Europeiska unionens

officiella tidning
Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

Informationsnummer

Innehållsförteckning

I

ISSN 1977-1061

C 327

femtiosjätte årgången
12 november 2013

Sida

Resolutioner, rekommendationer och yttranden

YTTRANDEN

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
491:a plenarsessionen den 10 och 11 juli 2013

2013/C 327/01

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s konkurrenskrafts outnyttjade
ekonomiska potential ‒ reform av offentliga företag” (förberedande yttrande) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2013/C 327/02

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets roll i förbin
delserna mellan EU och Serbien” (förberedande yttrande) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

III

Förberedande akter

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN
491:a plenarsessionen den 10 och 11 juli 2013

2013/C 327/03

SV

Pris:
7 EUR

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok ‒ Långsiktig finansiering av
den europeiska ekonomin” ‒ COM(2013) 150 final/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

(forts. på nästa sida)

Informationsnummer

Innehållsförteckning (forts.)

2013/C 327/04

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till
Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om riskhantering på
tullområdet och säkerhet i leveranskedjan” ‒ COM(2012) 793 final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ‒ Att
skapa en europeisk handlingsplan för handel och distribution” ‒ COM(2013) 36 final . . . . . . . . . . . . . .

20

2013/C 327/06

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om otillbörliga affärs
metoder i B2B-leveranskedjan för livsmedel och icke-livsmedel” ‒ COM(2013) 37 final . . . . . . . . . . . . . .

26

2013/C 327/07

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Smart
lagstiftning ‒ tillgodose de små och medelstora företagens behov” ‒ COM(2013) 122 final . . . . . . . . . .

33

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och
rådets beslut om inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning” ‒ COM(2013) 107
final ‒ 2013/0064 (COD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och
rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar” (Omarbetning) COM(2013)
162 final ‒ 2013/0089 (COD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och
rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG om redovisning av stora
företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik” ‒ COM(2013) 207 final ‒
2013/0110 (COD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och
rådets förordning om främjande av den fria rörligheten för medborgare och företag genom förenkling
av godtagande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU)
nr 1024/2012” COM(2013) 228 final ‒ 2013/0119 (COD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen till
rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén ‒ En
ny syn på utbildning: att investera i färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska resultat” ‒
COM(2012) 669 final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

2013/C 327/05

2013/C 327/08

2013/C 327/09

2013/C 327/10

2013/C 327/11

2013/C 327/12

SV

Sida

(forts. på sidan 140)

12.11.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 327/1

I
(Resolutioner, rekommendationer och yttranden)

YTTRANDEN

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN
491:A PLENARSESSIONEN DEN 10 OCH 11 JULI 2013

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s konkurrenskrafts
outnyttjade ekonomiska potential – reform av offentliga företag” (förberedande yttrande)
(2013/C 327/01)
Föredragande: Raymond HENCKS
Den 15 april 2013 bad Vytautas LEŠKEVIČIUS, vice utrikesminister, på det kommande litauiska ordförandes
kapets vägnar Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att utarbeta ett förberedande yttrande om
"EU:s konkurrenskrafts outnyttjade ekonomiska potential – reform av offentliga företag".
Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 27 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 10 juli) antog Europeiska ekonomiska
och kommittén följande yttrande med 170 röster för, 10 röster emot och 2 nedlagda röster.

1. Bakgrund
1.1
Detta förberedande yttrande från EESK syftar till att klar
göra på vilket specifikt sätt de offentliga företagen kan bidra till
EU:s konkurrenskraft. Det ska precisera vilka specifika utma
ningar för EU:s politik och institutioner som finns på området.

1.2
Bakgrunden är att fördragen ger medlemsstaterna ett
mycket stort handlingsutrymme när det gäller definition, orga
nisation och finansiering av deras tjänster av allmänt intresse.
Enligt fördragen har medlemsstaterna också behörighet när det
gäller att välja vilka företag som ska genomföra uppdragen av
allmänt intresse och vilken typ av ägandeform de ska ha (privat,
offentligt eller offentlig-privat partnerskap) (1).

utifrån den långsiktiga inriktning som ska främjas besluta att
använda sig av ett offentligt företag för att genomföra sina
åtgärder.

1.4
I kommissionens direktiv 80/723/EEG av den 25 juni
1980 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlems
stater och offentliga företag definieras "offentligt företag" enligt
följande: "varje företag, över vilket de offentliga myndigheterna direkt
eller indirekt kan utöva ett dominerande inflytande till följd av ägar
skap, finansiell medverkan eller gällande regler.

1.3
En offentlig myndighet kan från fall till fall med hjälp av
en analys av en viss sektor, definierade mål och uppdrag samt

Ett dominerande inflytande skall anses föreligga, när de offentliga
myndigheterna direkt eller indirekt

(1) Fördragen ska inte i något hänseende ingripa i medlemsstaternas
egendomsordning. Enligt artikel 345 i EUF-fördraget ska EU förhålla
sig neutralt till om andelarna i företaget är privat eller offentligt ägda
och inte påverka medlemsstaternas egendomsordning.

a) äger majoriteten av företagets tecknade egenkapital,
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b) kontrollerar majoriteten av röstetalet för bolagets samtliga aktier,
eller

— Brist på ansvar hos den offentliga myndigheten, som kan
begränsa sig till enbart finansiella eller ekonomiska mål.

c) har rätt att utse fler än hälften av medlemmarna i företagets
administrativa eller verkställande ledning eller i dess styrelse."

— Användande av ett offentligt företag i andra syften än det
dess uppdrag gäller.

1.5
Alla europeiska länder har någon gång skapat offentliga
företag, antingen direkt eller genom att förstatliga eller kom
munalisera privata företag. Anledningarna till att göra detta har
t.ex. varit att

1.11
Det offentliga företaget kan ingå som ett led i defensiva
eller offensiva strategier från den behöriga offentliga myndighe
tens sida:

— genomföra strategiska mål kopplade till yttre eller inre sä
kerhet eller till försörjningstrygghet avseende vissa oumbär
liga varor eller tjänster,
— bygga den infrastruktur som är nödvändig för det ekono
miska och sociala livet,
— mobilisera stora investeringar (särskilt efter de två världskri
gen),
— främja ny verksamhet som inte nödvändigtvis lönar sig på
kort sikt,
— åtgärda marknadsmisslyckanden (naturligt monopol, out
sourcing) eller brist på privata initiativ,
— hitta lösningar i krissituationer på det finansiella, ekonomis
ka, sociala eller miljömässiga området,
— utföra allmännyttiga uppdrag.
1.6
Mätningen av ändamålsenligheten och effektiviteten hos,
och i förekommande fall behovet av att reformera, offentliga
företag kan inte begränsas till de vanliga lönsamhetsindikato
rerna för ekonomisk verksamhet utan bör omfatta alla mål och
uppdrag som de offentliga myndigheterna har tilldelat dessa
företag.
1.7
Enligt den officiella europeiska definitionen är konkur
renskraft förmågan att varaktigt höja levnadsstandarden samt
säkra en hög sysselsättning och en hög grad av social samman
hållning för medborgarna.
1.8
Varje år tappar EU lite mark när det gäller produktivite
ten. Denna avmattning är detsamma som försämrad konkur
renskraft. Tecknen på denna tillbakagång är t.ex. otillräcklig
innovation och brist på investeringar i infrastruktur och teknik
samt i humankapital.
1.9
EU:s konkurrenskraft och attraktionskraft beror alltså på
de investeringar som görs i infrastruktur, utbildning, forskning
och utveckling, hälso- och sjukvård, socialt skydd, miljöskydd
osv. På alla dessa områden kan de offentliga myndigheterna
använda sig av offentliga företag som ett av verktygen för att
agera.
1.10
Men staten och de lokala och regionala offentliga myn
digheterna är inte per definition felfria, och det finns även
brister i de offentliga företagen som kan ha följande orsaker:
— Administrativ, byråkratisk eller "politisk" kontroll.

— I en defensiv strategi kan det offentliga företaget ha som
syfte att begränsa krisens effekter, agera som räddningstjänst
om ett företag går i konkurs eller rädda arbetstillfällen, till
fälligt förstatliga företaget tills man hittat en köpare, sank
tionera uppenbart missbruk av ett privat företag osv.
— I en offensiv strategi kan det offentliga företaget ha som
syfte att främja en viss industripolitik eller ny teknik, ge
nomföra en viss offentlig politik, utforma nya politiska mål,
främja nya mål (t.ex. biologisk mångfald, förnybar energi
eller övergång till andra energislag) eller skapa en ny utveck
lingsmodell (t.ex. hållbar eller inkluderande).
1.12
Detta förutsätter att den offentliga myndigheten tar på
sig ansvaret för att utforma de strategiska riktlinjerna men sam
tidigt lämnar tillräckligt med självbestämmande åt företagets
ledning. Den offentliga myndigheten bör dock se till att det
sker en verklig offentlig kontroll och reglering, vilket innebär
att styrningen av de offentliga företagen måste bygga på att alla
berörda aktörer, och även representanter för företagens perso
nal, deltar.
1.13
De tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som med
lemsstaterna tillhandahåller med hjälp av sina offentliga företag
är tjänster av industriell och kommersiell karaktär som ofta
konkurrerar direkt med tjänster som andra företag erbjuder.
1.14
Bland de offentliga företag som utvecklas i en liberali
serad och konkurrensutsatt miljö bör man först och främst
nämna nätverkföretagen (el, gas, elektronisk kommunikation,
transport och post). Att dessa företag kan erbjuda tillgänglighet
och en kontinuerlig försörjning av god kvalitet till ett överkom
ligt pris är oumbärligt, inte bara för medborgarna utan även för
en stor del av de privata företagen. Därför spelar de en avgö
rande roll för en medlemsstats ekonomi och globala konkur
renskraft. Detta gäller även för andra sektorer såsom audiovisu
ella medier, bostäder och hälso- och socialvård, där marknads
misslyckanden kan hindra medborgare från att på ett eller annat
sätt hävda sina grundläggande rättigheter.
2. Syftet med begäran om ett förberedande yttrande
2.1
I sin remiss bad det kommande litauiska ordförandes
kapet särskilt om att tyngdpunkten skulle läggas på att förbättra
de offentliga företagens effektivitet och på deras betydelse för
den nationella konkurrenskraften. Det kommande ordförandes
kapet begärde en analys av den aktuella situationen och av god
(eller dålig) praxis, vilket fortfarande saknas på EU-nivå, liksom
en strukturell reform när det gäller utvärderingen av hur effek
tiva denna typ av företag är mot bakgrund av samordningen av
den ekonomiska politiken och dess konsekvenser för den inre
marknaden.
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2.2
Trots att EU:s lagstiftning endast berör vissa specifika
delar av de offentliga företagens verksamhet (statligt stöd och
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse) föreslår det kommande
litauiska ordförandeskapet att de initiativ som läggs fram på EUnivå när det gäller reformen av de offentliga företagen begränsas
till icke-lagstiftningsåtgärder och att inga mål för den nya lags
tiftningen fastställs. Eventuell privatisering av offentliga företag
bör även i fortsättningen tillhöra medlemsstaternas exklusiva
behörighet.

2.3
Slutligen beklagar det kommande litauiska ordförandes
kapet att det hittills inte har funnits någon allmän diskussion, i
vare sig kommissionens existerande eller planerade initiativ och
dokument, om reformen av de offentliga företagen, deras för
valtning, förbättringen av deras effektivitet och deras bidrag till
konkurrenskraften och till genomförandet av målsättningarna
för Europa 2020-strategin. Kommissionen och Europaparlamen
tet har hittills enbart koncentrerat sig på två aspekter, nämligen
efterlevnaden av bestämmelserna för statligt stöd och bestäm
melserna för tillhandahållandet av tjänster av allmänt ekono
miskt intresse.

3. EESK:s förslag
3.1
EESK kan inte annat än stödja det kommande litauiska
ordförandeskapets begäran om en analys av den aktuella situa
tionen och av god (eller dålig) praxis samt en strukturell reform
när det gäller utvärderingen av hur effektiva denna typ av fö
retag är mot bakgrund av samordningen av den ekonomiska
politiken och dess konsekvenser för den inre marknaden.

3.2
Enligt fördragen har unionen och medlemsstaterna nu en
starkare förpliktelse att sörja för att tjänster av allmänt ekono
miskt intresse utförs på ett välfungerande sätt, i synnerhet ge
nom fortlöpande utvärdering av dessa tjänsters effektivitet. Så
länge detta inte åstadkommits kan utvärderingarna av effektivi
teten inte bidra till att uppfylla medborgarnas och ekonomins
behov på nationell nivå och EU-nivå.

3.3
En sådan utvärdering bör tjäna till att göra tjänster av
allmänt ekonomiskt intresse ändamålsenligare och effektivare
och till att anpassa dem till medborgarnas och företagens för
änderliga behov. Den bör även ge de offentliga myndigheterna
underlag för att fatta så bra beslut som möjligt. Den är också
viktig för att uppnå en god balans mellan marknad och allmän
intresse samt mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga mål.

3.4
I sitt yttrande "En oberoende utvärdering av tjänster av
allmänt intresse" (2) gav EESK konkreta förslag på hur man
kunde fastställa formerna för utbyte, sammanförande, jämförelse
och samordning på EU-nivå. Det är således EU:s uppgift att
driva på utvecklingen av denna oberoende utvärdering – i linje
med subsidiaritetsprincipen och de principer som anges i det
protokoll som fogats till de ändrade fördragen – genom att i
dialog med företrädarna för de berörda aktörerna utarbeta en
(2) EUT C 162, 25.6.2008, s. 42.
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harmoniserad utvärderingsmetod på EU-nivå utifrån gemen
samma indikatorer samt anvisningar om hur metoden ska till
lämpas.

3.5
EESK har i samband med sina överväganden om hur de
offentliga företagen skulle kunna bidra mer till EU:s ekonomiska
återhämtning och konkurrenskraft tagit upp frågan om europe
iska tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i olika yttranden.

3.6
Sedan den 8 oktober 2001 finns en stadga för Europa
bolag. Stadgan, som har kunnat användas sedan den 8 oktober
2004, ger företag med verksamhet i flera medlemsstater möj
lighet att etablera sig som ett enda företag som omfattas av EUlagstiftningen och således tillämpar samma regler, dvs. ett enda
system för förvaltning och publicering av finansiell information.
De företag som använder sig av stadgan behöver alltså inte
anpassa sig till den nationella lagstiftningen i varje medlemsstat
där de har en filial och kan därmed minska sina administrativa
kostnader.

3.7
Mot denna bakgrund bör man överväga att införa en
stadga för offentliga Europabolag enligt vad kommissionen fö
reslog 2011 i samband med Galileo (3), som nu i praktiken är
ett offentligt Europabolag.

3.8
Man skulle särskilt kunna tänka sig offentliga Europabo
lag för de stora transeuropeiska energi- eller transportinfrastruk
turnäten, som enligt fördragen definieras som gemensam poli
tik. De skulle samarbeta med de nationella eller lokala företagen
inom dessa sektorer i syfte att genomföra de nya bestämmelser
och tillämpa de nya behörigheter som Lissabonfördraget inne
håller, särskilt i fråga om EU:s energipolitik (artikel 194 i EUFfördraget).

3.9
EESK föreslog i sitt yttrande om grönboken "Mot ett
tryggt, hållbart och konkurrenskraftigt europeiskt energinät" (4)
att man skulle utföra studier om möjligheterna för och genom
förbarheten av en europeisk tjänst i allmänhetens intresse på
energiområdet, medborgarna till fromma, med en enhetlig in
fallsvinkel i fråga om pris, beskattning, finansieringsregler, sä
kerhet, kontinuitet, ekonomisk utveckling och klimatskydd.

3.10
I samma grönbok pläderar kommissionen för inrättan
det av en europeisk systemansvarig för överföringssystemen för
gas genom att gradvis bygga upp ett självständigt bolag som ska
ha som uppgift att förvalta ett gemensamt nät för transport av
gas i hela EU.
(3) Impact assessment on the Proposal for a Regulation on further implemen
tation of the European satellite navigation programme (Konsekvens
bedömning för förslaget till förordning om det fortsatta genom
förandet av det europeiska satellitnavigeringsprogrammet)
(2014–2020) (SEC(2011) 1446).
(4) EUT C 306, 16.12.2009, s. 51.
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3.11
Sådana gemensamma tjänster skulle oavsett ägandeform
(offentligt, privat eller offentlig-privat partnerskap) kunna ge
mervärde på mycket viktiga och multinationella eller transnatio
nella områden, till exempel när det gäller att trygga energiför
sörjningen och vattenresurserna, bevara den biologiska mång
falden och luftkvaliteten samt upprätthålla en god inre och yttre
säkerhet osv., i den mån dessa tjänster kan tillhandahållas ef
fektivare på EU-nivå än på nationell eller lokal nivå.
3.12
Mot denna bakgrund välkomnar EESK offentliga (unio
nen och medlemsstaterna) och privata partnerskap för att öka
energiförsörjningstryggheten och nå fram till en integrerad styr
ning av de sammankopplade energinäten (gas, el, olja). Kom
mittén förordar även utbyggnaden av vindkraftnätet till havs
och anslutningen av vindkraftparker till det markbundna nätet,
vilket skulle kunna sänka drifts- och investeringskostnaderna
väsentligt och uppmuntra till ytterligare investeringar i nya nät
projekt (5).
3.13
Inom ramen för varje medlemsstats befogenheter, ex
empelvis på energimixområdet, överskrider sociala och samhäl
leliga frågor i samband med förvaltningen och användningen
av naturresurser, kärnenergi, klimatförändringen och hållbar

12.11.2013

förvaltning samt säkerhet staternas traditionella gränser, och
dessa frågor kan besvaras på ett mer tillfredsställande sätt ge
nom ett europeiskt koncept i fråga om allmänt intresse och
lämpliga tjänster.
3.14
Man skulle också kunna ta upp frågan om de europe
iska genomförandeorganens ekonomiska verksamhet.
3.15
Det finns för närvarande sex genomförandeorgan (6)
som för perioden 2007–2013 tillsammans förvaltar program
för omkring 28 miljarder euro. De flesta av programmen berör
områden där EU har behörighet att stödja medlemsstaterna.
3.16
Å ena sidan kan man betrakta dessa genomförande
organ som en slags underleverantörer av vissa av kommissio
nens funktioner och då kan det uppstå tvivel om hur oberoende
de egentligen är. Men å andra sidan innebär deras uppdrag och
ansvarsområden att de är direkt involverade i ekonomisk och
social verksamhet. Är detta verkligen så långt ifrån den breda
definition som EU-domstolen har gett av begreppen ekonomisk
verksamhet och företag?

Bryssel den 10 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE

(5) EUT C 128, 18.5.2010, s. 65.

(6) Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet, ge
nomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet, genomförande
organet för forskning, genomförandeorganet för konkurrenskraft
och innovation, genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrå
gor samt genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier
och kultur.
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C 327/5

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Det civila samhällets roll i
förbindelserna mellan EU och Serbien” (förberedande yttrande)
(2013/C 327/02)
Föredragande: Ionuț SIBIAN
Medföredragande: Christoph LECHNER
I ett brev av den 12 december 2012 från kommissionsledamot Maroš Šefčovič bad Europeiska kommis
sionen att Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i enlighet med artikel 262 i fördraget och artikel 9
i samarbetsprotokollet mellan EESK och Europeiska kommissionen skulle utarbeta ett förberedande yttrande
om
"Det civila samhällets roll i förbindelserna mellan EU och Serbien".
Facksektionen för yttre förbindelser, som svarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande
den 25 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 10 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 171 röster för, 1 röst emot och 1 nedlagd röst:

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
EESK välkomnar de ansträngningar som de serbiska re
geringarna har gjort under de senaste tio åren för att reformera
landets ekonomi och institutioner. Vi ser Serbiens EU-anslut
ningsprocess som ett tillfälle att konsolidera och effektivt ge
nomföra de reformer som man förbundit sig att göra, och
understryker vikten av det civila samhällets medverkan i pro
cessen för att anpassa Serbiens lagstiftning till EU:s regelverk.
EESK vill uppmana Serbiens regering och EU-institutionerna att
ge det civila samhällets organisationer ökat stöd och att i stor
utsträckning låta dem delta i de kommande stegen inför ett EUmedlemskap.
1.2
EESK välkomnar Europeiska rådets beslut att inleda an
slutningsförhandlingar med Serbien senast i januari 2014. Det
är mycket positivt att Belgrad och Pristina har undertecknat det
första avtalet om principerna för en normalisering av förbindel
serna (Bryssel den 19 april 2013) och dess genomförandeplan
som antogs i maj. Vi vill nu uppmana båda parter att genom
föra avtalet med stöd av EU. EESK framhåller att det civila
samhällets organisationer måste delta i genomförandefasen, ef
tersom de på ett avgörande sätt kan bidra till försoningen.
1.3
EESK uppmuntrar de serbiska offentliga myndigheterna
att genomföra fler offentliga hearingar och samråd med det
civila samhällets organisationer, både på ett tidigt stadium när
politiken utformas och i genomförandefasen. EESK understryker
betydelsen av att involvera dem på områden som är av central
betydelse för reformprocessen, t.ex. när det gäller rättstatsprin
cipen, regionalt samarbete och försoning, socioekonomisk ut
veckling, miljö, jordbruk, minoriteters rättigheter och kampen
mot diskriminering.
1.4
EESK anser att regeringen särskilt bör uppmärksamma
människohandel, korruption och organiserad brottslighet. Vi
dare vill vi påpeka att säkerheten för människorättskämpar
och personer som är aktiva inom civilsamhällesorganisationer

som deltar i kampen mot den organiserade brottsligheten är ett
behov som måste erkännas och tillgodoses av myndigheterna.

1.5
EESK vill framhålla att även om det har gjorts stora
framsteg när det gäller att främja ett inkluderande samhälle,
återstår det dock mycket att göra för att bygga upp ett samhälle
där alla är jämlika, oavsett kön, sexuell läggning, ursprung eller
religion. EESK uppmanar regeringen att omgående genomföra
den antidiskrimineringsstrategi som antogs i juni 2013. EESK
rekommenderar att kommissionen, i nära samarbete med civil
samhällesorganisationerna, använder sig av sina årsrapporter för
att övervaka genomförandet av strategin.

1.6
EESK ser positivt på att kontoret för samarbete med det
civila samhällets organisationer ingår i premiärministerns sak
kunniggrupp inom samordningsorganet för EU-anslutningspro
cessen. EESK välkomnar även att civilsamhällesorganisationer,
däribland företrädare för arbetsmarknadsparterna, sitter med i
premiärministerns råd för EU-integration. Detta är ett erkänt bra
tillvägagångssätt som bör vidareutvecklas genom att man över
väger att låta civilsamhällesorganisationer, inklusive företrädare
för arbetsmarknadsparterna, ingå i Serbiens delegation vid de
kommande anslutningsförhandlingarna. Man bör dock fort
farande se till att hålla täta och breda samråd med civilsamhäl
lesorganisationerna, så att viktiga gemensamma ståndpunkter
och rekommendationer kan arbetas fram. Det är viktigt att
sakkunniga från civilsamhällesorganisationer erbjuds att delta i
olika utskott inom samordningsorganets övergripande sakkun
niggrupp.

1.7
EESK uppmanar kommissionen att använda IPA II för att
öka stödet till kapacitetsuppbyggnad inom civilsamhällesorgani
sationerna (däribland arbetsmarknadsorganisationerna) och att
rikta in sig på att öka stödet till partnerskap, inte
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bara mellan civilsamhällesorganisationer, utan även mellan civil
samhällesorganisationer och offentliga myndigheter. Ökade me
del bör anslås till finansieringsmekanismen för civilsamhället
och inriktas på fler projekt som också genomförs av arbets
marknadens parter. Det bör även i fortsättningen vara en prio
ritet att förbättra civilsamhällesorganisationernas förmåga att på
ett meningsfullt sätt delta i EU:s integrationsprocess genom att
verka för enklare förfaranden för urval och genomförande av
projekt, institutionellt stöd och stöd som vidarebefordras till
tredje part. Inte bara ekonomiskt stöd är önskvärt, utan även
stöd till mekanismer för att förbättra dialogen mellan civilsam
hället och offentliga myndigheter.

1.8
EESK uppmanar EU:s delegation i Serbien att även fort
sättningsvis tillåta att stöd beviljas mindre civilsamhällesorgani
sationer via större sådana (s.k. re-granting) som ett sätt att göra
stödet tillgängligt för fler civilsamhällesorganisationer.

1.9
Ökad insyn i de offentliga utgifterna måste även i fort
sättningen utgöra ett centralt mål i utvecklingsplanen för det
civila samhället. Mekanismerna för planering och utbetalning av
stöd till EU-projekt som genomförs av civilsamhällesorganisa
tioner måste förbättras och medfinansieringen öka.

