EESK ser mycket positivt på att riktlinjerna innehåller
krav på en bättre samordning av den ekonomiska politiken
mellan de olika aktörerna. Positivt är att man i riktlinjerna,
såväl i samband med lönepolitiken som i avsnittet om
euroområdet, betonar hur viktig den makroekonomiska dialogen (Köln-processen) är för en mer balanserad ekonomisk
utveckling. Kommittén uppmanar de nationella regeringarna,
ECB och arbetsmarknadens parter att ta sitt fulla ansvar för
den europeiska ekonomin och utnyttja sitt handlingsutrymme,
naturligtvis utan att den enskilde aktörens oberoende ställning
för den skull hotas.
4.6.5. Positivt att notera är också att riktlinjerna särskilt
lyfter fram arbetsmarknadsparternas roll i denna samordnings(1) EGT C 125, 27.5.2002, ”Ekonomiska och sociala kommitténs
bidrag till de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och
gemenskapens ekonomiska politik 2002”, EGT C 221, 17.9.2002,
”Samordning av den ekonomiska politiken på lång sikt”, EUT
C 85, 8.4.2003, ”Ekonomiska styresformer i EU”.
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process. Enligt kommittén bör dessutom det trepartssammansatta socialpolitiska toppmöte som skall hållas inför rådsmötet
bli ett genuint samrådsforum för tillväxt och sysselsättning.
4.6.6. Kommittén vill med eftertryck framhålla att en bättre
samordning av den ekonomiska politiken inte bara är ett krav
som gäller euroområdet, utan i princip hela Europeiska
unionen.
4.6.7. I detta sammanhang ter det sig rätt underligt att det i
riktlinjerna som skall gälla i tre år inte någonstans så mycket
som nämns att EU om några månader kommer att få tio nya
medlemsstater. Det konstateras endast att dessa länder är
välkomna att ansluta sig till dessa riktlinjer, och att man i
samband med den uppdatering av riktlinjerna som skall göras
under år 2004 kommer att behandla de nya medlemsländerna
mer ingående. Eftersom en utvidgning av unionen kommer att
medföra en markant förändring av grundförutsättningarna
även för de nuvarande medlemsstaterna, anser kommittén
att detta tillvägagångssätt inte visar på någon särskilt god
framförhållning.
4.6.8. Inte minst kommer den redan nu bristfälliga samordningen av den ekonomiska politiken att försvåras enormt i och
med utvidgningen. Utvidgningen kommer nämligen att ge
upphov till nya samordningsbehov i två hänseenden: för det
första inom de olika politikområdena (dvs. ett slags intern
samordning av lönepolitiken), och för det andra mellan de tre
makroekonomiska huvudområdena där skillnaderna kommer
att öka markant i och med utvidgningen.
4.6.9. I samband med frågan om ett samordningsinstrument för den ekonomiska politiken, närmare bestämt stabilitets- och tillväxtpakten, vill kommittén varna för en alltför
stelbent utformning, inte minst i de nya medlemsländerna.
Enligt kommittén är det nämligen troligt att de nya medlemsländerna kommer att försöka att så snabbt som möjligt
uppfylla kraven för en EMU-anslutning, och i samband med
detta fokusera starkt på att uppfylla kraven i stabilitets- och
tillväxtpakten. Detta kan ge en hämmande effekt på de
investeringar som behövs för att dessa länder skall kunna
hämta in sin allvarliga eftersläpning i infrastruktur och i sina
underutvecklade sociala system.

Bryssel den 11 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om harmonisering av insynskraven med avseende på upplysningar om
emittenter vars värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad och om ändring av
direktiv 2001/34/EG”
(KOM(2003) 138 slutlig – 2003/0045 (COD))
(2004/C 80/31)
Den 8 april 2003 beslutade Europeiska unionens råd att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Facksektionen för Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning som svarat
för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 26 november 2003. Föredragande var
Pierre Simon.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 110 röster för och 1 nedlagd röst.

1. Kommissionens målsättningar

1.1.
Förslaget till direktiv om insyn i publika bolag är en av
de prioriterade åtgärder som ingår i den handlingsplan för
finansiella tjänster som godkändes av EU:s stats- och regeringschefer vid Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000.
Förslaget utgör en del av EU-institutionernas program för ökad
upplysning och öppenhet i fråga om publika bolag som är
under genomförande och avser även att förbättra kvaliteten på
dessa bolags finansiella information och redovisning. Vid sidan
om detta förslag till direktiv omfattar EU-institutionernas
program även förordningen om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder (IAS) som träder i kraft den 1 januari
2005, direktivet om marknadsmissbruk som innehåller strängare regler för offentliggörande av insiderinformation och
kursmanipulering samt direktivet om prospekt som skall lägga
grunden för ett EU-pass för prospekt och som innehåller
strängare krav på information när värdepapper erbjuds till
allmänheten eller skall tas upp till handel på en reglerad
marknad.

1.2.
Detta förslag till direktiv, som gäller regelbundet
återkommande information från emittenter samt information
om stora förändringar av bolagets kapital, har som uttalat syfte
att förbättra skyddet av investerare och verka för effektivare
marknader. I detta hänseende avser direktivet även att säkerställa en större öppenhet mot den internationella finansvärlden i
fråga om språkanvändningen och en ökad användning av
modern informationsteknik. Slutligen skall förslaget, som
antogs redan år 2000, vara en lämplig reaktion på de
lagstiftningsförslag i USA som presenterats efter finansskandalerna för två år sedan, bl.a. Sarbanes-Oxley Act, i syfte att
främja EU:s kapitalmarknader.

1.3.
När det gäller tidsaspekten har rådet föresatt sig att
detta förslag skall antas inom ramen för medbeslutandeförfarandet i april 2004.

2. De huvudsakliga bestämmelserna i förslaget till direktiv

2.1.
Det bör framför allt betonas att detta förslag till direktiv
bygger på rekommendationerna i Lamfalussy-rapporten. Ett
nytt tillvägagångssätt med fyra nivåer föreslås inom ramen för
medbeslutandeförfarandet i fråga om regleringen av värdepappersmarknaderna. Nivå 1, utgångspunkten för detta förslag till
direktiv, innebär att grundläggande principer och alternativa
lösningar fastställs. De tekniska genomförandebestämmelserna
antas därefter av kommissionen som bistås av en tillsynskommitté, Europeiska värdepapperskommittén (nivå 2). Europeiska
värdepapperstillsynskommittén ansvarar för samordningen
av åtgärder (nivå 3) och kommissionens genomförande av
gemenskapslagstiftningen stärks dessutom (nivå 4).

2.2.
Förslaget till direktiv innehåller följaktligen bara ett
antal grundläggande bestämmelser. I fråga om detaljerna kring
hur förslaget skall genomföras hänvisas till kommissionens
genomförandebestämmelser.

2.3.
Om förfarandet ger tillsynsmyndigheterna möjlighet
att reagera och det samtidigt skapas en viss flexibilitet, anser
kommittén det vara viktigt att betona att det måste anges i
förslaget när lagstiftningen för medlemsstaternas finansmarknader verkligen skall harmoniseras.

2.4.
De viktigaste bestämmelserna i förslaget till direktiv är
följande:

2.4.1. Räckvidd: Förslaget till direktiv gäller emittenter av
värdepapper som är noterade på en reglerad marknad som har
sitt säte eller är verksamt i en av EU:s medlemsstater (och inte
enbart emittenter av värdepapper som noteras på dessa
marknader).
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2.4.2. Tidsgräns för offentliggörande av årsredovisning: De
berörda företagen skall offentliggöra sina årsredovisningar
senast tre månader efter utgången av varje räkenskapsår.
2.4.3. Offentliggörande av halvårsrapporter: I förslaget till
direktiv åläggs emittenterna att offentliggöra en detaljerad
halvårsrapport för räkenskapsårets första sex månader. Dess
innehåll anges i direktivet. Rapporten skall offentliggöras högst
två månader efter den berörda periodens utgång.
2.4.4. Offentliggörande av information på kvartalsbasis: En
emittent vars värdepapper är upptagna till handel på en
reglerad marknad skall även kvartalsvis offentliggöra finansiella
uppgifter som täcker räkenskapsårets första respektive tredje
kvartal. Redovisningen skall omfatta emittentens nettoomsättning, resultatet före och efter skatt med utredande förklaringar
och, om emittenten så önskar, en redogörelse för den sannolika
framtida utvecklingen som åtminstone skall omfatta återstoden
av räkenskapsåret. Denna information skall offentliggöras
högst två månader efter utgången av det berörda kvartalet.
2.4.5. Underrättelse om förvärv eller avyttring av större
innehav: Förslaget till direktiv innehåller bestämmelser om
underrättelse när värdepapperinnehavarens andel i emittenten
över- eller understiger vissa gränsvärden. Dessa gränsvärden
är fler till antalet än tidigare. Förslaget innehåller också
bestämmelser om underrättelse avseende ändringar i kapitaloch rösträttsandelar samt ett förfarande för offentliggörande
av denna information.
2.4.6. Användning av elektroniska hjälpmedel för att sprida
information till värdepappersinnehavare: Hemmedlemsstaten
skall tillåta att emittenten använder elektroniska hjälpmedel
för att informera aktieägarna, med reservation för beslut
fattade vid bolagsstämman.
2.4.7. Förenkling av informationskraven avseende språk:
Om värdepapper är upptagna till handel på en reglerad
marknad både i hemmedlemsstaten och i en eller flera
värdmedlemsstater skall den obligatoriska informationen
anges på ett språk som den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten godtar och, beroende på vad emittenten själv väljer,
antingen på ett språk som godtas av den behöriga myndigheten
i varje värdmedlemsstat eller på ett språk som är internationellt
brukligt inom finansområdet. Den sistnämnda möjligheten
kan också användas av emittenten om värdepapperens valör
per enhet överstiger 50 000 EUR. Även värdepappersinnehavare har denna möjlighet när de skall underrätta emittenten
om transaktioner som över- eller understiger de fastställda
gränsvärdena.
2.4.8. Tillgång till obligatorisk information i rätt tid: Enligt
förslaget till direktiv skall hemmedlemsstaten se till att emittenten använder medier som kan bedömas vara tillförlitliga för att
offentliggöra den obligatoriska informationen, såväl nationellt
som internationellt. En värdmedlemsstat kan inte begränsa
emittentens rätt att välja vissa medier, om det inte är fråga om
emittentens webbplats.
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2.5.
Det bör för övrigt påpekas att syftet med direktivet inte
är att eftersträva största möjliga harmonisering, utan tvärtom
att införa ett antal miniminormer. En hemmedlemsstat kan
kräva att emittenten offentliggör kompletterande information.
Detta är å andra sidan inte möjligt för en värdmedlemsstat. Vi
anser att detta är ett steg i rätt riktning. Målet måste dock
vara en så omfattande harmonisering som möjligt, eftersom
miniminormer ofta skapar problem genom att såväl emittenter
som investerare behandlas olika. Kommissionen skall presentera ett handlingsprogram inom tre år som gör det möjligt att
uppnå dessa mål, så att denna målsättning inte blir tomma
ord.

3. Oklarheter i förslaget till direktiv

3.1.
Förslaget till direktiv är relativt tekniskt och Ekonomiska och sociala kommittén kan inte annat än se positivt
på dess syfte. Det är viktigt för den allmänna tilliten till
finansmarknaden att den finansiella insynen i publika bolag
förbättras. De krav som ställs på företagen bör också harmoniseras med tanke på integrationen av EU:s finansmarknader –
en av målsättningarna i handlingsplanen för finansiella tjänster.
Förslaget till direktiv innehåller dock ett antal oklarheter, vissa
av principiell art och andra av teknisk natur.

3.1.1. Information på kvartalsbasis (artikel 6): Detta är en
viktig principfråga som gäller finansmarknadernas funktion.
Kommissionen anser att information på kvartalsbasis om
företagens finanser och redovisning behövs för att investerare
skall kunna fatta korrekta beslut och för att alla investerare
skall få samma information. Den information som företagen
åläggs att offentliggöra kommer dock att vara begränsad,
eftersom företagen inte kommer att offentliggöra någon
fullständig resultatredovisning eller balansräkning, utan endast
informera om företagets nettoomsättning och resultatet före
och efter skatt, vilket avsevärt begränsar kostnaderna för
att offentliggöra denna information. Enligt kommissionen
kommer inte den kvartalsvisa informationen om företagets
resultat att leda till ökad volatilitet på finansmarknaderna.

3.1.1.1. Denna fråga är dock mycket omdiskuterad. Näringslivet, och i synnerhet Unice, motsätter sig alla former av
krav på offentliggörande av information på kvartalsbasis. Vissa
institutionella investerare har också låtit meddela att de inte
begär någon sådan information. Alla investerare måste redan
hantera ett enormt informationsflöde och många föredrar att
man ökar informationens kvalitet i stället för kvantitet.

3.1.1.2. Kravet på offentliggörande av information på kvartalsbasis kommer också att få verkliga konsekvenser för
emittenterna i form av högre kostnader, vilket framför allt
drabbar små och medelstora företag. Ett allmänt krav på
information om företagens resultat på kvartalsbasis riskerar
framför allt att öka investerarnas benägenhet att agera kortsiktigt. Detta skulle kunna leda till ökad volatilitet på marknaderna
samt hindra företagen från att tillämpa långsiktiga strategier,
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eftersom resultatet måste motiveras var tredje månad. Detta
krav kan också innebära att företagsledare allt oftare undandrar
sig det operationella ansvaret och i stället ägnar sig åt
informationsarbete. Små och medelstora företag kan avskräckas från att vända sig till marknaden, vilket går stick i stäv mot
de målsättningar som anges i Lamfalussy-planen.
3.1.1.3. Mot bakgrund av dessa invändningar bör gemenskapen hellre gå mer försiktigt fram. Kommittén anser att
kravet på att offentliggöra information avseende företagens
omsättning och verksamhet endast bör omfatta räkenskapsårets första och tredje kvartal. Kommissionen bör ta upp denna
fråga i samband med översynen om tre år.
3.1.2. De behöriga myndigheternas kontroll av informationen (artikel 20): För närvarande finns inga planer på att
harmonisera de behöriga myndigheternas roll i hemmedlemsstaten avseende de krav på information som anges i förslaget
till direktiv. Tillsynsmyndigheterna skall endast se till att
emittenterna offentliggör information inom de angivna tidsgränserna. Lagstiftningen om tillsynsmyndigheternas verksamhet ser olika ut i olika medlemsstater. Myndigheterna i vissa
medlemsstater kontrollerar att informationen är konsekvent,
eller till och med korrekt, innan den publiceras. Detta kan tyda
på att det råder en icke försumbar skillnad i sättet att behandla
såväl emittenter som investerare i olika medlemsstater.
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sidan är det oklart i vad mån man skall beakta sådana aktier
som skall emitteras i framtiden när man beräknar det totala
kapitalet och de samlade rösträtterna och därmed rösträttsoch kapitalandelarna för andra som har underrättelseplikt.
Kravet att föra in värdepappersderivat av alla slag i underrättelseplikten om betydande aktieinnehav strider mot systemets
avsikt och skall därför strykas.

3.1.5. Tidsgräns för offentliggörande av årsredovisning
(artikel 4): Enligt artikel 4 skall emittenten offentliggöra sin
årsredovisning senast tre månader efter utgången av varje
räkenskapsår. Denna tidsgräns kan skapa problem, eftersom
direktivet innehåller bestämmelser om att revisionsberättelsen
skall offentliggöras samtidigt med årsredovisningen, vilket
förutsätter att företaget offentliggör de räkenskaper som skall
presenteras vid bolagsstämman. Många företag hinner inte
göra detta inom tre månader.

3.1.3. Skillnader i definitionen av hemmedlemsstat i förslaget till direktiv i jämförelse med andra direktiv (1) (artikel 2):
Att definiera begreppet ”hemmedlemsstat” är av stor betydelse
för såväl emittenterna som investerarna, eftersom definitionen
avgör vilken lagstiftning som skall tillämpas på emittenten.

3.1.6. Tidsgräns för offentliggörande av halvårsrapport
samt frågan om denna rapport skall granskas av en revisor
(artikel 5): Enligt artikel 5 skall en halvårsrapport utarbetas i
enlighet med gällande internationella redovisningsstandard
(IAS 34) och offentliggöras högst två månader efter den
berörda periodens utgång. Denna tidsgräns går inte att förena
med en granskning av räkenskaperna varje halvår för de
emittenter som offentliggör revisionsberättelser. Kommittén
vill påminna om att International Accounting Standards
Board (IASB) endast rekommenderar en dylik tidsgräns för
räkenskaper som inte granskas av en revisor. Enligt artikel 5.5
kan granskning av en revisor bli obligatorisk inom ramen för
kommittéförfarandet. Medlemsstaterna kan också kräva en
dylik granskning. Ett sådant krav, som skulle bli mycket
svårhanterligt, bör inte utgöra en del av kommittéförfarandet.

3.1.3.1. Den definition som anges i förslaget till direktiv
om insyn överensstämmer inte helt med definitionen i artikel 2
i prospektdirektivet. Det gränsvärde som fastställs för en
emittent av skuldebrev när denna skall välja hemmedlemsstat
uppgår till 5 000 EUR i detta förslag till direktiv, och till
1 000 EUR i prospektdirektivet. Bestämmelserna i dessa båda
direktiv bör därför harmoniseras.

3.1.6.1. I fråga om halvårsrapportens innehåll bör man för
övrigt definiera begreppet ”förvaltningsberättelse”, som inte
har samma innebörd i alla medlemsstater. I praktiken bör
kravet innebära att företaget uppdaterar den finansiella information som angetts i den senaste förvaltningsberättelsen, så
att man inte skapar en alltför stor arbetsbörda för företagen.

3.1.4. Krav på offentliggörande även för värdepappersderivat (artikel 2): Att i systemet för underrättelse om rösträttsoch kapitalandelar ta hänsyn till värdepappersderivat (optionsrätter, konvertibla eller utbytbara skuldebrev) skapar svårigheter vid beräkningen av andelar. För optionsrätter är ett krav på
offentliggörande omöjligt om rättigheterna ännu inte har
utövats. För konvertibla skuldebrev skapar det svårigheter om
rättigheterna inte har utövats och de aktier som ligger till
grund alltså ännu inte existerar. Å ena sidan blir det omöjligt
att räkna ut andelen för de berörda instrumenten. Å andra

(1) Europaparlamentets och rådets direktiv om de prospekt som skall
offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas
upp till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv
2001/34/EG – 2001/0117 (COD) av den 15 juli 2003.

3.1.7. Underrättelse om förvärv eller avyttring av större
innehav (artikel 9): Bestämmelserna avseende denna typ av
underrättelse kan innebära praktiska problem för vissa aktörer,
framför allt institutionella investerare. Det framgår inte tydligt
på vilken nivå inom en företagsgrupp som olika dotterbolags
verksamhet bör sammanställas. Ett bakomliggande problem är
de ”skyddsmurar” som dessa aktörer därmed kan tänkas införa.

3.1.8. Kompletterande information till allmänheten (artikel 12): Enligt denna artikel skall emittenten utan dröjsmål
informera allmänheten om alla förändringar av värdepappersinnehavarnas rättigheter och om alla nya lån som emitteras. Med hänsyn till emittenternas rättsliga ställning bör
begreppet ”utan dröjsmål” preciseras, eftersom företagets aktieägare måste besluta om dessa frågor på bolagsstämman.
Sådan information kan i vilket fall som helst inte offentliggöras
innan beslut har fattats av behörig instans.
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3.1.9. Tillgång till obligatorisk information i rätt tid (artikel 17): Detta är en viktigt artikel eftersom informationen
måste spridas snabbt och effektivt, både nationellt och internationellt. Enligt artikel 17.2 får dock medlemsstaten kräva att
emittenterna ”gratis och utan dröjsmål upplyser alla berörda
parter om varje ny uppgift och varje ändrat element i
obligatorisk information som redan offentliggjorts”. Ett sådant
krav är alltför allmänt hållet och därför orimligt. Om företagen
åläggs att informera alla personer som begär information, även
om begäran sker via Internet, kan detta ge upphov till en
överdrivet stor och kostsam handläggning inom företagen.
Detta skulle även öppna upp för illasinnade handlingar som
kan blockera systemet.

3.1.10. Påföljder (artikel 24): Enligt artikel 24 skall medlemsstaterna säkerställa att lämpliga administrativa åtgärder
kan vidtas om bestämmelserna i direktivet inte följs, utan att
detta påverkar deras rätt att föreskriva straffrättsliga påföljder.
Detta strider förmodligen mot den europeiska konventionen
om mänskliga rättigheter, eftersom administrativa påföljder
skulle kunna kombineras med straffrättsliga påföljder. Att
lägga samman dessa två typer av påföljder strider mot
principen om att ingen skall åtalas och dömas två gånger för
samma brott (”non bis in idem”).

FÖRSLAG
Kapitel I – Artikel 2.1. e. iv
Krav på offentliggörande även för värdepappersderivat

1e) iv)

värdepappersderivat som ger rätt till en fysisk
eller juridisk person att på eget initiativ förvärva eller, om det sker på initiativ av tredje
man, avyttra aktier som medför rösträtt hos
emittenten.

Stryk punkten 1e) iv)

Kapitel I – Artikel 2.1. i
Harmonisera definitionen av hemmedlemsstat i prospektdirektivet och detta förslag till direktiv

1.

i)

”hemmedlemsstat”:

i)

om det gäller värdepapper vars valör inte
överstiger 5 000 EUR eller om

(ii)

(i)

om det gäller värdepapper vars valör inte
överstiger 1 000 EUR eller om

—

emittenten har sitt säte i gemenskapen:
den medlemsstat där den har sitt kontor
inregistrerat,

—

emittenten har sitt säte i gemenskapen:
den medlemsstat där den har sitt kontor
inregistrerat,

—

emittenten har sitt säte i tredje land: den
medlemsstat där emittenten är skyldig
att årligen registrera dokument i enlighet
med artikel 10 i direktiv [.../.../EG]
[prospektdirektivet],

—

emittenten har sitt säte i tredje land: den
medlemsstat där emittenten är skyldig
att årligen registrera dokument i enlighet
med artikel 10 i direktiv [.../.../EG]
[prospektdirektivet],

om emittenten inte faller under någon av de
kategorier som anges i punkt i ovan: den
medlemsstat som emittenten själv valt bland
de medlemsstater som tagit upp dennes värdepapper till handel på en reglerade marknad
på sina respektive territorier, förutsatt att
dessa värdepapper förblir upptagna på den
reglerade marknaden i fråga under minst
tre räkenskapsår, vilket skall räknas som
obligatorisk giltighetstid för emittentens val
av hemmedlemsstat.
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(ii)

Inga ändringar
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Kapitel II – Artikel 4

Förläng tidsgränsen för offentliggörande av årsredovisningen till fyra månader

1.

En emittent skall göra sin årsredovisning tillgänglig
för allmänheten senast tre månader efter utgången
av varje räkenskapsår och se till att den sedan
förblir tillgänglig för allmänheten.

1.

En emittent skall göra sin årsredovisning tillgänglig
för allmänheten senast fyra månader efter utgången av varje räkenskapsår och se till att den sedan
förblir tillgänglig för allmänheten.

Kapitel II – Artikel 5

Förläng tidsgränsen för offentliggörande av halvårsrapporterna och precisera vilken information som skall uppdateras
i förvaltningsberättelsen

1.

Emittenten skall offentliggöra en halvårsrapport
omfattande finansiella uppgifter för räkenskapsårets första sex månader, vilket skall ske så snart
som möjligt men högst två månader efter den
berörda periodens utgång.

2.

Halvårsrapporten skall omfatta
a)

en kortfattad sammanställning av räkenskaperna,

b)

en uppdatering av den senaste förvaltningsberättelsen enligt artikel 4.5,

c)

en försäkran från var och en av de huvudansvariga hos emittenten, vars namn och befattningar skall anges tydligt, där de intygar
att halvårsrapporten så långt deras vetskap
sträcker sig överensstämmer med verkligheten och att ingenting som är ägnat att påverka
dess innebörd har utelämnats.

1.

Emittenten skall offentliggöra en halvårsrapport
omfattande finansiella uppgifter för räkenskapsårets första sex månader, vilket skall ske så snart
som möjligt men högst tre månader efter den
berörda periodens utgång.

a)

Inga ändringar

b)

en uppdatering av den senaste förvaltningsberättelsen enligt artikels 4.5,

c)

Inga ändringar

Kapitel II – Artikel 6

Begränsa kravet om att offentliggöra information om nettoomsättningen på kvartalsbasis

1.

En emittent vars värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad skall även kvartalsvis offentliggöra finansiella uppgifter som täcker räkenskapsårets första respektive tredje kvartal;
detta skall ske så snart som möjligt och högst två
månader efter utgången av det berörda kvartalet.
Emittenten skall se till att de kvartalsvisa uppgifterna förblir tillgängliga för allmänheten.

1.

En emittent vars värdepapper är upptagna till
handel på en reglerad marknad skall offentliggöra
sin nettoomsättning för räkenskapsårets första och
tredje kvartal; detta skall ske så snart som möjligt
och högst två månader efter utgången av det
berörda kvartalet.
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De finansiella uppgifter som skall offentliggöras på
kvartalsbasis skall minst omfatta

a)

sammanställda uppgifter i tabellform som
visar nettoomsättningen och resultatet före
och efter skatt för kvartalet i fråga,

a)

Utgår

b)

en utredande förklaring om emittentens verksamhet samt resultat för kvartalet i fråga,
samt

b)

En utredande förklaring om emittentens
verksamhet.

c)

om emittenten så önskar, en redogörelse för
en trolig framtida utveckling hos emittenten
samt eventuella dotterbolag, åtminstone för
återstoden av räkenskapsåret, med angivande
av alla betydande osäkerhetsfaktorer eller
risker som kan komma att påverka denna
utveckling.

c)

om emittenten så önskar en redogörelse
för den troliga framtida utveckling hos
emittenten samt eventuella dotterbolag,
åtminstone för återstoden av räkenskapsåret.

3.

Om de kvartalsvisa uppgifterna granskas av revisor
skall revisionsberättelsen bifogas i sin helhet, jämte
meddelande om eventuella anmärkningar eller
hänvisningar till fakta som revisorerna vill betona
utan att för den skull göra några formella anmärkningar. Detsamma skall gälla om det skett en
informell genomgång av revisor. Om uppgifterna
inte granskats eller gåtts igenom informellt av
revisor skall emittenten ange detta i rapporten.

3.

Utgår

4.

Kommissionen skall enligt det förfarande som det
hänvisas till i artikel 23.2 anta genomförandebestämmelser i syfte att anpassa reglerna till den
tekniska utvecklingen på finansmarknaderna och
för att försäkra sig om en enhetlig tillämpning av
punkt 1 till 3 i denna artikel.

4.

Inga ändringar

Kommissionen skall särskilt

a)

precisera hur lång tid de offentliggjorda uppgifterna för ett kvartal skall förbli tillgängliga
för allmänheten samt vilka övriga villkor som
emittenten skall uppfylla i samband med
detta,

a)

Utgår

b)

där så krävs precisera hur begreppen ”nettoomsättning” och ”resultat före och efter
skatt” skall tolkas när det gäller särskilda
kategorier av emittenter, t.ex. kreditinstitut,

b)

där så krävs precisera hur begreppet ”nettoomsättning” skall tolkas när det gäller
särskilda kategorier av emittenter, t.ex.
kreditinstitut,

c)

precisera vilka uppgifter som skall ingå i den
förklaring som avses i punkt 2 b och den
genomgång av den troliga framtida utvecklingen som avses i punkt 2 c, och

c)

Inga ändringar

d)

precisera vad som avses med ”informell genomgång av revisor” enligt punkt 3.

d)

Utgår
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Kapitel IV – Artikel 17
Precisera bestämmelserna om hur emittenten skall sprida obligatorisk information

2.

Värdmedlemsstaten får inte begränsa emittentens
rätt att välja medier för att sprida obligatorisk
information. Däremot får värdmedlemsstaten
kräva att emittenten

2.

Inga ändringar

a)

offentliggör obligatorisk information på sin
webbplats, varvid hemmedlemsstaten skall
upplysa allmänheten om emittenternas webbadresser, och

a)

Inga ändringar

b)

gratis och utan dröjsmål upplyser alla berörda parter om varje ny uppgift och varje
ändrat element i obligatorisk information
som redan offentliggjorts. Detta skall ske i
elektronisk form eller, på begäran, i pappersformat.

b)

utan dröjsmål upplyser alla besökare av
dessa webbplatser om varje ny uppgift och
varje ändrat element i obligatorisk information som redan offentliggjorts.

Kapitel V – Artikel 20
Minsta möjliga harmonisering av tillsynsmyndigheternas kontroll

1, 2 och 3

1, 2 och 3: Inga ändringar

4.

4.

Varje behörig myndighet skall ha alla de befogenheter som krävs för att kunna utföra sina uppgifter.
Den skall åtminstone ha befogenhet att...

Varje behörig myndighet skall ha alla de befogenheter som krävs för att kunna utföra sina
uppgifter. Den skall försäkra sig om att den
information som tillhandahålls av de emittenter som omfattas av detta direktiv är konsekvent och lättbegriplig.
Den skall åtminstone ha befogenhet att...

a, b, c, d, e, f, g och h:
5 och 6

a, b, c, d, e, f, g och h: Inga ändringar
5 och 6: Inga ändringar

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets direktiv om
ändring av direktiv 77/388/EEG beträffande mervärdesskatt på tjänster som tillhandahålls inom
postsektorn”
(KOM(2003) 234 slutlig – 2003/0091 (CNS))
(2004/C 80/32)
Den 13 maj 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Sektionen för Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning, som svarat
för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 26 november 2003. Föredragande var
Brenda King.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 101 röster för, 4 röster emot och
6 nedlagda röster.

1. Bakgrund till förslaget

1.1.
Europeiska kommissionen föreslår att det sjätte mervärdesskattedirektivet ändras så att tjänster som tillhandahålls
av postsektorn omfattas av mervärdesskatt. Posttjänster är
undantagna från det sjätte mervärdesskattedirektivet som
tillkom på 1970-talet.

1.5.
Detta undantag innebär en konkurrensmässig fördel
för den offentliga postsektorn vid försäljning till kunder som
inte har möjlighet att kräva tillbaka mervärdesskatten –
såsom privatpersoner, finansinstitut och organisationer utan
vinstsyfte – eftersom dessa kunder kan dra nytta av lägre priser
trots den dolda skatten. Jämför situation 2 (kolumnerna c
och e) med situation 3 (kolumnerna f och h) i den bilaga som
kommittén har utarbetat.

1.3.
Mervärdesskatten är en skatt som uppbärs på konsumenternas utgifter och inte på de varor och tjänster som ett
kommersiellt företag köper som en del av sin vinstgivande
verksamhet. Eftersom det inte görs någon åtskillnad beroende
på om köparen är en privatperson eller ett företag kan
företagen kräva tillbaka mervärdesskatten genom skattemyndigheterna.

1.6.
Operatörer inom den offentliga postsektorn är konkurrensmässigt missgynnade vid försäljning till momsregistrerade
företag jämfört med den privata sektorn. Detta beror på att
även om privata operatörers totalpris kan vara högre så kan
företagskunden återkräva momsen, vilket vanligen resulterar i
lägre nettokostnader för företaget. Detta illustreras i kommitténs bilaga – jämför situation 2 (kolumn d) med situation 3
(kolumn g) och situation 4 (kolumn j). Om ett skatteskyldigt
företag är konsument när det gäller en undantagen leverans,
kommer det att dra på sig kostnader från det undantagna
företaget, och dessa kostnader kommer att inbegripa dold
mervärdesskatt som det beskattningsbara företaget inte kan
dra av. Följden blir högre kostnader för det skatteskyldiga
företaget. När detta företag sedan tar ut mervärdesskatt för
sin egen försäljning, kommer beräkningen av det tillförda
mervärdet att inbegripa den dolda mervärdesskatten i skatteunderlaget. Följden blir att slutkonsumenten kommer att betala
mer skatt, eftersom han eller hon kommer att betala mervärdesskatt på den dolda mervärdesskatten. Kommissionen uppskattar att denna typ av företag för närvarande svarar för drygt
60 % av de offentliga postoperatörernas omsättning för
posttjänster inom EU.

1.4.
Vissa sektorer är undantagna, vilket innebär att de inte
behöver betala mervärdesskatt på sina intäkter, men också att
de inte kan kräva tillbaka mervärdesskatt som de har betalat i
samband med köp av produkter och tjänster. Detta innebär att
kunden, även om det inte tas ut någon mervärdesskatt på
försäljningen, ändå betalar moms på de inköp som gjorts av
den undantagna leverantören (dvs. moms som inte krävts
tillbaka) genom att momsen ”döljs” i försäljningspriset.

1.7.
Undantagen medför ytterligare två nackdelar för de
offentliga operatörerna: Det faktum att de inte kan kräva
tillbaka momsen på inköp av varor och tjänster avskräcker
investeringar och gynnar självförsörjning. Som ett exempel på
självförsörjning nämner kommissionen det brittiska postverket, Royal Mail, som nyligen beslutade att inte längre utnyttja
de tjänster som järnvägen erbjuder, utan i stället själva
transportera posten med egna lastbilar.

1.2.

Det finns två orsaker till detta undantag:

—

För det första ansåg man att posttjänsterna utgjorde en
del av den statligt finansierade verksamhet i allmänhetens
intresse som alltid har omfattats av vissa undantag i
mervärdesskattesystemet.

—

För det andra kännetecknades postsektorn av monopol
och ett begränsat antal tjänster när mervärdesskattesystemet infördes. Det förekom ingen konkurrens i anslutning
till dessa posttjänster.
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2. Kommissionens förslag – rekommendationer

2.1.
Kommissionen konstaterar att den ovan beskrivna
situationen där de offentliga och privata operatörerna inte
kan konkurrera effektivt på alla marknader – på grund av
undantagen – är allt svårare att motivera eftersom såväl de
offentliga och privata operatörerna som kunderna missgynnas
på ett eller annat sätt. Detta ger också regelbundet upphov till
klagomål från både privata och offentliga operatörer.

2.2.
Kommissionen föreslår därför att man avskaffar undantagen, vilket skulle innebära att posttjänsterna i framtiden
omfattas av mervärdesskatt. Kommissionen är medveten om
att priserna för privatkunder skulle stiga avsevärt om alla
posttjänster skulle omfattas av den normala mervärdesskattesatsen, också om det inte nödvändigtvis skulle innebära en
prisökning som fullt ut motsvarar den normala skattesatsen
(eftersom postoperatörerna själva skulle ha rätt att återkräva
den ingående momsen).

2.3.
För att begränsa de följder detta får för konsumenten
innehåller kommissionens förslag en möjlighet för medlemsstaterna att införa en reducerad mervärdesskattesats för standardposttjänsterna, dvs. adresserade kuvert och paket som var
för sig inte väger mer än 2 kg. Den reducerade skattesatsen
skulle också omfatta en del av de kommersiella posttjänsterna.
Såsom framgår av kommitténs bilaga skulle detta leda till
obetydliga prishöjningar för konsumenterna. Detta beror på
att postoperatörerna i och med att de omfattas av mervärdesskatten också kan återkräva ingående moms som betalats in,
och på så sätt sänka sina totalkostnader. Kommissionen
uppskattar att kostnaderna kommer att minska med i genomsnitt 4,2 %, till och med om man beaktar att löner och därmed
sammanhängande kostnader utgör 40-60 % av totalkostnaderna, beroende på vilket land det är fråga om.

2.4.
Kommissionen föreslår att tjänster som inte är standardtjänster, tjänster som avser icke-adresserade försändelser
och tjänster som avser försändelser som väger mer än 2 kg
skall omfattas av de normala mervärdesskattebestämmelserna
avseende platsen för tillhandahållande av transporttjänster,
varför de inte kommer att kunna omfattas av den reducerade
skattesatsen.

3. Allmänna kommentarer
3.1.
EESK delar visserligen kommissionens uppfattning att
undantaget från mervärdesskatt för posttjänster snedvrider
konkurrensen när sådana tjänster avregleras i växande utsträckning i ett antal medlemsstater, men noterar samtidigt att
kommissionen inte på något ställe hänvisar till den avgörande
sociala roll som frankerad post och andra posttjänster spelar
och som ingår i det allmänna åtagande att garantera postgång
till alla som enligt lag åligger varje medlemsstat. Det innebär
att posttjänster till rimliga priser måste vara tillgängliga för alla
– även för dem som bor i geografiskt avlägsna områden.
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3.2.
Därför anser kommittén att det är mycket viktigt att
man fäster lika stor vikt vid effekterna för konsumenten när
det gäller posttjänster till rimliga priser och det allmänna
åtagandet att garantera postförsörjning till alla. Även om
begränsningen på 2 kg i viss mån är ett uttryck för detta, anser
kommittén att det bör preciseras närmare och att ministerrådet
måste säkerställa att kostnaderna för posttjänster inte ökar för
den enskilde individen om undantaget skulle avskaffas.

3.3.
EESK föreslår att varje medlemsstat skall sträva efter
att välja en sådan prisnivå som säkerställer att avskaffandet av
undantaget inte får några konsekvenser för den enskilde
posttjänstekonsumenten.

3.4.
EESK är medveten om att om inte åtgärder vidtas på
lagstiftningsområdet kan en mervärdesskatt till normalskattesats införas av EG-domstolen. Det grundar sig på att domstolen
för närvarande håller på att undersöka hur det nuvarande
undantaget bör tolkas på en allt mer avreglerad postmarknad.
Fall C-169/02 Dansk Postordreforening v. Skatteministeriet är
av särskild vikt i sammanhanget. Generaladvokat Geelhoed
gjorde nyligen följande uttalande:
”En medlemsstat är förpliktad att momsbelägga tjänster som
inte omfattas av monopol på grundval av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG. Begreppet offentligt
postväsende i den mening som avses i artikel 13 A.1 a i rådets
sjätte direktiv 77/388/EEG skall tolkas på så sätt att också
företag med en kommersiell inriktning omfattas, i den mån
dessa företag tillhandahåller tjänster som omfattas av monopol
på grundval av artikel 7 i direktiv 97/67/EG.”

Om domstolen i sin dom följer denna linje kommer det att
innebära att allt som faller utanför ”monopolet” i den enskilda
medlemsstaten, med hänsyn tagen till domstolens omedelbara
och direkta verkan, kommer att beskattas med mervärdesskatt
enligt en normalskattesats.

4. Särskilda kommentarer

4.1.
EESK noterar att ett system som grundar sig på
beskattning av privata operatörer, samtidigt som offentliga
operatörer undantas strider mot neutralitetsprincipen, som är
ett av de positiva inslagen i mervärdesskatten. EESK anser dock
att det är av största vikt att det inte sker någon prisökning och
att systemet inte leder till att åtagandet att garantera postgång
för alla försvagas.

4.2.
Kommittén är rädd att införandet av heltäckande
beskattning enligt en normalskattesats kan leda till prishöjningar för privata konsumenter samtidigt som organisationer
undantas.
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4.3.
Kommittén välkomnar lösningen att i begränsad utsträckning tillämpa en reducerad mervärdesskattesats för brev
och små paket, eftersom det inte skulle innebära några
prisökningar för de personer och organisationer som inte har
rätt till avdrag.

4.4.
Kommittén instämmer emellertid inte i att ”det saknar
i själva verket betydelse att den reducerade skattesatsen också
gäller företag”, eftersom finansföretag och försäkringsbolag
även fortsättningsvis kommer att vara undantagna, vilket
innebär att slutkonsumenterna av dessa tjänster kommer att
fortsätta att betala högre skatt i och med att de tvingas betala
den dolda mervärdesskatten för dessa företag.

4.5.
Kommittén skulle helst se att avskaffandet av skattebefrielsen åtföljs av en fullständig avreglering av sektorn.

4.6.
Kommittén ställer sig positiv till förslaget att standardposttjänster avseende alla adresserade försändelser som väger
högst 2 kg skall omfattas av en separat bestämmelse om
platsen för tillhandahållandet, eftersom ett sådant system
skulle minimera prishöjningarnas verkningar för både slutkonsumenterna och kontrollsystemen.

4.7.
EESK godtar att tjänster som inte är standardtjänster
(expressförsändelser) och tjänster som avser försändelser som
väger mer än 2 kg skall omfattas av de normala mervärdesskattebestämmelserna avseende platsen för tillhandahållande för
transporttjänster, och inte kommer att kunna omfattas av den
reducerade skattesatsen, eftersom det oftast rör sig om tjänster
som riktar sig till företagskunder. Det är också på det området
som det råder störst konkurrens.

4.8.
Kommittén kan dock inte instämma i att tjänster som
avser icke-adresserade försändelser inte bör omfattas av den
reducerade skattesatsen. Det finns inga skäl för en sådan
åtskillnad. I vissa medlemsstater distribuerar välgörenhetsorganisationer direktreklam som sin främsta metod för att rekrytera
nya givare och pengar till sina välgörande ändamål. Eftersom
välgörande ändamål är befriade skulle detta avsevärt minska
deras portokostnader. För det andra kan detta innebära en
oberättigad pålaga och onödigt krångel i postsystemet, vilket
därför står i strid med kommissionens uttalande om förenklade
kontrollsystem.

4.9.
Kommittén godtar de allmänna bestämmelserna att
posttjänster är att betrakta som en enda transporttjänst och att
frimärken skall behandlas som bevis på förskottsbetalning.

4.10. Beträffande förslaget att leverans av frimärken för
filatelistiska ändamål skall betraktas som en leverans av varor
till normalskattesats måste man inse att detta endast kan
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tillämpas på förstadagsbrev eller om filateliartiklarna säljs
separat. I annat fall skulle postsektorn få en tung och
oacceptabel börda i arbetet med att identifiera och skilja
filateliinköp från andra frimärksinköp över disk.

5. Slutsatser

5.1.
Kommittén är övertygad om att det är nödvändigt att
slå vakt om världspostunionens åtagande som garanterar
postgång till överkomligt pris för alla, och att detta måste
tillmätas samma vikt som undanröjandet av snedvridningar i
konkurrensen på postmarknaden. Kommittén är också starkt
övertygad om att avskaffandet av undantaget inte får påverka
privata konsumenter av posttjänster.

5.2.
Kommittén välkomnar rekommendationen att införa
en reducerad taxa för standardposttjänster men fruktar att
vissa medlemsstater inte kommer att göra detta.

5.3.
Kommittén tror att varje försök av de postala myndigheterna att använda ett avskaffande av undantagen som en
förevändning för ökade postavgifter skulle förhindras av det
lagstiftande organet.

5.4.
Kommittén godtar kommissionens förslag om posttjänster som avser paket som väger mer än 2 kg.

5.5.
EESK instämmer i punkterna om behandlingen av
terminalavgifter och behandlingen av post med betalt svar.

5.6.
Kommissionen är bekymrad över förslaget om särskild
skatteredovisningsordning för postoperatörer, som skulle
kräva att de redovisar mervärdesskatten på tre olika nivåer
(normalskattesatsen, reducerad skattesats och ingen skattesats
alls, dvs. undantag). Kommissionen rekommenderar att varje
medlemsstat får utforma en egen alternativ metod för att räkna
ut det mervärdesskattebelopp som skall betalas för deras
posttransaktioner.

5.7.
Av tidigare erfarenhet vet kommittén att skräddarsydda
lösningar för de olika medlemsstaterna ofta kan leda till
förvirring, motsättningar och inkonsekvenser inom gemenskapen. Även om varje medlemsstat inför ett perfekt fungerande
system på sitt eget område, kan det vara oförenligt med en
eller flera andra medlemsstaters system. Det är mycket viktigt
att alla system som utvecklas i EU fungerar över gränserna.
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5.8.
Av dessa skäl rekommenderar kommittén starkt att
kommissionen ger riktlinjer för denna särskilda ordning
genom vilken postoperatörerna utvecklar en alternativ metod
för att räkna ut det mervärdesskattebelopp som skall betalas
för deras posttransaktioner.
5.9.
Kommittén noterar också att kommissionen inte föreslår, eller ens nämner, hur företagsskunder skall få återbetalning av mervärdesskatt för posttjänster. Det är viktigt att ett
system som utvecklas inte är komplicerat eller resurstungt,
särskilt när det gäller små och medelstora företag.
5.10. Kommissionen tar inte heller upp effekterna av
medlemsstaternas momsintäkter. Det kan verka självklart att
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en övergång från skattebefrielse till beskattning kommer att
öka intäkterna, men det behöver inte vara så. Detta beror på
att varje medlemsstat skulle få momsintäkter från försäljningen
inom den egna postverksamheten, men skulle vara tvungen
att göra två återbetalningar: den första till den offentliga
posttjänsten för de varor och tjänster den köper, den andra till
posttjänstens momsregistrerade kunder. De båda återbetalningarna skulle kunna överstiga skatteintäkterna, särskilt om
posttjänstens intäkter från momsregistrerade kunder är proportionellt sett höga.
5.11. Kommittén instämmer i kommissionens antagande
att avskaffandet av skattebefrielsen skulle öka basen för
gemenskapens egna mervärdesskattemedel något. Denna fördel för gemenskapen skulle inte påverkas av vilken momssats
för posttjänster som medlemsstaterna väljer.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH

30.3.2004

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/139

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Beskattningen inom EU:
gemensamma riktlinjer, enhetligare skatteregler och möjlighet till beslut med kvalificerad
majoritet”
(2004/C 80/33)
Den 17 juli 2003 beslutade Ekonomiska och sociala kommittén att i enlighet med artikel 29.2 i
arbetsordningen utarbeta ett yttrande om ”Beskattningen inom EU: gemensamma riktlinjer, enhetligare
skatteregler och möjlighet till beslut med kvalificerad majoritet”.
Sektionen för Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning, som svarat
för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 26 november 2003. Föredragande var Lars
Nyberg.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 78 röster för, 23 röster emot och
15 nedlagda röster.