1.10
EESK uppmanar Serbiens regering att öka insatserna för
att genomföra ett institutionellt och rättsligt ramverk som främ
jar det civila samhällets utveckling och hållbarhet. För att främja
enskilda personers gåvor till välgörenhet rekommenderar EESK
att man (i enlighet med den modell som redan finns i centraloch östeuropeiska länder) överväger att införa en "procent
bestämmelse" som gör det möjligt för enskilda att öronmärka
en del av sin inkomstskatt för civilsamhällesorganisationer, samt
även inför skatteincitament för gåvor från såväl enskilda som
företag.

1.11
EESK rekommenderar att man ser över den nyligen
antagna lagen om offentlig upphandling, som har gjort det
svårare för civilsamhällesorganisationerna att konkurrera i of
fentliga upphandlingar. Lagen innebär krav på ekonomiska ga
rantier som civilsamhällesorganisationerna inte kan ge. Det kan
hindra dem från att konkurrera i offentliga upphandlingsför
faranden, inte bara på området sociala tjänster utan även när
det gäller hälso- och utbildningstjänster.

1.12
EESK uppmanar Serbiens regering att utarbeta en en
hetlig strategi för att bekämpa och begränsa den grå ekonomin.
Det skulle förbättra den ekonomiska situationen i landet genom
att förhindra illojal konkurrens och därmed skapa ett bättre
ekonomiskt klimat, samtidigt som det skulle garantera en större
respekt för arbetstagarnas sociala rättigheter. Detta skulle även
bidra till att återställa förtroendet för institutionerna och främja
rättsstatsprincipen.

1.13
EESK understryker vikten av social dialog och upp
manar aktörerna att på bästa sätt utnyttja de befintliga institu
tionerna, särskilt det sociala och ekonomiska rådet. Vi vill även
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uppmana regeringen att ytterligare främja det sociala och eko
nomiska rådet, och att konsultera det mer systematiskt i all
politik där arbetsgivare och arbetstagare har ett legitimt intresse.
EESK anser att den sociala dialogen bör vara regelbunden och
strukturerad och inte ske på ad hoc-basis, och den bör även
vara mer effektiv och resultatinriktad.

1.14
EESK efterlyser att främjandet av den sociala dialogen
ska ingå som en grundläggande prioritering för EU:s institutio
ner i deras förbindelser med Serbien, och detta bör därför åters
peglas i alla kommissionsprogram som Serbien får delta i. Det
kräver ökad delaktighet från det sociala och ekonomiska rådets
sida. Rådet bör involveras formellt och rådfrågas under varje fas
i anslutningsförhandlingarna, samt delta i övervakningen av ge
nomförandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU
och Serbien. Rådet bör ha möjlighet att lämna kommentarer
och synpunkter till EU:s institutioner när de bedömer Serbiens
framsteg mot en anslutning till EU.

1.15
EESK anser att den sociala dialogen bör uppmuntras
ytterligare på regional och lokal nivå och att man i detta sam
manhang kan bygga vidare på Serbiens sociala och ekonomiska
råds regionala strukturer. Den sociala dialogen bör även vida
reutvecklas mer systematiskt på sektorsnivå, framför allt inom
den privata sektorn. Undertecknandet – och genomförandet –
av kollektivavtal inom så många branscher som möjligt skulle
stabilisera förhållandet mellan arbetsmarknadens parter i Serbi
en. Lokala och nationella myndigheter bör ständigt påminnas
om fördelarna med och vikten av en social dialog.

1.16
EESK konstaterar att en trepartsarbetsgrupp har inrät
tats som ska se över arbetsrätten, bl.a. strejkreglerna, förfarandet
för registrering av fackföreningar samt bestämmelserna avseende
arbetsmarknadsparternas representativitet. EESK vill uppmana
Internationella arbetsorganisationen (ILO) och kommissionen
att stödja det arbete som pågår i syfte att fullt ut anpassa
Serbiens lagstiftning och praxis till internationell standard och
EU-standard.

1.17
EESK anser att ökade möjligheter för arbetsmarknads
parterna att delta aktivt i den sociala dialogen bör ingå i prio
riteringarna i EU:s stödprogram. Det behövs stöd för att ut
veckla deras förmåga att delta aktivt i alla ekonomiska, sociala
och rättsliga frågor, och även i EU:s anslutningsförhandlingar.
Deras organisationsstruktur, interna kommunikation och kapa
citet att ge sina medlemmar stöd bör stärkas.

1.18
EESK vill påpeka att arbetstagarnas grundläggande rät
tigheter fortfarande kränks regelbundet i Serbien och att meka
nismerna för förebyggande av och sanktioner mot sådana
kränkningar inte är tillräckligt effektiva. EESK uppmanar den
serbiska regeringen att granska myndigheten för en fredlig lös
ning av arbetsrättsliga tvister. EESK föreslår att man överväger
att inrätta särskilda arbetsdomstolar. EESK vill dessutom be
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kommissionen att i sina årsrapporter ta med ett kapitel om
fackföreningarnas rättigheter och grundläggande rättigheter för
arbetstagare i nära samråd med nationella och europeiska fack
föreningar och ILO.

1.19
De kvinnliga företagarna i Serbien spelar en viktig roll
för hela Balkanregionen och har skapat effektiva nätverk. En
samlad regional strategi håller nu på att ta form för att utveckla
kvinnors företagande på lokal nivå. EESK rekommenderar ökat
stöd från europeisk, regional och nationell nivå i syfte att på
skynda de positiva ekonomiska och sociala effekterna markant.
Dessutom krävs det ett erkännande av den ekonomiska och
sociala nödvändigheten av att stödja kvinnligt företagande i
Serbien.

1.20
EESK rekommenderar att en gemensam rådgivande
kommitté EU–Serbien inrättas mellan EESK och det civila sam
hällets organisationer i Serbien. Detta gemensamma civilsamhäl
lesorgan bör etableras när förhandlingarna om Serbiens EUmedlemskap har inletts officiellt. Den gemensamma rådgivande
kommittén kommer att göra det möjligt för det civila samhällets
organisationer på båda sidor att fullfölja en mer djupgående
dialog samt förse de politiska myndigheterna med underlag
till de olika kapitlen i anslutningsförhandlingarna.

2. Bakgrund till yttrandet
2.1
Det senaste årtiondet har Serbien gjort enorma ansträng
ningar för att reformera sina institutioner och regelverk samt sin
ekonomiska lagstiftning för att de ska stämma överens med
internationella och europeiska standarder och för att främja
en öppen och effektiv marknadsekonomi.

2.2
Undertecknandet av stabiliserings- och anslutningsavtalet
(SAA) mellan Serbien och EU 2008 var ett tydligt ställnings
tagande från de serbiska myndigheternas sida för en EU-anslut
ning och gav reformprocessen ny drivkraft. Ett interimsavtal om
handel och handelsrelaterade frågor (som ingår i SAA) trädde i
kraft 2010.

2.3
Den nya regering som tillträdde 2012 har bekräftat Ser
biens vilja att ansluta sig till EU. Regeringen har vidtagit kon
kreta åtgärder för att fortsätta reformarbetet och har särskilt
inriktat sig på att bekämpa korruptionen, stärka rättstatsprinci
pen, skydda minoriteters rättigheter och främja landets ekono
miska återhämtning. Den har även gjort ansträngningar för att
förbättra regionalt samarbete.

2.4
I december 2012 gav Europeiska rådet kommissionen i
uppdrag att senast under våren 2013 lägga fram en rapport om
de framsteg som Belgrad gjort när det gäller dialogen med Pris
tina och dess EU-orienterade reformer. Baserat på denna rap
port, som innehåller en positiv rekommendation, beslutade Eu
ropeiska rådet vid sitt möte den 28 juni 2013 att villkoren för
att anslutningsförhandlingar ska kunna inledas med Serbien har
uppfyllts.
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2.5
Den 19 april 2013 nådde Belgrad och Pristina äntligen
en överenskommelse under den tionde EU-ledda förhandlings
rundan om framtiden för det Serbienstyrda Nordkosovo genom
att underteckna det första avtalet om principerna för en nor
malisering av förbindelserna. I maj antogs en genomförandeplan
av båda sidor. En genomförandekommitté har inrättas av de två
parterna och bistås av EU.

3. Den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen
3.1
Serbien är fortfarande ett land i omvandling. Vissa pri
vatiseringar har skett, men en stor del av ekonomin består
fortfarande av statligt ägda företag som ofta är i stort behov
av omstruktureringar. Arbetslösheten har ökat betydligt (24 %
av arbetskraften 2012). De yngre försöker emigrera. Befolk
ningen blir allt äldre. En stor del av befolkningen är fortfarande
sysselsatt inom jordbruket och bor i landsbygdsområden där
bristen på investeringar hindrar en effektiv utveckling. Den ut
bredda informella ekonomin undergräver ekonomin i stort, för
svagar statsbudgeten och innebär att de anställda står utan nå
got som helst socialt skydd. Korruptionen, som ibland kan
kopplas till den organiserade brottsligheten, utgör ett hinder
inte bara för den ekonomiska utvecklingen utan även för arbetet
med att stärka landets institutioner. Rättsväsendet är i stort
behov av reformer för att kunna garantera att människors
och organisationers rättigheter verkligen respekteras.

3.2
EESK framhöll dessa olika problem i sitt yttrande om
Förbindelserna mellan EU och Serbien – Det civila samhällets roll
(av den 29 maj 2008), men har även lyft fram de offentliga
myndigheternas ansträngningar att genomföra nödvändiga re
former. Många nya regler har införts; nya institutioner – främst
för att organisera en dialog med arbetsmarknadsparterna och
andra civilsamhällesorganisationer – har inrättats, och minorite
ternas rättigheter erkänns nu officiellt. Denna process är inte
avslutad än, men det största problemet är att omsätta alla dessa
institutionella och rättsliga förändringar i praktiken.

3.3
Serbien har ratificerat 77 av Europarådets fördrag och
konventioner, däribland centrala texter som konventionerna
om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna,
skydd för nationella minoriteter, förhindrande av tortyr, skydd
för barn, korruptionsbekämpning och den europeiska sociala
stadgan. Ytterligare åtta konventioner har undertecknats men
ännu inte ratificerats, bland annat konventionen om förebyg
gande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hem
met. På internationell nivå har Serbien ratificerat 75 ILO-kon
ventioner (73 har trätt i kraft).

3.4
Såsom Europarådets kommissarie för mänskliga rättighe
ter framhållit (1), kräver många av dessa konventioner ytterligare
insatser för ett korrekt genomförande. Europarådets kommis
sarie för mänskliga rättigheter lyfte fram problemen med för
svinnanden och personer som fördrevs från sina hem under
kriget, den stora diskrimineringen av romer, våldet mot kvinnor
och den utbredda homofobin.
(1) Thomas Hammarbergh. Europarådets kommissarie för mänskliga
rättigheter. Rapport efter hans besök i Serbien den 12–15 juni 2011.
CommDH(2011)29.
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3.5
I oktober 2011 antog regeringen en mediestrategi, men
våld och hot mot journalister förekommer fortfarande. Ekono
misk och politisk inblandning i medierna hör också till varda
gen, något som hotar massmediernas oberoende och journalis
ternas möjligheter att utföra sitt arbete. Vidare trakasseras eller
avskedas fortfarande fackligt aktiva för att de är medlemmar i
en fackförening.

räcker inte för att de ska kunna bli mer aktiva och öka sitt
inflytande. När det gäller partnerskapen mellan det civila sam
hällets organisationer och de offentliga myndigheterna, kan de
etablerade Seco- (2) och KOCD (3)-mekanismerna komma att ses
som exempel på god praxis, under förutsättning att deras syn
punkter beaktas och att de kan finansieras och stödjas på ett
kontinuerligt och systematiskt sätt.

3.6
EESK anser att en fortsatt konsolidering av reformpro
cessen, reformen av rättssystemet och genomdrivandet av civila,
sociala och mänskliga rättigheter givetvis bör prioriteras av Ser
bien. Detta bör stå i fokus i EU:s förbindelser med Serbien. Det
är även en viktig fråga för civilsamhällesorganisationerna, varför
ett aktivt deltagande från deras sida bör uppmuntras på alla sätt.

4.6
De största hindren för starka civilsamhällesorganisationer
är att det statliga stödet är otillräckligt och inte baseras på
tydligt definierade prioriteringar, samt en underutvecklad före
tagssponsring, brist på privata bidragsgivare, indraget stöd från
internationella givare, ett underutvecklat samarbete med lokala
myndigheter och överhuvudtaget begränsade möjligheter att ut
kräva ansvar av beslutsfattare. Ansträngningar bör göras och
stöd ges för att öka civilsamhällesorganisationernas medlems
kretsar. Deras begränsade medlemsunderlag gör att de har svårt
att etablera ett starkt varumärke och bli erkända, samtidigt som
offentligt stöd fortfarande inte regleras ordentligt på alla nivåer.
Organisationernas möjligheter att påverka den sociala och poli
tiska agendan är i allmänhet små, med undantag för ett tiotal
starka organisationer som i de flesta fall är baserade i Belgrad.

4. Nuläget och civilsamhällesorganisationernas roll
4.1
Mötes- och föreningsfriheten är grundlagsskyddad och
respekteras generellt. Dock äventyras föreningsfriheten av de
ökande hoten från våldsbenägna nationalistiska grupper.

4.2
Det serbiska civilsamhället är i första hand baserat i
större städer och har en ojämn utbredning i de olika regionerna.
I landsbygdsområden är civilsamhället mycket begränsat och
dess kapacitet inte särskilt väl utvecklad. Ökat stöd behövs för
att främja föreningslivet, bygga upp kapaciteten och stödja nät
verksbyggandet för civilsamhällesorganisationerna på landsbyg
den och/eller på mindre orter.

4.3
Särskild uppmärksamhet bör fästas vid jordbruket, ut
vecklingen av intressegrupper för jordbrukare och jordbrukarnas
deltagande i den sociala dialogen. Jordbruket spelar alltjämt en
central roll i Serbien – cirka en fjärdedel av den förvärvsarbe
tande befolkningen är sysselsatt inom jordbruket, och jord
brukssektorn är även en viktig ekonomisk sektor. Jordbruket
och jordbrukspolitiken kommer att spela en viktig roll i anslut
ningsprocessen till EU, samtidigt som anpassningen till EU:s
lagstiftning kommer att utgöra en stor utmaning för den ser
biska jordbrukssektorn.

4.4
Välorganiserade och strukturerade intressegrupper kan
inte bara bidra till att främja jordbrukets intressen, utan framför
allt kan de ge värdefullt stöd till den kommande integrations
processen, inte minst när det gäller utformningen och tillämp
ningen av specifika stödprogram för jordbruket, landsbygds
områdena och de människor som bor där.

4.5
Det finns flera aktiva partnerskap och koalitioner bland
civilsamhällesorganisationerna, men deras resurser och stöd

4.7
EESK välkomnar insatserna för att förbättra regelverken
för föreningar och stiftelser, t.ex. genom föreningslagen (oktober
2009), lagen om fonder och stiftelser (november 2010), lagen
om frivilligarbete (maj 2010) och förenklade redovisningsför
faranden för mindre föreningar och stiftelser (ännu inte antag
na). Andra viktiga lagar har antagits men ännu inte tillämpats,
t.ex. socialförsäkringslagen (2011). EESK stöder utarbetandet av
ett regelverk, i enlighet med denna lag, som säkerställer att
civilsamhällesorganisationer får lika tillgång till offentliga resur
ser som ska främja tillgången till sociala tjänster.

4.8
EESK välkomnar ändringarna av artikel 41 i den serbiska
regeringens arbetsordning. Den handlar om offentliga samråd
och anger kriterierna för när dessa ska vara obligatoriska. Kri
terierna innebär att offentliga samråd ska vara regel snarare än
undantag och anger rimliga tidsramar för hur länge de ska pågå.
EESK framhåller behovet av att säkerställa att mekanismen ge
nomförs på ett riktigt sätt. Insatser för att öka de offentliga
myndigheternas medvetenhet om fördelarna med att samarbeta
med civilsamhällesorganisationer, både i ett tidigt skede när
politiken utformas och därefter när politiken genomförs, bör
prioriteras. Även förfaranden för att utse företrädare från civil
samhällesorganisationer som ska delta i olika offentliga organ
på nationell och lokal nivå bör övervägas, varvid hänsyn ska tas
till grannländers exempel på bästa praxis och förslag från civil
samhällesorganisationer.
(2) Seco (sektorsvisa sammanslutningar av civilsamhällesorganisationer)
svarar för nätverksarbete och kapacitetsuppbyggnad när det gäller
EU-integrationen och civilsamhällets deltagande i programplane
ringen för IPA (instrumentet för stöd inför anslutningen).
(3) KOCD-nätverken samlar olika organisationer som arbetar med soci
alt skydd för marginaliserade grupper så att de ska kunna agera
gemensamt gentemot beslutsfattarna på detta område.
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4.9
Kontoret för samarbete med det civila samhället inledde
sin verksamhet 2011. Handlingsplanen för 2013–2014 innehål
ler viktiga mål som bör eftersträvas:

— Utveckling av strategin för att skapa ett gynnsamt klimat för
civilsamhällets utveckling och inrättande av ett nationellt råd
för civilsamhällets utveckling.

— Främjande av nya finansieringskällor som en förutsättning
för hållbarhet, t.ex. genom institutionella bidrag, företagens
sociala verksamhet och välgörenhetsarbete, socialt företagan
de, införande av kriterier för civilsamhällets användning av
offentliga platser, osv.

— Ytterligare framsteg för att skapa institutionella ramar som
är gynnsamma för civilsamhällets utveckling, dvs. inrättande
av särskilda enheter eller arbetsgrupper inom relevanta rege
ringsministerier, eventuellt inrättande av en utvecklingsfond
för civilsamhället och starkare mekanismer för samarbete
mellan civilsamhällesorganisationer och det serbiska parla
mentet.

4.10
EESK välkomnar de ansträngningar som kontoret för
samarbete med det civila samhället har gjort för att ge ökad
insyn i vilka statliga stöd som ges till civilsamhällesorganisatio
ner genom att ge ut en sammanfattande årsrapport om stöd
som beviljats föreningar och andra civilsamhällesorganisationer
från Serbiens statsbudget. Kontoret för samarbete med det civila
samhället bör dock få större inflytande i syfte att förbättra
svarsfrekvensen bland myndigheter på alla nivåer och uppnå
en fullständig datainsamling som offentliggörs varje år. EESK
välkomnar därför det stöd som EU:s delegation ger kontoret
för samarbete med civilsamhället via det treåriga program för
tekniskt bistånd som inleddes i december 2012 (4).

4.11
Uppgifter från 2011 visar att endast blygsamma bidrag
beviljades och faktiskt betalades ut för att medfinansiera pro
gram och projekt, även där givarstödet garanterades, trots att
det finns ett stort behov av sådan finansiering bland civilsam
hällesorganisationer.

5. Den sociala dialogen
5.1
Den sociala dialogen är av grundläggande betydelse för
ekonomisk utveckling och för att säkerställa den sociala sam
manhållning som behövs i Serbien. Ett allmänt kollektivavtal
ingicks 2008. I april 2011 antog Serbiens sociala och ekono
miska råd ett socialt och ekonomiskt avtal som undertecknades
av arbetsmarknadsparternas ledare och Serbiens premiärminis
ter, ett avtal som innehåller viktiga åtaganden från de båda
parternas sida. Detta avtal bekräftar att en social dialog är en
förutsättning för att nå gemensamma utvecklingsmål, lösa pro
blem orsakade av den ekonomiska krisen och få till stånd en
(4) Budgeten för programmet för tekniskt bistånd uppgår till 1,2 miljo
ner euro, och fokus ligger på stöd till ytterligare ändringar av regel
verket för civilsamhällesorganisationerna, införande av ett regelverk
för transparent statligt stöd och åtgärder för att göra civilsamhälles
organisationerna delaktiga i beslutsprocessen.
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ekonomisk och social utveckling i Serbien. Ett minimilöneavtal
undertecknades av det sociala och ekonomiska rådet 2012. På
sektorsnivå ingicks 2011 och 2012 fyra branschkollektivavtal
för jordbrukssektorn, byggsektorn, den kemiska industrin och
metallindustrin. Arbetsmarknadsministern utvidgade dessa kol
lektivavtal till att omfatta samtliga statsanställda. Kollektivavtal
finns även för större delen av den offentliga sektorn och om
fattar hälso- och sjukvårdssektorn, anställda inom kommunala
och nationella myndigheter, kultur, utbildning och polisväsende.

5.2
Serbiens sociala och ekonomiska råd inrättades formellt
2005 och utgör den institutionella plattformen för trepartsför
handlingarna. Dessutom finns det nu 18 sociala och ekono
miska råd på lokal nivå, även om knappt hälften av dem är
operativa, främst på grund av bristande engagemang från de
regionala myndigheternas sida. Serbiens sociala och ekonomiska
råd brottas fortfarande med ett antal problem som försvårar
verksamheten. Det största problemet är de bristande finansiella
och mänskliga resurserna. Man har dock lyckats tillsätta stän
diga arbetsgrupper för ekonomiska frågor, lagstiftning, kollektiv
avtal och arbetsmiljö- och arbetarskyddsfrågor. Företrädare för
arbetsmarknadens parter deltar nu regelbundet i det nationella
rådets sammanträden, till skillnad från regeringen som ofta fö
reträds av tjänstemän. Deras medverkan har ökat sedan rådet
ombildades i september 2012. Nu är även premiärministern
medlem i rådet, men rådet har fortfarande problem med att
organisera sina sammanträden.

5.3
Den sociala dialogen kan sägas ha lyckats när det gäller
att ge resultat, men den måste fortfarande konsolideras och
utvidgas. Arbetsmarknadsparterna är svaga, särskilt i den privata
sektorn. Att kollektivavtal undertecknas innebär inte nödvän
digtvis att de kommer att gälla, och det finns stora områden
som helt enkelt inte omfattas av den sociala dialogen. På natio
nell nivå rådfrågas inte Serbiens sociala och ekonomiska råd i
alla frågor som faller inom dess ansvarsområde, eller så är
rådfrågningen rent formell och regeringen tar alltför ofta inte
hänsyn till rekommendationerna. Ett positivt undantag är ar
betsmarknadsministeriet som skickar samtliga lag- och strategi
förslag på remiss till rådet. Nyligen föreslogs det även att man
ska inrätta en trepartsarbetsgrupp som ska utarbeta förslag till
ändringar av arbetsrätten. Förbättringar har även skett när det
gäller lagstiftningen på utbildningsområdet i och med att utbild
nings- och forskningsministeriet har skickat tre lagförslag på
remiss till rådet. Trots dessa mer positiva tecken ignoreras
dock rådet fortfarande i stor utsträckning när det gäller all
männa ekonomiska strategier och åtgärder som trots allt direkt
påverkar företagens och arbetstagarnas verksamhet.

5.4
Myndigheten för en fredlig lösning av arbetsrättsliga kon
flikter inrättades 2005 i syfte att hitta en lösning på både
enskilda och kollektiva arbetsrättsliga konflikter. Arbetet är
främst inriktat på enskilda fall där en skiljedomare kan fatta
ett tvingande beslut och har samma rättsliga verktyg som en
domstol. I praktiken förefaller det dock som om myndigheten
inte riktigt lyckats med att etablera sig som ett alternativ, utan
de flesta tvister går fortfarande till domstol, och domstolarna är
notoriskt överbelastade. I samband med kollektiva tvister agerar
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myndigheten medlare och kan därmed inte tvinga de tvistande
parterna att nå en lösning men försöker få båda parter att
frivilligt gå med på en fredlig lösning.
5.5
År 2013 ska den serbiska regeringen och ILO under
teckna ett program för anständiga arbetsförhållanden. Program
met ska hjälpa regeringen att dels se över sociallagstiftningen
och förfarandena och få dem att fullt ut överensstämma med
internationella standarder, dels bygga upp arbetsmarknadspar
ternas kapacitet så att de effektivt kan bidra till den sociala
dialogen med stöd av EU:s finansiering och program.
5.6
Arbetsmarknadens parter måste integreras bättre i rege
ringens ekonomiska politik och social- och sysselsättningspoli
tik, inte minst med tanke på EU-anslutningsförhandlingarna. De
bör även involveras i förberedelserna med hänsyn till Serbiens
stödberättigande inom ramen för Europeiska socialfonden och
andra EU-fonder. Endast då blir det möjligt för arbetsmark
nadens parter i Serbien att på ett effektivt sätt i framtiden fylla
sin funktion i de forum för deltagandedemokrati som finns på
EU-nivå.

12.11.2013

förutsättning att den kan ge röst åt så många arbetsgivarintres
sen som möjligt genom en effektiv samrådsprocess som inbegri
per samtliga arbetsgivarföreningar.
6.3
Mot bakgrund av den höga arbetslösheten bör arbets
givarna kunna utöva ett starkare inflytande på utvecklingen av
en gynnsam affärsmiljö. Det skulle uppmuntra företagarandan
och en snabbare etablering av nya företag, särskilt små och
medelstora företag som är en av de viktigaste källorna till nya
arbetstillfällen i EU. De största hindren för en gynnsammare
affärsmiljö inbegriper följande: bristande insyn och förutsebar
het, oattraktiva beskattningssystem som även omfattar vissa
skatteliknande avgifter samt brister när det gäller tillgång till
finansiering, förfaranden för företagsregistrering och administra
tion i anslutning till utrikeshandeln osv. Den övergripande be
dömningen av näringslivet i Serbien är att det inte är tillräckligt
involverat i lagstiftningsförfarandet och dess konsekvensbedöm
ningar, särskilt när det gäller effekterna på små och medelstora
företag.

6.1
Serbiska arbetsgivarföreningen är den viktigaste intres
seorganisationen för arbetsgivare på nationell nivå. Den företrä
der de serbiska företagarna i det nationella sociala och ekono
miska rådet. Det faktum att de flesta av de största företagen
som är verksamma i Serbien, liksom även bl.a. de små och
medelstora företagens organisation, inte är medlemmar i ser
biska arbetsgivarföreningen försvagar dock denna organisations
legitimitet som part i den sociala dialogen.

6.4
Fackföreningarna är splittrade och svaga. Många av dem
är medlemmar i något av Serbiens två största förbund: Serbiska
förbundet för oberoende fackföreningar (SSSS) eller Oberoende
fackförbundet (Nezavisnost). Det finns ytterligare två förbund
som anser sig vara representativa: Serbiska förbundet för fria
och oberoende fackföreningar (ASNS) och Fria fackföreningsför
bundet (KSSS). Detta påstående ska verifieras i enlighet med en
ny lag om representativitet som för närvarande håller på att
diskuteras. Enligt arbetsmarknadsministeriet finns det dessutom
cirka 2 000 fackliga organisationer ute på företagen som inte är
medlemmar i ett nationellt fackförbund. Alla relevanta fackliga
organisationer måste involveras mer i arbetsmarknadsparternas
beslutsprocess på arbetstagarsidan. Fackföreningarnas roll i Ser
bien är oerhört viktig för att stärka den sociala dialogen.

6.2
Serbiens industri- och handelskammare, som är den
största näringslivsorganisationen, ingick tidigare inte i det so
ciala och ekonomiska rådet på grund av ett system med obli
gatoriskt medborgarskap. Den 1 januari 2013 infördes dock
frivilligt medlemskap, och kammaren har ett starkt intresse av
att bidra till den sociala dialogen, särskilt på områdena yrkes
utbildning, främjande av utrikeshandeln och regional utveckling.
Den stöder strävandena att stärka den serbiska arbetsgivarför
eningens ställning i det sociala och ekonomiska rådet, under

6.5
Problemen i samband med omvandlingen och den eko
nomiska krisen har accentuerat fackförbundens splittring och
deras svaghet. Fackförbundens tunga registreringsförfarande
och det motstånd och de trakasserier som i vissa fall utövas
av företagsledare som inte är redo att acceptera den sociala
dialogen på företagsnivå hindrar en normal utveckling av arbets
tagarnas representation och undergräver den sociala dialogen.
Mot denna bakgrund bör dock de senaste årens effektiva sam
arbete mellan de två representantförbunden SSSS och Nezavis
nost välkomnas.

6. Arbetsmarknadens parter – nuläget

Bryssel den 10 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE
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III
(Förberedande akter)

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN
491:A PLENARSESSIONEN DEN 10 OCH 11 JULI 2013

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok – Långsiktig
finansiering av den europeiska ekonomin”
COM(2013) 150 final/2
(2013/C 327/03)
Föredragande: Michael SMYTH
Den 25 mars 2013 beslutade Europeiska kommissionen att i enlighet med artikel 304 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om
"Grönbok – Långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin"
COM(2013) 150 final/2.
Facksektionen för Ekonomiska och monetära unionen, ekonomisk och social sammanhållning, som svarat
för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 19 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 10 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 151 röster för, 3 röster emot och 3 nedlagda röster.

1. Sammanfattning och slutsatser
1.1
Ett av de viktigaste inslagen i en strategi som har som
mål att återigen uppnå hållbar tillväxt i EU består i att säkra en
adekvat tillgång till långsiktig finansiering till rimlig kostnad.
Kommissionens samrådsdokument om denna fråga är välkom
met, och det kommer vid rätt tidpunkt.
1.2
Kommittén välkomnar grönbokens inriktning på pro
duktiva investeringar och skapande av materiellt och immateri
ellt kapital med lång livslängd, men vi uppmanar kommissionen
att lägga större vikt vid behovet av att finansiera mer samhälls
nyttiga kapitalinvesteringar.
1.3
Då det är troligt att bankerna i framtiden kommer att
spela en mindre framträdande roll som tillhandahållare av lång
siktig finansiering kan andra mellanhänder tas i anspråk, t.ex.
nationella och multilaterala utvecklingsbanker, institutionella in
vesterare, statliga investeringsfonder samt framför allt obliga
tionsmarknaderna. Det är dock viktigt att man inte skapar hin
der för att bankerna ska kunna fungera som de främsta till
handahållarna av långsiktig finansiering. Det är också viktigt
att man inför en rättslig ram som säkerställer att finansiering
och kapitalflöden inte drivs bort från den reglerade sektorn.

1.4
EESK välkomnar den rekapitalisering av EIB som nyligen
genomförts, eftersom detta kommer att stärka bankens kapacitet
att påskynda ytterligare finansiering från privata investeringar
och spela en starkare konjunkturutjämnande roll när det gäller
finansiering av investeringar och krediter till små och medels
tora företag. Även om ett kapitaltillskott på tio miljarder euro är
ett betydande belopp är det under nuvarande omständigheter
ändå otillräckligt.
1.5
Införandet av EU 2020-projektobligationer är också po
sitivt, även om de befinner sig på försöksstadiet. Projektobliga
tionerna har tagits fram gemensamt av kommissionen och EIB.
Ett liknande samarbete bör även övervägas när det gäller statliga
investeringsfonder.
1.6
Om man genom sådana initiativ som projektobligatio
nerna lyckas utöka marknaden för finansiering via obligationer
bör de utökas så snart försöksfasen är avslutad och utvärderad.
1.7
I grönboken granskas sparkapitalets roll i utbudet av
långsiktig finansiering av investeringar. Medan vissa medlems
stater har infört särskilda sparformer för att öka det långsiktiga
sparandet i syfte att finansiera bredare samhällsinvesteringar kan
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det vara värt att överväga att inrätta ett sparinstrument på EUnivå eller inom eurozonen, som eventuellt kan erbjuda en högre
ränta.

1.8
Genom att använda skattesystemet på ett skickligt sätt
har vissa medlemsstater varit relativt framgångsrika när det gäl
ler att uppmuntra pensionssparande och andra sparformer.
Medborgarna är ofta ovilliga att först betala skatt på inkomsten
av sitt arbete och sedan betala mer skatt på ett långsiktigt
sparande av en del av denna inkomst efter skatt. När det gäller
socialt ansvarsfulla investeringar borde det vara möjligt att ut
forma och marknadsföra lämpliga personliga sparprodukter
med låg eller ingen skatt och med adekvata årliga gränser för
att uppmuntra en ökad långsiktig ekonomisk planering.

1.9
Kortsiktighet i det finansiella systemet har utgjort ett
allvarligt hinder för lämpliga, långsiktiga investeringar och är
nära knutet till företagsstyrning. Det är inte någon lätt utmaning
att ändra incitamenten i syfte att främja långsiktiga resultat.
EESK välkomnar kommissionens förslag om att öka långsiktiga
investerares rösträtter och utdelningar samt att ändra direktivet
om aktieägares rättigheter. Vidare skulle man kunna överväga
en samordnad användning av skattereduktion på realisations
vinster för att stimulera fondförvaltarna till ett långsiktigare
aktieinnehav.

1.10
Beträffande riskkapital innehåller grönboken några in
tressanta förslag. EESK har redan föreslagit att Europeiska inve
steringsfondens roll bör utvidgas från beviljande av lån till att
även omfatta tillhandahållande av riskkapital. Detta är också vad
dess skapare ursprungligen avsåg 1994. Om EIF i likhet med
EIB rekapitaliserades på ett adekvat sätt skulle den kunna bli en
av de viktigaste aktörer som tillhandahåller riskkapital för de
små och medelstora företagen.

1.11
Mot bakgrund av att nationella och regionala regeringar
redan främjar de små och medelstora företagens överlevnad och
tillväxt på lång sikt via sina organ för regional utveckling, bör
dessa organ bidra till verksamheten i sådana handelsplattformar
för små och medelstora företag. Denna roll skulle kunna sträcka
sig från bedömning av små och medelstora företags kreditvär
dighet till att bevilja institutionella investerare begränsade garan
tier.

1.12
Kommittén skulle önska att större tonvikt läggs på
socialt ansvarsfulla investeringar, och föreslår att det inrättas
en observationsgrupp för att övervaka villkoren för långsiktiga
investeringar.

2. Inledning och bakgrund till grönboken
2.1
Den viktigaste anledningen till att kommissionen utarbe
tat denna grönbok är behovet av att återigen uppnå smart och
hållbar tillväxt för alla inom EU. EU står inför krav på betydan
de, långsiktiga och storskaliga investeringar som en grundval för
hållbar tillväxt. Att uppnå detta försvåras dock betydligt av den
riskovillighet som hushållen och företagen för närvarande upp
visar samt många regeringars behov av budgetkonsolidering,
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vilket sammantaget begränsar tillgången till långsiktig finansie
ring av investeringar.
2.2
För närvarande är även misslyckanden inom de traditio
nella kanalerna för finansförmedling ett problem. Bankerna har
varit den huvudsakliga källan till finansiering av investeringar i
EU, men vissa av dem är nu framför allt upptagna med att
minska skuldsättningen och således ur stånd att fullgöra sin
vanliga uppgift. Grönboken är inte begränsad till den nuvarande
krisen, utan söker lösningar när det gäller tillhandahållandet av
nödvändig långsiktig finansiering av investeringar.
2.3
Kommissionen fokuserar på produktiva investeringar och
skapandet av materiellt och immateriellt kapital med lång livs
längd, som tenderar att verka mindre konjunkturförstärkande än
kapital med kortare livslängd. Kommissionen definierar långsik
tig finansiering som en process där det finansiella systemet står
för finansieringen av investeringar som sträcker sig över en
längre tidsperiod.
2.4
EU har inlett ett reformprogram för den finansiella sek
torn för att återställa stabiliteten och förtroendet på finansmark
naderna. Det finansiella systemets stabilitet är nödvändigt för att
uppmuntra långsiktiga investeringar, men det är inte tillräckligt.
Kommissionen fastställer ytterligare en rad områden där åtgär
der är nödvändiga, till exempel följande:
— Finansinstituts förmåga att kanalisera långfristig finansiering.
— Finansmarknaders effektiva och ändamålsenliga tillhandahål
lande av långsiktiga finansieringsinstrument.
— Strategier som främjar sparande och finansiering på längre
sikt.
— Små och medelstora företags möjligheter att få tillgång till
bankfinansiering och annan finansiering.
3. Kommentarer till förslagen
3.1 Finansinstituts förmåga att kanalisera långfristig finansiering
3.1.1
Affärsbanker. Kommissionens analys av utmaningarna
när det gäller att säkra adekvat långsiktig finansiering i EU är i
princip korrekt. Den ledande roll som bankerna av tradition
innehaft i egenskap av de viktigaste tillhandahållarna av lång
siktig finansiering håller på att förändras, och bankerna kommer
antagligen att spela en mindre framträdande roll i framtiden. De
eventuella inkonsekvenserna mellan viss ny banklagstiftning och
grönbokens målsättningar, som syftar till att stimulera långsik
tiga investeringar, behandlas inte. I grönboken konstateras en
dast att effekterna av nyligen genomförda finansiella reformer
och sannolika framtida reformer kan innebära att bankernas
verksamhet inom förmedlingskedjan kommer att minska. Det
behövs en bättre balans mellan tillsynskraven i Basel III och
incitamenten för bankerna att fortsätta att tillhandahålla lång
siktig finansiering av investeringar. Hur som helst är det troligt
att andra typer av mellanhänder kommer att tas i anspråk,
exempelvis nationella och multilaterala utvecklingsbanker, insti
tutionella investerare, samt en ökad användning av obligations
marknader och statliga investeringsfonder.
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3.1.2
Nationella och multilaterala utvecklingsbanker. Dessa
institutioner spelar en viktig roll när det gäller att dela risken
med privata investerare och operatörer i syfte att utveckla vik
tiga projekt och därigenom förebygga marknadsmisslyckanden.
De spelar även en konjunkturutjämnande roll genom sina mer
långsiktiga strategiska åtgärder. EIB och EIF har spelat en alltmer
framträdande roll när det gäller riskdelning, och den nyligen
genomförda rekapitaliseringen av EIB kommer utan tvivel att
stärka dess kapacitet att påskynda ytterligare finansiering från
privata investeringar, även om EESK anser att den är otillräcklig.
EESK uppmuntrar EIB att vidta ytterligare åtgärder för att främja
viktiga gränsöverskridande infrastrukturprojekt som står inför
specifika finansieringshinder.
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och fördjupa reserven av långsiktig finansiering. Obligations
marknaderna i EU är mindre utvecklade än i USA och anses
vara otillgängliga för de flesta medelstora företag och småföre
tag. Också införandet av projektobligationer har mottagits med
försiktighet av kreditvärderingsinstituten, vilket tydligt visar på
den stora insats som krävs för att förbättra obligationsmark
nadernas kapacitet. Om initiativ som projektobligationer, som
skulle kunna skapa så mycket som 4,6 miljarder euro för nya
infrastrukturprojekt, lyckas utöka marknaden för finansiering via
obligationer bör de utökas så snart försöksfasen är avslutad och
utvärderad.

3.3 Strategier som främjar sparande och investeringar på längre sikt
3.1.3
EESK välkomnar införandet av EU 2020-projektobliga
tionerna, som nu håller på att prövas inom ett antal offentligprivata partnerskap för investeringar i infrastrukturprojekt på
områdena energi, transport och IKT (1). Kommissionen omnäm
ner de statliga investeringsfondernas potentiella roll i samband
med finansiering av mer långsiktiga investeringsprojekt. Liksom
när det gäller projektobligationerna, som tagits fram gemensamt
av kommissionen och EIB, skulle det kunna vara en fördel att
utarbeta ett liknande gemensamt initiativ med de statliga inve
steringsfonderna för att därigenom öka den tillgängliga reserven
för finansiering av mer långsiktiga investeringsprojekt.

3.1.4
Beträffande institutionella investerare konstateras i
grönboken att det kan finns en konflikt mellan behovet av en
effektiv reglering av placeringsrisker hos försäkringsbolag och
behovet av att skapa incitament som gör dem beredda att fi
nansiera långsiktiga investeringsprojekt. Det pågår diskussioner
mellan kommissionen och EU:s försäkringsmyndigheter om
denna fråga. Kommissionen avser att lägga fram förslag om
långsiktiga investeringsfonder (LTIF) i syfte att stimulera inrät
tandet av en rad verktyg för poolning av risker, där olika typer
av institutionella investerare deltar. Det är ett lovvärt förslag.
Pensionsfonderna skulle kunna spela en mer framträdande roll
i samband med långsiktiga investeringar, men detta stöter på en
rad institutionella, lagstiftningsmässiga och politiska hinder. De
är särskilt oroade över att beslutsfattarna försöker ge dem i
uppdrag att finansiera vissa typer av projekt som inte ligger i
deras medlemmars intresse. Man bör rådgöra med pensionsfon
derna om hur dessa hinder kan minimeras eller övervinnas.
Inrättandet av en bankunion kan vara till hjälp i detta samman
hang.

3.1.4.1
När det gäller att få de institutionella investerarna att
i större utsträckning bidra till tillhandahållandet av långsiktig
finansiering kan även incitament i fråga om företagsbeskattning
spela en viss roll. Ett system med degressiva avdrag i samband
med investeringar i stora infrastrukturprojekt skulle kunna leda
till att fler institutionella investerare deltar.

3.2 Finansmarknaders effektiva och ändamålsenliga tillhandahållande
av långsiktiga finansieringsinstrument
3.2.1
I grönboken noteras att vissa kapitalmarknader i Eu
ropa måste utvecklas och mogna för att man ska kunna utöka
(1) Jfr t.ex. COM(2009) 615 final.

3.3.1
Grönboken innehåller en utförlig översikt över de fak
torer som påverkar långsiktigt sparande och finansiering. Trots
att en del medlemsstater har arbetat för att främja utbudet av
långsiktigt sparande återstår fortfarande mycket att göra på ut
budssidan. I grönboken föreslås att man kunde skapa verktyg
för sparande på EU-nivå i syfte att öka långsiktigt sparande,
kopplat till bredare samhällsmål. Denna idé kan ha fördelar
när det gäller att utvidga gränsöverskridande infrastruktur.
Den kan också främja en större rörlighet för arbetskraften
samt pensionsplaneringen inom hela den inre marknaden. Det
kan vara nödvändigt att erbjuda nya sparprodukter till högre
eller differentierade räntesatser för att stimulera mer långsiktigt
sparande.

3.3.2
Beskattning. Förhållandet mellan beskattning, långsik
tigt sparande och långsiktiga investeringar undersöks relativt
detaljerat. Det faktum att investeringar är underställda företags
beskattning tenderar att gynna skuldsättning framför finansie
ring med eget kapital. För att hitta lämpliga reformer för att
uppmuntra en större användning av eget kapital för finansiering
av långsiktiga investeringar kan det vara värt att överväga att
införa ett system med gradvis avtagande lättnader. Sådana sy
stem är vanliga för beskattning av realisationsvinster, och de
skulle kunna konfigureras så att de utjämnar en del av de
nuvarande skattefördelarna med finansiering genom skuld.

3.3.3
Vad gäller långsiktigt sparande och skattesystemet no
terar kommissionen betydelsen av att säkra ett stabilt och till
räckligt utbud av sparande och av de incitament som behövs för
att uppnå detta utbud. Genom att använda skattesystemet på ett
skickligt sätt har vissa medlemsstater varit relativt framgångsrika
när det gäller att uppmuntra pensionssparande och andra spar
former. Medborgarna är ofta ovilliga att betala skatt först på
inkomsten av sitt arbete och sedan mer skatt på ett långsiktigt
sparande av en del av denna inkomst efter skatt. Det borde vara
möjligt att utforma och marknadsföra lämpliga personliga spar
produkter med låg eller ingen skatt och med adekvata årliga
gränser för att uppmuntra en ökad långsiktig ekonomisk plane
ring.

3.3.4
Användningen av skattelättnader för att uppnå önsk
värda långsiktiga investeringsresultat har också nackdelar. All
varliga problem, såsom dödviktseffekt och arbitrage, måste han
teras. Användningen av skattelättnader inom en enhetlig, stark
och långsiktig planering är dock nödvändig för att stimulera och
uppnå den önskade investeringsnivån.

C 327/14

SV

Europeiska unionens officiella tidning

3.3.5
Företagsstyrning. Frågan om kortsiktighet ligger i kär
nan för tillhandahållandet av långsiktiga investeringar och är
starkt kopplad till företagsstyrning. Hittills har många av inci
tamenten för fondförvaltare, investerare och företagsledare ten
derat att vara kortsiktiga. Det är inte någon lätt uppgift att
ändra dessa incitament i syfte att främja bättre långsiktiga re
sultat. I grönboken finns ett antal intressanta förslag om bland
annat att öka långsiktiga investerares rösträtter och utdelningar
samt att ändra direktivet om aktieägares rättigheter. Ett sätt att
uppmuntra fondförvaltarna till ett långsiktigare aktieägande
skulle kunna vara en mer proaktiv användning av skattereduk
tion på realisationsvinster.
3.4 Små och medelstora företags möjligheter att få tillgång till bank
finansiering och annan finansiering
3.4.1
Kommissionen påpekar i grönboken att små och me
delstora företag i många medlemsstater möter allt större svårig
heter att få krediter för att överleva och växa. Vid sidan av
följderna av bankernas minskningar av utlåningen måste små
och medelstora företag också hantera en fragmenterad och
ganska osystematisk samling alternativa finansieringskällor. Lo
kala banker har i stor utsträckning förlorat eller minskat sina
kopplingar till de lokala regionerna. Förhållandet mellan banker
och små och medelstora företag har försvagats och måste byg
gas upp på nytt eller förbättras. Man har vidtagit ett flertal
initiativ för att tillhandahålla andra finansieringskällor än banker
för små och medelstora företag, bland annat vissa riskkapital
fonder, användning av lån mot säkerhet i tillgångar (2), leveran
törsfinansiering och gräsrotsfinansiering. Mycket mer måste gö
ras. Försäkringsbranschen och pensionsfonderna är villiga att
spela en mer framträdande roll, men kräver lämpliga incitament
som nu bör behandlas av kommissionen. Vid framtida åtgärder
för att hjälpa små och medelstora företag att få tillgång till mer
långsiktig finansiering bör man se till att företagen också kan
dra nytta av dessa åtgärder på det sätt som man ursprungligen
har tänkt sig – utan att bankerna lägger till ytterligare orimliga
villkor, om åtgärderna ska genomföras via bankerna.

3.4.2
Riskkapital. Kommissionen föreslår ett tillvägagångssätt
med fondandelsfonder ("funds-of-funds") för att skapa en kritisk
massa för riskkapitalfinansiering. Dessutom skulle den före
slagna säkerhetsfonden för institutionella investerare kunna ut
vidga marknaden. EESK har redan föreslagit att Europeiska in
vesteringsfondens roll bör utvidgas från beviljande av lån till att
även omfatta tillhandahållande av riskkapital (3). Detta är också
vad dess skapare ursprungligen avsåg 1994. Om EIF i likhet
med EIB rekapitaliserades skulle den kunna bli en av de vikti
gaste aktörer som tillhandahåller riskkapital för de små och
medelstora företagen.
3.4.2.1
Utökandet av riskkapitalfinansieringen för små och
medelstora företag går parallellt med utvecklingen av befintliga
handelsplattformar för finansieringen av små och medelstora
företag genom eget kapital eller skapandet av nya sådana platt
formar. Grönboken innehåller ett antal nyttiga förslag vad gäller
detta. Mot bakgrund av att nationella och regionala regeringar
redan främjar de små och medelstora företagens överlevnad och
tillväxt på lång sikt via sina organ för regional utveckling bör
dessa organ bidra till verksamheten i sådana handelsplattformar
för små och medelstora företag. Denna roll skulle kunna sträcka
sig från bedömning av små och medelstora företags kreditvär
dighet till att bevilja institutionella investerare begränsade garan
tier.
3.4.3
EESK skulle ha önskat att grönboken i högre grad
stöder investeringar i socialt ansvarsfulla fonder genom skapan
det av en lämplig skattereglering och finansiell reglering samt
genom offentlig upphandling. I detta hänseende vore det kanske
bra att inrätta en europeisk observationsgrupp för långsiktiga
investeringar. Detta organ skulle med hjälp av aktivt deltagande
av det organiserade civila samhället kunna övervaka utveck
lingen vad gäller både utbud och efterfrågan av långsiktiga in
vesteringar och långsiktigt sparande och bidra till att säkra ett
tillräckligt utbud av information för ekonomiska aktörer om bra
beslut vad gäller långsiktiga investeringar.

Bryssel den 10 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE

(2) Se t.ex. det brittiska Funding for Lending Scheme http://www.hmtreasury.gov.uk/ukecon_fundingforlending_index.htm.
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(3) EUT C 143, 22.5.2012, s. 10.
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen
till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om riskhantering
på tullområdet och säkerhet i leveranskedjan”
COM(2012) 793 final
(2013/C 327/04)
Föredragande: Antonello PEZZINI
Den 18 mars 2013 beslutade Europeiska kommissionen att i enlighet med artikel 304 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om
"Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om
riskhantering på tullområdet och säkerhet i leveranskedjan"
COM(2012) 793 final.
Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 27 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 10 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 168 röster för och 1 röst emot.

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)
anser att en gemensam strategi för riskhantering på tullområdet
och säkerhet i leveranskedjan är av grundläggande betydelse för
att kunna garantera att samtliga berörda myndigheter tillämpar
EU-lagstiftningen på ett enhetligt och icke-diskriminerande sätt i
hela tullunionen, som är ett område där EU har exklusiv befo
genhet, i enlighet med artikel 3 i EUF-fördraget.

1.2
Kommittén stöder fullt ut kommissionens förslag, av
sedda att säkerställa större effektivitet och ändamålsenlighet i
riskhanteringen och vid varuförflyttningar över EU:s gränser,
med hjälp av en gemensam strategi och med datasystem
som är lämpliga för en EU-riskhantering.

enlighet med entydiga EU-kriterier som kontrolleras genom ett
enhetligt system för kvalitetssäkring och följs upp med påföljder
för dem som bryter mot bestämmelserna.