1. Inledning

1.1.
Skattepolitik är en del av den makroekonomiska
politiken som alltid står i centrum av den politiska debatten,
både nationellt och inom EU. Skillnaderna mellan medlemsstaternas skattepolitik är stora. Det gäller inte bara skattesatser
utan skillnaderna börjar redan i hur skattebaserna beräknas
och konstruktionen av skattesystemen med indrivning, kontroll mm.

1.2.
Olika politiska partier har olika uppfattning om hur
man vill se skattesystemens utveckling. Diskussionen om
skatter inom EU drabbas då av de dubbla skillnaderna, inte
bara mellan politiska partier utan också genom att man
har olika referensramar från sina nationella skattesystem.
Diskussionerna kan dessutom komma att föras dels med alla
medlemsstater, dels med de länder som ingår i eurogruppen.

2. Kompetens och beslutsregler – Romfördraget och
konventet om Europas framtid
2.1.
De regler om skatter och avgifter som för närvarande
tillämpas finns i Romfördragets artiklar 90-93. Beslutsreglerna
finns i artikel 93:
2.1.1. ”Rådet skall enhälligt på förslag av kommissionen
och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och
sociala kommittén anta bestämmelser om harmonisering av
lagstiftningen om omsättningsskatter, punktskatter och andra
indirekta skatter eller avgifter, i den mån en sådan harmonisering är nödvändig för att säkerställa att den inre marknaden
upprättas och fungerar inom den tid som anges i artikel 14.”
2.2.
I konventet om Europas framtid diskuterades olika
nya beslutsformer för skatteområdet. Artiklarna 90–92 är
oförändrade, bara med en ny numrering. I den text som
lämnades vidare till regeringskonferensen finns beslutsreglerna
nu i två artiklar.

2.2.1.
1.3.
Att få fram en gemensam syn i skattefrågor blir därför
svårt och svårigheterna kan börja redan i beskrivningen av
skattesystemen genom olika definitioner av skatterna och att
samtliga typer av skatter kanske inte finns i samtliga länder. Vi
hoppas dock att med detta yttrande föra diskussionen framåt
och komma närmare en enhetlig syn på skatterna och deras
utveckling.

1.4.
Vår utgångspunkt är fördragets regler för skattepolitik
samt diskussioner och förslag från konventet om Europas
framtid. Vi ger en kort beskrivning av utvecklingen av de
15 skattesystemen inom EU. Fullt medvetna om EU:s utvidgning under 2004 har vi ändå på grund av brist på material
varit tvungna att begränsa oss till dagens medlemsstater.

”Artikel III-62

1. I en europeisk lag eller ramlag som antas av ministerrådet
skall åtgärder fastställas som rör harmonisering av lagstiftningen om omsättningsskatter, punktskatter och andra indirekta
skatter eller avgifter, i den mån en sådan harmonisering är
nödvändig för att säkerställa att den inre marknaden fungerar
och för att undvika snedvridning av konkurrensen. Ministerrådet skall besluta enhälligt efter det att Europaparlamentet samt
Ekonomiska och sociala kommittén har hörts.
2. När ministerrådet, som skall besluta enhälligt på förslag
av kommissionen, konstaterar att de åtgärder som avses i
punkt 1 gäller administrativt samarbete eller bekämpning av
skattebedrägeri och skatteflykt skall det med avvikelse från
punkt 1 besluta med kvalificerad majoritet när det antar den
europeiska lag eller ramlag där dessa åtgärder fastställs.”
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”Artikel III-63

1. När ministerrådet, som skall besluta med enhällighet på
förslag av kommissionen, konstaterar att åtgärder i fråga om
bolagsskatt gäller administrativt samarbete eller bekämpning
av skattebedrägeri och skatteflykt, skall det med kvalificerad
majoritet anta en europeisk lag eller ramlag där dessa åtgärder
fastställs, i den mån de är nödvändiga för att säkerställa att den
inre marknaden fungerar och för att undvika snedvridning av
konkurrensen.

2. Lagen eller ramlagen skall antas efter det att Europaparlamentet samt Ekonomiska och sociala kommittén hörts.”

2.3.
Den första av dessa (artikel III-62) har två stycken varav
det första ersätter artikel 93. Språket har moderniserats och
anpassats till de benämningar som konventet föreslår i andra
artiklar. En faktisk förändring är att det utöver anknytningen
till den inre marknaden införs att harmonisering kan vara
nödvändig för att undvika snedvridning av konkurrensen
mellan företagen. I både artikel III-62 och III-63 används ordet
”och” i ”... att den inre marknaden fungerar och för att undvika
snedvridning av konkurrensen.” För att undvika eventuella fall
där man säger att bara det ena gäller föreslår vi att man ändrar
”och” till ”eller”.

2.3.1. Det andra stycket innebär en tydlig utvidgning, inte
av kompetensen men av möjligheterna att använda kvalificerad
majoritet. Alla frågor om såväl skattebasen som skattesatser
har dock fortfarande kvar kravet på enhällighet.

2.4.
I artikel III-63 utökas möjligheten till kvalificerad
majoritet genom att kompetens att behandla administrativt
samarbete, skattebedrägerier och skatteflykt införs för bolagsskatt. Det är en utvidgning från enbart indirekta skatter.

2.5.
I båda dessa artiklar införs alltså möjlighet till kvalificerad majoritet i vissa begränsade fall, dock ska rådet i alla
situationer med enhällighet besluta om det är fråga om
administrativt samarbete eller skattebedrägeri eller skatteflykt.
Sådana avgöranden är i huvudsak en uppgift för kommissionen. Både artikel III-62 och artikel III-63 bör därför inledas
på följande sätt: ”När åtgärder”. Det betyder strykning av
”ministerrådet som skall besluta med enhällighet på förslag av
kommissionen, konstaterar att”.

2.6.
Under diskussionerna inom konventet har det funnits
förslag om mer långtgående förändringar av skatteartiklarna i
fördraget. Det har framför allt gällt att utvidga kompetensen
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utöver de indirekta skatterna och att ändra beslutsformen från
enhällighet till kvalificerad majoritet för flera skattefrågor.

2.7.
Artiklarna 94 och 95 (III-64 och III-65) behandlar hur
tillnärmningen av lagstiftningen på den inre marknaden skall
gå till. Där undantas uttryckligen skattefrågor från möjligheten
till kvalificerad majoritet. I artikel 96 (III-66) beskrivs att man
kan tillgripa beslut med kvalificerad majoritet om medlemsstaternas lagar kan snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Skattepolitik undantas inte uttryckligen, varför det vore
intressant om kommissionen provade denna artikel t.ex. inom
företagsbeskattningen.

2.8.
Artikel 175 (III-180) är rättslig grund för enhälliga
beslut om skatter och avgifter inom miljöområdet till skillnad
från allmänna beslut om miljöpolitiken där kvalificerad majoritet kan användas.

3. Direkta och indirekta skatter

3.1.
Att det är de indirekta skatterna som har reglerats i
fördraget kopplas till att de är väsentliga för hur den inre
marknaden fungerar. Distinktionen mellan direkta och indirekta skatter används dock även i alla andra sammanhang.

3.2.
En ytterligare indelning görs vanligen där man talar
om arbete, kapital och konsumtion, där de två första utgör de
direkta skatterna. Bilden kompliceras ytterligare när man
konstaterar att det, vad gäller ersättningar som tas ut från
arbetet, finns såväl inkomstskatt som socialförsäkringsavgifter.
Beroende på den mycket stora skillnaden för hur stor del av
ersättningarna från arbete som tas från inkomstskatt respektive
socialförsäkringsavgifter så måste man alltid vid jämförelser ta
med båda dessa.

3.3.
Skatter kan vidare vara nationella, regionala eller
lokala. Det finns stora skillnader när det gäller fördelningen
mellan dessa tre nivåer.

3.4.
En typ av skatt som har fått något större betydelse men
som inte passar in i ovanstående uppdelningar är miljöskatter.
De kan tas ut antingen i produktions- eller konsumtionsledet
och alltså vara antingen direkta eller indirekta skatter. Deras
benämning kan leda till att de faller utanför skattejämförelser
genom att de ofta kallas avgifter. Oberoende av benämning så
bör de tas med i uppgifter över skatteuttaget.
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4. Jämförelser mellan medlemsstaterna

4.1.
Våra statistiska uppgifter är hämtade från en Eurostatpublikation ”Structures of the taxations systems in the European Union”. Dessa uppgifter är speciellt intressanta för
jämförelser i och med att de inte bara grundar sig på aktuella
skattesatser utan avser det totala skatteuttaget. För varje skatt
anges hur stor andel av skattebasen som faktiskt betalas som
skatt. Benämningen för detta är ”implicit tax rate”. Det betyder
att både skattesats och hur beräkningen görs av skattebas
påverkar siffran. Om jämförelserna enbart görs utifrån skattesatserna kan de bli missvisande i och med att reglerna för
hur man beräknar skattebasen kan variera kraftigt. En hög
skattesats kan ge en liten skatteintäkt om stora avdrag kan
göras vid beräkningen av skattebasen.

4.2.
Uppgifterna från Eurostat avser åren 1995–2001. Vissa
allmänna tendenser kan urskiljas. Det finns en tendens till att
minska den del som tas ut på arbete (efter en period med en
ökad andel för dessa skatter), försök att minska skattesatsen
för bolagsskatten och samtidigt öka skattebasen och ökningar
för de indirekta skatterna som en del i en grön skatteväxling.
Det sista har i många fall kombinerats med sänkningen av
skatteuttaget på arbete. Även om det finns sådana tendenser så
är utvecklingen mycket olika i de enskilda medlemsländerna.
Beslut som kan öka skillnaderna mellan medlemsstaterna
måste undvikas.

4.3.
Om man skall gruppera medlemsstaterna så kännetecknas de nordiska länderna av en stor andel för de direkta
skatterna medan framför allt Portugal och Grekland har en
stor andel för indirekta skatter. I Danmark, Storbritannien och
Irland är andelen liten för de sociala avgifterna.

4.4.
Vid jämförelser över tiden måste man beakta att
de förändringar som sker inte behöver bero på faktiska
förändringar i skattesystemen. Under andra hälften av 1990talet, en tillväxtperiod, ökade inkomsterna både för hushåll
och företag. Detta ledde till att inkomsterna från de direkta
skatterna i båda dessa fall ökade. Detta syns tydligt i Eurostats
tabell II-4.2. Det skedde alltså utan att vare sig skattesatser eller
regler för skattebaserna ändrades. I och med att tillväxtperioden
upphörde 2001 upphörde också denna förändring och har
därefter troligen vänts till att skatteintäkterna faller utan några
förändringar i systemen.

4.5.
Det finns skillnader för på vilken nivå skatterna tas in.
Den lokala nivån i Grekland står för 1 % av skatteuttaget
medan det är en tredjedel i Danmark. Alla nordiska länder har
stora andelar för den lokala nivån. Den regionala nivån har en
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särskilt stor andel i de ”federala” länderna Tyskland, Belgien,
Spanien och Österrike. Dessa skillnader har betydelse inom
varje medlemsstat, men inte för relationen mellan medlemsstaterna. I en ”federal” stat kan det vara problem att implementera
skattebeslut på EU-nivå när besluten tas på delstatsnivå.

4.6.
Man grupperar ofta medlemsstaterna efter hur högt
skatteuttaget är. När man ser på skattebelastningen på respektive arbete, kapital och konsumtion framträder en mer komplicerad bild. Sverige och Finland framträder som länder med
höga skatter för alla dessa tre delar, medan Danmark har en
speciellt hög beskattning av konsumtion men inte av kapital.
Lågskatteländerna Storbritannien och Irland har faktiskt relativt sett en hög beskattning av kapital och konsumtion. För
lågskattelandet Grekland är beskattningen av konsumtionen
speciellt hög. Mer än 40 % av skatteintäkterna tas in genom
konsumtionsbeskattningen. Generellt sett är beskattningen av
konsumtionen förvånansvärt hög om man tidigare enbart har
sett på den generella momssatsen. När man även tar med
andra varuskatter liksom effekten av de reducerade momssatserna blir även skillnaderna mellan länderna något annorlunda.
Luxemburg tar in så mycket som en tredjedel av skatteintäkterna på beskattningen av kapital. Danmark och Nederländerna
är de länder som tar in störst andel genom miljöskatter.

4.7.
För att kunna se hur effektiv beskattningen är behöver
man jämföra uppgifterna för de faktiska skatteuttagen med
skattesatserna. Om ett land med en relativt hög nivå på
skattesatsen inte samtidigt har en hög nivå på skatteuttaget så
beror det antingen på att avdragen på skattebasen är stora
eller på att indrivningen av skatten är ineffektiv. Eftersom
kommissionen och Eurostat har använt så omfattande skattebaser som arbete, kapital och konsumtion är det svårt att göra
jämförelser med de faktiska skattesatserna. Dessa berör ofta
endast en del av dessa tre stora skatteområden.

4.7.1. Inom beskattningen av kapital finns de skattebaser
som är mest känsliga för skattereglerna i andra länder. Det blir
dock oerhört komplicerat att jämföra beskattningen av kapital
för att se var påverkan på andra länder är som störst. Den består
av fyra huvuddelar: bolagsskatt, skatter på ränteinkomster,
utdelningar samt kapitalvinster. Jämförelserna inom var och
en av dessa kan inte heller begränsas till skattesatserna eftersom
avdragsmöjligheter m.m. också skiljer sig åt. Man kan inte se
på bara en av dessa, utan man måste även ta med situationer
som t.ex. låg bolagsskatt kombinerat med hög skatt på
utdelningar och kapitalvinster. Det finns effekter på relationerna med andra länders skattesystem för alla dessa delar av
beskattningen.
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4.8.
Till sist så bör man komma ihåg att de skatteuttag som
vi har beskrivit endast grundar sig på skattesatser och vilka
skattebaser skatterna tas ut på. En stor del av skillnaderna
mellan länderna beror på andra politiska beslut. Ett barnavdrag
på skatten ger ett lägre totalt skatteuttag än ett barnbidrag
även om det faktiska stödet per barn är detsamma. En lägre
moms på barnkläder jämfört med barnbidrag får också olika
effekt på skatteuttaget. Statistik visar också på att den lägre
momsen inte alltid ger önskad effekt på priserna. Ett budgetunderskott ger visserligen lägre skatteuttag i dag, men ett högre
när underskottet så småningom skall betalas.

5. Varför skatter?

5.1.
Skattesystemen har vuxit fram under en lång historisk
utveckling. De är nu i de europeiska staterna självklara delar i
ett socialt välfungerande demokratiskt samhälle, men det finns
inte bara ett syfte med skatter, utan flera.

—

Huvudsyftet är naturligtvis att få fram pengar till den
offentliga sektorn och dess tjänster och därmed få en bra
social service. Hur mycket skatter man tar in och på vilket
sätt är i stor utsträckning beroende av olika traditioner
och önskan om att sköta olika områden via den offentliga
sektorn.

—

Genom valet bland olika skatter för att ta in de offentliga
inkomsterna påverkas fördelningen av inkomster och de
ekonomiska resurserna.

—

Genom skattesystemens konstruktion och även deras
relation till socialförsäkringssystemet kan det finnas påverkan på arbetskraftens storlek och det individuella valet
av hur mycket man arbetar.

—

Att ändra skatterna är, utöver de penningpolitiska åtgärderna, den viktigaste och snabbaste åtgärden inom den
ekonomiska politiken, när man söker efter möjligheter
att påverka konjunkturutvecklingen.

—

Vissa skatter kan ha till syfte att direkt påverka marknadens funktion. Det tydligaste exemplet är när man via
skatter eller avgifter på miljöfarlig verksamhet försöker
minska produktion eller konsumtion. Ett annat exempel
är när man med punktskatter försöker minska konsumtionen av t.ex. tobak och alkohol.
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6. Skattebas – skattesats

6.1.
Eurostats val att redovisa skatteinkomsterna såsom
”implicit tax rate” där hänsyn tas både till skattebasen och till
skattesatsen visar tydligt på att båda dessa är avgörande för
vilket skatteuttag man gör. Den allmänna diskussionen om
skatter har varit alltför koncentrerad till skattesatserna.

6.2.
Eftersom skattesatserna är mest politiskt kontroversiella är vårt förslag att man först koncentrerar sig på att undersöka
skillnader i beräkningarna av skattebaserna. Detta bör i ett
nästa steg leda till att man kan föreslå mer av gemensamma
regler så att beräkningarna närmar sig varandra. I ett tredje
steg, när det i huvudsak är skattesatserna som ger skillnaderna
i skatteinkomster, kan diskussionen gälla om man skall ha
miniminivåer för dessa.

6.3.
Men det finns också rent statistiska problem om man
enbart ser på skattesatserna. Det finns t.ex. stora variationer
mellan medlemsstaterna vad gäller undantagen från den generella momssatsen. Därför skiljer sig länderna åt i hur mycket
man utnyttjar den möjliga skattebasen. Detta påverkar hur
mycket skatteintäkter man får på momsen utöver valet av
nivå för den generella momssatsen (1). Denna fördelning av
undantag är dock betydelsefull och viktig när det gäller
följderna för inkomstfördelningen och graden av omfördelning
inom skattesystemen.

6.3.1. Kommissionen har sagt att ”EU:s skattepolitik också
fortsättningsvis bör underlätta ansträngningarna att sänka de
nominella skattesatserna i kombination med en breddning
av skattebasen för att därigenom minska den ekonomiska
snedvridning som medlemsstaternas skattesystem ger upphov
till” (2). En sådan inriktning på skattepolitiken skall inte bara
gälla momsen utan är kanske än viktigare för andra skatter,
såsom bolagsskatten och miljöskatterna.

6.3.2. En annan skattebasskillnad som finns mellan medlemsstaterna är att bara delar av den offentliga sektorns
verksamhet är momsbelagd. Om ett land med en stor offentlig
sektor vill ha in lika mycket skatter på momsen som ett land
med en liten offentlig sektor måste man därför ha en högre
momssats. Detta gör att valet av momssats måste göras
nationellt.

(1) En svensk undersökning visar att man om man i Sverige hade den
generella momssatsen för samtliga varor och tjänster så skulle
skattesatsen kunna sänkas från 25 till 21–22 procent. Eftersom
en av de sänkta momssatserna gäller livsmedel så skulle en sådan
förändring kunna få stora inkomstomfördelande effekter.
(2) KOM(2001) 260.
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6.4.
Att döma av bilagans tabeller över beskattningen av
miljöfaktorer finns det också stora skillnader i hur basen
beräknas för dessa skatter eller avgifter. Alla länder som brukar
anses beskatta miljöfarlig verksamhet särskilt hårt finns inte
med bland länder med höga inkomster av sådana skatter. Det
kan finnas två skäl till detta, antingen att det finns stora
möjligheter att undvika dessa skatter i en del länder eller att
skatten är så hög att den faktiskt får konsumenterna att
undvika de farliga produkterna. För att få mer genomslag för
principen om att förorenaren betalar (polluters pay principle),
vore det ändå bra om man hade mer likartade skattebaser och
inte bara tillräckligt höga skattesatser. Detta är inte bara viktigt
av miljöskäl utan också för att åstadkomma mer rättvisa
konkurrensvillkor.

6.5.
Även om det är skattebas och skattesats där man
enklast kan få statistiska uppgifter, finns det ett tredje område
med skillnader mellan medlemsstaterna. Det är uppbyggnaden
av skattesystemen. Hur tar man in skatten, t.ex. vem sköter
inbetalningen? När gör man det och hur ofta? Hur kontrolleras
detta? Används modern datateknik och har myndigheter och
medborgarna tillräckliga kunskaper för detta. Kan förfarandet
kallas enkelt eller finns det kvardröjande onödig byråkrati?

6.6.
Svaren på dessa frågor är av avgörande betydelse
nationellt, vad gäller hur mycket man i verkligheten får in via
en viss skattesats och till vilken kostnad. Men det är också av
stor betydelse för att underlätta den inre marknaden att man
gör de olika förfarandena mer likartade. Ofta är det svårt att
lära sig hantera ett nationellt system men när man sysslar med
internationell handel måste man kunna hantera flera. Detta
kan i många fall utgöra ett större hinder än att skattesatserna
är olika. Dessa problem kan utgöra ett oöverstigligt hinder för
de små och medelstora företagen.

6.6.1. Den här typen av frågor måste få en viktig plats i
kommissionens fortsatta arbete. Det är en förutsättning för
att medlemsstaterna skall kunna acceptera mer likartade
beräkningar av skattebaserna. Samtidigt hoppas vi att det
nya begreppet ”administrativt samarbete” skall inrymma allt
samarbete som kan undanröja onödiga skillnader och byråkrati.

6.6.2. Frågan om det bör införas konkurrens mellan olika
skattesystem leder alltid till heta diskussioner. Man måste vara
mycket tydlig om vilken slags konkurrens som avses. Det är
fel att anta att det alltid handlar om skattesatser och skattebaser.
Konkurrens som leder till effektivare och mindre byråkratiska
system bör å andra sidan alltid välkomnas. För att skapa en
sådan konkurrens, som kan ge upphov till bästa praxis, föreslår
vi att man skall överväga en ny ”öppen samordningsmetod”
för sådana aspekter av skattepolitiken.
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7. Beroendet av varandra och behov av mer likartade
system

7.1.
När den ekonomiska integrationen ökar mellan medlemsstaterna ökar betydelsen av skillnaderna mellan de olika
skattesystemen. I en statisk situation har skillnaderna ingen
större betydelse. De har skapats genom att traditionerna
varierar, såsom att man har valt att bedriva en större del av
den sociala servicen genom den offentliga sektorn och därmed
ha en högre total skatteandel i ekonomin. Genom att de
har funnits under lång tid har ekonomierna anpassats till
skillnaderna. I en mer dynamisk ekonomi och speciellt när
dynamiken till en del består av en fortgående integration
mellan länderna kan en del skillnader i skattesystemen komma
att få större betydelse för hur ekonomierna fungerar tillsammans.