1.5
EESK rekommenderar att det utformas europeiska tek
niska och rättsliga standarder för ett enhetligt genomförande
av en högkvalitativ riskhantering inom hela EU:s territorium,
parallellt med en EU-satsning på utbildning i syfte att uppnå
hög yrkeskompetens och som även beaktar att de skilda för
utsättningarna i olika medlemsstater också medför att uppdra
gen skiljer sig åt.

1.6
EESK anser att man måste garantera full kompatibilitet
mellan de olika databaser som finns i det europeiska systemet
för marknadskontroll, på grundval av en gemensam strategi och
med ett starkt stöd från EU:s program för teknisk utveckling, i
syfte att säkerställa utbyte i realtid av information mellan olika
myndigheter på olika nivåer, samt för att stärka kampen mot
eventuella risker för sanitär, miljörelaterad och social dumpning.

1.3
EESK hyser stor oro över att det i tullunionen – inrättad
genom Romfördraget från 1957 och förverkligad 1968 som en
gemensam politik för att säkerställa ett sammanhållet handels
område, där personer och varor kan cirkulera fritt och där det
finns ett system med "gemensamma kontaktpunkter" för samt
liga marknadsaktörer när det gäller tullförfaranden, utan diskri
minerande behandling i hela EU – fortfarande finns olika riktlin
jer och metoder, som utgör hinder för en effektiv och verk
ningsfull riskhantering och som därigenom dämpar takten i
handelsutbytet och den fria rörligheten för varor i EU.

1.7
EESK begär att man stärker EU:s åtgärder för utveckling
av kvalificerade mänskliga resurser och främjar ledningskom
petensen, bland annat genom att säkerställa en bättre balans i
den ojämna fördelningen av kontrolluppdrag och att inrätta en
gemensam tullinsatsstyrka, som på begäran kan agera snabbt för
att ge stöd i svåra situationer.

1.4
EESK anser att det är mycket viktigt att förbättra tullens
kapacitet i alla delar av EU:s territorium, för att säkerställa en
hög riskhanteringsnivå i hela tullunionen när det gäller en en
hetlig implementering av definitioner och klassifikationer samt
insamling och överföring av uppgifter till EU-databasen, i

1.8
Enligt EESK är det nödvändigt att stärka partnerskapet
mellan tullmyndigheter, transportföretag och godkända ekono
miska aktörer (AEO), bl.a. genom höjd status och ökade för
delar. Därmed skulle man garantera ett optimalt samarbete i
riskhanteringen genom att data överförs endast en gång, utan
onödigt byråkratiskt dubbelarbete.
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1.9
EESK menar att man bör införa ett nytt styrningssystem
som omfattar samtliga myndigheter på nationell och europeisk
nivå, europeiska byråer och varnings- och informationssystem, i
syfte att skapa ett mer strukturerat och systematiskt samarbete
mellan tullmyndigheter och andra operativa myndigheter på den
inre marknaden.
1.10
EESK anser att det åtgärdspaket som anges i den flerå
riga handlingsplanen för marknadskontroll bör genomföras på
ett konsekvent och samordnat sätt, så att man kan undvika
dubbelkontroller, användning av olika kriterier, en mängd för
frågningar som rör samma data, bristande överensstämmelse
mellan de olika marknadskontroll- och tillsynsmyndigheternas
synsätt, samt bristande driftskompatibilitet.
2. Inledning
2.1
Tullunionen omfattas av EU:s exklusiva befogenhet, i
enlighet med artikel 3 i EUF-fördraget.
2.2
Redan 2004 framhöll EESK att det är nödvändigt med
"ett strategiskt förhållningssätt i fråga om gemenskapens tull
bestämmelser genom att i större utsträckning uppmärksamma
de utmaningar som gemenskapen ställs inför när det gäller att
tillämpa gemensamma tullbestämmelser vid ett antal nya yttre
gränser efter unionens utvidgning. Kommittén inser också att
tullens förutsättningar har förändrats på grund av att det har
blivit viktigare att ta fasta på olika säkerhetsaspekter i syfte att
skydda unionens medborgare, framför allt med hänsyn till de
erfarenheter som gjorts på detta område i USA" (1).
2.3
Med tanke på de allvarliga problem med tullunionens
funktionssätt som följer av att EU-lagstiftningen tillämpas på
olika sätt och som riskerar att försvaga den övergripande effek
tiviteten på grund av ineffektivitet, slöseri och bristande över
ensstämmelse mellan behov och tillgängliga resurser, har EESK
efterlyst "en samlad tullpolitik som bygger på enhetliga, upp
daterade, öppna, effektiva och förenklade förfaranden och som
kan främja EU:s ekonomiska konkurrenskraft på internationell
nivå […]" (2).
2.4
Tullunionen är den operativa grenen av en stor del av
EU:s handelspolitiska åtgärder och det är genom den som
många av EU:s internationella handelsavtal får verkan. Via med
lemsstaternas förvaltningar utvecklas viktiga övergripande pro
cesser för datahantering, hantering av näringsidkare och "risk
hantering, vilket innefattar identifiering, bedömning, analys och
begränsning av oräkneliga risker av olika typer och på olika
nivåer i anslutning till internationell varuhandel" (3).
2.5
Införandet av en gemensam strategi för integrerad risk
hantering vid införsel- och utförselställen skulle kunna uppfylla
följande mål:
— Bättre fördelning av personalresurser och ekonomiska resur
ser genom att de kan koncentreras där de behövs bäst.
(1) EUT C 110, 30.4.2004, s. 72.
(2) EUT C 229, 31.7.2012, s. 68.
(3) COM(2012) 791 final.
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— Integrerad och enhetlig tillämpning av EU:s tullregler.
— Ett integrerat system för samarbete mellan myndigheter, nä
ringsidkare och transportörer.
— Förenklade förfaranden samt snabbare och billigare trans
aktioner.
3. Tullens säkerhetsroll
3.1
I kommissionens meddelande om tullunionens tillstånd
anges att "tullen är den enda offentliga myndighet som har
fullständig överblick och kontrollansvar för alla varor som pas
serar EU:s yttre gränser och som, när de väl övergått till fri
omsättning någonstans i EU, kan röra sig fritt var som helst
på EU:s tullområde" (4).
3.2
Tack vare denna särställning har tullmyndigheterna det
primära ansvaret för att övervaka unionens internationella han
del och bidrar därigenom till rättvis och öppen handel, till
genomförandet av de externa aspekterna av den inre mark
naden, den gemensamma handelspolitiken och annan EU-politik
som har betydelse för handeln och säkerheten i hela leverans
kedjan.
3.3
EESK har understrukit att "en effektiv tullunion är en
absolut grundläggande förutsättning för den europeiska integra
tionsprocessen och för att man ska kunna säkerställa att den fria
rörligheten för varor är effektiv, säker och öppen för insyn, att
konsumenterna och miljön skyddas i största möjliga utsträck
ning och att bedrägerier och förfalskning bekämpas på ett ef
fektivt och enhetligt sätt inom hela EU" (5), och vi har efterlyst
en samlad tullpolitik som bygger på enhetliga, uppdaterade,
öppna, effektiva och förenklade förfaranden.
3.4
Även om tullunionen bygger på gemensam lagstiftning
och politik, är dess operativa funktionssätt komplext och im
plementeras alltjämt av 27 olika myndigheter i EU. En kom
bination av mänskliga, tekniska och ekonomiska resurser an
vänds på olika nivåer, dels för tullklarering och kontroll, dels
för hantering och behandling av data och näringsidkare samt
riskhantering på olika nivåer i anslutning till internationell va
ruhandel och till säkerheten i den internationella leveranskedjan.
3.5
EESK understryker att man måste undvika att medlems
staterna får alltför begränsade handlingsmöjligheter när det gäl
ler tillämpningen av tullagstiftningen, så att de även fortsätt
ningsvis kan beakta omfattningen av de relevanta handelsflöde
na. I detta sammanhang noterar EESK att medlemsstaterna har
vidtagit en allt större mängd handelsfrämjande åtgärder, t.ex.
elektronisk tullbehandling, förenklade förfaranden och införande
av status som godkänd ekonomisk aktör.
3.6
All form av harmonisering bör baseras på "bästa praxis"
och inte på en europeisk genomsnittsnivå.
(4) COM(2012) 791 final.
(5) EUT C 229, 31.7.2012, s. 68.
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3.7
Om målet är att uppnå kostnadsrationalisering, resultat
orientering – också när det gäller budgetens intäktssida – och
reella framsteg, anser EESK att kontrollerna inte bör vara foku
serade på enskilda transaktioner utan snarare utgå från en sy
stembaserad metod (systems-based approach) som bygger på risk
analys.

C 327/17

4.6
Tullen och marknadskontrollmyndigheterna bör samla
resurser och expertis samt "tillämpa metoder som gynnar små
och medelstora företag" (9), bl.a. genom att använda riktlinjer
från båda myndigheterna, stärka samordningen och samarbetet,
utbyta information och genomföra gemensamma insatser i syfte
att på ett målinriktat sätt hantera sändningar som innebär en
hög säkerhetsrisk.

4. Riskhantering i leveranskedjan
4.1
Ständigt ökande handelsflöden, nya och alltmer kom
plexa affärsmodeller och högre tempo sätter ökad press på
tullunionens operativa funktion, med ett snabbt växande antal
uppgifter och förväntningar från berörda parter. Modernisering
av de operativa funktionerna i en elektronisk tullmiljö innebär

5. Rollen för partnerskapet mellan tull, handel och
transportörer
5.1
Partnerskapet mellan tullen, handeln och transportörerna
är grundläggande för att säkra leveranskedjans integritet, vilket
är ett gemensamt intresse för allmänheten, näringslivet och den
offentliga förvaltningen.

— att nya förfaranden tillämpas i hela EU,

— att man gör större investeringar på it-området,

— nya färdigheter för personalen.

4.2
För att uppnå effektiva gemensamma strategier för ana
lys, kontroll och hantering av risker krävs en kulturell föränd
ring inom alla berörda administrationer i riktning mot gemen
samma strategiska mål och metoder, inom en ram av gemen
sam riskhantering tillsammans med andra organ och internatio
nella partner, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa och miljö.

4.3
För en effektiv riskhantering krävs särskilt ett närmare
samarbete mellan tullmyndigheterna och marknadskontrollmyn
digheterna på nationell nivå och EU-nivå. Avsaknaden av ett
sådant samarbete skulle innebära ett allvarligt hinder för utveck
lingen av gemensamma riskkriterier och särskilda riskprofiler.

4.4
Vid införandet av en gemensam strategi för riskhantering
vid införsel- och utförselställen måste man ta hänsyn till att
tullen i dag har delegerat kontrollansvar i mer än 60 rättsak
ter (6), medan tillsynsmyndigheterna har ansvar för en kedja av
ömsesidigt beroende processer, allt från inspektioner, provtag
ning, laboratorietester, tolkning av resultat och riskbedömning
till korrigerande åtgärder och sanktioner som syftar till att för
bättra säkerheten för produkter som omsätts på marknaden,
såsom fastställs i inremarknadsakten I (7) och II (8).

4.5
Riskbedömningsmetoderna bör finnas i en gemensam
systemplattform – bland annat med utnyttjande av administra
tiva samarbetsgrupper – där tullen och marknadskontrollmyn
digheterna på olika nivåer deltar, och bör kunna dra nytta av de
erfarenheter som redovisas i de olika databaserna som finns
inom olika områden.
(6) Bilaga 2 till SEC(2011) 1317 final "Impact Assessment of an action
programme for customs and taxation in the European Union for the
period 2014-2020 (FISCUS)".
(7) COM(2011) 206 final.
(8) COM(2012) 573 final.

5.2
Ett sådant partnerskap bör bygga på stabila mekanismer
för ömsesidigt förtroende, genom att

— man anpassar de ekonomiska aktörernas allmänna skyldig
heter för att säkra produktsäkerheten och klargöra ansvaret
för tillverkare, importörer och distributörer, med betydande
åtgärder för att göra leveranskedjan säker,

— näringsidkarna tillhandahåller kodifierade handelsuppgifter
till alla myndigheter som ansvarar för riskhantering sam
tidigt som identifieringen och spårbarheten vad gäller varor
och faktiskt involverade parter säkerställs,

— man ser till att aktörerna behandlas lika vad gäller riskhan
tering i hela EU och vid varje ställe längs de yttre gränserna
och förhindrar olika behandling,

— ett närmare samarbete upprättas med de företag som trans
porterar varor över gränserna,

— man begränsar bördorna som rör administration, förfaran
den och byråkrati för aktörerna, i synnerhet när dessa är
små och medelstora företag.

5.3
Redan i Världstullorganisationens (WCO) (reviderade)
Kyotokonvention om förenkling och harmonisering av tullför
faranden (10) fastställs att man ska begränsa de störande kont
rollerna, vilket också är ett mål i WTO:s förhandlingar om att
underlätta handeln (11), trots frestelsen att trappa upp de syste
matiska kontrollerna i synnerhet efter händelserna den
11 september 2001.
(9) COM(2013) 76 final, åtgärd 9.
(10) WCO 2003.
(11) Artikel VIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt), som syftar till
att minimera formaliteterna i samband med import och export.
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5.4
Man bör ta itu med splittringen av informationsflödena
och övervinna svårigheterna förknippade med skillnaderna mel
lan medlemsstaternas riskhanteringskapacitet för att säkerställa
en enhetlig nivå på den elektroniska riskhanteringen och risk
analysen: Det grundläggande är fortfarande att utveckla en ge
mensam europeisk kultur för riskhantering och försörjnings
trygghet.

6. Ny
teknik: systemens
informationsdelning

driftskompatibilitet

12.11.2013

8. Allmänna kommentarer
8.1
EESK välkomnar kommissionens initiativ, som syftar till
att säkerställa effektivitet när det gäller riskhantering och rörlig
het av varor över EU:s gränser. Detta ska ske med hjälp av en
gemensam flerdimensionell strategi för att identifiera riskens typ
och nivå samt de möjliga åtgärderna, inom en europeisk ram
för samordning mellan olika myndigheter och på grundval av
ett enhetligt tillvägagångssätt och gemensamma på förhand fast
ställda kriterier.

och

6.1
EU:s fleråriga FoU-program – i synnerhet det sjunde ram
programmet, men också IDABC (12) och ISA (13) för interopera
bilitet mellan offentliga förvaltningar – har lagt en grund för
utveckling av olika gemensamma projekt inom riskhantering,
med nya verktyg med vilka man kan undvika nationella pro
cesser och domäner i it-infrastruktur och it-tillämpningar, som
skiljer sig avsevärt från en medlemsstat till en annan.

8.2
Kommittén är övertygad om behovet av att centralisera
processen för elektronisk tullklarering, och att kommissionen
måste förses med lämpliga informationssystem för en riskhan
tering på EU-nivå, baserade på ett nätverk av driftskompatibla
databaser och systematisk användning av standardiserade arbets
metoder, vilka slår vakt om arbetstagares, konsumenters och
företags skydd mot sanitär, miljörelaterad och social dumpning.

6.2
Det är mycket viktigt att satsningar på innovation och
FoU inom området för riskhantering och säkerhet i leverans
kedjan samordnas i EU så att tekniken snabbt kan tas i bruk
och användas kommersiellt. Särskilt gäller att preliminära de
monstrationsprojekt och pilottillverkningslinjer måste föregå
ibruktagandet av teknik i industriell skala. Offentlig-privata part
nerskap kan ge finansiering till sådana projekt inom ramen för
strukturfonderna, Horisont 2020 och andra EU-program.

8.3
Enligt EESK är det viktigt att stärka tullens kapacitet, så
att man kan säkerställa en enhetlig riskhanteringsnivå i hela EU,
på basis av entydiga gemensamma kriterier som kontrolleras
genom ett kvalitetssäkringssystem och följs upp med påföljder
för dem som bryter mot bestämmelserna.

7. Strukturerat
och
systematiskt
samarbete
samordning mellan tullen och andra myndigheter

och

7.1
Kommittén har nyligen betonat behovet av "ett närmare
samarbete mellan tullförvaltningarna, myndigheterna för mark
nadsövervakning, kommissionen och de europeiska organen för
att kunna förbättra kontrollen av kvaliteten på de varor som
korsar gränserna" (14) och påpekat att det är viktigt att tillhan
dahålla nödvändig information och utbildning.

7.2
Kommissionen anser att det "på EU-nivå krävs en bättre
sammanslagning av medlemsstaternas kapacitet och resurser för
att effektivare nå riskhanteringsmålen längs hela den yttre grän
sen", bland annat genom "realtidsanvändning av en elektronisk
riskmodell" för att stärka kapaciteten på EU-nivå.

7.3
EESK anser att frågan om samarbete och samordning
inom området för riskhantering är en av de viktigaste punkterna
i kommissionens förslag, och inte bara i form av systematisk
samordning mellan medlemsstaternas myndigheter, utan även
på EU-nivå mellan de olika generaldirektoraten och de operativa
organen.
(12) Interoperabelt tillhandahållande av alleuropeiska e-förvaltningstjäns
ter för offentliga förvaltningar, företag och medborgare (IDABC).
IDABC bidrar till i2010-initiativet för modernisering av den euro
peiska offentliga sektorn.
(13) ISA-programmet – Lösningar för att uppnå interoperabilitet mellan
offentliga förvaltningar i EU (2010–2015).
(14) EUT C 229, 31.7.2012, s. 68.

8.4
Kommittén anser att denna fråga faller inom ramen för
den fleråriga handlingsplanen för marknadskontroll, som
fastställer 20 konkreta åtgärder (15) som ska genomföras se
nast 2015, särskilt vad gäller följande:

— Stöd till tull- och marknadskontrollmyndigheterna för ge
nomförandet av riktlinjerna i medlemsstaterna (åtgärd 17).

— Effektivare kontroll av säkerhet och överensstämmelse vid
gränserna (åtgärd 18).

— Kartläggning av skillnader i kontrollen av säkerhet och över
ensstämmelse för produkter som förs in i unionen
(åtgärd 19).

— Utarbetande av en gemensam riskstrategi för tullens kont
roller av produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
(åtgärd 20).

8.5
EESK anser att hanteringen av tullkontroller och hante
ringen av marknadskontroll inte kan behandlas separat och att
man måste utarbeta en gemensam strategi på EU-nivå för
båda dessa aktiviteter, samt säkerställa full driftskompatibilitet
mellan verktygen för analys, insamling och behandling av data i
nätverk från de olika berörda myndigheternas sida.
(15) COM(2013) 76 final.
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8.6
Kommittén ställer sig positiv till ett stödsystem för att
förbättra medlemsstaternas riskhanteringsförmåga, i syfte att sä
kerställa enhetliga kvalitetsstandarder och tillhandahålla en EUmekanism för verifiering, kontroll och övervakning samt påfölj
der, men också med en större gemensam satsning på utbildning
i syfte att uppnå hög yrkeskompetens, något som speciellt krävs
där åliggandena är mer omfattande och kostnaderna högre, som
vid Schengenområdets gränser.
8.7
EESK begär i detta hänseende att man stärker EU:s åt
gärder för utveckling av kvalificerade mänskliga resurser och
främjar ledningskompetensen, bland annat genom att inrätta
en gemensam tullinsatsstyrka, som kan agera snabbt för att ge
stöd i svåra situationer.
8.8
För att säkerställa tydliga och samstämmiga gemen
samma standarder inom hela den inre marknaden i syfte att
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uppnå en enhetlig säkerhetsnivå, efterlyser EESK ett närmare
samarbete och utbyte av information – enligt höga gemen
samma standarder – mellan tullförvaltningarna, marknadskon
trollmyndigheterna, kommissionen och de europeiska organen i
syfte att förbättra kvalitetskontrollen för de varor som korsar
gränserna.

8.9
EESK stöder rådets slutsatser om de framsteg som
gjorts inom ramen för strategin för vidareutveckling av tullu
nionen (16) när det gäller förbättrad styrning av tullunionen,
tullunionens förmåga att mäta sin verkan, främja en enhetlig
tillämpning av tullagstiftningen och förbättra samarbetet mellan
organen samt, framför allt, att "anta ett mer övergripande syn
sätt på den internationella leveranskedjan", genom att främja
handel och skapa "reella och konkreta fördelar för godkända
ekonomiska aktörer".

Bryssel den 10 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE

(16) EUT C 80, 19.3.2013, s. 11.
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt
Regionkommittén – Att skapa en europeisk handlingsplan för handel och distribution”
COM(2013) 36 final
(2013/C 327/05)
Föredragande: Daniela RONDINELLI
Den 18 mars 2013 beslutade Europeiska kommissionen att i enlighet med artikel 304 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om
"Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt
Regionkommittén – Att skapa en europeisk handlingsplan för handel och distribution"
COM(2013) 36 final.
Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för EESK:s beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 27 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 10 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 174 röster för, 1 röst emot och 3 nedlagda röster.

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)
stöder det övergripande synsättet i handlingsplanen och har
redan uttryckt sina åsikter om många av de 11 föreslagna åt
gärderna. Dessa behöver dock tid och stöd av olika slag – även
ekonomiskt – för att kunna genomföras
1.2
EESK anser att det finns risk för att vissa av åtgärderna
antingen inte vidtas alls eller inte kan genomföras fullt ut efter
som ingen hänsyn tas till den ekonomiska krisens effekter inom
sektorn, särskilt inte i de länder som har drabbats hårdast av
åtstramningsåtgärderna.
1.3
EESK anser att man vid genomförandet av handlingspla
nen bör beakta och värdesätta den mångfald som ofta finns i
små och medelstora företag samt mikroföretag.
1.4
EESK välkomnar förslaget om att inrätta en ständig ar
betsgrupp för konkurrenskraft inom detaljhandeln och ser gärna
att arbetsmarknadens parter på EU-nivå samt företrädare för
konsumentorganisationer och för de små och medelstora före
tagens organisationer ingår i denna.
1.5
EESK rekommenderar att konsumenterna får tillgång till
relevant och sanningsenlig information som de verkligen kan ta
till sig. Informationen ska tillhandahållas i ett format som inne
bär att den bli kort, koncis och lättbegriplig (där tekniskt och
juridiskt språk undviks).
1.6
EESK rekommenderar att man stimulerar medlemssta
terna att fastställa vilka delar av detaljhandeln som kan anses
falla under allmänintressen (på det sociala och kulturella områ
det) i enlighet med tjänstedirektivet.