7.1.1. Integrationen av marknaderna har underlättats av
besluten om den inre marknaden och införandet av EMU.
Utvecklingen kan komma att fortsätta med allt mer av
samordning också inom den ekonomiska politiken, där skattepolitiken är en del. Integration går hand i hand med ökad
konkurrens. Detta ökar effektiviteten och möjligheten till
ekonomisk välfärd. När den ökande konkurrensen tar sig
formen av ökad effektivitet i själva produktionen är detta
endast positivt för företagen, för de anställda och för samhällsekonomin i stort.

7.1.2. Det finns dock inneboende risker med integrationen
om man i stället tar till andra metoder när man inte klarar det
ökade trycket från sina konkurrenter. Det kan vara lättare att
ta till försämringar i det sociala skyddet, i miljöskyddet och
genom skattepolitiken om man inte klarar av att möta
konkurrensen med ökad produktivitet. Med den typen av
förändringar uppvägs de positiva fördelarna av den ökande
konkurrensen. Den bristande konkurrenskraften omvandlas
till förändringar för de anställda, för miljön eller transporteras
till andra länder genom skattedumpning. Inom lagstiftningen
för den inre marknaden har man ofta men inte alltid funnit
framgångsrika vägar att bemöta denna tendens till försämringar inom det sociala området och miljöområdet. Inom skatteområdet har detta sällan varit fallet.

7.1.3. Sambanden mellan skattepolitiken och oförmågan
att åstadkomma en rättvis konkurrens tas inte tillräckligt
allvarligt. Den s.k. Primarolorapporten beskrev t.ex. en mängd
åtgärder inom företagsbeskattningen som snedvrider konkurrensen. De mest skadliga, 66 stycken, har medlemsstaterna
åtagit sig att eliminera. Vi förväntar oss snart en redogörelse
från kommissionen om hur detta fortskrider. Dessa direkta
systemfel i skattepolitiken måste försvinna.
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7.2.
Skapandet av den inre marknaden och införandet av
den gemensamma valutan har dock redan inneburit att
konkurrensvillkoren har blivit mer rättvisa. De politiska åtgärderna har på detta sätt satt gränser för hur marknadsekonomin
fungerar. Man kan ha olika uppfattning om huruvida det varit
tillräckligt eller om innehållet i reglerna alltid har varit de
bästa. Enigheten om att denna utveckling har varit av godo
för marknadens funktion inom EU är dock mycket stor.
Borttagandet av hinder är extra viktigt för små och medelstora
företag som då bättre kan delta i den ”internationella” handeln
på den inre marknaden.

7.2.1. Man måste fortsätta att använda metoden att sätta
ramar för hur den inre marknaden fungerar med syftet att
skapa likvärdiga konkurrensvillkor mellan medlemsstaterna.
Framför allt är det nödvändigt att utveckla och snabba på
besluten inom områden av skattepolitiken som är väsentliga
för konkurrensvillkoren. Samtidigt måste man undvika att
skattebeslut blir hämmande för den inre marknadens utveckling. Som instrument för den ekonomiska politiken fungerar
skatter, vilket nämnts i punkt 5.1, också på så vis att de
uppmuntrar till (eller bestraffar) vissa ekonomiska beteenden,
bland annat genom att främja en hållbar utveckling som tar
hänsyn till miljön. Denna regel bör dock ha ett undantag: att
med miljöskatter sätta stopp för en utveckling i en för politiken
icke önskvärd riktning. Man bör se på skatter som snedvrider
konkurrensen på samma sätt som man ser på direkta statliga
subventioner. Effekten på konkurrensen inom den inre marknaden blir densamma.

7.2.2. De hårdare konkurrensvillkor som åstadkoms via
integrationen kommer om inga politiska beslut tas då att leda
till en press nedåt för de skatter och avgifter som mest
direkt påverkar företagen. En sänkt skattenivå, liksom en
omfördelning mellan olika typer av beskattning, blir felaktig
om den drivs fram av marknaden. Man kan konstatera att de
senaste bolagsskattereformerna i de olika medlemsstaterna
alla har gått i riktning mot minskade skattesatser. Den
genomsnittliga skattesatsen i det nuvarande EU med 15 medlemsstater har sänkts från 32,42 % till 29,70 %. Om sådana
förändringar önskas skall de vara beslutade genom politiska
processer där inte påverkan från andra länders skattesystem
skall vara den avgörande faktorn.
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dock bara om administrativt samarbete samt bedrägerier
och skatteflykt. Detta är viktiga åtgärder men alldeles för
begränsade för att täcka in bolagsskattens alla tänkbara effekter
på den inre marknaden.

7.4.1. Att man nämner både inre marknadens funktion och
åtgärder mot snedvridning av konkurrensen är mycket positivt.
Det är mycket viktigt att definiera ”konkurrenssnedvridning”,
och diskussionen inom Primarolo-gruppen kan utgöra en
utgångspunkt.

7.4.2. Om benämningen ”administrativt samarbete” är tillräcklig kan endast avgöras när det finns en tolkning av hur
omfattande det begreppet är. Om avsikten är att försöka få mer
likartade regler för uppbörden och indrivandet av skatterna,
skattekontrollen, formulärens utformning och liknande, då är
det en acceptabel formulering. Om det endast avser i vilken
utsträckning man skall hjälpa varandra när det gäller de
personer som rör sig mellan länderna eller har transaktioner i
flera länder av andra skäl, då är det ett alldeles för begränsat
begrepp.

7.4.3. Utöver de begränsande formuleringarna är den största bristen att man inte tar upp samtliga de skatter som kan
påverka inre marknaden och konkurrensvillkoren. Vi tänker
då dels på beskattningen av kapitalinkomster, vilket är av så
stor betydelse för utvecklingen av en gemensam europeisk
finansmarknad och för att få en enkel tillgång till investeringskapital i varje land. Dels saknas beskattning som har till avsikt
att skydda miljön.

7.5.
EU måste få kompetens på alla de områden som har
effekter på den inre marknaden och på konkurrensvillkoren
mellan medlemsstaterna. Alla skatter och avgifter med en
sådan effekt måste föras in. Man skall inte behöva ta till den
artikel som ger EU rätt att fråga för fråga enhälligt besluta att
behandla den inom EU. Utöver att införa utvidgade områden
för kompetens måste det också regleras vilka aspekter det
gäller (inre marknaden och konkurrensvillkoren) och om
besluten skall fattas med enhällighet eller kvalificerad majoritet.
I detta val mellan beslutsformer måste man också väga in den
ökade svårigheten att komma till beslut med enhällighet i en
union med 25 medlemsstater.

7.3.
För flertalet skatter finns inga direkta eller avgörande
effekter på den inre marknaden. De kan förstås vara av stor
betydelse för hur den nationella marknaden fungerar. Behoven
av mer likartade system behöver alltså endast ses i relation till
den inre marknadens funktion.
8. Hittillsvarande beslut
7.4.
Genom Romfördraget har man insett att de indirekta
skatterna av den anledningen måste finnas inom EU:s kompetens just därför att de påverkar den inre marknaden. Konventet
har lagt till en viss kompetens för bolagsskatten. Man talar

8.1.
Trots brister i fördragets formuleringar har viktiga
skattefrågor funnits på dagordningen och vissa beslut har
under senare år också tagits.
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8.2.
Den 3 juni 2003 antog ministerrådet efter 14 års
diskussioner och med många kompromisser ett skattepaket
som berör både skatt på ränteinkomster och på företag. Man
kan nog vara mer kritisk till på vilket sätt detta beslut kom
fram än till själva innehållet.

8.2.1. Vad gäller skatten på ränteinkomster blev beslutet att
varje land skall ge information om utlänningars ränteinkomster
till deras hemländer för beskattning där. De tio nya medlemsstaterna ansluts 2007. Undantag finns för Luxemburg, Belgien
och Österrike samt ”skatteparadisen” (Schweiz, Monaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Gibraltar och de brittiska
kanalöarna) vilka skall ta ut en källskatt på utlänningars
sparande och skicka tre fjärdedelar till respektive hemland.
Alla regler börjar gälla år 2005. Källskatten i undantagsländerna skall då vara 15 %. Den höjs till 20 % år 2008 och till 35 %
år 2011. Dessutom har USA lovat lämna ut uppgifter om så
begärs.
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8.3.1. Regeln om enhällighet har troligen varit orsak till
att kommissionen inte formellt har lagt fram förslag om
förpackningar, CO2-utsläpp från bilar, flygbränsle m.m. Några
förslag finns inte heller om att gradera beskattningen av olika
produkter enligt hur farliga dessa produkter är.

8.4.
För närvarande har kommissionen även kommit med
förslag om mer likartade regler för de reducerade momsskatterna för vissa varor. Enligt kommissionen är en skillnad på
10 procentenheter (15 %–25 %) acceptabel på den inre
marknaden. Men bland undantagen från den generella momssatsen kan skillnaderna bli för stora, från 0 % till 25 % (1).

9. Kvalificerad majoritet och miniminivåer

9.1.
Enhällighetskrav gäller för alla skattebeslut inom EU.
Konventsförslaget innebär en liten uppmjukning men både
beräkning av skattebaser och skattesatserna ligger utanför det
förslaget. EESK har tidigare vid flera tillfällen uttalat sig för att
kravet på enhällighet i skattefrågor måste ses över.
8.2.2. Vad gäller beskattningen av ränteinkomster kan
beslutet sägas vara långtgående. Beslutets effekter begränsas
dock av att andra kapitalinkomster, såsom aktieutdelningar
inte omfattas och inte heller olika försäkringsprodukter.

8.2.3. I paketet finns också regler om royaltyinkomster så
att dubbelbeskattning skall förhindras. Även företagsbeskattningen finns med genom en uppförandekod där medlemsstaterna förbinder sig att ta bort 66 angivna åtgärder för
att förhindra illojal konkurrens. Denna del av skattepaketet
innehåller alltså inget om skattesatserna för bolagsskatten.
Därför bör man vara medveten om att skattepaketet i sin
nuvarande form är ofullständigt, särskilt när det gäller företagsbeskattning.

8.3.
Även miljöskatter och avgifter har under senare år
varit på dagordningen. Enligt artikel 175 (III-130) måste beslut
om miljöskatter eller avgifter tas med enhällighet. Förslag inom
konventet att införa kvalificerad majoritet i denna paragraf
förkastades. Många förslag från kommissionen har ännu
inte lett till slutgiltiga beslut. Det gäller t.ex. direktiv om
beskattningen av dieselolja, respektive av biobränslen. Den
27 oktober 2003 tog ministerrådet ett beslut om beskattning
av energiprodukter. Det träder i kraft 1 januari 2004 och
kommer att minska skillnaderna i beskattning för olika
energislag. Denna mer än 10-åriga fråga har flera gånger fått
lov att föras upp till Europeiska rådet.

9.1.1. Effekten av enhällighetskravet är att färre förslag kan
komma till beslut men också, som fallet med sparandeinkomsterna har visat, att fördröjningen innan man slutligen kan få
igenom ett enhällighetsbeslut kan bli oerhört lång. Dessutom
ger just det fallet ett exempel på hur kravet på enhällighet kan
utnyttjas för att få igenom sina idéer på andra politikområden.
Ytterligare en effekt är att kommissionen, medveten om kravet
på enhällighet, väljer att inte ens lägga fram förslag där man
förväntar sig motstånd från något land. Ett beslut som
omfattar alla medlemsstater är alltid att föredra. Om kravet på
enhällighet leder till att man i stället tar beslut i eurogruppen
eller genom förstärkt samarbete blir alltid en del av orättvisorna
kvar.

9.1.2. För att lösa upp alla dessa knutar ser vi bara en väg
att gå. EU måste ha kompetens och dessutom möjlighet till
beslut med kvalificerad majoritet för skatter, där ett lands
möjlighet att sätta sina skatter är starkt beroende av hur de
andra medlemsstaterna agerar på en inre marknad med
25 medlemsstater. Just mot den bakgrunden, att ett lands
politik påverkar övriga, måste manöverutrymmet inom regeringskonferensen utnyttjas för att utöka området för kvalificerad majoritet inom skattepolitiken. För vissa skatter blir den
nationella suveräniteten att fatta besluten bara en chimär när
det i praktiken är den inre marknaden som sätter gränserna för
de nationella skattebesluten. Formell, men ej reell beslutsrätt är
ingen verklig suveränitet.

(1) Se EESK:s yttrande om KOM(2003) 397, EUT C 32, 5.2.2004.
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9.2.
Om de rörliga skattebaserna blir allt mindre möjliga
att beskatta, på grund av att konkurrensen på den inre
marknaden leder till en ”harmonisering” nedåt av skattesatserna, så kommer bördan av beskattningen för den arbetande
befolkningen att öka. Så småningom blir skattebördan omöjlig
att bära i en sådan demografisk utveckling som vi står inför.
Behovet av tydliga skattesystem som uppfattas som rättvisa
blir alltså än viktigare framöver när den andel av befolkningen
som deltar i arbetskraften och betalar för den sociala välfärden
kommer att minska på grund av de demografiska förändringarna.

9.3.
Om regler om kvalificerad majoritet införs måste det
finnas en mycket tydlig begränsning till vilka skatter som
avses. Det är tydligt att företagsbeskattningen, skatt på kapitalinkomster och på miljöfarlig verksamhet hör hit. Någon
allmän rätt att ta beslut med kvalificerad majoritet inom
skatteområdet är absolut inte aktuell. Begränsningen skall,
såsom konventets förslag, vara skatter som påverkar den inre
marknadens funktion eller som kan snedvrida konkurrensen.
Beskattningen av inkomster av arbete och t.ex. av fastigheter
skall då även fortsättningsvis vara nationella angelägenheter
och om de diskuteras inom EU skall beslut fattas med
enhällighet. Dock är det svårt att sätta en tydlig gräns. Det
finns skatter såsom moms och andra varuskatter, vilka i vissa
avseenden påverkar den inre marknaden. Men deras eventuella
effekter är inte lika tydligt störande för konkurrensen på den
inre marknaden.

9.4.
Avgränsningen till vissa typer av skatter skall vara den
ena av två avgränsningar. Den andra är att det inte är fråga om
harmonisering utan att det endast skall vara fråga om att
fastlägga miniminivåer. Andra länders möjligheter att bestämma sina skatter efter sina egna önskemål förhindras endast om
vissa länder sänker sina skatter till så låga nivåer att övriga av
konkurrensskäl tvingas följa efter. Om ett land efter att
miniminivåer fastställts väljer att bibehålla högre skatter eller
t.o.m. att höja dem är detta en nationell fråga. Den påverkan
det kan ha är endast på det egna landet och då ur konkurrenssynpunkt en negativ effekt på det egna landet.

10.

Sammanfattande slutsatser

10.1. Skillnaderna mellan medlemsstaternas skattepolitik
gäller inte bara skattesatser utan också hur skattebaser beräknas
och hela konstruktionen av skattesystemen. Svårigheterna att
få fram en gemensam syn på skattefrågor blir därför inte bara
en fråga om olika politiska åsikter.
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10.2. De förändringar i skattepolitiken som föreslagits av
konventet om Europas framtid är att inte bara den inre
marknaden utan också snedvridning av konkurrensen skall
kunna vara grund för EU-åtgärder. Konventet föreslår att man
skall gå över till kvalificerad majoritet för administrativt
samarbete, skattebedrägerier och skatteflykt och att det i
dessa fall skall gälla även bolagsskatt utöver den indirekta
beskattningen.

10.3. Jämförelser mellan medlemsstaterna av hur betungande beskattningen är på arbete, kapital och konsumtion samt
användningen av miljöbeskattning visar på en komplicerad
bild. Uppgifter om bolagsskatten visar också att förändringar
av skatteintäkterna kan bero på den ekonomiska situationen
utan att man ändrar själva skattereglerna.

10.4. Utöver huvudsyftet att få intäkter till den offentliga
verksamheten används skatter för att påverka inkomstfördelningen, för påverkan på marknaden, t.ex. användningen av
farliga produkter, för att påverka utbudet av arbete samt
som en del av den ekonomiska politiken för påverkan på
konjunkturen.

10.5. Man bör i skattepolitiken först försöka komma fram
till mer gemensamma regler för beräkningen av skatterna,
avdragsmöjligheter m.m. samt systemens administration och
effektivitet innan man går in på beslut om skattesatserna.
Skillnaderna som inte gäller skattesatserna kan i många fall
utgöra svårare problem, speciellt för småföretag som tänker ge
sig in på den inre marknaden med sina produkter.

10.6. När den ekonomiska integrationen ökar mellan medlemsstaterna ökar betydelsen av skillnaderna mellan skattesystemen. Integration går hand i hand med ökad konkurrens,
vilket kan öka effektiviteten och möjligheten till ekonomisk
välfärd. Om man inte klarar konkurrensen genom ökad
produktivitet, finns det dock en risk för att man i stället
tillgriper försämringar i miljö, sociala villkor eller skattesänkningar för att ”skydda” de konkurrensutsatta företagen.

10.6.1. Åtgärder som snedvrider konkurrensen t.ex. inom
företagsbeskattningen måste elimineras. Skattepolitiken måste
därför utvecklas och besluten snabbas på så att konkurrensvillkoren blir mer likvärdiga. Skatter som snedvrider konkurrensen har samma effekt på den inre marknaden som direkta
statliga subventioner.

10.6.2. När konventet föreslår enklare beslutsvägar för
administrativt samarbete och åtgärder mot bedrägerier och
skatteflykt blir det viktigt endast om tolkningen blir så
omfattande att man därigenom kan reducera onödiga skillnader i skattesystemen så att den inre marknaden fungerar bättre.
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10.7. Efter 14 års diskussioner har beslut tagits om ett
successivt införande fram till år 2011 av ett mer rättvist
system för beskattning av ränteinkomster. Energibeskattningen
kommer efter beslut under hösten 2003 att kunna bli mer
likartad medan de flesta områden för miljöbeskattning tycks
ha fastnat i beslutsmaskineriet. För bolagsskatten har man
börjat med de rent skadliga reglerna men vägen är fortfarande
mycket lång till mer genomgripande reglering.
10.8. EU måste ha kompetens och möjlighet till beslut med
kvalificerad majoritet för skatter i de fall då ett lands möjlighet
att sätta sina skatter är starkt beroende av hur de andra
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medlemsstaterna agerar. Om de rörliga skattebaserna inte blir
möjliga att beskatta ökar i stället beskattningen av de fasta
skattebaserna, i huvudsak den arbetande befolkningen.
10.8.1. För kvalificerad majoritet måste det finnas en
begränsning till vissa skatter. Hit hör företagsbeskattningen,
skatt på kapitalinkomster och på miljöfarlig verksamhet. Det
skall gälla för skatter som påverkar den inre marknadens
funktion eller som snedvrider konkurrensen. Det skall inte
gälla alla de nationella skillnader som inte har någon påverkan
på marknaden eller konkurrensen. Den kvalificerade majoriteten skall, utöver att endast gälla vissa skatter, användas för att
fastlägga miniminivåer.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Kommissionens meddelande
’Ett utvidgat europeiskt grannskap en ny ram för förbindelserna med våra grannländer i öster
och söder’”
(KOM(2003) 104 slutlig)
(2004/C 80/34)
Den 3 april 2003 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda meddelande.
Facksektionen för yttre förbindelser, som svarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande
den 21 november 2003. Föredragande var Karin Alleweldt.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 11 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén enhälligt följande yttrande.

1. Inledande kommentarer
1.1.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén började redan på ett tidigt stadium att på eget initiativ studera
frågan om utformningen av de framtida relationerna med de
länder som efter utvidgningen kommer att gränsa till EU. Från
och med maj 2004 kommer Europas politiska karta att
förändras, vilket föranleder EESK att inleda en omorientering
av sina yttre förbindelser. Det är viktigt att redan nu se till att
det inte uppstår några nya skiljelinjer i Europa, utan att det
skapas ett gemensamt område för ekonomisk utveckling och
sociala framsteg.
1.2.
EESK:s roll är att aktivt medverka i denna process och
bidra med den sakkunskap kommittén har fått genom sitt
samarbete med de nuvarande anslutningsländerna och genom
fackliga kontakter med partnerorganisationer i många länder i
Central-, Syd- och Östeuropa.

2. Yttrandets huvudpunkter
2.1.
I december 2002 beslutade Europeiska rådet i Köpenhamn inte endast om att utvidga unionen med tio nya
medlemsstater, utan tog även initiativ till att förbindelserna
med den utvidgade unionens nya grannar i öster och söder
skulle förstärkas. De ursprungliga signalerna om koncentration
till grannländerna i öster och till Ryssland övergavs till förmån
för en strategi som innefattar alla blivande grannländer (1).
2.2.
I sitt meddelande av den 11 mars 2003 tog Europeiska
kommissionen upp denna fråga och angav dessutom olika
grupper av länder och egna prioriteringar. Kommissionens
kommentarer är koncentrerade till grannländerna i öster och i
det södra Medelhavsområdet. Det görs ett uttryckligt undantag
för de västra Balkanländerna, samt för Rumänien, Bulgarien
och Turkiet.
(1) Detta innefattar länderna i södra Medelhavsområdet samt de
västliga nya oberoende staterna i före detta Sovjetunionen samt
Ryssland.

2.3.
Vid de extra toppmöten som hölls i Zagreb (24 november 2000) och i Thessaloniki (21 juni 2003), samt i anslutning
till stabilitetspakten och associeringsprocessen skapades formerna för förbindelserna med de fem grannländerna i sydöstra
Europa (2). För närvarande håller EESK på att utarbeta ett
yttrande i ärendet (3) på uppmaning av det italienska ordförandeskapet.
2.4.
Med tanke på kommissionens breda inriktning har
EESK i enlighet med det ursprungliga initiativförslaget koncentrerat sig på de tre grannländerna i öster, nämligen Ukraina,
Vitryssland och Moldavien. Jämfört med övriga grannländer
har dessa hittills endast i mycket ringa utsträckning inkluderats
i gränsöverskridande samtal om samarbets- och strategifrågor.
Inte heller EESK har uttryckligen offentliggjort sina ståndpunkter och möjligheter i förhållande till dessa länder (4).
2.5.
Grannländerna i södra Medelhavsområdet har sedan
många år med all rätt fått politisk uppmärksamhet genom
Barcelonaprocessen och genom stödprogrammet Meda. EESK
medverkar regelbundet i detta samarbete. Vid ministermötet
för EU-Medelhavsländerna i Barcelona (1995) fick kommittén
i uppdrag att samordna de ekonomiska och sociala rådens
(och liknande organs) verksamhet – en uppgift som EESK har
utfört och även fortsättningsvis kommer att utföra genom att
varje år organisera en konferens för EU-Medelhavsområdet,
genom att utarbeta temainriktade bidrag samt genom att
upprätthålla bilaterala förbindelser med arbetsmarknadens
parter i detta område. EESK har också bistått kommissionen
vid genomförandet av projekt inom ramen för Meda-programmet. I detta yttrande kommer vi därför inte att gå in i detalj på
EU:s Medelhavsstrategi, utan hänvisar i stället till de dokument
och aktiviteter som är särskilt inriktade på denna.