1.7
EESK anser att företagen bör stimuleras att integrera sin
verksamhet online och offline. I dagsläget fokuserar företagen
ofta på en av dessa verksamhetstyper. En ökad integrering skulle
minska problemen med reglerna rörande tider och dagar för
öppethållande.
1.8
Den extrema koncentrationen inom distributionssektorn
medför flera olika problem, däribland svårigheter att skapa verk
lig konkurrens.
1.9
EESK anser att missbruket av systemet med internpris
sättning (transfer pricing) där priserna på transaktioner inom
samma företagskoncern fastställs utifrån en bedömning av kon
cernens skattebehov i stället för normala marknadsförhållande
na, måste hanteras på EU-nivå, vilket vi också har föreslagit i ett
tidigare yttrande (1).
1.10
EESK rekommenderar att man försöker nå hållbarhet
inom handeln och minskat avfall, bl.a. genom att främja dis
penserbaserade system som innebär färre förpackningar och
därmed minskad miljöförstöring.
1.11
Kommissionen bör använda sig
som kommissionen har tillgång till för
innovation och förändring. Konkurrens
utsättning för förändringar men kan i
förändring.

av alla de instrument
att aktivt sträva efter
är visserligen en för
sig inte skapa någon

1.12
EESK anser att efterfrågan på kompetens måste matchas
med den kompetens som faktiskt finns hos arbetstagarna. Fö
retagens delaktighet ska dock inte bara begränsas till utbild
ningsinsatsernas innehåll, utan bör även omfatta riktade inve
steringar.
(1) EESK:s yttrande om "Skatte- och finansparadis", punkterna 3.25 och
3.26, EUT C 229, 31.7.2012, s. 7.
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1.13
Mot bakgrund av erfarenheterna från European Skills
Council for Commerce uppmanar EESK medlemsstaterna att
inrätta bilaterala organismer för arbetsmarknadsparterna för ut
veckling av yrkesutbildning (kompetensmatchning, utbildnings
planer, finansiering, kartläggning av fortbildningsbehov, samt
genomförande och utvärdering av utbildning).
1.14
EESK stöder kommissionens initiativ att inleda en dia
log med alla berörda parter för att fastställa effektiva åtgärder på
EU-nivå i syfte att bekämpa den informella ekonomin samt
svart och odeklarerat arbete. EESK tror att det finns en stark
politisk vilja bland medlemsstaterna som kommissionen skulle
kunna mobilisera med hjälp av ett stärkt partnerskap.
2. Att skapa en inre marknad för handel och distribution
2.1
I handlingsplanen föreslås fem prioriterade områden och
elva åtgärder inom ramen för Europa 2020-strategin som bör
genomföras senast 2014, så att en inre marknad för handel och
distribution kan skapas. Kommissionen ska övervaka handlings
planen, och 2015 ska en rapport läggas fram om de framsteg
som har gjorts.
2.2
Handel och distribution är viktigt för att stimulera till
växten och skapa arbetstillfällen och innovativa och mer håll
bara konsumtionsmönster. Sektorn står för 11 % av BNP och
nästan 15 % av sysselsättningen, vilket motsvarar cirka 36 mil
joner anställda i mer än 6 miljoner företag. Detta motsvarar i
sin tur 29 % av alla företag, varav många är små eller medels
tora företag eller mikroföretag.
2.3
Handlingsplanen visar att handel och distribution blir
alltmer integrerade i andra ekonomiska sektorer och att grän
serna mellan dem håller på att suddas ut. I handlingsplanen
betonar man att det fortfarande finns hinder för en effektiv,
konkurrenskraftig och integrerad inre marknad för handel och
distribution. Konkurrenskraften och produktiviteten inom denna
sektor måste stärkas och de ekonomiska, sociala och miljömäs
siga resultaten förbättras, samtidigt som hänsyn ska tas till
mångfalden i allmänhet och situationen för små och medelstora
företag samt mikroföretag i synnerhet.
2.4
EESK påpekar att många små och medelstora företag
inom detaljhandeln håller på att försvinna, trots de modernise
ringsansträngningar som gjorts inom sektorn de senaste 20
åren. Orsaken till detta är inte bara ökad priskonkurrens och
urholkade vinstmarginaler, utan även den ekonomiska krisen,
som har lett till en betydande nedgång i konsumtionen och
minskad köpvilja.
2.5
Finanskrisen, stigande råvarupriser, en åldrande befolk
ning och tekniska innovationer (t.ex. e-betalningar och handel
via självskanning) innebär att förfarandena och affärsmodellerna
inom såväl den storskaliga detaljhandeln som de små och me
delstora företagen genomgår radikala förändringar.
2.6
EESK välkomnar förslaget om att inrätta en ständig ar
betsgrupp för konkurrenskraft inom detaljhandeln (där
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medlemsstaterna, berörda aktörer samt små och medelstora fö
retag finns företrädda) i syfte att sätta problemen inom denna
sektor i fokus för den politiska debatten inom EU, identifiera
utvecklingsmöjligheter, övervaka de framsteg som görs och ut
färda rekommendationer. EESK anser att sektorns arbetsmark
nadsparter på EU-nivå (UNI-Europa Commerce och EuroCom
merce), som ända från slutet av 1980-talet har fört en kon
struktiv social dialog, bör ingå i denna grupp, liksom företrädare
för det civila samhället, i synnerhet konsumentorganisationer
och organisationer som företräder små och medelstora företag.

2.7
EESK uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att
stimulera och främja alla rättvisa och balanserade former av
samarbete och handelssammanslutningar mellan olika fristående
företag och mellan större detaljhandelsföretag och fristående
företag utifrån avtal med tydliga och väl avvägda garantier.

3. Ökat konsumentinflytande (åtgärderna 1 och 2)
3.1
Rättigheter existerar egentligen bara om de utövas, och
för detta krävs att man känner till dem. Information är inte
detsamma som kunskap, som är konsumenternas viktigaste rät
tighet eftersom kunskap ger möjlighet att göra sådana val som
ger välbefinnande och såväl individuell som kollektiv nytta. I
samband med många konsumtionsval finns i dag en ansenlig
mängd information att ta del av.

3.2
Ett av de största problemen inom sektorn för närvarande
är marknadsföringen inom den storskaliga detaljhandeln där
man i princip helt fokuserar på priset ut till konsumenten
och ignorerar förhållandet mellan kvalitet och pris. I många
medlemsstater har detta lett till sämre livsmedelskvalitet, bl.a.
på grund av att naturliga ingredienser byts ut mot ersättnings
ämnen. Detta ger färre valmöjligheter för konsumenterna, efter
som man ofta skulle vara beredd att betala mer för en produkt
av högre kvalitet men inte kan hitta någon sådan i affären.

3.3
Kunskap om produkten ger medborgarna möjlighet att
göra medvetna inköp och därmed stimulera ett utbud som
präglas av kvalitet, mångfald och service. Men mer information
är inte detsamma som större kunskaper. Många gånger är det
snarare tvärtom: Om det finns för mycket information väljer
konsumenten ofta att inte läsa den, på grund av tidsbrist eller
på grund av att språket är alltför tekniskt och svårbegripligt.

3.4
Förutom att utarbeta riktlinjer för god praxis samt upp
förandekoder (åtgärd 1) (2), bör kommissionen även föreslå ef
fektiva och bindande instrument för att producenter och dis
tributörer ska underlätta för konsumenterna att få viktig infor
mation om deras produkter, tjänster och priser som har relevans
för andra sociala, miljömässiga, territoriella och ekonomiska
ändamål. All nödvändig information bör dessutom göras till
gänglig i ett kortfattat och lättbegripligt format. På så sätt kan
konsumenterna själva avgöra vilken faktor de prioriterar och
behöver inte basera sitt val enbart på marknadsföringsaspekter.
(2) Rapporten "Comparison Tools" presenterades vid den europeiska
konsumentkonferensen den 18 mars 2013.
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3.5
Saluföringssystemet genererar en stor mängd information
som konsumenten kan använda sig av vid ett köpval, men
denna information är ofta inriktad på köprelaterade aspekter
och produktens omedelbara användning. Prioritet ges åt kon
sumenttillfredsställelse i ett initialt skede, medan man ignorerar
de senare faserna i produktens livscykel (förpackningens återvin
ningsbarhet, produktens livslängd, tillgång till support och re
servdelar, värdet vid en eventuell försäljning av produkten i
begagnat skick och service efter köp).
3.6
Förutom att föreslå metoder för att mäta och meddela de
övergripande miljökonsekvenserna av en produkt eller organi
sation (åtgärd 2) (3) bör kommissionen även arbeta för att kun
skapsnivån hos konsumenterna förbättras så att de kan göra
informerade köpval (4). Arbetet bör resultera i att tydlig infor
mation ges om följande faktorer:
— Produkternas och förpackningarnas återvinningsgrad.
— Den mängd förpackningsmaterial som krävs för att en för
packning ska kunna fylla sin grundfunktion (kunna trans
porteras, ge viktig information, möjliggöra förvaring, vara
hygienisk och hålla en viss kvalitet under hållbarhetstiden)
i förhållande till mindre nödvändiga funktioner.
— Produktions- och distributionskedjans förenlighet med be
stämmelser om produktion, miljöskydd och arbetstagares
rättigheter.
— Tillgång till service efter köp.
3.7
EESK föreslår därför att denna åtgärd genomförs på ett
effektivt och realistiskt sätt för såväl konsumenterna genom att
konsumentskyddet stärks som för företagen, särskilt de små och
medelstora, genom att de vet hur de ska genomföra åtgärden i
praktiken.
4. Ökad tillgång till konkurrenskraftiga och hållbara
detaljhandelstjänster (åtgärderna 3–5)
4.1
I tjänstedirektivet anges att förbudet mot vissa krav inte
ska omfatta "planeringskrav som inte rör ekonomiska mål utan
tjänar överordnade syften som rör allmänintresset", och man
anger även att direktivet inte påverkar "medlemsstaternas frihet
att i enlighet med gemenskapsrätten definiera vad de anser vara
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse". Bland sådana "över
ordnade syften som rör allmänintresset" ingår enligt direktivet
"bevarande av det nationella historiska och konstnärliga kul
turarvet, socialpolitiska och kulturpolitiska mål".
4.2
Vissa former av detaljhandel är kännetecknande för kul
turen och levnadssättet i ett visst område. Sådana handelsformer
– men endast dessa – måste kunna konkurrera i ett system med
(3) Kommissionens meddelande "Upprättande av den inre marknaden
för gröna produkter" av den 9 april 2013.
(4) Exempel på information som nu utgör kunskap: ursprunget och
produktionskedjan när det gäller köttprodukter, den geografiska
täckningen för mobiltelefoni samt nollutsläppsprodukter när det
gäller livsmedelstransporter.
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liknande företag, där man ständigt strävar efter bättre kvalitet
och högre effektivitet till förmån för konsumenterna. Att utsätta
dessa företag för storföretagens aggressiva metoder innebär vis
serligen att man upprätthåller principerna för den fria mark
naden, men samtidigt skulle ett kulturarv och ett sätt att leva
gå förlorat för all framtid, något som även skulle innebära att
samhället och området försvagas, inte minst ur ett ekonomiskt
perspektiv.
4.3
Genom konkurrensen har detaljhandeln förbättrat kva
liteten på tjänsterna och produktionseffektiviteten. Det är viktigt
att kommissionen skiljer mellan å ena sidan en sund konkurrens
mellan företag av samma slag (vilket stimulerar en ständig strä
van efter att förbättra kvaliteten och effektiviteten till förmån för
konsumenterna) och olika typer av ekonomiska eller handels
relaterade konflikter mellan olika företag å den andra.
4.4
Det är viktigt att det inom ett visst geografiskt område
råder en sund konkurrens mellan företagen inom en viss sektor,
oberoende av företagens storlek. Syftet med konkurrensen ska
dock inte vara utslagning, utan snarare att företagen ska kunna
sporra varandra till ständigt bättre resultat. Detta ger bättre
tjänster, ett större sortiment, konsumentvänligare strukturer,
fördelaktigare priser och en lokal identitet.
4.5
Om de stora kedjorna på grund av sin överlägsna ekono
miska styrka lyckas undergräva den traditionella handeln måste
detta betraktas som en förlust, eftersom det förstör såväl ett
kulturarv och ett sätt att leva som det ekonomiska och sociala
nätet i en region eller ett samhälle, aspekter som är värdefullare
än konsumenternas möjlighet att dra fördel av ett stort utbud
och fördelaktiga priser.
4.6
När det gäller åtgärderna 3 och 4 bör kommissionen, i
linje med tjänstedirektivet, uppmuntra medlemsstaterna att fast
ställa vilka detaljhandelstyper det eventuellt finns som kan göra
att de socialpolitiska och kulturella målen kan nås. Kommissio
nen bör således verka för att den lokala traditionella och obe
roende detaljhandeln ska anses utgöra ett allmänintresse i de fall
där den kan anses vara ett uttryck för en regions särdrag. Man
måste dock se till att nationella särintressen inte finns dolda
bland sådana allmänintressen som t.ex. miljön och samhällspla
nering. Kommissionen bör därför mycket tydligt ange vad som
kan godtas som en regions allmänintresse, t.ex. genom att upp
mana varje region/område att själv fastställa tre prioriterade
intressen som ska vara vägledande vid bedömningen av nya
handelsföretagsetableringar.
4.7
Näthandeln kan inte ersätta den fysiska detaljhandeln,
men båda bör försöka finna nya sätt att komplettera varandra,
särskilt med tanke på att detaljhandeln även har andra roller i
samhället förutom att bara tillhandahålla varor och tjänster till
förmånliga priser.
4.8
EESK uppmanar kommissionen att i samråd med med
lemsstaterna och tillsammans med de små och medelstora fö
retagens organisationer främja utbildningsinsatser inom små
och medelstora företag när det gäller att integrera olika försälj
ningssätt som komplement till traditionell handel.
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4.9
Utvecklingsmöjligheterna för näthandeln är svåra att för
utse, eftersom de beror på hur denna typ av handel kommer att
regleras av marknaden och myndigheterna. Kommissionen bör
vidta och främja åtgärder som syftar till att förbättra sådana
tjänster som inte avser försäljning, dvs. tjänster som inte direkt
kan härledas till ett specifikt köp och som tillhandahålls av
detaljhandeln offline.
4.10
I dag ger butikerna kunderna många tjänster gratis (t.ex.
skyltfönster (fönstershopping)), vars kostnader täcks av försälj
ningsmarginalen. Av det skälet hindrar producenterna ofta on
lineköp och tvingar kunderna att handla utanför nätet. Allt fler
konsumenter tillämpar dock en modell där de handlar såväl på
nätet (produkt- och prisjämförelser) som utanför nätet (för att
känna på och prova varorna). EESK rekommenderar att man
överger denna konkurrens mellan köp via respektive utanför
nätet, och att man i stället främjar en integrering och förbättring
av de tjänster som de traditionella butikerna erbjuder, eftersom
butikshandeln skapar konkreta sociala relationer, något som är
omöjligt på nätet. Det är således integration vi behöver, inte
alternativa metoder.
4.11
På medlemsstatsnivå skiljer sig lagstiftningen åt vad
gäller detaljhandelns dagliga öppettider och öppethållande på
söndagar respektive nattetid. Denna lagstiftning diskuteras i
många länder med hänvisning till konkurrensen mellan obero
ende företag, små och medelstora företag och mikroföretag
samt konsekvenserna för personalen. Kommittén vill uppmana
kommissionen att försöka övervinna detta hinder för inre mark
naden och den europeiska sociala modellen, bl.a. genom en
integration av handeln via respektive utanför nätet.
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som syftar till att minska avfallsmängden, ska kunna genomfö
ras i praktiken uppmanar EESK kommissionen att rådfråga alla
berörda parter.
6.3
Denna metod tillämpas i dag i några situationer och för
ett fåtal produkter, men skulle kunna tillämpas i mycket större
utsträckning:
— Färre förpackningar. Om konsumenterna köper en refillpro
dukt avstår de från att köpa en ny behållare och kan i stället
återanvända den som de redan har.
— Bättre hygien. En dispenser ger produkten ett effektivare
skydd eftersom produkten inte vidrörs av någon annan än
den som faktiskt köper den.
— Minskat slöseri. Tack vare ett dispenserbaserat system kan
man dosera den mängd som man köper och på så sätt
undvika att köpa produkter i behållare som inte motsvarar
behovet, vilket leder till ett större slöseri.
— Bättre information om varumärkena. Dispensrar är generellt
sett större än de vanliga produkterna och det ökade ut
rymme som därmed ges på förpackningen kan användas
för att ge mer information än vad som är möjligt på mindre
etiketter.

5. Handelsrelationer i hela leverantörskedjan för detaljhan
deln (åtgärd 5) (5)

6.4
Detta system används i dag vid småskalig försäljning,
t.ex. försäljning av färsk mjölk, och vid försäljning av for
donsbränslen används dispensersystemet redan i mycket stor
omfattning. Produkten i sig är inte miljövänlig, men själva för
säljningen genererar inte ett enda gram plast och orsakar inte
något slöseri.

5.1
EESK anser att sektorn för handel och distribution är en
av de mest koncentrerade. I varje medlemsstat kontrolleras
marknaden av 3–5 företag, ofta multinationella. Detta medför
ett stort problem för konkurrensen, eftersom den sektorn har
blivit alltför stark i förhållande till leverantörerna, som är många
fler till antalet

6.5
Systemet skulle leda till en förändring av hur försälj
ningsställena är utformade. De skulle behöva vara utrustade
med påfyllningsrör från lager till butik eller åtminstone någon
form av system för att fylla på dispensrarna. I vilket fall som
helst skulle butikshyllorna bli mer dynamiska och levande.

6. Att utveckla en mer miljömässigt hållbar leveranskedja
för detaljhandeln (åtgärder 6 och 7)
6.1
EESK stöder åtgärd 6, som syftar till att stödja distribu
törerna i samband med åtgärder för att minska slöseriet med
livsmedel (6) och välkomnar beslutet att ett meddelande om
hållbar livsmedelshantering ska antas under 2013.
6.2
EESK stöder också kommissionens åtgärd 7, som syftar
till att "göra leveranskedjan miljövänligare och mer långsiktigt
hållbar" genom metoder som minskar energiförbrukningen och
produktionen av förorenande material. Vad gäller sådana mate
rial föreslår kommittén att man främjar ett distributionssätt för
masskonsumtionsvaror som bygger på dispenserbaserade system
i stället för styckförpackade produkter. För att denna åtgärd,
EESK:s yttrande om "Otillbörliga affärsmetoder i leveranskedjan" (Se
sidan 26 i detta nummer i EUT).
(6) EESK:s yttrande om "Förebyggande och minskning av livsmedelss
vinn", föredragande Yves Somville, EUT C 161, 6.6.2013, s. 46.

(5 )

6.6
För att det nya systemet ska bli riktigt framgångsrikt bör
det främjas av de stora distributörerna som står för merparten
av konsumtionsvaruförsäljningen, eftersom de har den kapacitet
och de resurser som krävs för att genomföra en sådan genom
gripande förändringsprocess. Även de små och medelstora fö
retagen har här en nyckelroll att spela.
6.7
Kommissionen skulle kunna ta initiativ till en sådan för
ändring genom att öka medvetenheten om de samhälls- och
miljömässiga fördelarna och använda alla till buds stående in
strument – även ekonomiska och finansiella – för att främja och
underlätta konkreta initiativ och projekt.
7. Mer innovativa lösningar (åtgärderna 8–10)
7.1
Återhämtningen inom den reala ekonomin sker även
med hjälp av innovationer (åtgärd 8) inom denna sektor, och
det är mycket viktigt att de små och medelstora företagen får
ökad och lättare tillgång till bankkrediter för att kunna inleda
projekt och verksamhet av innovativ karaktär.
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7.2
Till skillnad från vad som varit fallet i USA måste före
tagens investeringar i innovation åtföljas av åtgärder för arbets
tagarskydd och upprätthållande av arbetets kvalitet.

7.3
Kommissionen verkar förvänta sig att dessa förändringar
uppstår som en följd av ökad konkurrenskraft inom detaljhan
deln, och att ökad konkurrenskraft är det enda syftet med de
åtgärder som föreslås i meddelandet. Även om bristande kon
kurrens hindrar förändring, är konkurrens i sig ingen garanti för
förändring.

7.4
Kommissionen, som menar att detaljhandeln "både ge
nererar och förmedlar […] innovation", är medveten om att de
små och medelstora företagen inom detaljhandeln har en mer
direkt konsumentkontakt och att de därför har större kunskap
om de behov som uppstår och bättre kan anpassa utbudet till
den föränderliga och varierade efterfrågan, eftersom de är mer
flexibla än stora företag.

7.5
Vissa system- eller metodmässiga förändringar kräver
dock en viss planeringsförmåga och framför allt en stark för
handlingsposition, vilket innebär att även de stora företagen
måste vara involverade. Kommissionen bör göra allt för att få
med alla företag – små, medelstora och stora – i innovationsoch förändringsprocessen.

7.6
EESK välkomnar den databas som ska skapas för alla EUbestämmelser och nationella bestämmelser om livsmedelsmärk
ning (åtgärd 9) (7).

7.7
EESK stöder kommissionens avsikter att verka för en
bättre integration av marknaderna för kort-, internet- och mo
bilbetalningar (åtgärd 10) (8) och förutspår en ökning på detta
område.

8. Att skapa gynnsammare arbetsvillkor (åtgärd 11)
8.1
Det är viktigt med kompetensmatchning för att kunna
öka kvaliteten på arbetena (9) inom denna sektor, som ofta
fungerar som en väg in på eller tillbaka till arbetsmarknaden
och generellt sett inte betraktas som någon attraktiv eller intres
sant sektor som man vill satsa sin karriär på.

8.2
För att öka detaljhandelns konkurrenskraft och produk
tivitet är det viktigt att det finns en stark koppling mellan det
yrkeskunnande som behövs och arbetstagarnas kompetens (åt
gärd 11). De anställda måste få möjligheter att förbättra sina
arbetsprestationer, också som svar på ökande automatisering.
(7) EUT C 198, 10.7.2013, s. 77 och EUT C 204, 9.8.2008, s. 47.
(8) EUT C 351, 15.11.2012, s. 52.
(9) 32 % av de anställda är obehöriga eller endast delvis behöriga, jäm
fört med ett genomsnitt på 27 %. 15 % av de anställda inom denna
sektor är under 24 år, vilket ska jämföras med ett genomsnitt på
9 %. Vidare är 60 % av arbetstagarna kvinnor.
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8.3
Kommissionen avser att stärka samarbetet mellan arbets
marknadens parter för att förbättra möjligheterna till vidareut
bildning och omskolning, t.ex. inom ramen för det europeiska
rådet för branschkompetens.

8.4
Trots de åtgärder som har vidtagits för teknisk innova
tion är produktiviteten inom sektorn fortfarande ganska låg, och
små och medelstora företag har svårt att investera i ny teknik,
innovation och vidareutbildning av sina anställda.

8.5
Man kan dock i handlingsplanen inte förbise det faktum
att sektorn drabbas av social dumpning och otillbörlig konkur
rens mellan återförsäljarföretag på den inre marknaden, oavsett
deras storlek. Detta beror på att systemen för arbetsmarknads
relationer och kollektivavtalsförhandlingar skiljer sig från land
till land, något som ger upphov till olika utvecklingsmodeller
och investeringsåtgärder.

8.6
En begränsande faktor i analysen är att den endast hän
visar till en matchning mellan den kompetens som behövs och
den kompetens som finns tillgänglig och inte beaktar alla de
problem som i dag utgör ett hinder för en integrerad och kon
kurrenskraftig europeisk inre marknad för denna sektor när det
gäller arbetsvillkor, arbetsorganisation, låga löner, flexibilitet,
osäkra anställningar och ett stort antal "falska egenföretagare".

8.7
I meddelandet föreslås investeringar på utbildningsområ
det, och att regeringar, enskilda individer och utbildningssyste
met bör ta ansvar för utbildningsinsatserna. Företagen upp
manas att spela en framträdande roll vid utarbetandet av nya
program för studier, vidareutbildning och praktik. EESK anser
att företagen inte bara ska delta i fastställandet av vilka behov
som finns när det gäller vidareutbildning, utan att de själva
även måste vara aktiva och investera i den kunskap som de
behöver (10).

8.8
Sådana offentliga och privata investeringar, som samord
nas inbördes, skulle inte bara hjälpa ungdomar att komma in på
arbetsmarknaden, utan även de grupper i samhället som har
mycket svårt att komma tillbaka in på arbetsmarknaden (lång
tidsarbetslösa, äldre arbetstagare, invandrare och personer med
funktionshinder). Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt syssel
sättningen bland kvinnor, som är de som löper störst risk att
förlora sina arbeten efter en omorganisation och som har det
svårast att förena arbete och familjeliv.

8.9
Kompetensmatchning, stärkta partnerskap mellan skolor
och företag samt praktikbaserade utbildningssystem kan inte ge
de förväntade resultaten i fråga om arbetstagarnas rörlighet eller
ökad produktivitet inom sektorn, om den inte åtföljs av ett
erkännande inom hela EU av olika länders utbildningsbevis,
praktikplatser, lärlingsplatser och förvärvad kompetens.
(10) I vissa länder, t.ex. Italien och Frankrike, har stöd för utbildning
inom olika yrkesgrupper inom bilaterala organ eller gemensamma
kommittéer gett intressanta resultat.
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8.10
Trots de ansträngningar som har gjorts på nationell
nivå är svart och odeklarerat arbete fortfarande ett allvarligt
problem som gör att företagen konkurrerar sinsemellan med
olika villkor i fråga om arbetskraftskostnader. Arbetstagarna
inom den informella ekonomin utestängs inte bara från hälsooch sjukvårdsförmåner och välfärdssystemet. De får inte heller
någon möjlighet till vidareutbildning eller praktik, vilket helt
klart får negativa konsekvenser för deras möjligheter att för
bättra sin kompetens och sina yrkesfärdigheter.
8.11
EESK välkomnar kommissionens initiativ att inleda en
dialog med alla berörda parter för att bedöma den informella
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ekonomins effekter på arbetsförhållanden och för att på EU-nivå
fastställa effektiva åtgärder för att bekämpa den informella eko
nomin. EESK anser att ju starkare politisk vilja medlemsstaterna
kan mobilisera, desto effektivare skulle initiativet bli, och kom
missionen skulle kunna samordna arbetet genom ett stärkt part
nerskap.
8.12
EESK anser att det är viktigt att åtgärderna för att be
kämpa svart och informellt arbete diskuteras regelbundet av
arbetsmarknadens parter inom ramen för den europeiska sociala
dialogen (11).

Bryssel den 10 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE

(11) Gemensamt yttrande från UNI-Europa Commerce och EuroCom
merce av den 24 april 2012.
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Grönbok om otillbörliga
affärsmetoder i B2B-leveranskedjan för livsmedel och icke-livsmedel”
COM(2013) 37 final
(2013/C 327/06)
Föredragande: Igor ŠARMÍR
Den 18 mars 2013 beslutade Europeiska kommissionen att i enlighet med artikel 304 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om
"Grönbok om otillbörliga affärsmetoder i B2B-leveranskedjan för livsmedel och icke-livsmedel"
COM(2013) 37 final.
Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 27 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 11 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 140 röster för, 1 röst emot och 9 nedlagda röster.

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
EESK noterar att kommissionen har offentliggjort grön
boken i denna fråga och anser att denna visar på att det har
skett en positiv och tydlig förskjutning i kommissionens syn på
problemet med otillbörliga affärsmetoder.