(2) Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Serbien-Montenegro, Makedonien (FYROM), Albanien.
(3) REX/153; studiegruppen ”Det civila samhällets roll i EU:s nya
strategi för västra Balkanområdet”.
(4) Dessa frågor behandlas emellertid i anslutning till andra arbeten,
exempelvis när det gäller förbindelserna med Ryssland, diskussionen om den nordliga dimensionen och samarbetet beträffande
alleuropeiska transportkorridorer. I det senare fallet sedan början
av 90-talet.
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2.6.
I kommissionens meddelande behandlas förbindelserna med Ryssland endast i mycket ringa omfattning. De
tre länderna i södra Kaukasus (Georgien, Armenien och
Azerbajdzjan), som från år 2007 kommer att vara grannländer
till det utvidgade EU vid Svarta havets östkust, kommer på
uppmaning av rådet år 2003 att behandlas i nästa etapp.

3. Huvuddragen i kommissionens strategi för politiken
gentemot EU:s grannländer
3.1.
Huvudmålet med EU:s politik för förbindelserna med
grannländerna är att upprätta ett område med gemensamma
värderingar (fred, frihet och välstånd) och att skapa möjligheter
att förbättra Europas ekonomiska, sociala och politiska potential. Som motprestation för politiska och ekonomiska reformer
erbjuds de berörda länderna möjlighet att på ett bättre sätt få
tillgång till inre marknaden (1), med Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) som modell. Den typ av frihandelsoch samarbetsavtal som i viss mån redan ingåtts med grannländerna i Medelhavsområdet skulle innebära en nyhet för
grannländerna i öster.
3.2.
EU har ett ovedersägligt intresse av att trygga de yttre
gränserna. De nya grannländerna måste därför förbinda sig att
medverka till att bekämpa illegal invandring och sluta avtal
om återtagande. Samarbetet när det gäller politiken för inrikes
och rättsliga frågor samt kampen mot organiserad brottslighet
och korruption skall förstärkas. I gengäld skall gränstrafiken
förbättras och göras mer flexibel genom avtal om lokala
viseringsbestämmelser.
3.3.
Den nuvarande fördragsgrunden beträffande partnerskaps- och samarbetsavtal skall inte utvidgas, utan utnyttjas på
ett mer uttömmande sätt. Med detta som utgångspunkt skall
handlingsplaner utarbetas för varje grannland eller enskild
region, i vilka man i konkreta etapper kan utforma samspelet
mellan reformer och tillträde till EU:s inre marknad. Anslutningsfrågan utelämnas uttryckligen, vilket innebär att det
varken lämnas några positiva eller några negativa besked.
Härvid skall man beakta artikel 49 i EG-fördraget och artikel 1.2 i utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution
för Europa, där det anges att unionen står öppen för alla
europeiska stater ”som respekterar dess värderingar och förbinder sig att gemensamt främja dem”.

4. Resultat av studieresan till Moldavien, Ukraina och
Vitryssland
4.1.
Dessa förslag till gemenskapspolitik för förbindelserna
med grannländerna diskuterades med politiker och företrädare
för det organiserade civila samhället i Moldavien, Ukraina

(1) Dvs. tillgång till de s.k. fyra friheterna (varor, kapital, personer
och tjänster).
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och Vitryssland. Förväntningarna på förbindelserna med EU,
farhågorna beträffande en ny gränsdragning, samt de enskilda
ländernas särdrag kommer att behandlas i EESK:s rapport (2).

4.2.

Kortfattad beskrivning av länderna

4.2.1. Efter att under medeltiden ha utgjort en del av det
litauisk-polska riket, därefter en del av tsardömet, och sedan
en socialistisk sovjetrepublik, förklarade sig Vitryssland självständigt den 26 augusti 1991, men landet upprätthåller täta
kontakter med Ryssland och förhandlar sedan länge om ett
unionsfördrag. Vitryssland tillhör OSSE. Landet förlorade sin
gäststatus i Europarådet år 1997 på grund av stadgebrott.
Därefter har EU och många enskilda medlemsstater kraftigt
begränsat eller helt avbrutit sina diplomatiska förbindelser
med landet.
4.2.2. Även Ukraina har delvis hört till det litauisk-polska
riket, och en del av den ukrainska nationalrepubliken (som
existerade i början av 1900-talet) upptogs i Sovjetunionen
som en av grundarstaterna. Efter 1945 tillkom några områden
i Galizien, delar av östra Slovakien, norra Bukovina, samt
Krim år 1954. Den 24 augusti 1991 förklarade sig Ukraina
självständigt. Landet är medlem av FN och bidrar till verksamheten i Oberoende staters samvälde (OSS). Sedan 1995 är
Ukraina även medlem av Europarådet. Däremot är man ännu
inte medlem av WTO.
4.2.3. Under benämningen ”Bessarabien” annekterades
furstendömet Moldavien av Tsarryssland år 1812. Sedan den
27 augusti 1991 är Moldavien en självständig republik,
och år 1994 röstade en majoritet av befolkningen mot
en anslutning till Rumänien. Under ledning av den förre
sovjetgeneralen Igor Smirnov har den östra gränsregionen mot
Ukraina, Transnistrien, sedan 1991 krävt att få bli självständig,
och i realiteten är landet delat. Republiken Moldavien är
medlem av WTO och deltar i stabilitetspakten för Sydösteuropa.

4.3.

Principbedömning av politiken för förbindelserna med grannländerna

4.3.1. Den starkaste kritiken mot Europeiska kommissionens förslag kommer från Ukraina. Inriktningen mot EU ger
där upphov till reformimpulser som förenar alla samhällsskikt,
även om detta inte alltid innebär att alla är av samma
uppfattning. De flesta samtalsparterna i Ukraina efterlyste ett
bredare erkännande av Ukraina som ett europeiskt land
och som en viktig strategisk partner i ett utvidgat EU. De
utvecklingsperspektiv som erbjudits ansågs otillfredsställande
och otydliga, eftersom frågan om ett eventuellt medlemskap i
EU helt undveks. Man har emellertid utnyttjat EU-initiativen i
en positiv anda och tillvaratar nu intensivt de möjligheter som
står till buds.
(2) Samtalen fördes av en liten delegation från studiegruppen som
besökte Chisinau (Moldavien), Kiev (Ukraina) och Minsk (Vitryssland) den 5 till 12 juli 2003.
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4.3.2. För Moldavien är ett närmande till EU även en
överlevnadsstrategi, och det finns önskemål om ett fullständigt
deltagande i associeringsprocessen för Sydosteuropa. Man
medger emellertid självkritiskt att partnerskaps- och samarbetsavtalet ännu inte har utnyttjats fullt ut. Moldavien vill få
reella valmöjligheter och bättre balans i sitt beroende gentemot
de mäktiga grannländerna.

4.3.3. I Vitryssland har man ännu inte fattat beslut om
huruvida landet skall inrikta sig mot EU eller mot Ryska
federationen. Utsikterna till en union med Ryssland utnyttjas
på ett populistiskt sätt av presidenten, och detta får konsekvenser på många områden i det dagliga livet. EU har med sin
avståndstagande politik hamnat i en återvändsgränd, och det
har uppstått stora luckor när det gäller att göra medborgarna
medvetna om EU:s demokratiska uppfattningar och värderingar. Enligt de kommentarer en sakkunnig har lämnat skulle det
vara felaktigt att likställa Vitryssland med president Lukasenko.
På senare tid har det även uppstått allt större konflikter i
förbindelserna med Ryssland.

4.4.

Förväntningar med avseende på ekonomiska konsekvenser

4.4.1. Ekonomin i Ukraina uppvisar höga tillväxttal (9,1 %
under år 2001) och en dramatisk sänkning av inflationstakten
(från 28,2 % år 2000 till 1,2 % år 2001). Det finns också en
stor utvecklingspotential i landet, såväl vad gäller råvaror och
bördiga jordar som välutbildade människor. Många samtalsparter i Ukraina befarar att EU:s förestående utvidgning
österut kommer att medföra större nackdelar än fördelar
för deras land. Handelsförbindelserna med de nuvarande
anslutningsländerna kommer att utsättas för märkbara störningar, åtminstone under en tid framöver. Nya tariffära och
icke-tariffära hinder, och även Schengenavtalet med dess
stränga gränskontroller och visumbestämmelser, har inneburit
en dramatisk begränsning av den hittills i stort sett fria
rörligheten för personer och varor mellan angränsande länder.

4.4.2. Efter självständigheten är Moldavien också ekonomiskt beroende av Ryssland: 98 % av naturgasförbrukningen
importeras därifrån och betalas genom försäljning av andelar i
(statliga) företag. Därutöver finns det för närvarande knappast
några utländska investerare. Moldavien har med sin ringa
tillväxt och höga inflation blivit Europas fattighus. Mer än
hälften av befolkningen lever under fattigdomsgränsen på
2 USA-dollar per dag. Uppskattningsvis 70 % av det ekonomiska mervärdet kommer från den svarta ekonomin. De flesta
samtalsparterna från Moldavien befarar ännu större negativa
effekter av EU:s utvidgning, särskilt efter Rumäniens anslutning
som skulle försvåra de viktiga ekonomiska förbindelserna
mellan de båda länderna.

4.4.3. Vitrysslands ekonomiska läge förvärras i en oroande
omfattning. Före 1991 betraktades landet som ”Sovjetunio-
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nens monteringshall”, särskilt när det gällde rustningsindustri
och finmekanik, och levnadsstandarden var relativt hög. Den
makthavande regimens ekonomiska politik, som innebär att
all ”västerländsk modernisering” avvisas, har lett till ett kritiskt
investeringsläge. 80 % av industrianläggningarna är i praktiken
avskrivna, enligt experter i Minsk. Den potential och det
geografiskt och strategiskt sett gynnsamma läget (transitland
för rysk energileverans västerut och för varuexport österut)
kan inte alls utnyttjas. Handelsförbindelserna och övriga
ekonomiska förbindelser med EU:s medlemsländer ligger på
en så låg nivå att förändringen av EU:s yttre gränser framför
allt kommer att påverka gränsregionerna, medan den totala
situationen berörs i mycket mindre omfattning.

4.5.

Gränstrygghet och illegal invandring

4.5.1. ”Vilket intresse har vi av att trygga EU:s yttre
gränser?” Denna fråga belyser inställningen till något som för
EU klart framstår som en av politikens kärnfrågor. Gränsproblematiken måste angripas med större förståelse och framsynthet.

4.5.2. Det centrala problemet är en starkt tilltagande emigration, i regel av högt utbildade och vanligtvis ganska unga
personer. Enligt samstämmiga bedömningar lär för närvarande
mer än fem miljoner ukrainare bo och arbeta utomlands,
”illegalt och ofta med beteckningen ’återvändande turister’ som
täckmantel”, särskilt i Ryssland och i EU, samt påfallande ofta
i Italien och Portugal. Dessa ”utlandsukrainare” överför gott
och väl en miljard euro per år till sina familjer i hemlandet. En
liknande situation föreligger i Vitryssland och Moldavien. Det
gäller att skyndsamt finna en gemensam lösning på frågan om
dessa illegala invandrares status och framtid. Den här typen av
problem löser man inte med återtagandeavtal.

4.5.3. Ett problem som är helt oacceptabelt och inte går att
negligera är den omfattande människohandel och tvångsprostitution, inklusive övergrepp mot barn, som bedrivs över
gränserna. Gränsöverskridande utredningar och brottsofferskyddet måste stå högst upp på listan över EU:s prioriteringar.

4.5.4. Tryggandet av gränserna i enlighet med Schengenavtalet bör inkräkta så lite som möjligt på den småskaliga
gränstrafiken, på de ekonomiska förbindelserna och på den
fria rörligheten. Man anser sig även stå ensam i fråga om att
komma till rätta med problemet med avvisade invandrare från
tredje land som stoppas vid EU:s nya yttre gränser på grund av
strängare kontroller. Skyddet av dessa personer utgör ett
humanitärt problem.
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Det organiserade civila samhällets verksamhet (1) och förväntningar beträffande förbindelserna med EU.

4.6.1. I alla tre länderna finns det ett omfattande nät av
organisationer i det civila samhället. De flesta finns i Ukraina,
där uppskattningsvis över 20 000 är verksamma inom de mest
varierande områden på lokal, regional och nationell nivå. I
Vitryssland räknar man med 3 000, varav 2 000 är lagligt
registrerade. Visserligen säger antalet inte mycket om organisationernas betydelse, självständighet och rättigheter. Endast ett
fåtal kan finansiera sin verksamhet genom medlemsavgifter.
Trots detta finns det i varje land ett antal aktörer som måste
tas på allvar (2).
4.6.2. Arbetsmarknadsorganisationerna bär samma karaktäristiska drag som de som tidigare präglade, och än i
dag präglar, de nuvarande anslutningsländerna. Vad gäller
Vitryssland styrs emellertid stora delar av de reformerade
statliga fackföreningarna numera av presidentens förvaltning
och är inte längre självständiga. De privata företagens förbund
är relativt små och det finns knappast några branschanknutna
arbetsstrukturer. Industri- och handelskamrarna är mycket
aktiva och har med tiden blivit helt oumbärliga som en
förlängd arm för förbindelserna med andra länder. Samarbetet
mellan organisationerna fungerar tämligen bra.
4.6.3. Det stod helt klart att det för samtliga samtalspartner
var av stor betydelse för samarbetet med EU:s organisationer
och institutioner i det civila samhället att man organiserade ett
konkret utbyte av erfarenheter. Behovet av information var
stort och vittomfattande: allt från förbundsstrukturer, näringslivskontakter och bakgrundsinformation till företag och dialogoch förhandlingsstrukturer, samt teman som ungdomspolitik,
konsumentpolitik, e-lärande etc.
4.6.4. EESK var ganska okänt, men kommitténs arbete
och möjligheterna att skapa kontakter väckte stort intresse.
Uppbyggnaden av regelbundna förbindelser med EESK välkomnades uttryckligen, framför allt på grund av att den
institutionella ramen och samarbetet med alla aktörer i det
civila samhället på europeisk nivå inom ett enda organ
förenklar möjligheterna att på ett enkelt sätt skapa kontakter.

mer understöd för utbyggnad av infrastrukturerna och för att
förstärka organisationerna själva (institution building), inte
bara för deras relationer med de nationella myndigheterna.
Man ville också ha mer gränsöverskridande samarbete, framför
allt med lokala och regionala organ. Man kritiserade ”bristande
uthållighet”, även med tanke på stödprogrammens korta
löptid, och – i synnerhet beträffande Ukraina – avsaknaden av
individuellt stöd liknande Phare-programmet.
4.7.2. Dessutom är företrädarna för det civila samhället
mycket intresserade av en fortsatt utbyggnad av kontakter
(exempelvis i form av Taiex för kandidatländerna), ett regelbundet erfarenhetsutbyte (som stöds av programmen för partnersamverkan), och av att bli inbegripna i de europeiska dialogstrukturerna. Detta kommer att behandlas mer ingående i
kapitel 6 ”Rekommendationer”.

5. Särskilda kommentarer från EESK

5.1.

EU:s stödpolitik

4.7.1. Åsikterna om erfarenheterna av EU:s stödpolitik,
framför allt Tacis, var delade. Somliga var mycket kritiska, i
synnerhet när det gällde de byråkratiska insatserna, framför
allt i projektens inledningsskede. Man önskade bland annat

(1) En utförlig presentation av det organiserade civila samhället bör
göras som förberedelse inför konferensen den 6 februari 2004.
(2) Vid tiden för studieresan pågick uppenbart repressiva åtgärder
mot de icke-statliga centralorganisationerna i Vitryssland, vilka
tjänade som resurscentrum för andra organisationer på landsbygden.

Tillgång till inre marknaden, reformer

Kommittén ser positivt på kommissionens förslag om ett
tätare ekonomiskt samarbete och på ansträngningarna att
skapa ett likvärdigt utgångsläge för samtliga grannländer. Även
strategin att via årliga handlingsplaner snabbt nå konkreta
resultat välkomnas. Detta har dock inte så mycket med
gemensamma europeiska värderingar och en genuin tillnärmning till EU:s samhällsmodell att göra. Av de pågående
anslutningsförhandlingarna borde man i stället ha dragit den
slutsatsen att det i en integrationspolitik även måste ingå en
social och demokratisk dimension. Mycket talar för att det
behövs framsynthet när man handskas med villkorsprincipen.
Medan utsikterna till en tillgång till inre marknaden å ena
sidan får begränsade följder för interna reformer, kan det å
andra sidan vara fullkomligt motiverat att inte helt ställa in
insatserna om villkoren inte uppfylls, utan i stället stödja de
reformkrafter som finns.

5.2.
4.7.
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Ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde

5.2.1. Det alternativ som nämns i meddelandet och som
går ut på att skapa ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde
liknande det nuvarande EES-området är inte någon lämplig
modell för EU:s grannlandspolitik. Karaktäristiskt för EES är
det totala anammandet av inre marknadens regler samt
kapaciteten att kontrollera efterlevnaden av dem i förening
med ett ytterst begränsa inflytande på det politiska beslutsfattandet inom EU. De nuvarande EES-länderna har konkurrenskraftiga ekonomiska system och stabila politiska och sociala
system, och de har själva valt att inte ansluta sig. För
grannländerna i öst är EES-alternativet endast en illusion. Om
de kunde uppfylla EES-villkoren skulle de också kunna bli
goda EU-medlemmar. Om de inte uppfyller villkoren blir
tillgång till inre marknaden antingen något ensidigt, eller också
riskabelt för deras ekonomi, och risken för social dumpning
och konkurrenssnedvridning blir stor.
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5.2.2. För samtliga tre länder gäller att deras produktionsstruktur och handelsförutsättningar inte tillåter en ensidig
inriktning på EU-marknaden. När det gäller vissa produkter,
till exempel jordbruksprodukter eller energi, är Ryssland en
oumbärlig handelspartner. De är således i praktiken tvungna
att agera på två håll samtidigt och att själva hitta en balans
mellan sina olika handelspartner. Det är i dagsläget oklart
huruvida bildandet av ett gemensamt ekonomiskt samarbetsområde bestående av Ryssland, Ukraina, Vitryssland och
Kazakstan genom Jaltaöverenskommelsen av den 19 september 2003 principiellt skulle kunna gå stick i stäv mot en EUtillnärmning.
5.3.

Medlemskap: Ja eller nej?

Det har felaktigt påståtts att man skulle kunna undvika
frågan om ett EU-medlemskap. Varje försök till definition
av grannrelationer där denna fråga inte ingår har verkat
provocerande snarare än bidragit till att bringa klarhet i
problematiken. Det vore bättre om man öppet kunde handskas
med denna fråga. Även om EU först måste ta itu med den
nu aktuella utvidgningen måste detta dock fortfarande vara
förenligt med förpliktelsen att i princip alltid hålla dörren
öppen (se punkt 3.3). Härigenom stärks dessa länders roll i
den europeiska integrationen, och detta är en viktig impuls till
reformer. Utvecklingen under de närmaste åren kommer att
bli avgörande för denna principiellt viktiga fråga.
5.4.

Den östliga dimensionen

I debatten om en politik för relationerna mellan EU och dess
grannländer har Polen profilerat sig med en ny syn på EU:s
utrikespolitik. Polens förslag till en ”östlig dimension” omfattar
länderna Vitryssland, Ukraina och Ryssland och innebär
framför allt en intensivare behandling av de problem som
kommer att uppstå i samband med den nya gränsdragningen
samt en starkare koppling och tillnärmning till dessa stater. I
detta hänseende innebär begreppet ”östlig dimension” en
uppmaning till EU att i sin utrikespolitik lägga större vikt vid
dessa aspekter i framtiden. Trots att dessa länder befinner sig i
liknande utgångsläge är det mycket som talar för att förbindelserna med dem ändå bör utformas individuellt.
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6.1.2. EESK välkomnar planerna, såväl från Ukrainas som
EU:s sida, att snarast utarbeta en handlingsplan för 2004, och
förordar öppenhet och samråd med det civila samhällets
organisationer i Ukraina. EESK stöder Europaparlamentets
rekommendation att förbindelserna med Ukraina bör tillskrivas ökad betydelse. Detta bör inbegripa förberedelser för tätare
handelsförbindelser och försök med en viseringsfri gränstrafik
mellan det utvidgade EU och Ukraina.
6.1.3. För att skynda på transformationsprocessen bör EU
överta de delar i Phare-programmet som kan appliceras på
Ukraina.
Ett område som också bör uppmärksammas speciellt är
euroregionen Karpaterna (västra Ukraina). Dessutom bör det
gränsöverskridande regionala samarbetet stärkas via gemenskapsinitiativet Interreg.

6.2.

Rekommendationer för Moldavien

6.2.1. En lösning på Transnistrienkonflikten, som i praktiken inneburit en delning av landet, är till syvende och sist
en förutsättning för ett stort antal ytterligare politiska och
ekonomiska utvecklingsprojekt. EU bör intensifiera sitt engagemang för att nå en lösning på denna konflikt, samt främja en
återförening.
6.2.2. I princip är behovet av politiska och ekonomiska
reformer i Moldavien lika stort och brådskande som i Ukraina.
Korruptionen, som i sin tur beror på fattigdom, kväver här
ofta varje privatekonomiskt initiativ. Trots att Moldavien har
den högsta stödkvoten per invånare förefaller förändringarna
gå alltför långsamt, såväl strukturellt som vad gäller de politiska
grundförutsättningarna.
6.2.3. Mer vikt bör fästas vid stöd till det civila samhällets
organisationer. Dessa organisationer kan ge ett betydelsefullt
bidrag till en lösning på de problem som nämnts i föregående
punkt, i synnerhet för att bekämpa korruptionen.

6. Rekommendationer för de olika länderna
6.3.
6.1.

Rekommendationer för Vitryssland

Rekommendationer för Ukraina

6.1.1. Ukraina är kanske det land som starkast berörs av
EU:s östutvidgning, samtidigt som det är det mest utvecklade
landet bland de östeuropeiska grannländerna. Ukraina kommer
således att kunna påta sig rollen som pådrivande kraft i EU:s
östliga grannområde i takt med att nya framsteg görs för att få
till stånd ett oberoende rättsväsen och en parlamentarisk
demokrati. Genomgripande ekonomiska reformer och en
tillnärmning till EU:s standarder och normer är avgörande för
denna process. De kvarvarande problemen (främst av teknisk
art, enligt kommissionen) som står i vägen för att Ukraina skall
kunna erkännas som en marknadsekonomi och accepteras
som medlem i WTO måste lösas snarast möjligt.