1.2
EESK anser inte bara att det är orättvist utan även oetiskt
att använda sig av otillbörliga affärsmetoder samt att det strider
mot grundläggande rättsliga principer och mot både utbudsoch efterfrågesidans intressen. Eftersom det i själva verket hand
lar om missbruk av en betydligt starkare marknadsställning,
anser vi att man i detta sammanhang bör använda termen
"affärsmetoder som grundar sig på missbruk", som också rutin
mässigt används i franskan och engelskan.

1.3
Enligt EESK är de otillbörliga affärsmetodernas nuva
rande utbredning och graden av dem framför allt en följd av
de företagskoncentrationer som har ägt rum under de senaste
årtiondena.

1.4
De resultat som högnivåforumet för en bättre fungerande
livsmedelskedja har uppnått hittills är enligt EESK oklara, och
förslagen är inte tillräckliga om man vill lösa problemet med
otillbörliga metoder. Kommittén uppmanar därför kommissio
nen att komma med ytterligare initiativ.

1.5
Kommittén betvivlar inte att otillbörliga metoder kan till
lämpas inom alla avtalsförhållanden men är övertygad om att
situationen är särskilt allvarlig i relationerna mellan stormark
nader å ena sidan och små och medelstora företag inom jord
bruks- och livsmedelskedjan å andra sidan. Här uppträder olika
former av missbruk i en grad som inte förekommer i några
andra förhållanden.

1.6
Kommittén är framför allt positiv till att kommissionen i
grönboken uttryckligen ställer frågan om det råder faktisk av
talsfrihet i förhållanden som är mycket obalanserade, och på så
sätt instämmer i EESK:s uppfattning.

1.7
Enligt EESK fångar kommissionen i grönboken de otill
börliga affärsmetodernas väsen och främsta former mycket väl.
Å andra sidan är kommittén övertygad om att kommissionen
borde föreslå en enhetlig definition av otillbörliga affärsmetoder,
en definition liknande den som redan finns i direktiv
2005/29/EG, eftersom det finns en viss likhet mellan de meto
der som omtalas i grönboken och "vilseledande marknads
föringsmetoder" (1).

1.8
Otillbörliga affärsmetoder är desto mer framträdande när
det råder "ett klimat av rädsla", som är ett resultat av den
svagare avtalsslutande partens fruktan för att den starkare parten
ska säga upp det kommersiella samarbetet. Detta är bland annat
fallet när storskaliga detaljhandelsföretag utövar otillbörliga på
tryckningar på sina leverantörer och/eller vältrar över alltför
höga priser på detaljhandlarna och därigenom även på kon
sumenterna.

1.9
De negativa effekterna av otillbörliga affärsmetoder sträc
ker sig enligt EESK längre än förbindelserna mellan företag och
de drabbar inte bara svagare avtalsslutande parter. Konsumen
terna och "staternas ekonomiska intressen" drabbas också. Detta
framhävs inte tillräckligt i grönboken.
(1) Se EESK:s yttrande "Vilseledande
(EUT C 271,19.09.2013, s. 61-65).

marknadsföringsmetoder"
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1.10
Enligt EESK är de lagar som i många medlemsstater
antas i syfte att minska användningen av otillbörliga affärsmeto
der ett resultat av dagens oacceptabla situation. Av olika skäl
har dessa lagar hittills visserligen inte lett till någon tillfredsstäl
lande lösning, men man kan ändå inte säga att ingenting har
uppnåtts. Ett framsteg är att man har skapat större insyn i
vinstfördelningen och satt stopp för de mest anstötliga utpress
ningsmetoderna.

1.11
Även om EESK inte har några uppgifter som tyder på
att antagandet av ovannämnda lagar på nationell nivå har en
negativ inverkan på den fria rörligheten för varor inom EU, kan
det uppstå vissa begränsningar. Inga av dessa lagar är dock
protektionistiska och de gäller i lika hög grad för lokala före
tagare som för företagare från andra medlemsstater.
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2.2
Under de senaste två årtiondena har det skett stora kon
centrationer bland företagen inom leverantörs- och distributörs
kedjorna, och detta har lett till verkliga oligopol. När det gäller
livsmedelskedjan är det framför allt inom detaljhandeln som det
har skett en koncentration. Detta gäller i något mindre grad
även för livsmedelsförädlingssektorn och minst av allt den pri
mära jordbruksproduktionen. Detta har lett till stora obalanser
inom livsmedelskedjan, eftersom oligopolen har en stark för
handlingsposition gentemot sina betydligt mer splittrade affärs
partner.

2.3
Kommittén är övertygad om att de strukturella obalanser
som har uppstått leder till att otillbörliga affärsmetoder i vissa
fall tillämpas och att dessa metoder ofta inte bara står i strid
med rättvisa, ärlighet och etikett utan även med grundläggande
rättsliga principer.

1.12
I alla ytterligare reflexioner om hur man ska lösa pro
blemet med otillbörliga affärsmetoder bör man utgå ifrån att det
i vissa förhållanden inte råder avtalsfrihet.

1.13
Kommittén anser att man i framtida bestämmelser om
ojämlika affärsförbindelser bör ta hänsyn till faktorn rädsla. Man
måste se till att nödvändig jämvikt råder mellan de avtalsslu
tande parterna så att förbindelserna mellan dem blir jämlika.
Det primära syftet med bestämmelser om otillbörliga metoder
kan därför inte bara vara att skydda svagare avtalsslutande par
ter. Det bör också vara att skydda "staternas ekonomiska in
tressen". Detta skulle till exempel innebära att leverantörer av
livsmedel inte aktivt behöver delta i administrativa och rättsliga
förfaranden.

1.14
EESK uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning
som förbjuder otillbörliga affärsmetoder. Denna bör grunda sig
på en vägledande förteckning, som omfattar de mest typiska
formerna av otillbörliga metoder som tillämpas av starkare av
talsslutande parter för att övervältra egna naturliga kostnader
och risker på den svagare avtalsslutande parten.

1.15
Kommittén uppmanar kommissionen att i samarbete
med nationella konkurrensskyddsorgan och mot bakgrund av
de senaste årtiondenas faktiska erfarenheter göra en radikal
översyn av de befintliga men helt klart föråldrade konkurrens
bestämmelserna, i syfte att främja en rättvis konkurrens som
också grundar sig på ett rättvist utbyte av relevant information
inom denna sektor så att alla fall av dominerande ställning kan
beaktas.

2. Inledning
2.1
I grönboken skiljer man på leverantörs- och distributörs
kedjor för livsmedel och icke-livsmedel. Detta är helt motiverat,
eftersom livsmedelskedjan jämfört med andra har sina egna
särdrag.

2.4
Uppgifterna i grönboken om att de första diskussionerna
om otillbörliga affärsmetoder på EU-nivå inte började förrän
2009 stämmer inte. Det som hände detta år var att denna
problematik fördes upp på kommissionens officiella dagordning.
Redan 2005 antog EESK ett viktigt yttrande (2), som i en tid då
frågan om otillbörliga affärsmetoder fortfarande var tabubelagd
mycket kritiskt framhöll en mängd negativa aspekter i stormark
nadernas beteende. Man bör också nämna den viktiga roll som
Europaparlamentsledamöternas skriftliga förklaring från
2007 (3) spelade, där kommissionen direkt uppmanades att
vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda situationen.

2.5
Enligt EESK är de resultat som högnivåforumet för en
bättre fungerande livsmedelskedja hittills har uppnått ganska
osäkra, eftersom den genomföranderam med "god praxis" som
föreslås inte har lett till någon överenskommelse om att lösa det
problemet som otillbörliga affärsmetoder utgör. Tre kommis
sionsledamöter har beklagat detta (4).

2.6
Europeiska konkurrensnätverkets rapport bekräftar att
otillbörliga metoder tillämpas, framför allt inom livsmedelssek
torn. Detta stämmer överens med EESK:s övertygelse om att
stormarknadernas missbruk av sin ekonomiskt starkare ställning
gentemot små och medelstora företag inom produktion och
förädling av livsmedel är betydligt allvarligare än inom andra
avtalsförhållanden. Ett bevis är också att det i åratal bara har
varit dessa leverantörer av livsmedel till de stora storskaliga
detaljhandelsföretagen som har gjort anmälningar och inga
andra.
(2) EUT C 255, 14.10.2005, s. 44.
(3) Europaparlamentsledamöternas skriftliga förklaring 0088/2007 om
utredning av och åtgärder mot det maktmissbruk som stormark
nader med verksamhet i Europeiska unionen utövar.
(4) Europeiska kommissionen, pressmeddelande, Bryssel, 5 december
2012: "Improving the functioning of the food supply chain".
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2.7
EESK noterar kommissionens uttalande om att använd
ningen av otillbörliga metoder inverkar skadligt på EU:s eko
nomi som sådan och inte bara på avtalsförhållandena mellan
två företag.

3. Definition av otillbörliga affärsmetoder
3.1 Begreppet otillbörliga affärsmetoder
3.1.1
Hittills har man inte officiellt ställt sig frågan om det
råder avtalsfrihet i affärsrelationer, inte ens i förhållandet mellan
stormarknader och små och medelstora livsmedelsproducenter.
Fram till nyligen var avtalsfriheten ett av de främsta argumenten
mot bestämmelser om otillbörliga affärsmetoder, inte bara från
stormarknadernas utan även från de offentliga myndigheternas
sida. Att kommissionen i grönboken nu överger denna stånd
punkt och uttryckligen medger att det inte råder någon faktisk
avtalsfrihet vid betydande obalans i ekonomisk styrka mellan
två avtalsslutande parter, är enligt kommittén ett mycket viktigt
steg.

3.1.2
Att man erkänner att det inte råder avtalsfrihet är en
ligt kommittén en grundläggande förutsättning för att man ef
fektivt ska kunna leta efter sammanhängande lösningar på pro
blem som beror på obalanser i leverantörs- och distributörs
kedjan, framför allt på livsmedelsområdet.
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— Fråga nr 4: Otillbörliga affärsmetoder kan i teorin före
komma i alla stadier av leverantörs- och distributionskedjan,
men i den form som kritiseras här förekommer de endast i
förhållandet mellan stormarknader och små och medelstora
företag inom produktion och förädling av livsmedel. Det
finns till exempel inga tecken på att multinationella livs
medelsföretag, som också är oligopol, kräver arvoden av
sina leverantörer för att föra upp dem på sina leverantörs
listor eller betalning för en påhittad tjänst. Man bör dock
också nämna exempel där multinationella livsmedelsföretag
ställer som villkor att (den efterfrågade) varan endast leve
reras om ingen liknande vara köps från konkurrenterna.

— Fråga nr 5: Faktorn rädsla är ett känt faktum, framför allt i
förhållandet mellan stormarknader och små och medelstora
livsmedelsproducenter. Detta är en följd av det uttalade eller
outtalade hotet om att säga upp samarbetet och de allvarliga
ekonomiska problem som detta skulle medföra för leveran
tören. Vid varje försök att fastställa bestämmelser om de
otillbörliga affärsmetoderna måste man ta hänsyn till fak
torn rädsla. Denna innebär nämligen att man inte kan för
vänta sig vare sig anmälningar eller vittnesmål från leveran
tören i administrativa förfaranden eller domstolsförfaranden.

3.2 Exempel på otillbörliga affärsmetoder

3.1.3
Kommissionen fångar i detta avsnitt av grönboken
mycket skickligt de otillbörliga affärsmetodernas väsen och de
ras främsta former. Framför allt i förhållandet mellan stormark
naderna och livsmedelsleverantörerna har den svagare parten
inte något verkligt alternativ, eftersom det finns mycket få stora
köpare på marknaden och, än viktigare, eftersom alla köpare
har ungefär samma förhållningssätt till leverantörerna.

3.2.1
Kommittén ställer sig positiv till att kommissionen här
hänvisar till uppgifter från ett antal nationella konkurrensmyn
digheter. Bortsett från dem som nämns rekommenderar vi fram
för allt samarbete med de franska och tjeckiska myndigheterna,
eftersom dessa har direkta erfarenheter av att tillämpa nationella
lagar mot otillbörliga affärsmetoder. Myndigheter som ska mot
verka monopolbildning har vid sina kontroller rätt att få insyn i
räkenskapshandlingar (bl.a. avtal, fakturor och kontoutdrag)
som gör det möjligt att direkt bevisa användning av otillbörliga
metoder.

3.1.4
Flera exempel på otillbörliga affärsmetoder som nämns
i dokumentet visar att vissa köpare inte tvekar att använda alla
tillgängliga medel för att utverka ytterligare och helt oberätti
gade förmåner på den andra avtalsslutande partens bekostnad.
Det handlar framför allt om betalningar för fiktiva tjänster eller
om obeställda tjänster som saknar värde för den andra parten.

3.2.2
De exempel som nämns och som har tillhandahållits
av de brittiska, spanska och irländska konkurrensmyndigheterna
visar att många av de metoder som används inte bara bör
betecknas som "oetiska", eftersom de tydligt faller utanför la
gens gränser (framför allt när det handlar om "mobbning och
trakasserier").

3.1.5
När det gäller de frågor som ställs i detta avsnitt av
grönboken har EESK följande ståndpunkt:

3.3 Möjliga effekter av otillbörliga affärsmetoder

— Fråga nr 1: EESK anser att grönboken bör innehålla en de
finition av "otillbörliga affärsmetoder" liknande den som
redan finns i direktiv 2005/29/EG. Kommittén instämmer
dock när det gäller de element och parametrar som enligt
grönboken är typiska för situationer med otillbörliga affärs
metoder.

— Fråga nr 3: Konceptet "otillbörliga affärsmetoder" bör inte
bara avse förhandlingar utan bör omfatta hela affärsrelatio
nen så länge den varar.

3.3.1
Det råder ingen tvekan om att otillbörliga affärsmeto
der som tillämpas av en starkare mot en svagare avtalsslutande
part har en negativ inverkan, och minskade investeringar och
innovationer inom produktion är en logisk följd av detta. Enligt
EESK tar man dock inte i tillräcklig utsträckning upp effekterna
på konsumenterna, eftersom dessa effekter inte bara yttrar sig i
minskad innovation. I detta avsnitt talas det inte alls om hotet
mot staternas ekonomiska intressen, som till viss del tas upp i
tidigare avsnitt i grönboken. Detta är tydligast i länderna i Cen
tral- och Östeuropa, där den storskaliga distributionen av livs
medel helt och hållet befinner sig i händerna på företag från
andra medlemsstater. Eftersom de lokala producenterna, till
största delen små och medelstora företag, inte klarar av att
uppfylla de ofta utpressningsliknande kommersiella villkoren,
håller hela jordbruks- och livsmedelssektorn i regionen på att
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gå under, och de länder som traditionellt sett har varit själv
försörjande på baslivsmedel har i stor utsträckning förlorat sin
livsmedelstrygghet. Inhemsk produktion ersätts på så sätt av
importerade varor av ofta mycket tveksam kvalitet.
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kommer konsumenterna också att få betala för marknads
misslyckandena på områdena miljö, klimat, arbetsförhållan
den och djurskydd. Mer acceptabelt verkar det därför vara
att konsumenterna i dag betalar något mer för sina livs
medel, eftersom den rådande konkurrensen mellan olika
handelssystem bara grundar sig på lägsta möjliga kon
sumentpris och allt annat offras för detta.

3.3.2
EESK har följande svar på de frågor som ställs i detta
avsnitt av grönboken:

— Fråga nr 6: Inom livsmedelssektorn hör otillbörliga affärs
metoder till framför allt stormarknadernas rutinmässiga var
dagspraxis.

— Fråga nr 7: Leverantörer av andra varor än livsmedel drabbas
helt uppenbart i betydligt mindre utsträckning av livs
medelskedjornas otillbörliga affärsmetoder. Detta beror för
modligen på att de är mindre beroende av de storskaliga
detaljhandelsföretagen, eftersom leverantörer av t.ex. leks
aker, sportartiklar eller kläder har betydligt större avsätt
ningsmöjligheter än livsmedelsproducenterna. Otillbörliga
affärsmetoder förekommer i franchiseförhållanden i detalj
handeln både i och utanför livsmedelssektorn. Där råder i
princip samma problematik som den som beskrivs i yttran
det om leveranskedjan för livsmedel. Även här råder det
obalans i förhållandet mellan en starkare part (franchisegi
varen/kedjan) och en mycket svagare part (franchisetagaren).
Här gäller därför samma utgångspunkt, dvs. frånvaro av
avtalsfrihet (förhandlingsfrihet). Franchisetagarna underteck
nar franchiseavtal på franchisegivarnas villkor och har inget
annat val om de vill ha avtalet. Det som sägs om faktorn
rädsla, att distributörerna (franchisegivarna) övervältrar egna
kostnader på leverantörerna (franchisetagarna), utan motpre
station/mervärde för franchisetagarna, gäller också i franchi
seförhållanden. Under avtalets genomförande kommer fran
chisegivaren ofta med unilaterala ändringar av gjorda över
enskommelser i form av "anvisningar", dvs. utanför kont
raktet.

— Fråga nr 8: Otillbörliga affärsmetoder har stor inverkan på
de möjligheter som små och medelstora företag inom jord
bruks- och livsmedelskedjan har till investeringar och inno
vation. Investeringarna för att skydda olika allmänintressen,
t.ex. miljön, arbetsförhållanden, djurskydd och klimat, är
mindre, till följd av beroendet av ett litet antal köpare och
den osäkerhet som detta leder till.

— Fråga nr 9: Effekterna på konsumenterna av otillbörliga af
färsmetoder som tillämpas mellan företag behandlas i detalj
i en separat studie (5). Konsumenterna får betala för dagens
system, framför allt på lång sikt, eftersom det saknas inve
steringar i hållbar produktion och innovation. På lång sikt
(5) Consumers International, "The relationship between supermarkets
and suppliers: What are the implications for consumers?", 2012.

— Fråga nr 10: Otillbörliga affärsmetoder har utan tvivel en
negativ inverkan på den inre marknadens funktion, eftersom
de kraftigt kringskär små och medelstora företags möjlighe
ter att hävda sig. De storskaliga detaljhandelsföretagen be
slutar i princip vad som ska säljas och var, och kriteriet är i
många fall inte det bästa förhållandet mellan pris och kva
litet utan ofta den största "villigheten" eller "förmågan" att
godta otillbörliga affärsmetoder.

4. Lagstiftning om otillbörliga affärsmetoder
4.1
När man analyserar den lagstiftning som redan finns på
nationell nivå och EU-nivå verkar två faktorer vara framträdan
de. Att vissa ekonomiskt starka aktörer tillämpar otillbörliga
affärsmetoder är i dag för det första ett allmänt känt och obe
stridligt faktum. De behöriga myndigheterna i en mängd med
lemsstater har också kommit fram till att det krävs bestämmel
ser för att avhjälpa den rådande situationen.

4.2
Den utsträckning i vilken otillbörliga affärsmetoder till
lämpas i dag, särskilt mellan storskaliga detaljhandelsföretag och
livsmedelsproducenter, är framför allt ett tecken på hur föråld
rad konkurrenslagstiftningen är. Vissa av de otillbörliga affärs
metoder som tillämpas tyder på kraftigt snedvridna konkurrens
förhållanden och att vissa företag verkligen har en dominerande
ställning som inte kan hanteras med den nuvarande antimono
pollagstiftningen.

4.3
Utöver att se över konkurrenslagstiftningen är det full
ständigt legitimt att man på EU-nivå förbjuder användning av
vissa på förhand fastställda otillbörliga metoder, så att man
uppnår den så välbehövliga harmoniseringen av den splittrade
rättsliga miljön. Det måste dock finnas ett logiskt samband
mellan bestämmelserna om otillbörliga affärsmetoder och den
ändrade antimonopolslagstiftningen, så att det bara är de logiska
initiativtagarna till ett avtal med otillbörliga kommersiella vill
kor, dvs. den part som har en dominerande ställning, som
bestraffas.

4.4
För att dessa harmoniserade bestämmelser ska bli verk
ningsfulla måste man ta hänsyn till att det finns en "risk att bli
struken" från leverantörslistan och att svagare avtalsslutande
parter, framför allt små och medelstora företag som levererar
till stormarknader, därför inte vågar anmäla. Målsättningen med
bestämmelserna måste vara bredare än att bara lösa problem
mellan företag.
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4.5
EESK har följande svar på de frågor som ställs i detta
avsnitt av grönboken (och som inte har besvarats i tidigare
avsnitt):

— Fråga nr 11: De bestämmelser mot otillbörliga affärsmetoder
som har antagits i vissa medlemsstater har hittills inte gett
tillfredsställande resultat. Enligt EESK beror detta dock på att
de flesta av dessa bestämmelser antogs ganska nyligen (Ita
lien, Slovakien, Tjeckien, Ungern och Rumänien) och på att
de rättsligt sett inte uttryckligen utgår från att det inte råder
avtalsfrihet, även om själva erkännandet av att otillbörliga
affärsmetoder tillämpas innebär att allt inte är som det ska
med den faktiska avtalsfriheten. Man kan dock inte säga att
ingenting har uppnåtts med dessa lagar. I de länder där de
har antagits tillämpas inte längre de mest anstötliga avtals
villkoren, och de stormarknader som vill utverka oberätti
gade förmåner måste tillämpa mer sofistikerade metoder.
Den största framgången har uppnåtts i Frankrike, där man
genom lagstiftning och tvångsåtgärder har lyckats sänka de
s.k. leverantörsrabatterna till en godtagbar nivå (10–15 % i
stället för tidigare 50–60 %) (6). Detta har lett till en mycket
större insyn i vinstfördelningen inom livsmedelskedjan.

— Fråga nr 12: Vikten av att man snabbt antar en särskild lag
beror också på hur utbredd användningen av otillbörliga
affärsmetoder är. Detta varierar också mellan de enskilda
länderna. Situationen skiljer sig åt mellan södra Europa,
Central- och Östeuropa och Nordeuropa. Varje region har
också sin rättskultur och tradition. Detta är orsaken till att
vissa länder har och andra ännu inte har någon ram för
reglering (eller självreglering).

— Fråga nr 14: Kommittén är övertygad om att nya harmoni
seringsåtgärder bör vidtas på EU-nivå (se punkterna 4.2, 4.3
och 4.4).

— Fråga nr 15: Det är redan tydligt att regleringen har en viss
positiv effekt (se ovan). Det finns vissa farhågor när det
gäller bestämmelser på detta område, men dessa hänger
samman med antagandet om att det råder avtalsfrihet. Efter
som detta inte är fallet i de avtalsförhållanden som omtalas
här finns det dock ingen grund för dessa farhågor.

5. Tillämpningen av
affärsmetoder

bestämmelserna mot

otillbörliga

5.1 Tillämpningsmekanismer på nationell nivå
5.1.1
Kommittén instämmer i kommissionens uppfattning
att de mekanismer som i dag tillämpas mot otillbörliga avtals
villkor på nationell nivå rent generellt är otillräckliga. De
främsta orsakerna till detta är att man inte tar hänsyn till att
det faktiskt inte råder avtalsfrihet och till att det finns en "rädsla
för bli struken" från leverantörslistan och därmed ett visst kli
mat av rädsla. Detta problem har man hittills bäst lyckats
(6) Uppgifter från Direction Générale de la Concurrence, de la Consom
mation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF, det franska ge
neraldirektoratet för konkurrens, konsumtion och bedrägeribekämp
ning).
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hantera i Frankrike, där tillsynsorganet också ingriper på grund
val av icke-formella uppgifter och på eget initiativ. Bekämp
ningen av otillbörliga metoder grundar sig dessutom på skyddet
av staternas ekonomiska intressen och inte på skyddet av den
svagare avtalsslutande parten.

5.1.2
I vissa medlemsstater finns det lagar mot otillbörliga
avtalsvillkor men i andra återigen inte. Dessutom finns det be
tydande skillnader mellan de enskilda lagarna. Detta är utan
tvivel ett visst hinder för gränsöverskridande handel (fråga
nr 16).

5.1.3
Det enda förståndiga sättet att hantera de negativa
effekterna av skillnaderna mellan lagarna på området i en ge
mensam strategi är enligt EESK att man antar harmoniserande
lagstiftning mot otillbörliga avtalsvillkor (fråga nr 17).

5.2 Tillämpningsmekanismer på EU-nivå
5.2.1
EESK instämmer i kommissionens påstående att det i
nuläget inte finns någon specifik mekanism för kampen mot
otillbörliga affärsmetoder på EU-nivå. Kommittén är också över
tygad om att man för att övervinna faktorn rädsla måste ge de
nationella organ som har behörighet på detta område befogen
het att agera på eget initiativ, godta anonyma eller informella
anmälningar och utdöma påföljder (fråga nr 18).

6. Typer av otillbörliga affärsmetoder
6.1
Kommittén instämmer i att otillbörliga affärsmetoder till
lämpas i hela leveranskedjan för livsmedel och icke-livsmedel,
men är med tanke på vad som nämns ovan övertygad om
situationen är som mest allvarlig i förhållandet mellan stora
livsmedelsdistributörer och små och medelstora producenter.

6.2
När det gäller de arvoden som krävs för att bli upptagen
på en leverantörslista är det inte alls tydligt vilken motprestation
som motsvarar det arvode som en potentiell leverantör måste
betala. Betalningen av detta arvode, som är ett nödvändigt för
handsvillkor för allt kommersiellt samarbete, ger i de flesta fall
inte heller leverantören någon garanti för att köparen verkligen
köper varan av leverantören eller mot att leverantören utan
anledning "blir struken" från köparens leverantörslista.

6.3
S.k. leverantörsrabatter ingår i de storskaliga detaljhan
delsföretagens rutinmässiga vardagspraxis, och enligt EESK är
den allmänna nyttan av dessa minst sagt tveksam. Å ena sidan
är leverantörsrabatterna en symbol för missbruk av en verkligt
dominerande ställning eftersom de ofta används som täckman
tel för obeställda eller fiktiva tjänster. Å andra sidan leder de till
en mycket dålig insyn i vinstfördelningen. Leverantörsrabatterna
gör det mycket svårt för leverantörer (och utomstående obser
vatörer) att fastslå hur mycket som faktiskt har betalats för en
levererad vara. I själva verket förutsätter leveransen av en vara
att leverantören godtar tjänster som erbjuds av köparen. Enligt
EESK bör avgifterna för verkliga och motiverade tjänster som
köparen tillhandahåller räknas in i inköpspriset för livsmedlen.
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6.4
EESK har följande svar på de frågor som ställs i detta
avsnitt av grönboken (och som inte har besvarats i tidigare
avsnitt):
— Fråga nr 19: Till listan över otillbörliga affärsmetoder skulle
vi vilja lägga till avgifter för påhittade och obeställda tjäns
ter, orimligt höga avgifter för faktiskt tillhandahållna tjänster
samt överföring av affärsrisk och marknadsföringskostnader
på leverantören.
— Fråga nr 20: Att det finns en förteckning över otillbörliga
metoder är en grundläggande förutsättning för att man ska
kunna bekämpa dem. Denna förteckning bör naturligtvis
uppdateras regelbundet. Man kan dock inte begränsa sig
till bara förteckningar. Man bör föreslå en tillräckligt bred
definition av otillbörliga metoder som innefattar fall som
inte uppfyller den allmänna definitionen på "god affärsprax
is" enligt kriterierna "god tro", "avtalsrättslig balans" och
"gemensamma regler för företagare i de ekonomiska sekto
rerna i fråga".
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— Fråga nr 21: EESK anser att varje led i hela leverantörskedjan
bör bära sina egna kostnader och risker och verka för en
rättvis fördelning av den totala marginalen. Detta innebär att
producenten bör bära de kostnader och risker som hänger
samman med produktionen, och handlaren dem som hänger
samman med försäljningen.
— Fråga nr 23: EESK anser att rättvisa metoder bör tas med i
en ram på EU-nivå.
— Fråga nr 24: Kommittén är övertygad om att man bör anta
ett bindande rättsligt instrument på EU-nivå, t.ex. en för
ordning.
— Fråga nr 25: Enligt EESK ägnas det i grönboken inte till
räcklig uppmärksamhet åt effekten på konsumenterna och
på staternas ekonomiska intressen av att otillbörliga metoder
tillämpas mellan företag.

Bryssel den 11 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE
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BILAGA
till Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande
Följande ändringsförslag fick mer än en fjärdedel av rösterna men avslogs av plenarförsamlingen (artikel 54.3 i arbets
ordningen):
Punkt 1.10
Ändra enligt följande:
"Enligt EESK är de lagar som i många medlemsstater antas i syfte att minska användningen av otillbörliga affärsmetoder ett
resultat av dagens oacceptabla situation. Av olika skäl har dessa lagar hittills visserligen inte lett till någon tillfredsställande
lösning, men man kan ändå inte säga att ingenting har uppnåtts. Det återstår dock fortfarande en hel del att göra när det gäller
att skapa Ett framsteg är att man har skapat större insyn i vinstfördelningen prissättningen och satt sätta stopp för de mest
anstötliga utpressningsmetoderna."
Motivering
Ges muntligt.
Resultat av omröstningen:
För:
Emot:
Nedlagda:

54
63
27
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén:
Smart lagstiftning – tillgodose de små och medelstora företagens behov”
COM(2013) 122 final
(2013/C 327/07)
Föredragande: Anna Maria DARMANIN
Medföredragande: Brendan BURNS
Den 18 april 2013 beslutade Europeiska kommissionen att i enlighet med artikel 304 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om
"Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och
Regionkommittén: Smart lagstiftning – tillgodose de små och medelstora företagens behov"
COM(2013) 122 final.
Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 27 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 11 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 156 röster för, 2 röster emot och 2 nedlagda röster.

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
EESK stöder kommissionens mål att placera smart lags
tiftning högt upp på dagordningen. Lagstiftning är nödvändig,
men den måste vara väl utformad om EU:s politiska mål ska
kunna uppnås till minsta möjliga kostnad. EESK välkomnar de
satsningar som kommissionen gjort under årens lopp för att
främja utformning och tillämpning av bättre regleringsverktyg,
t.ex. konsekvensbedömningar och deltagande från berörda
aktörer.

1.2

inleder nya kontroller av ändamålsenligheten genom att
prioritera de som följer av de tio mest betungande rättsakter
som presenteras i meddelandet, med särskild inriktning på
mikroföretagen.
d) EESK påminner om en grundsats i programmet, nämligen att
konsekvensbedömningarna ska göras mer användarvänliga
genom att man använder en standardiserad mall och tillhan
dahåller en tydlig sammanfattning som lyfter fram huvud
frågorna, bl.a. genomförandekostnaderna, särskilt för mikro
företagen.

Kommittén vill därför framföra följande:

a) Vi noterar att smart lagstiftning visserligen är nödvändig för
företag av alla storlekar, men att onödig byråkrati får opro
portionerligt stora konsekvenser för mindre företag, särskilt
mikroföretag.

b) Vi vill påminna kommissionens alla avdelningar om att test
som avser följderna för de små och medelstora företagen är
en nödvändig del av konsekvensbedömningarna. Vi upp
manar EU-lagstiftaren att i samband med förberedelserna
av konsekvensbedömningar och rättsakter beakta de små
företagens och mikroföretagens särart i gruppen av små
och medelstora företag.

c) EESK välkomnar Refit-programmet, som kommer att sätta
fingret på bördor och ineffektiva åtgärder som drabbar
små och medelstora företag. Programmet bör användas för
att finna befintliga regler som inte längre fyller sitt syfte och
föreslå att de upphävs, och för att konsolidera befintlig lags
tiftning. Vi föreslår att kommissionen så snart som möjligt

e) Kommittén anser att man på längre sikt bör inrätta en obe
roende konsekvensbedömningsnämnd med verksamhet
inom alla EU-institutioner. Denna oberoende konsekvens
bedömningsnämnd skulle kunna använda externa sakkun
niga för ytterligare granskning av kommissionens förslag
för att säkerställa korrekt förståelse för de olika faktorer
som ska granskas.
f) EESK instämmer i att mikroföretag inte bör undantas som
helhet, utan att en bedömning bör göras från fall till fall i
samband med lagstiftningsförslag efter en grundlig kon
sekvensbedömning.
g) EESK påminner kommissionen om att den bör tillfoga ytter
ligare information om vilka förändringar som har gjorts och
om orsaken till förändringarna, som ett resultat av samråds
förfarandet.
h) Vi anser att kommissionen fortlöpande bör övervaka den
resultattavla för små och medelstora företag som inrättats
genom en centraliserad samordningstjänst i nära samarbete
med småföretagsorganisationer.

C 327/34

SV

Europeiska unionens officiella tidning

i) EESK efterlyser ett nytt program för att minska onödiga
regelbördor och säkerställa att smartare lagstiftning inte un
dantar företag från arbetarskyddsbestämmelser, jämställd
hetsnormer och miljöstandarder. Vi förespråkar därför varmt
en ny mandatperiod fram till 2020 för Stoiber-gruppen, för
att övervaka och genomföra särskilt sådana politiska åtgärder
som berör mikroföretag och småföretag, i samarbete med de
små och medelstora företagens organisationer.

j) Vi uppmanar även rådet och parlamentet att begränsa den
administrativa bördan för företag också när de utarbetar
EU-lagstiftning.

k) EESK föreslår att medlemsstaterna utbyter bästa praxis i fråga
om smart lagstiftning för att undvika överreglering (s.k. gold
plating).

2. Kommissionens förslag
2.1
I november 2011 offentliggjorde kommissionen en rap
port om "Att minska regelbördan för små och medelstora fö
retag – Anpassning av EU:s regler till småföretagens behov" (1),
där den fastställde åtgärder med specifik inriktning på små och
medelstora företag. Rapporten återspeglade principen "tänk
småskaligt först" som anges i småföretagsakten (2), och som
kräver att man tar hänsyn till konsekvenserna för små och
medelstora företag vid utformningen av lagstiftning och att
befintlig lagstiftning förenklas. Kommissionen förklarade sig vil
lig att ta itu med bördan för de små och medelstora företagen i
ett nytt program om lagstiftningens ändamålsenlighet och re
sultat (Refit: Regulatory Fitness and Performance Programme) (3),
som också lanserades i december 2012.
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3. Observationer och kommentarer
3.1 Smart lagstiftning är viktigt för småföretagen – särskilt mikro
företagen
3.1.1
EESK har alltid stött och uppmuntrat initiativ för bättre
lagstiftning, vilket framgår av tidigare yttranden (5). Kommittén
noterar att smart lagstiftning visserligen är nödvändig för alla
företag, men att onödig byråkrati får oproportionerligt stora
konsekvenser för mikroföretag och små företag. Därför måste
tillämpningen av principen "tänk småskaligt först" vara en prio
ritering när man utarbetar ny lagstiftning och genom hela be
slutsprocessen.

3.1.2
De små och medelstora företagen skiljer sig åt vad
avser storlek, verksamhetsområde, mål, finansiering, ledning,
geografisk placering samt rättslig status (6). De politiska besluts
fattarna måste därför beakta dessa faktorer när de utarbetar
lagstiftning för dem. De måste komma ihåg att enskilda bestäm
melser kanske inte tycks särskilt betungande, men att det bland
annat är ansamlingen av lagar och bestämmer som avskräcker
ett mikroföretag eller ett småföretag från att utveckla nya idéer,
utvidga sin marknadsnärvaro eller anställa nya medarbetare.

2.2
Kommissionens meddelande till rådets vårtoppmöte,
"Smart lagstiftning – tillgodose de små och medelstora företa
gens behov" (4), som antogs den 7 mars 2013, innehåller en
inventering av alla de åtgärder som kommissionen vidtagit se
dan 2011 i fråga om bördan för småföretag. Här granskas
framstegen på följande områden:

3.1.3
Som en konsekvens av detta uppfattar många små och
medelstora företag, särskilt mikro- och småföretag, lagstiftning
som ett sätt att kväva företagsutvecklingen snarare än som ett
sätt att underlätta tillväxt. EESK anser att smartare lagstiftning
på EU-nivå inte kommer att hjälpa om det inte i lagstiftningen
tydligt fastställs vilka företag man försöker hjälpa och vilka
(eventuella) undantag som dessa företag kan åtnjuta eller åbe
ropa. EESK uppmanar därför med kraft kommissionen att göra
en fullständig utvärdering av konsekvenserna för små och me
delstora företag (småföretagstest) i samband de konsekvens
bedömningar som genomförs i de olika generaldirektoraten.
Vår kommitté anser att dessa småföretagstest måste innehålla
uppgifter om förslagens potentiella kostnader och fördelar med
beaktande av företagens storlek, varvid man bör göra tydlig
åtskillnad mellan mikroföretag, små företag och medelstora fö
retag. Om småföretagstesten inte genomförs korrekt skulle det
leda till ett negativt yttrande från konsekvensbedömningsnämn
den.

— Den roll som konsekvensbedömningar spelar för småföre
tagslagstiftningen.

3.2 Konsekvensbedömningarnas roll

— Kontroller av lagstiftningens ändamålsenlighet.

3.2.1
EESK anser att konsekvensbedömningarna (7) är en
nyckelfaktor för utformningen av politiken för små och medels
tora företag på EU-nivå. Kommittén anser att kommissionen
bör förbereda gedigna konsekvensbedömningar som är lämpliga
för sitt syfte och logiska. Kommittén vill påminna kommissio
nen om att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna
måste respekteras. Konsekvensbedömningarna måste också in
riktas på kostnadsanalys. De ökade kostnader som lagstiftningen

(1) http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/simplification/sme/sme_en.
htm.
(2) Se Lannoo – yttrande om översynen av småföretagsakten, EUT
C 376, 22.12.2011, s. 51.
(3) http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/1_SV_
ACT_part1_v2.pdf.
(4) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:
0122:FIN:SV:PDF.

(5) Se Pegado Liz – yttrande om smart lagstiftning, EUT C 248,
25.8.2011, s. 87.
(6) Se Cabra de Luna – Yttrande om olika företagsformer (initiativytt
rande), EUT C 318, 23.12.2009, s. 22.
Exempelvis är de fria yrkena en grupp som måste uppfylla strikta
yrkesmässiga föreskrifter i kundernas och allmänhetens intresse.
(7) Se Pegado Liz – yttrande om smart lagstiftning – punkt 4 A, EUT
C 248, 25.8.2011, s. 87.

— Utarbetandet av en årlig resultattavla för små och medels
tora företag.
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innebär för företagen gör viss verksamhet olönsam, verksamhet
som skulle ha varit lönsam om det inte vore för regleringen.
Som en följd av detta kommer vissa små aktörer att tvingas
lämna marknaden, vilket minskar potentialen för ekonomisk
verksamhet inom den privata sektorn. EESK uppmanar kommis
sionen att offentliggöra en årsredovisning som kontrollerats av
ett oberoende organ över den totala nettokostnad som lagstift
ningsförslagen orsakar för företagen. Denna redovisning bör
också innehålla information om viktiga förändringar av politiska
förslag som gjorts som en följd av konsekvensbedömningar.

3.2.2
EESK inser att konsekvensbedömningar är tekniska do
kument, men de kan bli ogenomträngliga som en följd av om
fång och språkbruk, särskilt för småföretag som skulle vilja
bidra. Kommittén rekommenderar därför att de görs mer an
vändarvänliga (8) genom att man utgår från en standardiserad
mall och tillhandahåller en tydlig sammanfattning där man lyf
ter fram de viktigaste punkterna och fokuserar på var och en av
de olika undergrupperna av små och medelstora företag.

3.2.3
EESK efterlyser oberoende och öppen granskning från
de berörda aktörernas sida av utkasten till konsekvensbedöm
ningar, inte minst från företagsorganisationer som företräder
mikroföretag samt små och medelstora företag, i syfte att säker
ställa att konsekvensbedömningarna är av hög kvalitet och ut
arbetas i enlighet med riktlinjerna (9).

C 327/35

miljön. EESK påminner kommissionen om att det därför är av
central betydelse att de standarder och bestämmelser som regle
rar kvaliteten på företagen, deras produkter och deras tjänster
faktiskt respekteras av företagen om de vill bli framgångsrika
och förbli konkurrenskraftiga på olika marknader. Att t.ex. un
danta mikroföretagen från konsumentskydds- och miljöskydds
bestämmelser skulle i slutändan kunna skada dessa företag (10).

3.2.7
Konsekvensbedömningarna bör utöver vad som tidi
gare nämnts även syfta till att exakt mäta den dominoeffekt
som sådana åtgärder skulle kunna få som har som målsättning
att minska den administrativa bördan genom en ändring av
lagstiftningen för små och medelstora företag. På så vis skulle
eventuella sidoeffekter visa sig som kan ändra den sociala jäm
vikten och förbindelserna med de statliga myndigheterna (svart
arbete, kännedom om skatteinformation, sociala avgifter, kvali
fikationer och typ av arbetskontrakt osv.).

Det hör till sakens natur att en smart lagstiftning som riktar sig
till små och medelstora företag bör syfta till att de externa
effekterna ska vara om inte obefintliga så åtminstone utan ne
gativa konsekvenser. Vi vill påminna kommissionen om att
smart lagstiftning varken bör undergräva arbetstagarnas rättig
heter (11) eller minska deras grundläggande skyddsnivå, särskilt i
fråga om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

3.3 Resultattavlan för små och medelstora företag
3.2.4
I konsekvensbedömningarna bör man i detalj bedöma
hur och i vilken utsträckning särskilda åtgärder och modeller
(t.ex. undantag, förenklingar osv.) bör användas för att minska
regelbördan för små och medelstora företag. Vi välkomnar ökad
användning av småföretagstesten, men vi vill påminna om be
hovet av en noggrann och separat granskning av lagstiftningens
konsekvenser för de tre olika undergrupperna, och därefter en
prövning av möjligheterna till undantag för mikroföretagen från
de nya bestämmelserna eller till regellättnader.

3.2.5
EESK noterar att kommissionen tycks vara på väg bort
från sina planer på ett generellt undantag för mikroföretag från
EU-bestämmelser efter konsekvensbedömning. EESK välkomnar
detta och understryker att smart lagstiftning bör anpassas till
företagets typ och storlek och inte vara alltför komplicerad. Om
dessa villkor är uppfyllda blir det lätt för företagsägarna att ta
fram lämpliga interna förfaranden som uppfyller målen för
smart lagstiftning.

3.2.6
Mikroföretag och småföretag inser att de befinner sig
närmare sina kunder än stora, multinationella företag. De inser
också att det finns en växande efterfrågan från kunderna på
lokala företag som har en etisk profil och värnar om den lokala
(8) Den konsekvensbedömning som nyligen gjordes om trafiksäkerhets
paketet omfattade 102 sidor, och konsekvensbedömningen för da
taskydd omfattade 241 sidor.
(9) Se Pegado Liz – yttrande om smart lagstiftning – punkt 4 B, EUT C
248,25.8.2011, s. 87.

3.3.1
EESK välkomnar upprättandet av en årlig resultattavla
för små och medelstora företag som gör det möjligt att följa
specifika åtgärder genom de olika stegen i beslutsfattandet. Vi
ser fram emot genomförandet och resultaten.

3.3.2
EESK anser att kommissionen fortlöpande bör över
vaka resultattavlan för små och medelstora företag genom en
centraliserad samordningstjänst i nära samarbete med olika EUinstitutioner och EU-organ. Medlemsstaterna och organisationer
som företräder små och medelstora företag uppmanas också att
delta.

3.4 Förbättring av samrådet med små och medelstora företag
3.4.1
EESK ser positivt på att färdplanerna, som informerar
de berörda aktörerna om möjliga kommissionsinitiativ, görs till
gängliga för dem i anslutning till planerat förberedande och
rådgivande arbete. Information om samråd med aktörerna bör
ges bred spridning så att aktörerna kan reagera i god tid. Sam
råden bör dock inte baseras på kvantitet utan på kvalitet, och de
bör underbyggas med empiriska belägg från intervjuer med
verkliga företagare, anställda och företagsorganisationer, besök
eller observationer av mikroföretag och småföretag. Vi vill på
minna kommissionen om att färdplanerna alltid bör innehålla
en första ungefärlig uppskattning av förväntade kostnader så att
(10) BEUC – Smart Regulation – Response to stakeholder consultation
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/smart_regulation/
consultation_2012/docs/registered_organisations/beuc_en.pdf.
(11) http://www.etuc.org/IMG/pdf/our_priorities_soc_dial_in_smes.pdf.
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aktörerna kan göra en kvalitativ kontroll av eventuella kon
sekvenser. Kommittén vill erinra om att grundliga samråd
med aktörerna är av stor betydelse för insamlingen av högkva
litativa uppgifter och för utarbetandet av förslag till smart lags
tiftning.
3.4.2
Efter samrådet undrar många av företagssammanslut
ningarna och deras medlemmar om deras insatser för att iden
tifiera potentiella problem och möjliga lösningar har gett något
resultat. EESK förespråkar att några av dem, utsedda i enlighet
med ett officiellt förfarande, får delta i konsekvensbedömnings
nämnden som externa sakkunniga i syfte att granska kommis
sionens förslag ytterligare för att säkerställa god förståelse för de
olika koncepten.
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genomförandet av all politik som rör mikroföretag och småfö
retag, i nära samarbete med organisationer för små och medels
tora företag och fackföreningar.

3.4.7
EESK noterar resultatet av "tio-i-topp"-samrådet om de
värsta exemplen på byråkrati som drabbar de små och medels
tora företagen (14). Kommittén uppmanar kommissionen att rea
gera på resultaten så snart som möjligt genom att offentliggöra
särskilda förenklingsförslag.

3.5 Beakta de små och medelstora företagens behov

3.4.3
På senare år har EESK noterat en relativ ökning av
antalet delegerade akter från lagstiftarna. Många av de beslut
som tas i form av delegerade akter kan få stora konsekvenser
för de små och medelstora företagen. Kommittén anser därför
att samrådens omfattning bör utökas så att de också innefattar
vissa viktiga delegerade akter som kan få avsevärda ekonomiska,
miljömässiga eller sociala följder för en viss sektor eller för
viktiga aktörer.

3.5.1
EESK ställer sig bakom genomförandet av en kontroll
av lagstiftningens ändamålsenlighet i fråga om politiken för små
och medelstora företag (15) (det s.k. Refit-programmet). EESK ser
fram emot att få ta del av resultaten av pilotförsöken (16) och
uppmuntrar kommissionen att införa ytterligare kontroller i
programmet för 2014 för viktiga områden som vi anser vara
av central betydelse för att skapa tillväxt och sysselsättning.
Kommissionen uppmanas att på sin webbplats offentliggöra
alla kontroller som har genomförts eller som planeras.

3.4.4
EESK efterlyser en verklig och strukturerad dialog med
de små och medelstora företagen och olika parter i samband
med att lagstiftning utarbetas. Detta partnerskap bör säkerställa
deltagande av alla små och medelstora företag och deras orga
nisationer, särskilt sammanslutningar av småföretag som hävdar
tillämpningen av principen "tänk småskaligt först" och engångs
principen från småföretagsakten (12) för att stimulera effektivi
tetsmålen.

3.5.2
Vi föreslår också en övergripande kontroll av den
EU-lagstiftning som företagen möter när de handlar över EU:s
yttre gränser. Kommittén anser att den regleringsbörda som
denna lagstiftning orsakar är tung, och menar att en sådan
kontroll skulle utgöra ett betydande bidrag till EU:s dagord
ningar för smart lagstiftning, tillväxt och handel.

3.4.5
EESK stöder i princip Enterprise Europe Network (EEN).
Vi beklagar att dess potential ännu inte har uppnåtts – många
europeiska små och medelstora företag tycks omedvetna om
dess existens. De tjänster som EEN erbjuder borde baseras på
de små och medelstora företagens verkliga krav och behov, i
nära samarbete med de små och medelstora företagens organi
sationer.
Kommittén anser att värdorganisationerna för Enterprise Europe
Network bör få stöd så att de kan avsätta större resurser till
arbetet för små och medelstora företags behov i kontakterna
med den offentliga administrationen. EESK anser att detta stöd
särskilt bör inriktas på de minsta företagen, som bör höras
direkt av sitt lokala Enterprise Europe Network-centrum när det
gäller regleringsfrågor. Resultaten av mötena och bidragen från
de små och medelstora företagens organisationer bör beaktas av
kommissionens alla avdelningar, i linje med principen "tänk
småskaligt först".
3.4.6
Vi välkomnar utvidgningen av ansvarsområdet för ar
betsgruppen för administrativa bördor med oberoende intres
senter på hög nivå ("Stoiber-gruppen") (13). Kommittén skulle
särskilt gärna se att gruppen fick en ny nyckelroll när det gäller
att bistå kommissionen vid utarbetandet, övervakningen och
(12) Idem, punkt 2.
(13) http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stake
holders/ind_stakeholders_en.htm.

3.5.3
Vi uppmanar kommissionen att använda Refit-pro
grammet för att finna befintliga och planerade bestämmelser
som inte längre fyller någon funktion och föreslå att de upphävs
så snart som möjligt, och för att konsolidera befintlig lagstift
ning som en del av förenklingssträvandena. Vi rekommenderar
att alla minskningsmål ska vara mätbara och inriktade på att ge
konkreta, positiva förändringar för företagen.