6.3.1. I kommissionens handlingsplan för relationerna med
Vitryssland bör särskild tyngdpunkt läggas vid en fri tillgång
till all form av information och stöd till de oberoende
medierna.
6.3.2. Kommissionen bör snarast möjligt se till att den till
Minsk förlagda ”filialen” till kommissionens ”delegation” i Kiev
(där man i egenskap av ”kontor för tekniskt bistånd” utfört ett
utmärkt arbete under rådande förutsättningar) görs till en
självständig delegation. Det vore värdefullt med mer insatser
på press- och informationsområdet, inte minst inför de
kommande parlaments- och presidentvalen.
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6.3.3. För att kunna stödja demokratiska strukturer och det
civila samhällets organisationer krävs det sakkunskap och
kontakter i landet. Särskilt i Vitryssland gäller att initiativ inom
ramen för Tacis-projekt med denna målsättning inte kan
inledas utan att man först har haft möten med berörda parter.
EU:s begränsade förbindelser med Vitryssland är orsaken till
de stora bristerna i kommunikation och ömsesidig förståelse.

6.3.4. EESK välkomnar den striktare inställningen till brott
mot de mänskliga rättigheterna i Vitryssland, både från EU:s
sida inom ramen för de allmänna tullförmånerna, och från
ILO:s sida genom att inleda ett förfarande (mission of inquiry).

—

Åtgärder för att främja utvecklingen vad gäller sunda
företagsvillkor och förutsättningar för marknadsekonomiska reformer, samt förmånliga handelsförbindelser och
instrument för att stimulera och skydda investeringar.

—

Humana regler för att underlätta fri rörlighet för personer
vid EU:s nya yttre gränser för att så lite som möjligt
försvåra kontakterna mellan ”de nya grannarna” och EU:s
nya medlemsstater. Man måste absolut förhindra att nya
murar byggs upp (1).

—

Förstärkt gränsöverskridande samarbete för att bekämpa
människohandel och internationell kriminalitet.

—

Korruptionsbekämpning – inte minst med tanke på att
korruptionen utgör ett allvarligt hinder för utländska
direktinvesteringar. Stöd från oberoende organisationer i
det civila samhället är en absolut förutsättning för att
man skall lyckas här.

—

Tillfälliga lösningar på problemet med illegala invandrare
från dessa länder som uppehåller sig i EU (2).

—

Gemensamma strategier för att bekämpa infektionssjukdomar (HIV, tuberkulos etc.).

—

Miljöpolitiska samarbetsprojekt.

—

Projekt för att främja utbytesverksamhet på områdena
kultur, vetenskap och utbildningspolitik. Dessutom bör
vissa EU-byråer göras tillgängliga för intresserade grannländer (3).

—

En förbättrad EU-informationspolitik, genom inrättande
av Euroinfo-centrum och stärkt stöd till verksamheten
inom de fria medierna, eventuellt via utbytesprogram för
journalister.

—

Även informationen om länderna inom EU bör intensifieras.

—

Inrättande av gränsöverskridande samarbetsprogram mellan anslutningsländerna och ”de nya grannländerna”,
särskilt på utbildningsområdet samt med avseende på
ekonomiska frågor och det civila samhället.

7. Allmänna rekommendationer

7.1.

Rekommendationer till kommissionen, rådet och Europaparlamentet

7.1.1. EESK ser positivt på att kommissionen i juli 2003
bekräftade att man har för avsikt att stärka de politiska och
ekonomiska förbindelserna med det utvidgade EU:s grannländer i öster och söder, och att förnyade insatser skall göras för
att öka samarbetet inte bara på det ekonomiska området, utan
även när det gäller inrikespolitik och rättslig konvergens. Då
det gäller att underlätta tillgången till EU:s inre marknad
rekommenderar EESK en offensiv strategi som skall stöttas av
en anpassning av de tekniska normerna och en integration av
transport-, energi- och telekommunikationsnäten, samtidigt
som dessa länder ges stöd så att de kan anpassa sig till de
rättsligt-administrativa förutsättningarna för företagsverksamhet, t.ex. immateriell äganderätt, upphovsrättsregler och stärkt
kompetens inom offentlig förvaltning.

7.1.2. Förslagen till hur dessa målsättningar skall genomföras i kommissionens inre organisation är inte särskilt övertygande. Ett samarbete mellan generaldirektoraten är visserligen
bra, men endast om den politiska behörigheten och handlingsförmågan är tillräckligt stark och klart och tydligt definierad.
Begreppet ”Wider Europe” kan omfatta såväl afrikanska som
europeiska stater. EESK rekommenderar att man gör åtskillnad
mellan de två områdena ”de östliga grannländerna” och ”södra
Medelhavsområdet”, så att man bättre kan ta till vara ländernas
speciella karaktär, inte minst i enlighet med de mål som redan
lagts fast i EU:s Medelhavsstrategi.

7.1.3. EESK anser att prioritet bör ges åt konkreta projekt
på följande arbetsområden:
—

Stödet bör fokuseras till oberoende organisationer inom
det civila samhället och den civila dialogen. Arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen bör stärkas, inte
minst på företagsnivå.
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(1) Exempelvis med hjälp av ett permanent visum med eller utan
symbolisk avgift, något som erfarenheterna från den finsk-ryska
gränsordningen visar mycket väl är förenligt med Schengengränserna. För gränstrafiken mellan Polen och Ukraina, Ungern och
Ukraina samt Kaliningrad har man nyligen infört avgiftsfritt
visum. Det finns även ett förslag från kommissionen om den
småskaliga gränstrafiken som utgör ett steg i rätt riktning.
(2) Nyligen undertecknades ett avtal mellan Ukraina och Portugal
om tidsbegränsat uppehållstillstånd för ukrainska arbetstagare.
Portugal och Grekland har för närvarande bilaterala avtal med
Ukraina om invandringskvoter.
(3) Europeiska stiftelsen för yrkesutbildning, belägen i Turin, har ända
sedan den grundades i mitten på 1990-talet stått öppen även för
dessa tre länder.
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7.1.4. Från 2007 ställer kommissionen i utsikt ett nytt
finansieringsinstrument för grannlandspolitiken. I samband
med detta måste de nuvarande rutinerna i Tacis-programmet
ses över. Rutinerna är alldeles för byråkratiska och inte
anpassade till de verkliga behoven i de berörda länderna. EESK
föreslår dels att man främjar särskilda projekt (infrastruktur,
miljö, utbildning), dels att man bygger upp oberoende organisationer i det civila samhället och stärker deras samarbete med
partner i EU. Samarbetsprojekten bör särskilt fokusera på
utveckling av företagaranda och innovation, öppenhet inom
näringslivet, kamp mot korruption, främjande av dialog mellan
arbetsmarknadens parter, kamp mot alla former av diskriminering samt på jämställdhet, stärkning av lokala myndigheter,
miljöskydd, skydd av kulturarvet och främjande av kulturell
mångfald.
7.1.5. EESK rekommenderar att man kopplar samman de
nationella handlingsplanerna och projekten för grannlandspolitiken och låter dem ingå i den årliga översynen av handlingsplanerna. Finansiellt stöd skulle därvid kunna kopplas till ett
medellångsiktigt reformprogram. Årliga framstegsrapporter
skulle ge stärkt insyn och resultatkontroll. Dessa rapporter bör
även utgöra grunden för samråd i dessa länder, och inte bara i
olika berörda organ och gemensamma kommittéer med EU.
Sådana insatser förutsätter dock att det har byggts upp
ett ömsesidigt förtroende och att målen för förbindelserna
grannländer emellan inte fastställs ensidigt av EU.

7.2.
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7.2.4. Att bygga upp tätare kontakter mellan EESK och det
civila samhällets organisationer i de östliga grannländerna
utgör ett arbete på lång sikt, som kommer att få ett viktigt
tillskott i form av de nya medlemsstaterna och de erfarenheter
och kontakter som de tar med sig in i en EU-omfattande
strategi. En lämplig upptakt vore ett EESK-seminarium, med
konferensen med anslutningsländerna som förebild, med representanter även från Ryssland, för att ge ytterligare impulser
till hur förbindelserna till EU bör utformas. Seminariet bör om
möjligt hållas i Bryssel hösten 2004.

7.2.5. EESK och Europaparlamentet bör så långt möjligt
stärka sitt samarbete och främja erfarenhetsutbytet mellan de
enskilda kontaktkommittéerna.

7.2.6. Nästa steg för kommissionen och rådet har i första
hand med de konkreta handlingsplanerna att göra. EESK kan
här komma med ett viktigt bidrag och bör sålunda delta i
processen.

7.2.7. EESK bör som institution för det organiserade civila
samhället i EU uppmana de nationella organisationerna i EU
att utveckla kontakterna med det civila samhället i de berörda
länderna i syfte att stärka den demokratiska och sociala
utvecklingen.

Rekommendationer för EESK:s fortsatta medverkan

7.2.1. Den ”strukturerade dialog” som EESK sedan flera år
har fört med partnerorganisationer i kandidatländerna, enskilda regioner (AVS, Mercosur) eller bilateralt (Kina, Indien) har
gett positiva resultat. I form av sambandskommittéer bör
detta instrument även användas med avseende på de tre
grannländerna i öster. På så sätt skulle man kunna agera
snabbare, och mer långsiktigt förbereda inrättandet av gemensamma rådgivande kommittéer, som i princip kan ske inom
ramen för de nu gällande partnerskaps- och samarbetsavtalen.

7.3.

7.2.2. För att avhjälpa den markanta informationsbristen
bör det särskilt för denna användargrupp bli lättare att få
tillgång till de dokument och andra publikationer från EESK
som tillhandahålls via Internet. Miljö- och konsumentskyddsorganisationer förtjänar särskild uppmärksamhet med tanke
på att de hittills haft små möjligheter att utvecklas fritt.

7.3.2. Ju mer EU:s grannländer kan dra nytta av privata
direktinvesteringar och långfristiga krediter, desto snabbare
kommer de att kunna närma sig EU-genomsnittet. Europeiska
investeringsbankens (EIB) fonder bör därför omedelbart göras
tillgängliga för dessa länder, och de möjligheter som Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling erbjuder (EBRD)
bör stärkas.

7.2.3. Innehållsmässigt bör EESK, förutom att bygga upp
starka organisationer och en effektiv social och civil dialog,
framför allt ägna sig åt frågan hur man skall hantera den
illegala invandringen. Redan i juni 2001 lade EESK fram förslag
i denna fråga (1).

(1) EGT C 260, 17.9.2001, s. 104.

Andra impulser

7.3.1. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE), Europarådet och FN utför ett viktigt arbete i de
aktuella länderna. EU bör samordna sina insatser med dessa
organisationer.

7.3.3. EU bör bli en starkare motvikt till Internationella
valutafondens (IMF) och Världsbankens politik genom att visa
på vägar mot socialpolitiskt balanserade reformer, framför allt
genom att stödja reformer i socialförsäkringssystemen. I
gengäld bör Världsbanken och IMF påta sig lika mycket ansvar
för att stärka arbetsmarknadens parter och det civila samhällets
organisationer. Detta bör ske i nära samarbete med EESK,
övriga EU-institutioner och Internationella arbetsorganisationen (ILO).
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8. Rysslands roll

8.1.
Framtiden för Vitryssland, Ukraina och Moldavien
bestäms i hög grad av deras relationer till Ryssland. Av denna
anledning – men också med tanke på Rysslands betydelse –
bör EU intressera sig för ett närmare samarbete med Ryssland
och vidareutveckla sina förbindelser med detta land. EESK bör
ta hänsyn till detta i sin verksamhet och stärka sina kontakter
med olika organisationer i Ryssland.

C 80/155

8.2.
Med utgångspunkt i de reviderade partnerskaps- och
samarbetsavtalen och den gemensamma strategin för EU,
EU:s medlemsstater och Ryssland bör EESK förtydliga sina
ståndpunkter i ett särskilt yttrande. Vid sidan av målet att
främja samarbete mellan de civila samhällena och åstadkomma
en djupare förståelse länderna emellan, bör man även stödja
den demokratiska utvecklingen och reformprocesserna i Ryssland, t.ex. när det gäller integrationen i WTO. Det seminarium
under hösten 2004 som föreslås under punkt 7.2.4 förutsätter
givetvis Rysslands medverkan och skulle kunna tjäna som
upptakt. Ett rundabordssamtal liknande det som förts med
Indien kunde vara en plattform för vidare framsteg och stärkta
förbindelser mellan EU och Ryssland.

Bryssel den 11 december 2003.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till rådets förordning
om förlängning till och med den 31 december 2005 av tillämpningen av rådets förordning (EG)
nr 2501/2001 om tillämpning av en ordning med allmänna tullförmåner under tiden 1 januari
2002–31 december 2004 och om ändring av denna förordning”
(KOM(2003) 634 slutlig – 2003/0259 (ACC))
(2004/C 80/35)
Den 13 november 2003 beslutade rådet att i enlighet med artikel 262 i EG-fördraget rådfråga Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.
Ekonomiska och sociala kommittén beslutade att utse Antonello Pezzini till huvudföredragande för
yttrandet.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 78 röster för och 2 nedlagda
röster.

1. Inledning
1.1.
Under loppet av de senaste årtiondena har EU kontinuerligt modifierat och aktualiserat sin politik när det gäller
handelsförmåner som beviljas utvecklingsländer, i ljuset av
ändrade omständigheter. Den senaste större översynen av det
allmänna tullpreferenssystemet trädde i kraft den 1 januari
1995 och avsåg en tioårsperiod räknat från detta datum.
Systemet löper således ut den 31 december 2004, vilket kräver
fortsatt översyn.
1.2.
Ursprungligen planerade kommissionen att publicera
ett dokument i september 2003 med presentation av förslag
till det nya system som skall träda i kraft den 1 januari 2005.
Senare beslutade man att skjuta upp införandet av det nya
systemet ett år och lägga fram ett förslag till en tillfällig
konstruktion under mellanperioden. Dagens riktlinjer skulle
fortsätta att gälla med vissa mindre, främst tekniska, justeringar. Tioårsperioden för det nya systemet väntas nu börja den
1 januari 2006.
1.2.1. Beslutet att skjuta upp införandet av grundläggande
ändringar i systemet har bland annat motiverats med en
önskan att invänta resultaten från WTO-förhandlingarnas
Doha-runda och att inte föregripa dessa. Ytterligare en faktor
var det klagomål på EU som Indien tagit upp vid WTO.
Klagomålet avsåg visserligen endast ”läkemedelshanteringen”,
men om det skulle vinna gehör skulle det få återverkningar på
alla särskilda stimulansmodeller.

Man föreslår därför att gradering inte skall tillämpas på
förmånsländer vars import till gemenskapen under minst ett
av referensåren utgör mindre än 1 % av den totala importen till
gemenskapen av de produkter som omfattas av gemenskapens
ordning med allmänna tullförmåner. De tullförmåner som
dragits in i enlighet med kolumn D i bilaga I i förordning (EEG)
nr 2658/87 skall också återinföras.
2.1.1. Kommissionen föreslår också att man skall avstå från
att varje år publicera ett yttrande i EU:s officiella tidning om
kommande års gradering, med motivet att det skapar osäkerhet
och förvirring.
2.2.
Den andra förändringen berör de särskilda stimulansmekanismerna för skydd av arbetstagarnas rättigheter. Enligt
kommissionen behöver dessa förstärkas som en uppmuntran
att successivt anta de normer som fastställs i ILO:s deklaration.
Man föreslår att artikel 14.2 skall formuleras om enligt
följande:
”2. Den särskilda stimulansordningen till skydd för arbetstagares rättigheter får beviljas ett land
a)

vars nationella lagstiftning införlivar huvudparten av de
normer som fastställs i ILO-konventionerna nr 29 och
105 rörande avskaffande av tvångsarbete, nr 87 och 98
rörande föreningsfrihet och kollektiv förhandlingsrätt,
nr 100 och 111 rörande icke-diskriminering i fråga om
anställning och yrkesutövning, samt nr 138 och 182
rörande avskaffande av barnarbete, och som faktiskt
tillämpar denna lagstiftning, eller

b)

som i betydande omfattning gradvis har påbörjat införlivandet och tillämpningen av det viktigaste i dessa
normer.”

2. Kommissionens förslag
2.1.
Kommissionens förslag avseende mellanperioden medför två förändringar i dagens system, samtidigt som överensstämmelsen med 1994 års riktlinjer bibehålls. Den viktigaste
ändring som föreslås rör den årliga anpassningen av utbudet
genom gradering. Gradering har funnits sedan 1996 men har
tidigare inte tillämpats på årsbasis. Kommissionen menar att
det är önskvärt att koncentrera graderingsmekanismen på de
större förmånsnationerna, och utesluta de minsta, för att
undvika negativa effekter på länder med liten preferenshandel.

2.3.
Utvärderingen av modellerna för läkemedelssektorn,
som ursprungligen planerades till 2004, har skjutits upp till
det löpande förfarandets nya slutår (2005).
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3. Kommentarer
3.1.
EESK accepterar logiken bakom kommissionens beslut
att skjuta upp införandet av ett nytt slutgiltigt tullpreferenssystem och att förlänga gällande system åtminstone till den
31 december 2005.
3.2.
Det är positivt att graderingsförfarandet inte skall gälla
länder med export till gemenskapen som understiger 1 % av
gemenskapens sammanlagda import av produkter som täcks
av preferenssystemet. Detta innebär en återgång till grundprinciperna för graderingen i enlighet med riktlinjerna från 1994.
Det är glädjande att denna nya mekanism inte föregriper
frågan om huruvida det kommer att bli nödvändigt med nya
ändringar inom ramen för den nya ordningen med allmänna
tullförmåner, som nu beräknas träda i kraft år 2006.
3.2.1. Kommittén inser också att det inte finns någon
anledning att fortsätta publicera ett yttrande om nästa årliga
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gradering i EU:s officiella tidning om det inte fyller någon
funktion.
3.3.
EESK välkomnar kommissionens avsikt att förstärka
de särskilda stimulansmekanismerna för skydd av arbetstagares
rättigheter, och ställer sig bakom denna förändring.
3.4.
Vi noterar att utvärderingen av specialbestämmelserna
för läkemedel skall skjutas upp till det löpande systemets nya
slutår, och godtar logiken i detta förslag.
3.5.
EESK förväntar sig att tullpreferenssystemets stimulansfunktion i framtiden kommer att utnyttjas och utvidgas på
ett effektivare sätt inom miljö-, konsument-, klimat- och
djurskyddet.
3.6.
Kommittén håller för närvarande på att utarbeta ett
förberedande yttrande i tullpreferensfrågan på begäran av
kommissionären Pascal Lamy. Vi kommer där att ta upp de
frågor som följer av att ett nytt, slutgiltigt system införs.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets roll i
EU:s nya strategi för västra Balkanområdet”
(2004/C 80/36)
I samband med verksamheten under det italienska rådsordförandeskapet bad Italiens ständige representant
vid Europeiska unionen i ett brev av den 8 april 2003 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att
utarbeta ett yttrande om ”Det civila samhällets roll i EU:s nya strategi för västra Balkanområdet”.
Facksektionen för yttre förbindelser, som svarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande
den 21 november 2003. Föredragande var Roberto Confalonieri.
Vid sin 404:e plenarsession den 10 och 11 december 2003 (sammanträdet den 10 december) antog
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 110 röster för och 1 nedlagd röst.

1. Bakgrund

1.1.
Bakgrunden till detta dokument är ”Begäran från det
italienska ordförandeskapet om förberedande yttranden”, och
särskilt framställningen om ett förberedande yttrande om det
civila samhällets roll i EU:s nya strategi för västra Balkanområdet. Syftet är att fastställa på vilket sätt det civila samhället
kan bidra till att genomföra Thessalonikiagendan i de olika
länderna i området och i EU (1).

1.2.
I sammanhanget hänvisas till kommissionens meddelande av den 21 maj 2003 med titeln Västra Balkan och den
europeiska integrationen (2), och här framhålls också EESK:s
oavlåtliga strävan till stöd för inrättandet och uppbyggnaden
av sammanslutningar och representativa organ för det civila
samhället och icke-statliga organisationer som nyckelfaktorer
för utvecklingen av demokratin (3) på regional, nationell och
europeisk nivå.

ta och viktiga mål om sociala framsteg för Balkanområdet och
för hela EU förverkligas i samband med de fem ländernas
komplicerade och inrutade väg mot sammanhållning och
integration i EU (4).

2.2.
I Thessalonikiagendan (5) anges de viktigaste områdena
där regeringarna måste sätta in särskilda insatser: stöd till
uppbyggnaden av demokratiska institutioner, den ekonomiska
utvecklingen, kampen mot organiserad brottslighet och korruption, regional integration och politiskt samarbete, såväl
inom regionen som gentemot EU.

2.3.
I Europeiska kommissionens förslag, som lades fram
och ratificerades vid toppmötet i Thessaloniki (6), redogörs för
strategin för att stärka associerings- och stabiliseringsprocessen
och för vägen mot föranslutningsavtalen med Balkanländerna
via mekanismer som visat sig verkningsfulla i de övriga
kandidatländerna. Den politiska nyheten från Thessaloniki
består i att man stärker samarbetsprogrammet genom att
upprätta partnerskap för den europeiska integrationen (7).

2. Inledning

2.1.
Det organiserade civila samhällets roll inom den nya
strategin för västra Balkanområdet är att säkerställa att konkre-

(1) Länderna i västra Balkanområdet är: Albanien, Bosnien och
Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien,
Serbien och Montenegro. I området ingår även Kosovo-regionen.
(2) Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet
– KOM(2003) 285 slutlig.
(3) Vad gäller Central- och Sydosteuropa, se EESK:s yttrande ”Utvidgningens ekonomiska och sociala konsekvenser för kandidatländerna”, EUT C 85, 8.4.2003, s. 65 och EESK:s yttrande ”Att främja
medverkan av det civila samhällets organisationer i sydöstra
Europa – tidigare erfarenheter och framtida utmaningar” CESE
162/2003, EUT C 208, 3.9.2003, s. 82.

(4) Vad beträffar begreppet sociala framsteg i Köpenhamnsdeklarationen, se åtagande nr 1-4. C. Turi, ”Comunità internazionale e
sviluppo sociale: tendenze recenti”; (Det intenationella samhället
och den sociala utvecklingen: nya tendenser). i ”La Comunità
internazionale” (Det internationella samhället), kvartalsutgåva
från SIOI (Società italiana per l’organizzazione internazionale)
(Italienska förbundet för internationell organisation), vol. LVI,
nr 1, 2001, s. 53-74, Editoriale scientifica, Neapel, 2001.
(5) Thessalonikiagendan för västra Balkan: i riktning mot en europeisk
integration., rådet (allmänna frågor och yttre förbindelser), 16 juni
2003.
(6) Förklaringen från toppmötet EU/Västra Balkan i Thessaloniki, GD
Yttre förbindelser, 21 juni 2003.
(7) Man kan konstatera att stödpolitiken för Balkan fokuseras på
sammanhållningsmålen och går längre än strategin för återuppbyggnad, vilket anges i dokumentet från det grekiska ordförandeskapet, Arbetsdokument: Det grekiska ordförandeskapets prioriteringar för västra Balkan, januari 2003.
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2.4.
Inom denna nya ram för kontakter och samarbete
mellan EU och västra Balkan har också det organiserade civila
samhället en roll:

förståelse utgör den nödvändiga grunden för realistiska insatsstrategier som tar hänsyn till de olika aktörernas verkliga
behov (2).

—

Modernisering av lagar och institutioner till förmån för
deltagardemokratin, den sociala och civila dialogen och
bättre styresformer.

—

Stabilisering och upprättande av sunda och moderna
socioekonomiska och produktionsmässiga förhållanden.

—

Skapande av nya sociokulturella perspektiv, spridning
och befästande av en fullt genomförd rättsordning,
befrämjande av samlevnaden medborgarna emellan och
den interkulturella dialogen, den politiska pluralismen
och insikten att Europa också består av Balkanländerna.

2.8.
När det gäller situationen i sydöstra Europa uppstår två
för EU mycket viktiga frågor: Hur skall man fastställa enhetliga
referensramar för uppbyggnaden av välfärdsstaten och styresformerna på grundval av gemensamma värden i Europas
länder? Hur skall man främja principer och värden som befästs
i Europa i samband med den utmaning som utvidgningen
innebär och de risker som globaliseringen medför för de
ekonomiska systemen och produktionssystemen, för arbetsmarknaden och därmed för livskvaliteten i EU-länderna,
kandidatländerna och de regioner som gränsar till EU (3)?

2.5.
Thessalonikiagendan visar att EU har tagit lärdom av
erfarenheterna från länderna i Central- och Östeuropa och
tänker dra nytta av några av dessa viktiga kunskaper. Stora
framsteg kan göras vad gäller att införa demokratiska system
och marknadsekonomi, men en demokratisk styresform är i
sig ingen garant för demokratin. För detta behövs i stället ett
komplext nätverk av institutioner och formella och informella
förfaranden. Många demokratiska institutioner i de länder som
det handlar om här är alltjämt i sin linda och ger uttryck för
tendenser som kan anses antidemokratiska, t.ex. centralisering
av information och beslutsprocesser. Allt detta accentuerar
vikten av samarbete för att bygga upp demokratin, öka
medvetenheten om de sociala problemen och genomföra
sociala och ekonomiska initiativ i de lokala samhällena (1).

2.6.
Härmed vill vi säga att vi inte bara ämnar koncentrera
oss på kritiska faktorer och risker som kan leda till pessimism
och defaitism. Vi vill i stället kritiskt granska de möjligheter
som står till buds och de starka sidor som måste lyftas fram
för att stärka det organiserade civilsamhällets roll i västra
Balkanområdet.

2.7.
Närmare bestämt har EESK på grundval av resultaten
från Phare-projektet 2002/2003, ”Att främja den sociala
dialogens kultur och praktik och delaktighet för det civila
samhället och anknutna nätverk i sydöstra Europa,” som
sponsrats av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, upprättat
en resultattavla över ”möjligheter, begränsningar och framtidsutsikter” i den sociala dialogen i länderna i Sydosteuropa. Detta
projekt visar framför allt att en direkt dialog och ömsesidig

(1) La realtà della cooperazione (Villkoren för samarbete), 1997/
1998. L’aiuto allo sviluppo nel rapporto annuale delle ONG
internazionali. (Utvecklingsstöd i årsrapporten från de internationella icke-statliga organisationerna) Avsnittet om västerlandets
stöd till de f.d. kommunistiska länderna i Central- och Östeuropa,
s. 212–220. Utgivet av Movimondo e Manitese, Rosemberg e
Sellier, Turin, 1998.

2.9.
I dokumentet berörs inledningsvis tre makroaspekter
av det organiserade civilsamhällets roll, nämligen dess politiskinstitutionella, ekonomiska och kulturella betydelse med hänsyn till alla dess olika komponenter, och belyses några sidor
av det som kännetecknar det organiserade civila samhället i
dag i länderna i västra Balkanområdet. Längre fram behandlas
Thessalonikiagendan utifrån det civila samhällets roll. Slutligen
tar vi upp hur det organiserade civilsamhället skall kunna
stärkas, ur regional, nationell och europeisk synvinkel.

3. Makroaspekterna av det organiserade civila samhällets roll
3.1.
Som en komplex och samtidigt heterogen enhet är
det organiserade civila samhällets roll i det aktuella skedet
grundläggande för stabiliserings- och associeringsprocessen
och för den nya Thessalonikiagendan som berör såväl länderna
i västra Balkan som i EU.
3.2.
Att det organiserade civila samhället spelar en aktiv
roll är en förutsättning för att programmen för utveckling,
sammanhållning och integration i EU skall få en konkret
betydelse för programmens verkliga slutanvändare, nämligen
medborgarna som är, vill vara och kommer att vilja vara
européer.
(2) Il Dossier comparativo, (Resultattavla), utförd av D. Marinkovic.
Finns att tillgå hos Europeiska yrkesubildningsstiftelsen. Vid
projektets slut godkändes slutsatser och rekommendationer av
arbetsmarknadsparterna i Västeuropa den 3–5 mars 2003 i
Zagreb.
(3) Det rör sig om mycket komplicerade problem, också vad gäller
EU:s ramlagstiftning. Ett av de viktigaste stegen i EU:s integrationsprocess var antagandet av Stadgan om grundläggande rättigheter
i Europeiska unionen. Dokumentets betydelse ligger i dess målsättning: att på ett klart och entydigt sätt befästa ”de europeiska
medborgarnas” politiska, medborgerliga, ekonomiska och sociala
rättigheter. En jämförande analys mellan detta dokument och
Europeiska sociala stadgan och Europarådets stadga om social
trygghet återfinns i ”I diritti socioeconomici dei cittadini nell’Europa del XXI secolo” (De europeiska medborgarnas socioekonomiska
rättigheter i det 20:e århundradet), av S. Bertozzzi, i ”La Comunità
internazionale” (Det internationella samhället), vol. LVII, nr 2,
2002, en kvartalsutgåva från SIOI (Società italiana per l’organizzazione internazionale) (Italienska förbundet för internationell organisation), Editoriale Scientifica, Neapel, s. 233–244.
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3.3.
Om de internationella programmen skall bli meningsfulla för medborgarna måste engagemanget från regeringarna
och de statliga institutionerna vara genuint, medvetet och
präglat av full insyn. Utvecklingen av en deltagardemokrati
och en social och ekonomisk struktur är inte bara ett tekniskt
utan framför allt ett politiskt problem.
3.4.
Betydelsen av en aktiv roll för det organiserade civila
samhället kan sammanfattas i följande termer:
—

Socio-politiskt och institutionellt, eftersom det organiserade civilsamhället är ett absolut villkor för uppbyggnaden av en social och civil dialog och av deltagardemokrati.

—

Ekonomiskt-socialt, eftersom det organiserade civila samhället är en grundläggande variabel för ekonomisk tillväxt
i harmoni med den mänskliga utvecklingen i lokalsamhällena.

—

Socio-kulturellt, eftersom det organiserade civila samhället är en katalysator och en grogrund för nya kulturella
initiativ och andra insatser som är öppna för pluralism i
alla sina sociala uttrycksformer och som ansluter sig till
EU:s principer och principerna för det internationella
samarbetet, nämligen den civila dialogen, respekten för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,
strävan efter fred och ökad demokrati samt hållbar
utveckling.

3.5.
Civilsamhället kommer till uttryck i alla dessa makroaspekter och betraktas därför som en helhet bestående av
skilda komponenter. Det organiserade civila samhället skall ses
som en heterogen samling bestående av följande grupper (1):
—

Arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

—

Representativa organisationer för andra ekonomiska och
sociala intressen, som bransch-, företagar-, näringslivsoch yrkesorganisationer samt organisationer inom tjänstesektorn.

—

Icke-statliga organisationer som samlar människor kring
gemensamma intressen, som miljö- och välgörenhetseller solidaritetsorganisationer, konsument- och människorättsorganisationer samt kultur- och utbildnings- och
yrkesutbildningsorganisationer.

—

Så kallade gräsrotsorganisationer, dvs. sådana som strider
för jämlikhets-, ungdoms-, familje- och äldrefrågor, och
alla övriga organisationer som gör det möjligt för medborgarna att delta i samhällslivet på lokal nivå.

—

Religiösa sammanslutningar.

(1) En sammanfattning av kriterierna för organisationerna i det civila
samhället och som rekommenderats berörda myndigheter av
EESK återfinns i yttrandet i EUT C 208, 3.9.2003, s. 82.
Definitionerna i detta yttrande överensstämmer också med dem
som antagits av Förenta nationernas utvecklingsprogram och
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen.
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3.6.
Det organiserade civila samhället omfattar praktiskt
taget allt som befinner sig mellan den enskilde individen och
staten. Den sociala och kulturella identiteten hos varje enskild
del av det civila samhället är förbunden med dess verksamhet,
men detta innebär ingen förenkling vad gäller faktiska roller
och ansvar.

3.7.
En bred vision av den sociala dialogen kan också
omfatta alla dessa komponenter, vilket ger den sociala dialogen
en pluralistisk och multilateral innebörd. I verkligheten inskränker sig den sociala dialogen i de länder som detta yttrande
behandlar till en dialog – som för övrigt inte alltid erkänns –
mellan regeringsmyndigheter och arbetsmarknadsorganisationer, dvs. fackföreningar och arbetsgivarorganisationer.

3.8.
Redan på denna nivå inom den sociala dialogen och
trepartssamrådet uppstår frågan hur oberoende arbetsmarknadens parter och näringslivet i själva verket är i förhållande
till regeringar och offentliga förvaltningar eller ekonomiska
intressen som är oförenliga med den sociala dialogens mål.

3.9.
Inom den heterogena grupp som de fem länderna i
västra Balkanområdet utgör är det inom fackföreningarna som
den sociala dialogen har sin starkaste tradition, framför allt
men inte enbart i förhållande till regeringsmyndigheter och
stora statliga bolag. Arbetsgivarorganisationerna däremot är
helt nya aktörer på den socioekonomiska arenan och företräder
främst små och medelstora företag. Industri- och handelskamrarna, där sådana finns och är aktiva, fungerar som arbetsgivarorganisationer, men sysslar främst med juridiska och institutionella frågor rörande verkligt oberoende, självbestämmande
och företrädande av intressen (2). De ekonomiska och sociala
råden i västra Balkan är också en ny företeelse. De inrättades
som ett resultat av stabilitetspakten och stabiliserings- och
associeringsprocessen och ligger i linje med ILO:s riktlinjer (3).

3.10. Vad gäller de delar av det organiserade civila samhället
som står vid sidan av arbets- och näringslivet är situationen i
västra Balkan tämligen komplicerad och svåranalyserad. Det
rör sig om ett vittförgrenat civilt samhälle som är resultatet av
ett tioårigt internationellt samarbete till förmån för mänskliga
rättigheter och de mest eftersatta sociala grupperna, samt
parallella tekniska insatser till stöd för det civila samhället och
lokalsamhällena (otaliga insatser för kapacitetsuppbyggnad,
ökad delaktighet, insyn, ansvarsfördelning, utbildning på området för hållbarhet etc.).

(2) D. Marinkovic, ”Social dialogue in Southeast European countries”,
Collection/texbook for Trade Union education, publicerad på
Internet av Dragan Djuric, juni 2003, s. 15-18.
(3) En resultattavla över den sociala dialogen i olika länder återfinns i
en studie som offentliggjorts av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Belgrad, juli 2002.
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3.11. Denna del av det civila samhället sammanfaller till
stor del med arbetet inom de icke-statliga organisationer som
är verksamma på det lokala planet. Det skall emellertid påpekas
att dessa oberoende organisationer inte kan betraktas som
resultatet av lokala sociala rörelser, och de utgår heller inte
från en lokal kapacitet som definierar de lokala behoven och
självständigt utformar lösningar på dessa behov. Många ickestatliga organisationer fungerar som tillhandahållare av sociala
tjänster, men är till stor del beroende av stora internationella
bidragsgivare (de internationella finansinstituten, FN:s olika
organ och de stora internationella icke-statliga organisationerna som är en utlöpare av dessa), och kan också skapa inbördes
konkurrens på den privata välfärdsmarknaden. Det rör sig i
själva verket om ett självuppehållande system för tillhandahållande av tjänster på platsen (1).
3.12. Den verkliga utmaningen för lokalsamhällena består
alltså i att till oberoende sociala institutioner och organisationer överföra den kompetens och kapacitet på tjänsteområdet
som de icke-statliga organisationer besitter som är aktiva inom
olika områden, för att på så sätt skapa och befästa ett eget
oberoende organiserat civilt samhälle.
3.13. För att kortfattat beskriva den nuvarande situationen
inom det organiserade civila samhället i västra Balkanområdet
måste man gå tillbaka till den övergångsprocess som det har
genomgått: en frigörelse från kommunismen och krigets
efterdyningar. Under denna övergångsperiod tvingas man
bygga upp något som aldrig har funnits och återuppbygga det
som brutalt har raserats av krig, hat och brottslighet.
3.14. Det organiserade civila samhället är det tydligaste
exemplet på allt detta. De fem länderna måste kompensera för
frånvaron av ett oberoende civilt samhälle som är oavhängigt
av staten och de obefintliga politiska, sociala, ekonomiska
och mänskliga rättigheterna under de totalitära regimerna.
Samtidigt medför den ekonomiska övergångsprocessen stora
sociala kostnader och frigörelsen från den etniskt präglade
nationalismen och idén om etnisk tillhörighet har knappt
inletts ute i samhället och i vardagslivet.
3.15. Sammanfattningsvis kan sägas att det för närvarande
finns fyra samverkande faktorer som i dag påverkar situationen
inom det organiserade civilsamhället i västra Balkan och
stärkandet av dess roll i den politiska och sociala demokratiseringsprocessen i området:
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—

Den utveckling som är resultatet av de olika ländernas
intensiva kontakt med EU-politiken (inklusive ILO:s och
de ekonomiska och sociala rådens riktlinjer).

—

De tendenser som härrör från praktiska exempel på
internationellt samarbete och från en självständig förmåga
att förnya och befästa alla de delar av civilsamhället som
inte utgörs av de sociala och ekonomiska aktörerna.

—

Regeringarnas och de statliga institutionernas förmåga att
inte bara reagera på alla dessa olika krav, utan också
att konkret genomföra institutionella, ekonomiska och
sociala reformer som kan lösa problem och som uppfyller
det lokala samhällets förväntningar.

4. Det organiserade civila samhället, demokrati, institutionell utveckling

4.1.
Definitionen av sociala styresformer kan avse alla
former för det civila samhällets deltagande i de beslutsprocesser
som är avgörande för ett lands utveckling (2).

4.2.
Betydelsen och effekten av den sociala delaktigheten i
de politiska beslutsprocesserna beror inte bara på förekomsten
av ett organiserat civilsamhälle som är dynamiskt, tillräckligt
strukturerat och som stöttas av ett lämpligt regelverk som
reglerar befogenheter och insatsområden. De beror också på
följande faktorer:
—

Graden av administrativ och politisk decentralisering på
det lokala planet.

—

Att det råder fred eller snarare inte råder några konflikter.

—

Att regeringar och övriga aktörer inom internationella
partnerskap respekterar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Dessa aktörer kan inom samarbetsprogram vara utländska eller lokala icke-statliga organisationer som verkar på uppdrag från internationella organ och
byråer.

De ekonomiska och sociala aktörernas självständiga förmåga att förnya sig och befästa sin ställning mot bakgrund
av de reformer som de olika länderna företagit i samband
med övergångsprocessen.

4.3.
Med denna sammanfattning vill vi fästa uppmärksamheten på två kritiska faktorer, som har framhållits från flera
håll. Det gäller den nuvarande situationen inom den sociala
dialogen och det sociala deltagandet i länderna i västra
Balkan och möjligheterna till strategiska förbättringar inför
anslutningen till gemenskapspolitiken.

(1) Den senaste informationen om detta ämne återfinns i avsnittet
”Società civile” (Det civila samhället) i ”Observatoriet för Balkan”,
en oberoende informationswebbplats. Särskilt hänvisas till studien
”Il ruolo di ONG e società civile nell’integrazione europea” (De
icke-statliga organisationeras och det civila samhällets roll i den
europeiska integrationen) av Claudio Bazzocchi, januari 2002.

(2) Definitionen är bl.a. hämtad från Human development report –
Albania 2002. Challenges of Local governance and Regional
development, utarbetad av HDPC – Human development promotion center i Tirana, för UNDP:s räkning – Förenta nationernas
utvecklingsprogram, avdelning nr 5, ”Democratic governance
framework”, s. A1.

—
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4.4.
Den första kritiska faktorn är regeringarnas och de
statliga institutionernas inställning till det organiserade civila
samhället och dess olika element. ”Detta konstaterades vara
den centrala brist som hämmade den [sociala och] civila
dialogen. Det förekom mycket sällan att myndigheterna var
beredda att låta det civila samhället delta i något verkligt
samråd, eller att de erkände att detta är nödvändigt. I vissa fall
krävs det bättre rättsliga grunder för det civila samhällets
organisationer” (1).
4.5.
Det är viktigt att regeringarna och de statliga institutionerna i länderna i västra Balkanområdet helt tar avstånd från
denna attityd utifrån en ny genom EU förvärvad medvetenhet.
Det organiserade civila samhällets roll i det demokratiska livet
får inte uppfattas som om det ideologiskt stod i opposition
mot eller kunde ersätta de statliga institutionerna och förvaltningarna. Det skall i stället utvecklas som företrädare för
kollektiva intressen – utifrån sin bransch- eller sektorsspecifika
kompetens, eller kompetens inom ett visst insatsområde eller
sin direkta kunskap om enskilda individers eller sociala
gruppers behov – till ett samverkande komplement som
fungerar via gemensamma rutiner för samråd och överläggningar mellan parterna.
4.6.
Det organiserade civila samhällets oberoende ställning
gentemot regeringar eller statliga organ är en viktig demokratisk princip, men är också ett värde som måste understödjas
både materiellt och immateriellt. Det organiserade civila samhällets möjlighet att växa och existera fullt ut är förbundet med
en positiv växelverkan mellan den ekonomiska politiken,
skatte- och socialpolitiken på samtliga lednings- och tillämpningsnivåer, samt med en öppen politisk debatt.
4.7.
Den andra kritiska faktorn ligger i den ömsesidiga
misstron mellan de viktigaste företrädarna för arbetsmarknaden och näringslivet, eller rättare sagt mellan själva aktörerna
inom den nuvarande sociala dialogen i länderna i västra
Balkan (2).
4.8.
Denna kritiska faktor är starkt förknippad med det mer
generella problemet med frånvaron av en enda välfärdsmodell
och av enhetliga riktlinjer och regler för att få till stånd
en social dialog. Enligt den allmänna uppfattningen och
erfarenheten är den uppenbara konsekvensen av detta att det
förekommer flera parallella politiska tolkningar och praktiska
lösningar som också återfinns i de olika fraktionerna i det
organiserade civilsamhället.
4.9.
Vad gäller dessa kritiska punkter har kommittén redan
uttalat sig om behovet av att i ökad utsträckning uppmärksamma dessa frågor, både i form av en bättre samordning av
gemenskapens riktlinjer och stöd till genomförandet och
utvecklingen av välfärdssystem som både bygger på enhetliga
principer och tillgodoser verkliga behov i de enskilda länderna (3).
(1) EESK:s yttrande, EUT C 208, 3.9.2003, s. 82.
(2) D. Marinkovic, op. cit., s. 11–18.
(3) EESK:s yttrande EGT C 85, 8.4.2000, s. 65.
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4.10. Vad gäller medvetenheten och den allmänna meningen är det viktigt att man inte bara i länderna i västra Balkan
utan också i hela EU har en offentlig debatt av hög kvalitet
som talar öppet och objektivt om övergångsprocessens sociala
kostnader.
4.11. Också i detta hänseende är det civila samhället en
nyckelfaktor, och särskilt de grupper som stöder rätten till
information och mediakontakter.

5. Det organiserade civila samhället, ekonomisk tillväxt
och mänsklig utveckling
5.1.
Enligt den modernaste och mest vedertagna definitionen är utveckling en global ekonomisk, social, kulturell och
politisk process, som syftar till att ständigt förbättra hela
befolkningens och alla individers välbefinnande genom ett
aktivt, fritt och omfattande deltagande i denna process och en
rättvis fördelning av de fördelar som detta ger (4).
5.2.
Utveckling som en mänsklig rättighet har behov av det
civila samhället och den sociala dialogen, och bygger på att
hela det organiserade civila samhället fungerar, inte bara de
delar som representerar arbetsmarknaden och näringslivet,
utan alla dess beståndsdelar. För en beskrivning av det
organiserade civilsamhällets betydelse för utvecklingen, hänvisas här nedan till det som i Förenta nationernas utvecklingsprogram definieras som ”förutsättningen för en mänsklig utveckling av samhället”.
5.3.
Den ekonomiska tillväxten, som är en viktig faktor för
den mänskliga utvecklingen, kan bara bidra till denna om
ökningen av den privata inkomsten är rättvis och om den
ekonomiska tillväxten genererar offentliga medel som investeras i mänsklig utveckling, skolor, hälsovårdstjänster, grundläggande tjänster och sociala tjänster. Den mänskliga utvecklingen
är dessutom beroende av det ”oavlönade” arbete som utförs av
män och kvinnor i hemmet eller samhället i form av hjälpinsatser eller verksamhet av kollektivt intresse eller värde för miljön
och för det kulturella arvet och naturarvet (5).
5.4.
Det organiserade civila samhället är verksamt i alla sina
delar och är en indikator på en sund socioekonomisk och
politisk miljö som är öppen för innovation, förändring,
företagarkreativitet och internationalisering. Det är på detta
som programmen för utveckling, sammanhållning och integration mellan EU och västra Balkanområdet borde inriktas.

(4) Köpenhamnsdeklarationen – inledningen till förklaringen om
rätten till utveckling, där man bekräftar den odelbara och oberoende karaktären hos de enskilda aspekterna i utvecklingsprocessen.
Ytterligare information finns i C. Turi, op. cit., s. 55.
(5) Förenta nationernas utvecklingsprogram, ”10:e rapporten om
mänsklig utveckling”. Globaliseringen, Rosemberg e Sellier, 1999,
s. 61.
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6. Det organiserade civila samhället, kulturell mångfald
och internationellt samarbete

6.1.
Den enorma sociokulturella omvälvning som länderna
på Balkan utsatts för under de senaste tio åren kan knappast
beskrivas enbart som en övergång i riktning mot marknadsekonomi och en sociopolitisk ordning som bygger på alternativ
och fria val. Invånarna i västra Balkanområdet har drabbats
hårt av
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civila dialogen och den sociala delaktigheten för att lösa lokala
problem utan att hindras av den etniska tillhörigheten. Dessa
tankegångar ligger till grund för många icke-statliga organisationers initiativ. Det kan handla om välgörenhetsorganisationer, internationella frivilligorganisationer med eller utan religiös förankring som är engagerade i stödinsatser för lokalsamhället eller de lokala institutionerna, och i synnerhet för de
sämst ställda samhällsgrupperna, minderåriga och kvinnor.

6.5.
Dessa icke-statliga organisationer med sina erfarenheter, kunskaper och sin direkta operativa förmåga och förmåga
till kulturell medling måste slippa provisoriska arrangemang
och isolering och få formellt erkännande för att kunna stärka
lokalsamhällenas sociala och demokratiska verksamhet. Vi vill
ännu en gång påpeka vikten av adekvata politiska decentraliseringsprocesser (1) för att demokratin skall kunna fungera på
gräsrotsnivå.

—

följderna av politisk och social instabilitet,

—

fattigdom,

—

bristande rättssäkerhet och grundläggande rättigheter,

—

den organiserade brottslighetens brutalitet,

—

en kraftig demografisk obalans till följd av den dramatiska
tvångsförflyttningen av hela samhällen i samband med
konflikter, av städernas okontrollerade utbredning och
den höga arbetskraftsutvandringen,

7. Vikten av att bygga vidare på erfarenheter från
internationellt samarbete för att främja det civila
samhället och lokalsamhällena

—

förbittringen i samband med den etniska tillhörigheten
eller snarare det manipulativa utnyttjandet av befolkningarnas historisk-kulturella särdrag i form av olika språk,
religioner, traditioner och värderingar, minnen och livsstilar.

7.1.
Thessalonikiagendan spänner över ett nyckelområde:
förhållandet mellan internationellt stöd, lokala resurser och
kulturella synsätt.

6.2.
Den sista aspekten kan sägas handla om ett arv som
lever kvar och har förvrängts och vinklats för att passa de
lägsta politiska och materiella syften som kan uppnås genom
konflikt, förtryck, utbrett våld och även förvägran av ett
socialt samliv och brist på respekt för kulturell mångfald. De
investeringar i form av resurser och kompetens som är
nödvändiga för att reparera skadorna som allt detta förorsakat
är inte mindre viktiga än de planerade satsningarna på
utveckling och ekonomisk och institutionell avreglering i
västra Balkanområdet.

6.3.
Många framsteg har gjorts för att stabilisera de lokala
institutionerna och öka den ekonomiska tillväxten, om än med
avsevärda skillnader mellan de olika områdena, men mycket
återstår att göra för att invånarna i Balkan skall bemötas
med respekt för sina olika kulturella värderingar och lokala
traditioner samt för att säkerställa demokratiska rättigheter
och rättssäkerhet i hela området. Det framgår med all tydlighet
att enstaka undantagsfall allvarligt kan äventyra jämvikten i
hela området.

6.4.
Det handlar här om förändringar som än mindre kan
påtvingas uppifrån, utan de bör växa fram ur folkets djup och
utgöra en del av invånarnas vardagsliv. Således genomströmmas Balkan i dag av idéer om ett nytt civilt samhälle
grundat på främjande och skydd av mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter, på förmågan att återuppbygga den

7.2.
I västra Balkanområdet är det nödvändigt att återskapa
positiva kontakter mellan medborgarna och de offentliga
myndigheterna, mellan enskilda individer och lokalsamhällen,
mellan medborgarna och hemorten. Detta är en förutsättning
för att man skall kunna avvara det humanitära biståndet, ta eget
ansvar och inte enbart förlita sig på utländska investeringar.

7.3.
Det organiserade civila samhället spelar en central roll
på detta område.

7.4.
Vid sidan av det organiserade civila samhällets svagheter och sårbarhet, som vi försökt redogöra för i kapitel 3,
finns där en styrka och goda förutsättningar som tio års
internationellt utvecklingssamarbete med positiva resultat för
det organiserade civila samhället och lokalsamhällena i västra
Balkanområdet vittnar om (2).

(1) Vi avser här styresformer på lokal nivå och lokala myndigheter.
(2) För närmare information se ”Guida ai Paesi dell’Europa centrale,
orientale e balcanica”. ”Annuario politico economico” (Översikt
över länderna i centrala och västra Balkanområdet. Politisk och
ekonomisk årsbok), utgiven av CeSPI, Il Mulino, Bologna samt
C. Bazzocchi, ”Il ruolo di ONG e società civile nell’integrazione
europea” (Det organiserade civila samhällets och de icke-statliga
organisationernas roll i den europeiska integrationen), webbplats:
http://auth.unimondo.org, 7.2.2002.
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7.5.
Det handlar sammanfattningsvis om kompetens och
lyckade metoder för att stärka demokratiseringsprocesserna
underifrån. Därigenom uppnås en ekonomisk utveckling som
inriktas på befintliga lokala resurser samt tillskott av resurser
utifrån för att stärka det sociala och mänskliga kapitalet i hela
dess mångfald.

främst en pågående dialog och inrättande av mekanismer för
att få representativa organisationer i det civila samhället att
samarbeta i nätverk och där få direkt kontakt med de
socioekonomiska, politiska och kulturella problemen i de olika
områdena.

7.6.
Vi skall helt kort belysa en intressant företeelse,
nämligen byråerna för lokal demokrati för sydöstra Europa
och deras modell för att stödja den lokala demokratin.

8. Det organiserade civila samhällets roll i relation till
Thessalonikiagendan

7.7.
Det finns för närvarande elva verksamma byråer av
detta slag. Organisationen föddes i Strasbourg 1993 med
Europarådets och inte minst dess kommunalkongress samtycke. Alla dessa byråer samarbetar i nätverk för att stärka den
regionala stabiliserings- och utvecklingsprocessen inom ramen
för stabilitetspakten. De främjar decentraliserade samarbetsprogram genom att inrätta partnerskap mellan lokala myndigheter i EU och på Balkan, icke-statliga organisationer och
andra organisationer i det civila samhället (1).
7.8.
Detta är ett av alla exempel på decentraliserat samarbete, och det är naturligtvis omöjligt att redogöra för alla
internationella samarbetsprojekt på Balkan som bedrivs av
organisationer i det civila samhället. Man kan ändå slå fast att
de insatsområden som är aktuella för det organiserade civila
samhället får en allt tydligare avgränsning. Det handlar om
—

stärkande av institutioner,

—

lokal utveckling,

—

fortbildning och stärkande av humankapital och socialt
kapital, med hänsyn till lika möjligheter,

—

fredlig samlevnad, interkulturell dialog och främjande av
den kulturella mångfaldens positiva aspekter,

—

immigration och medborgarnas rörlighet samt särskilda
åtgärder för flyktingar, deporterade och tvångsförflyttade
människor.

7.9.
Detta arbete skall ske på två plan: grannsamarbete
mellan de olika länderna i området och samarbete på Europanivå.
7.10. Om samarbetet mellan det civila samhället och de
lokala institutionerna får adekvat stöd och uppmuntran från
nationella och internationella institutioner kan det få en
strategisk och betydelsefull roll inom ramen för den bredare
och mer omfattande Thessalonikiagendan. Samarbetet innebär

8.1.
Om man vill analysera det organiserade civila samhällets roll inom den nya europeiska strategin för västra Balkanområdet, bör man först och främst vara medveten om att
den europeiska integrationen inte är ett problem som enbart
berör regeringar och statsapparater utan är en utmaning för
alla sociala krafter.
8.2.
Mot bakgrund av detta ingår särskilda insatsområden
för det civila samhällets organisationer i EU och Balkanområdet
bland de breda insatsområden som beskrivs i Thessalonikiagendan.

Stärkande av institutionerna
8.3.
Byrån för tekniskt stöd och informationsutbyte
(TAIEX) inrättades dels för att ge tekniskt stöd i arbetet med
att anpassa nationell lagstiftning till gemenskapens rättsordning, dels till utbytesprogram, där tjänstemän från medlemsstaterna bidrar med sina kunskaper inom offentlig förvaltning.
Det organiserade civila samhällets uppgift blir sedan att
följa upp konkreta resultat från detta tekniska stöd och
kunskapsutbyte och att sätta in nyskapande lokala krafter som
kan bidra positivt på de olika styresnivåerna.

Kampen mot den organiserade brottsligheten, en fullt genomförd
rättsordning och politiskt samarbete
8.4.
Inom ramen för det samarbete som fastställts när
det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken,
rättsliga och inrikes frågor samt en fullt genomförd rättsstat
har det organiserade civila samhället en aktiv roll att spela i
arbetet med att bygga grunden för en fullt genomförd rättsordning på alla nivåer i samhällslivet. Andra uppgifter är att bygga
upp medborgarnas förtroende för myndigheterna, att föra
fram konkreta krav i fråga om fri rörlighet för personer och
varor, migrationspolitik och flyktingars återvändande. Det
organiserade civila samhället kommer att kunna bedöma
framgångar och eventuella misslyckanden.

Ekonomisk utveckling
(1) Byråerna genomför projekt med inriktning på ekonomisk utveckling, europeisk integration och gränsöverskridande samarbete,
stöd till lokala institutioner, humanitärt stöd och skydd av
mänskliga rättigheter. För närmare information se webbplats
http://www.idaaonline.org, där man även kan finna en rapport
om 10 års verksamhet publicerad i maj 2003.

8.5.
Det organiserade civila samhällets engagemang är den
enda garanten för att de makroekonomiskt inriktade insatserna
och satsningarna på infrastruktur inte följer en helt annan linje
än lokalt förankrade ekonomiska och sociala utvecklingsprojekt som gagnar lokalsamhället och de enskilda medborgarna.
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Tillgång till gemenskapsprogrammen
8.6.
Det står helt klart att det organiserade civila samhället
har en betydelsefull roll att spela inom ramen för gemenskapens samarbetsinsatser på Balkan på områdena grundutbildning, fortbildning, energiresurser och icke förnybara energiresurser som vatten. Vi vill dock betona att det är angeläget att
man tillhandahåller tydlig information om vilka villkor som
gäller för att olika organisationer i det civila samhället och
deras partner skall kunna medverka.

Övergripande för varje åtgärdsområde
8.7.
Det organiserade civila samhället har dessutom en
framträdande roll i spridningen av information och kunskap
samt för att garantera en utbredd medvetenhet om det
utvecklingssamarbete som EU och västra Balkanområdet inlett
samt om de svårigheter och möjligheter som detta medför.

—

—

—

Internationella partnerskap bör utnyttjas. Därigenom
säkerställs initiativens kontinuitet med avseende på finansiering, resurser, kompetens, vilket står i överensstämmelse med de insatsprogram som fastställts i Thessalonikiagendan. Möjligheterna att genomföra Thessalonikiagendan hänger till stor del samman med mobiliseringen av
det civila samhällets organisationer som förslagsställare/
aktörer när det gäller gemenskapsprogrammens projekt
med regionala och europeiska partnerskap.
Det är nödvändigt att övervinna den ideologiska misstron
och det funktionella avståndet mellan de statliga institutionerna, de lokala myndigheterna och det organiserade
civila samhället. Man bör satsa på kommunikation och
systematiska kontakter mellan det organiserade civila
samhällets olika komponenter, både inom varje enskilt
land och mellan länderna i ett regionalt nätverk, och
samtidigt inrikta sig på att tillämpa överenskomna modeller för sammanhållning och sociala styresformer som
överensstämmer med europeiska målsättningar.

(1) EESK:s yttrande EUT C 208, 3.9.2003, s. 82.

Nätverkssamarbete på alla nivåer mellan europeiska organisationer och organisationer i de olika länderna på
Balkan är något som fortfarande behöver uppmuntras.

Världsbanken och IMF bör – tillsammans med EESK, andra
EU-institutioner och ILO – även arbeta för att stärka de
organisationer som företräder arbetsmarknadens parter och
det civila samhället.

9.2.
För att stärka det organiserade civila samhällets roll
lokalt föreslår vi att man inriktar sig på att uppmuntra och ge
stöd åt samarbete och systematiska kontakter mellan det
organiserade civila samhällets olika komponenter. Syftet skulle
vara det följande:

a)

Att stärka arbetsmarknadens parters och näringslivets
kapacitet att ge råd och stöd genom att utveckla oberoende stödformer som täcker medborgarnas och lokalsamhällenas behov. Detta kan ske genom kontakter och
systematiskt samarbete med övriga delar av det organiserade civila samhället, såsom gräsrotsorganisationer, välgörenhetsorganisationer och organisationer i det civila
samhället som driver lokala utvecklingsprojekt.

b)

Att betona det organiserade civila samhällets komponenter andra än arbetsmarknadens parter och ekonomiska
intresseorganisationer, dvs. de komponenter som är mer
självständiga gentemot de offentliga institutionerna än
just arbetsmarknadens parter och ekonomiska intresseorganisationer. Dessa komponenter är samtidigt mer sårbara och utsatta för isolering och kan snabbt mista sin
handlingsförmåga. Detta kan ske genom systematiska
kontakter och samråd med arbetsmarknadens parter och
ekonomiska intresseorganisationer – ett sätt att återigen
uppmärksamma medborgarnas och lokalsamhällenas
verkliga behov, liksom lyckade erfarenheter och metoder.

9. Möjligheterna att stärka det organiserade civila samhället
9.1.
Det är viktigt att man på vägen mot större sammanhållning i västra Balkanområdet och integration med EU kan
övervinna de mest uppenbara hindren för att det organiserade
civila samhällets samtliga komponenter skall kunna spela en
aktiv roll. EESK har redan betonat hur viktigt det är att
öka graden av deltagande och samråd såväl när det gäller
arbetsmarknadens parter och andra delar av det organiserade
civila samhället i syfte att tillförsäkra västra Balkanområdet en
verkligt konstruktiv social och civil dialog (1). Mot bakgrund
av detta kan man urskilja följande framkomliga handlingsalternativ:
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Därigenom kan den ömsesidiga vinsten av samarbete mellan
det organiserade civila samhällets olika komponenter få stora
effekter för det organiserade civila samhällets ställning och
självständighet i stort, gentemot statliga och centraliserade
institutioner, huvudsakligen genom att

—

kollektiva intressen får en starkare representation,

—

respekten för medborgarnas rättigheter och deras möjlighet att delta i den sociala och civila dialogen, i politiken
och i solidaritetsrörelser garanteras,

—

alla politiska aktörer och samhällsaktörer stärker sin
förmåga att sinsemellan samråda, förhandla och lägga
fram förslag.
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9.3.
Ett annat förslag går ut på att främja tillämpningen av
europeiska modeller för sammanhållning och sociala styresformer. Därmed vill man framhäva behovet av att stödja det
organiserade civila samhällets roll genom att tillämpa och
övervaka mekanismer för meningsutbyte och samordning
såväl nationellt och regionalt som med Europeiska unionen.

10.

Att bygga upp ömsesidig kunskap, dialog och aktivt
samarbete

10.1. I och med att man kan räkna med en anslutning till
EU bör målsättningarna för det organiserade civila samhällets
roll vara exakta och mätbara, så att man kan omsätta
integrationsprocessens sociala dimension i förväntade och
tydliga resultat på nationell, regional och europeisk nivå.
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—

utbyte av erfarenheter och goda metoder mellan organisationer i det civila samhället i EU och Balkanområdet, i
samarbete med lokala organ och institutioner,

—

information till allmänheten och till särskilda aktörer.

10.6. Tack vare tidigare erfarenheter har vi idéer som
omedelbart kan omsättas i praktiken. Framför allt kan vi
framhålla att investering i mänskliga resurser skall göras på
medellång sikt och kräver en tydlig vilja att satsa på immateriellt kapital, vilket uttryckt med fortbildningsterminologi
motsvarar den kunskap, skicklighet och förmåga som finns
hos yrkesgrupperna inom det organiserade civila samhället
och den demokratiska utövningen (1).

10.7. Det andra åtgärdsområdet avser den modell med
gemensamma rådgivande kommittéer som redan använts för
EU:s kandidatländer och en anpassning av funktionssätt och
tidsramar till de olika situationer som råder i nationerna i
västra Balkanområdet (2).

10.2. Målet för västra Balkanområdet är gemensamt, men
vägarna dit skiljer sig åt och varje land behöver olika lång tid
och olika lösningar. I den nya europeiska strategin för västra
Balkanområdet kan man samtidigt finna processer på lång och
medellång sikt med institutionella anslutningsavtal som mål
och processer på medellång och kort sikt med föranslutningsavtal som mål, och som inriktas på flera gemenskapspolitiska
referensområden.

10.8. Utmaningen består fortfarande i att samtidigt bedriva
ett samarbete med varje enskilt land utifrån lokala behov och
särdrag och ett regionalt samarbete som har en verklig
europeisk dimension och strategisk relevans.

10.3. I detta förberedande yttrande har vi försökt att belysa
vikten av ömsesidig kunskap och medvetenhet om kulturella
skillnader och de lokala samhällssystemens särdrag, i det
aktuella skedet av stabiliserings- och associeringsprocessen.

10.9. I detta sammanhang vill vi kommentera vikten av att
skapa och upprätthålla kanaler för multilateralt samråd för
företrädare för det organiserade civila samhället i EU och västra
Balkanområdet. Där kan man behandla övergripande frågor
som rör integrationen och utvidgningen, exempelvis handel
och produktionsverksamhet, transport och hållbar miljö, konfliktbekämpning och internationell säkerhet, lokal utveckling
och kamp mot fattigdomen.

10.4. Om vi nu lämnar de allmänna kommentarerna och
går över till några praktiskt genomförbara förslag på samarbete
är det två insatsområden som är avgörande för att åtgärda
brister i fråga om information, kunskap och funktion i
kontakterna mellan det organiserade civila samhället i EU och
dess motsvarighet i västra Balkan.

10.10. Det är nog så viktigt att föra in det organiserade
civila samhällets resurser i sammanträdesrummen där dess
representanter förutom att företräda olika samhällsintressen
även kan hävda sin specifika kompetens, sin organisatoriska
förmåga samt nyttan av multilaterala nätverk och partnerskap
i samband med större samarbetsprojekt.

10.5. Det första området, helt i linje med Thessalonikiagendans förslag, avser

—

utbildning och fortbildning på alla nivåer för alla nyckelpositioner i det organiserade civila samhället: arbetsmarknadsparter, övriga intressegrupper och icke-statliga organisationer,

(1) Se ”Slutsatser och rekommendationer” i ”Dokument som godkänts
av arbetsmarknadens parter i de sydösteuropeiska länderna i
Zagreb den 3–5 mars 2003” (bilaga B i yttrandet EUT C 208,
3.9.2003) och dokumentation som utarbetats och uppdaterats av
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen.
(2) En formell hänvisning som avser Slovenien återfinns i artikel 115
i associeringsavtalet.
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Slutsatser

11.1. I detta förberedande yttrande har det organiserade
civila samhället beskrivits som en avgörande resurs för att
samarbetsprogrammen och det internationella stödet verkligen
skall komma alla målgrupper till godo. Möjligheten att värna
alla medborgare i EU och i angränsande länder ökar om
man förstärker organisationen och samordningen mellan det
organiserade civila samhället i EU och kandidatländerna, till
exempel genom att tillämpa modellen med gemensamma
rådgivande kommittéer. Det organiserade civila samhället i
västra Balkanområdet och i EU har en nyckelroll även när det
gäller det stora hot som allmänheten i dag upplever i form av
den okontrollerade globaliseringen och som kan uppfattas
som följande generella risker:
—

De euroepiska arbetsmarknadernas och de ekonomiska
och produktiva systemens sårbarhet.

—

Osäkerhet i samband med de sociala trygghetssystemen.

—

Bristande förståelse för den europeiska traditionen av
deltagardemokrati.

—

Förvanskning av målen för utveckling, som skall omfatta
mänsklig och hållbar utveckling och inte enbart ökad
ekonomisk tillväxt utan socialt framåtskridande.

11.2. EU kan på olika sätt bidra till västra Balkanområdets
utveckling genom föranslutningsavtal som tar hänsyn till varje
lands förutsättningar och som kan ge samtliga länder en grund
för jämförelse med EU. Därmed kan man reducera risken för
att allvarliga institutionella och konjunkturella problem skulle
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kunna äventyra den process som skall föra de fem länderna
mot det europeiska målet.
11.3. Slutligen vill EESK uttrycka sina förhoppningar om
att målinriktade och välstrukturerade program kommer i gång
som ger företrädare för det organiserade civila samhället i EU
och i västra Balkanområdet möjligheter till fördjupat och
varaktigt samarbete. Dessa program bör omfatta följande:
—

Uppföljning av EESK:s arbetsgruppers insatser, inklusive
en aktuell granskning av hur Thessalonikiagendan och de
partnerskap som fastställs i programmet har genomförts.

—

Förslag till att inrätta gemensamma rådgivande kommittéer, med lämpliga tidsramar och villkor anpassade till
varje enskilt lands förhållanden, eller som strängt iakttar
kommissionens och rådets anvisningar om tidsramarna
för institutionella avtal mellan de olika länderna och EU,
och i enlighet med modellen för de andra kandidatländerna.

—

Stöd för en europeisk strategi med målanpassade villkor
inom jordbruks-, handels-, och säkerhetspolitiken, på
området för rättsliga referensramar och inom sektorerna
för transporter och energi.

—

Genomförande av ett internationellt toppmöte på temat
”Det organiserade civila samhällets roll i den nya europeiska strategin för västra Balkanområdet”, där huvudbetoningen skulle ligga på dels det organiserade civila samhällets betydelse, dels prioriterade insatser. Detta tillfälle till
internationellt meningsutbyte bör uppmärksamma de
olika anslutnings- och föranslutningsprocesserna och ge
stort utrymme åt diskussioner om sådan viktiga frågor
som rör EU:s integration och utvidgning, till exempel den
sociala sammanhållningen, uppbyggnaden av demokratiska institutioner och en hållbar ekonomisk utveckling.

Bryssel den 10 december 2003.
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Roger BRIESCH