3.5.4
EESK föreslår ett bättre val av rättsliga instrument, bl.a.
mekanismer för själv- och samreglering (17).

3.6 I riktning mot bättre styresformer och en samordningsmekanism i
utarbetandet av politiken för små och medelstora företag
3.6.1
EESK pekar på att smart lagstiftning är ett gemensamt
ansvar för alla som deltar i utarbetandet av EU:s politik, oavsett
om det är på EU-nivå eller på medlemsstatsnivå.
(14) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-168_en.htm?locale=
en.
(15) http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/1_SV_
ACT_part1_v2.pdf.
(16) http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/evaluation/docs/fitness_
check_en.pdf.
(17) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.self-and-co-regulation.
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På EU-nivå:

— Kommittén anser att kommissionen bör åta sig att se till att
lagstiftningsförslagen orsakar minsta möjliga administrativ
börda för företagen, och rådet och parlamentet bör på
samma sätt åta sig att minska eller begränsa den administ
rativa bördan för företagen till den nivå som avsågs i kom
missionsförslagen.
— Om rådet och parlamentet överskrider dessa nivåer bör de
vara skyldiga att motivera sina beslut. EESK uppmanar där
för parlamentet och rådet att stärka sina åtaganden att vid
behov genomföra konsekvensbedömningar för större änd
ringar i kommissionsförslagen.
3.6.3

På medlemsstatsnivå:

— EESK anser att principen om smart lagstiftning endast kom
mer att fungera om man också uppnår smart genomföran
de. Vi uppmanar medlemsstaterna att undvika att under
gräva de förenklingsåtgärder som vidtas på EU-nivå när de
genomför åtgärderna på medlemsstatsnivå. Överreglering
(s.k. gold plating) är ett klart hinder för företagsutvecklingen.
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Kommittén föreslår därför obligatorisk utbildning av politi
ker, tjänstemän inom ministerier och andra som arbetar
med att införliva EU-regler i den nationella lagstiftningen.
— Detta hindrar dock inte medlemsstaterna från att ha striktare
regler om de så önskar.
— EESK uppmanar kommissionen att stödja medlemsstaterna
genom möten och workshoppar med de offentliga myndig
heterna i syfte att göra genomförandet smidigare. Vi anser
att kommissionen noggrant bör samordna uppföljningen av
genomförandet, i nära samarbete med olika generaldirekto
rat och med medlemsstaterna.
— EESK föreslår att kommissionen och medlemsstaterna sam
arbetar mer för att utbyta exempel på goda metoder när det
gäller konsekvensbedömningar, i syfte att utveckla jämför
bara, insynsvänliga och flexibla förfaranden. Medlemssta
terna uppmanas också att öka utbytet av bästa praxis vad
gäller förenkling av lagstiftningen för små och medelstora
företag (18) (t.ex. e-förvaltningslösningar för företag i fråga
om att efterleva och förstå bestämmelserna (19)).

Bryssel den 11 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE

(18) http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/best_
practice_report/best_practice_report_en.htm.
Se följande exempel: http://www.bru.gov.mt/15-6-reduction-inadministrative-burden-registered_news-posted-on-17th-december2012. På Malta inrättades enheten för bättre lagstiftning (Better
Regulation Unit, BRU) 2006, som en följd av ett nationellt åtagande
från regeringens sida att främja villkor för bättre lagstiftning.
(19) http://www.irma-international.org/viewtitle/21237/ Ron Craig "Egovernment and SMEs".
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets beslut om inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning”
COM(2013) 107 final – 2013/0064 (COD)
(2013/C 327/08)
Föredragande: Edgardo Maria IOZIA
Europaparlamentet och rådet beslutade den 14 mars respektive den 20 mars 2013 att i enlighet med
artikel 304 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén om
"Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett stödprogram för rymdövervakning och spårning"
COM(2013) 107 final – 2013/0064 (COD).
Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 27 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 10 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 165 röster för, 1 röst emot och 7 nedlagda röster.

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
EESK håller med om att det är viktigt för Europa att ha
ett självständigt rymdövervakningssystem för att skydda sin
egen rymdinfrastruktur och sina uppsändningar, och välkomnar
kommissionens initiativ som för första gången behandlar frågan
och föreslår alternativ för att inleda en samarbets- och integra
tionsprocess inom detta område i EU.

1.2
EESK stöder kommissionens idé om att medlemsstaterna
ska lägga fram konkreta förslag för godkännande av kommis
sionen, eftersom Europa har ett uppenbart intresse av infor
mation av sådan kvalitet och kvantitet som planeras och av
att dela kunskap om metoder och resurser för dataanalys.

1.3
Kommittén är medveten om svårigheten att finna ge
mensamma lösningar mellan medlemsstaterna och anser att
kommissionens förslag är ett första och viktigt steg mot mer
ambitiösa mål för samarbete. Förekomsten av starka militära
intressen i detta program gör det mycket svårt att skapa en
gemensam infrastruktur, och kommittén hoppas att detta initia
tiv leder till att en sådan skapas så fort som möjligt. Det är dock
bra att sätta igång med grunden för detta samarbete mellan det
civila och det militära, som bör delas med ESA, Europeiska
försvarsbyrån och direktoratet för krishantering och planering.

1.4
Enligt EESK bör man prioritera att använda finansie
ringen för SST:s verksamhet under de sju år som tjänsten eta
bleras för att bygga upp en första början till en oberoende
europeisk kapacitet dit en del av den kapacitet som för närva
rande finns i medlemsstaternas försvarsdepartement överförs.

Detta bör uppnås med hjälp av optiska teleskop som redan
används i Europa (Kanarieöarna) och genom att bygga minst
en europeisk radar i samma klass som de som används för
försvarsfunktionerna. Detta skulle ge intrycket av en långsiktig
investering där nya kunskaper och färdigheter överförs till den
civila sektorn för att förbättra de europeiska medborgarnas livs
kvalitet.

1.5
För de sju år som planerats för genomförandet av detta
program anser EESK att det är nödvändigt att fastställa särskilda
bestämmelser för att förtydliga den tjänstenivå som de natio
nella partnerna förväntar sig med hänsyn till den mängd och
typ av data som ska lämnas och deras frekvens, kvalitet och
tillgänglighet. På så sätt finns de nödvändiga instrumenten till
gängliga för att utvärdera tjänsten på liknande sätt som för
forskningsprogrammen inom det sjunde ramprogrammet, där
dessa parametrar är tydliga och överenskomna.

1.6
EESK rekommenderar att åtkomstkriterierna till program
met hålls öppna och förklaras tydligare i artikel 7.1 a. Det är
viktigt att inte bara de länder som redan besitter en oberoende
kapacitet (t.ex. Frankrike, Tyskland, Storbritannien) är berätti
gade att delta i programmet, utan att alla får delta som har
möjlighet att ställa kompetens till förfogande för hanteringen
av data. Den föreslagna texten bör ses över.

1.7
Kommittén noterar att övervakningsverksamheten (kallad
Space Situational Awareness, SSA) förutom Space Surveillance and
Tracking också omfattar Space Weather (rymdväder, om solens
magnetiska aktivitet) och övervakning av jordnära objekt.
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1.8
Det är ett välkänt faktum att de faror för rymdinfrastruk
turen som beror på solaktivitet är minst lika stora, om inte
mycket större, när man beaktar effekterna av särskilt intensiva
händelser. EESK anser att de två aspekterna, som ursprungligen
avsågs i definitionen av SSA, bör övervakas parallellt. Kommit
tén uppmanar därför kommissionen att utarbeta en övergri
pande och integrerad ram för de olika aspekterna av försvaret
av rymdinfrastruktur, särskilt med ESA, som redan deltar aktivt i
ett program för skydd mot solstrålning. I slutsatserna från kon
ferensen om rymd- och säkerhetsfrågor, som hölls i Madrid den
10–11 mars 2011 (och som man hänvisar till i konsekvens
analysen), fastställs tydligt vägen för ett fördjupat samarbete på
detta område mellan alla intressenter, särskilt EU, ESA och med
lemsstaterna.
1.9
EESK stöder kommissionens förslag om att stärka sam
arbetet med USA och med andra stater som är intresserade av
ett gemensamt projekt för skydda rymdinfrastrukturen i syfte att
undvika farliga och ibland katastrofala kollisioner, bland annat
med små objekt som kan slå ut en satellit som är dyr och
oumbärlig för mänsklig verksamhet.
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2.8
Deltagandet i programmet är frivilligt och kräver att de
deltagande staterna har sensorer (teleskop, radar) som redan är i
bruk samt nödvändiga tekniska resurser och personalresurser
eller den kompetens som krävs för databehandling.

2.9
Enligt sammanfattningen av den konsekvensanalys som
åtföljer förslaget uppgår kostnaderna i samband med kollisioner
mellan skrot och europeiska satelliter i drift till minst 140
miljoner euro per år i Europa, en siffra som beräknas öka till
upp till 210 miljoner euro som ett resultat av den förväntade
ökningen på 50 % av tjänster relaterade till satellitsektorn under
de kommande åren. Dessa siffror är en mycket försiktig beräk
ning och omfattar inte förlusten "på marken", dvs. den ekono
miska förlusten på grund av avbrott i tjänster som förlitar sig på
satellitdata.

2.10
Det är viktigt att notera att nästan alla förluster orsakas
av att satelliternas operativa livslängd förkortas på grund av
manövrar som genomförs för att undvika kollisioner, inte av
den fysiska förlusten av satelliter.

2. Kommissionens dokument
2.1
Kommissionen föreslår i meddelandet att man inrättar ett
nytt europeiskt program för rymdövervakning och spårning av
objekt i omloppsbana runt jorden, som kallas Space Surveillance
and Tracking, SST.
2.2
Programmet inrättas som ett svar på behovet av att
skydda den europeiska rymdinfrastrukturen, särskilt den som
involverar programmen Galileo och Copernicus/GMES, men
också europeiska uppsändningar, mot risker som rör kollisioner
med rymdskrot.
2.3
I meddelandet fastställs också programmets rättsliga ram
och dess finansiering för perioden 2014–2020.
2.4
Meddelandet åtföljs av en rapport (1) som särskilt handlar
om fem finansierings- och förvaltningsmöjligheter för program
met och fastställer deras specifikationer, kostnader och fördelar.
2.5
Själva lagtexten föregås av en motiveringsdel som för
klarar bakgrunden till förslaget.
2.6
Det preliminära totala bidraget från unionen till genom
förandet av SST uppgår till 70 miljoner euro under perioden
2014–2020.

2.11
Även om flera medlemsstater redan har en egen över
vakningstjänst anser kommissionen att EU:s medverkan är nöd
vändig för att samla den investering som krävs för att finansiera
projektet, inrätta styrmekanismer, fastställa en datastrategi och
se till att den befintliga och framtida kapaciteten används på ett
samordnat sätt.

2.12
För närvarande utgör det amerikanska Space Surveillance
Network (SSN), som förvaltas av det amerikanska försvarsdepar
tementet, standarden för alla varningstjänster. Samarbetet mel
lan EU och USA, där data från USA görs tillgängliga utan kost
nad, anses otillräckligt, eftersom dessa data inte är tillräckligt
tillförlitliga och EU inte kan ha kontroll över förvaltningen av
dem.

2.13
Att införa denna tjänst skulle därför vara helt i linje
med strategin att göra Europa oberoende inom områden som
anses kritiska, särskilt tillträde till rymden.

2.14
För närvarande uppskattar man att 65 % av sensorerna
för satelliter i låg bana runt jorden (LEO) i Europa helt eller
delvis förvaltas av institutioner med anknytning till försvaret (2).

2.7
Denna kostnad skulle täcka driften av sensorer som re
dan ägs av de deltagande medlemsstaterna (vanligtvis deras mi
litära strukturer) och ett varningssystem som bygger på data
från de deltagande medlemsstaterna och som tillhandahålls av
Europeiska unionens satellitcentrum (EUSC).

2.15
Europeiska rymdorganisationen (ESA) anses inte vara
den lämpligaste byrån för att genomföra ett sådant program
eftersom den inte har de resurser som behövs för att hantera
konfidentiella data av det slag som härrör från sensorer som
förvaltas av militären.

(1) Kommissionens arbetsdokument Impact Assessment (Konsekvensana
lys, inofficiell översättning), SWD(2013) 55 final.

(2) Study on Capability Gaps concerning Space Situational Awareness, ONE
RA, 2007.
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2.16
Det EU-organ som bör ansvara för driften av den tjänst
som planerats för samordningen är Europeiska unionens satellit
centrum (EUSC), en EU-byrå som inrättades genom rådets ge
mensamma åtgärd av den 20 juli 2001 och som tillhandahåller
geospatiala bildtjänster och produkter med olika nivåer av sä
kerhetsskyddsklassificering till civila och militära användare.
EUSC skulle kunna underlätta tillhandahållandet av SST-tjäns
terna och delta (i samarbete med de deltagande medlemsstater
na) i upprättandet och driften av SST-systemet, vilket är ett av
målen i SST-stödprogrammet. I dagsläget föreskrivs dock inga
åtgärder inom SST-området för EUSC.

2.17
Förvaltningen av programmet förväntas kräva en per
sonal på 50 personer (inklusive personal som ställs till för
fogande av deltagande medlemsstater, EUSC och kommissio
nen).

3. Allmänna kommentarer
3.1
EESK anser att förslaget inte föreskriver skapandet av
tillräckliga instrument och färdigheter på EU-nivå för insamling
och analys av data. Därför kommer Europa i slutet av den fem
år långa finansieringsperioden för detta program att befinna sig
i samma situation som fem år tidigare, och förmodligen behöva
förnya detta avtal för att säkerställa kontinuitet i tillhandahål
landet av data från försvaret i de deltagande medlemsstaterna.

3.2
Det fastställs inga krav på tillgänglighet, kvalitet och
aktualitet för de data som de nationella organen ska tillhanda
hålla för den föreslagna finansieringen på 70 miljoner euro.
Därför är det svårt att fastställa kriterier för utvärderingen av
den tjänst som tillhandahållits. Detta blir möjligt först när kom
missionen har antagit de genomförandeakter som bör utarbetas.

3.3
Medlemsstaterna anser att ESA inte ger tillräckliga garan
tier för behandlingen av känsliga data och att EUSC bör ansvara
för den. De länder som har en egen övervaknings- och spår
ningstjänst (t.ex. Storbritannien, Frankrike, Tyskland) sköter
dock uppgiften genom ett samarbete mellan rymd- och för
svarsorganisationer, vilket antyder att denna typ av samarbete
mellan sådana organisationer faktiskt är effektivt. Därför är det
oklart varför ESA utesluts från en tjänst av detta slag, inte minst
med tanke på att ESA redan deltar i en global tjänst för varning
och katastrofhantering, International Charter on Space and Major
Disasters.

3.4
SST-programmet är en av de tre delarna i det förbere
dande programmet för Space Situational Awareness (SSA), som
preoperativt drivs av ESA sedan 2009. De andra två är Space
Weather (rymdväder) och Near-Earth Objects (jordnära objekt).
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3.5
ESA:s förberedande SSA-program har finansierats med
en budget på 55 miljoner euro. Förhållandet mellan dessa två
program är oklart. Framför allt är det oklart hur denna SSTtjänst kommer att fungera jämsides med ett liknande system
som genererar och hanterar varningar om risker som härrör
från solaktivitet.

3.6
Det är nyttigt att jämföra graden av de skador som
orsakas av kollisioner med skrot med de skador som beror på
geomagnetisk aktivitet och solaktivitet. Enligt en studie från
amerikanska NOAA (National Oceanic and Atmospheric Ad
ministration) (3) är de ekonomiska förluster som beror på sols
tormars inverkan på satellitinfrastrukturen mycket stora. År
2003 förstördes ADEOS-2, en japansk satellit värd 640 miljoner
dollar, av intensiv solaktivitet. År 1997 orsakade en magnetisk
storm förlusten av telekommunikationssatelliten Telstar, värd
270 miljoner dollar, och 1989 orsakade en annan magnetisk
storm ett nio timmars strömavbrott i Kanada, med skador som
uppskattades till 6 miljarder dollar.

3.7
Det antas att en enorm solstorm (solar superstorm), som
den som inträffade år 1859, i dag skulle orsaka skador på 30
miljarder dollar bara på geostationära satelliter, medan skadorna
på elnätet skulle höja denna siffra till 1–2 biljoner dollar, och
det skulle krävas 4 till 10 år för att helt återställa driften (4).

3.8
Risknivån på grund av solaktivitet är minst lika hög som
på grund av skrot. De borde därför behandlas gemensamt, så
som föreslogs vid konferensen i Madrid i mars 2011. I medde
landet klargörs emellertid inte vem som ska stå för en sådan
operativ tjänst för varningar om solaktivitet.

3.9
EESK anser att förslaget bör beakta skyddet av europeisk
rymdinfrastruktur, som också omfattar en kompletterande verk
samhet för övervakning av rymdväder (Space Weather), tidspla
nen för genomförandet och integrationsgraden för de två syste
men.

4. Särskilda kommentarer
4.1
Enligt artikel 5.2 ska inga nya tillgångar skapas, utan
medlemsländerna ska bara återanvända sina befintliga tillgångar.
I kapitel 2 i motiveringen sägs dock uttryckligen att de nuva
rande tillgångarna är otillräckliga. Det är alltså inte helt klart
vilken typ av system man i detalj vill genomföra, inte heller när
det gäller de fem typer som anges i den bifogade konsekvens
analysen.

4.2
Systemets tekniska specifikationer definieras inte uttryck
ligen. Dess syfte förklaras men man hänvisar till en framtida
diskussion mellan medlemsstaterna för att avgöra vad det ska
omfatta.
(3) Value of a Weather-Ready Nation, 2011, NOAA.
(4) Se: National Research Council (2008), Severe Space Weather Events.
Understanding Societal and Economic Impacts: A Workshop Report. Was
hington, DC, The National Academies Press.
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4.3
Förhållandet mellan militär och civil användning. Syste
met är byggt som ett civilt system. Den största delen av infor
mationen kommer dock från militära källor. Det finns inga
uttryckliga krav eller protokoll som tvingar militären att lämna
denna information till den civila parten. Även här hänvisar man
i dokumentet till ett framtida beslut i frågan.
4.4
Förhållandet mellan medlemsstaterna och EU. I förslaget
konstateras att alla sensorer är, och måste förbli, i de enskilda
medlemsstaternas ägo. Det verkar inte finnas uttryckliga krav
som garanterar en miniminivå på data- och informationsflödet.
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behovet av att "utveckla en kapacitet för att uppfylla de euro
peiska användarnas behov av en omfattande medvetenhet om
situationen inom rymdmiljön".
4.7
Det är viktigt att fortsätta utveckla såväl SST-programmet
som befintliga SSA-program.
4.8
"Indikatorerna för bedömning av resultat eller verkan" i
punkt 1.4.4 är ganska tautologiska och har operativt sett inte
mycket att tillföra efterhandsbedömningen av programmets ef
fektivitet.

4.5
Definition av tjänsten. Förslaget ger ingen uttrycklig de
finition. Det är alltså inte möjligt att bedöma om den är till
räcklig för de projekt som fastställts för programmet.

4.9
Utöver definitionen av styrning är systemets driftsmodell
inte bra definierad.

4.6
I sin resolution av den 26 september 2008, "Att gå
vidare med den europeiska rymdpolitiken", hänvisade rådet till

Medlemsstaternas deltagande är inte obligatoriskt. Vilka är mi
nimikraven för en välfungerande tjänst?

Bryssel den 10 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar” (Omarbetning)
COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD)
(2013/C 327/09)
Huvudföredragande: Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER
Den 15 april 2013 beslutade rådet, och den 16 april 2013 Europaparlamentet, att i enlighet med artikel 114
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
om
"Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar" (Om
arbetning)
COM(2013) 162 final – 2013/0089 (COD).
Den 16 april 2013 gav kommitténs presidium facksektionen för inre marknaden, produktion och kon
sumtion i uppdrag att utarbeta ett yttrande i ärendet.
Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär utsågs Bernardo Hernández Bataller till huvudföredragande vid
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet
den 11 juli). EESK antog följande yttrande med 116 röster för, 0 röster emot och 2 nedlagda röster:

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
Med hänsyn till varumärkenas obestridliga ekonomiska
värde och deras positiva effekt på den inre marknadens funk
tionssätt är den gällande överstatliga ramlagstiftningen uppen
barligen otillräcklig. Förslaget till direktiv innebär emellertid ett
framsteg i förhållande till den nuvarande situationen, som ut
märks av rättsliga skillnader mellan EU:s och medlemsstaternas
ramlagstiftningar.
1.2
Kommittén förespråkar följaktligen ett starkare skydd för
de immateriella rättigheter som ingår i en legitim användning av
ett varumärke och stöder, så långt det är möjligt, varumärkes
registreringen i EU samt uppmanar kommissionen att stödja
Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (KHIM)
i dess uppgifter att övervaka dessa rättigheter.
1.3
EU-lagstiftningen ger på så sätt innehavaren av ett va
rumärke både ensamrätt att använda det i vinstsyfte ("ius uten
di") och möjligheten att förhindra att det utnyttjas genom skad
liga handlingar av tredje man, som imiterar eller obehörigt
utnyttjar dess särskiljande drag ("ius prohibendi"). Kommittén
efterlyser förebyggande åtgärder och skadestånd vid piratkopie
ring som innebär förlorad konkurrenskraft för de europeiska
företagen.
1.4
I gällande EU-lagstiftning anges dock inte klart villkoren
för hur varumärkesinnehavaren kan vidta effektiva åtgärder för
att förhindra sådana handlingar.
1.5
Generellt sett bör hela harmoniseringsprocessen inom
de närmaste åren utmynna i enhetliga varumärkesrättsliga

bestämmelser. EU bör också anta ett regelverk för varumärken
som bland annat fastställer skapandet av ett flexibelt, enhetligt
och ekonomiskt förfarande som gör det lättare för berörda
parter att frivilligt välja att registrera varumärken och att
komma till rätta med de nuvarande lagstiftningsskillnaderna.

1.6
EESK bör spela en aktiv roll i lagstiftningsförfarandet
inför antagandet av samtliga lagar som rör immateriella rättig
heter. Därför beklagar vi att förslaget till ändring av förord
ningen om gemenskapsvarumärken inte remitterats till kommit
tén.

1.7
EESK hoppas att det i framtiden kommer att finnas ett
system som säkerställer ett enhetligt varumärkesskydd för före
tag och konsumenter.

2. Inledning
2.1
På internationell nivå regleras varumärkeslagstiftningen
av Konventionen för industriellt rättsskydd, som undertecknades
i Paris den 20 mars 1883 och senast reviderades i Stockholm
den 14 juli 1967 och ändrades den 28 september 1979 (1)
(nedan "Pariskonventionen").

2.2
Enligt artikel 19 i Pariskonventionen förbehåller sig de
stater som omfattas av konventionen rätten att separat ingå
särskilda ömsesidiga överenskommelser om industriell ägande
rätt.
(1) Förenta nationernas fördragssamling, volym 828, nr 11851.
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2.3
Denna bestämmelse utgjorde grunden för antagandet av
Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor
och tjänster vid registrering av varumärken, som antogs vid den
diplomatiska konferensen i Nice den 15 juni 1957 och som
senast reviderades i Genève den 13 maj 1977 och ändrades den
28 september 1979 (2). En expertkommitté ser vart femte år
över Niceklassificeringen.
2.4
Enligt databasen inom den internationella byrån vid
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (nedan
kallad "den internationella byrån") är det bland EU-länderna
bara Cypern och Malta som inte är anslutna till Niceöverens
kommelsen, men båda använder sig av Niceklassificeringen.
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varumärkessystemet i syfte att modernisera det på både EU-nivå
och nationell nivå genom att göra det mer effektivt, ändamåls
enligt och konsekvent.
2.10
I sin resolution av den 25 september 2008 om den
övergripande europeiska planen mot förfalskning och piratko
piering efterlyste rådet en översyn av "Rådets förordning (EG)
nr 1383/2003 av den 22 juli om tullmyndigheternas ingripande
mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rät
tigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som
gör intrång i vissa immateriella rättigheter" (3). EESK efterlyser
förbättringar av ramlagstiftningen för att stärka skyddet av im
materiella rättigheter av tullmyndigheterna och säkerställa en
adekvat rättssäkerhet.

2.5
Varumärkesskyddet är i grunden territoriellt eftersom va
rumärket utgör en egendomsrättighet som skyddar ett tecken på
ett bestämt territorium.

2.11
Det europeiska varumärkessystemet bygger på princi
pen om samexistens och komplementaritet mellan nationellt
varumärkesskydd och ett varumärkesskydd på EU-nivå.

2.5.1
I EU:s primärrätt fastställs skyddet av immateriella rät
tigheter i artikel 17.2 i Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna.

2.12
Förordningen om ett europeiskt varumärke tillhanda
håller ett heltäckande system med bestämmelser om samtliga
frågor som rör materiell rätt och processrätt, medan direktivet
omfattar en tillnärmning som endast gäller valda bestämmelser
inom materiell rätt. Syftet med förslaget är att de materiella
reglerna i allt väsentligt ska vara enhetliga och att åtminstone
de viktigaste procedurreglerna ska vara förenliga.

2.5.2
Dessutom fastställs i artikel 118 i EUF-fördraget att
inom ramen för den inre marknadens upprättande eller funk
tion ska Europaparlamentet och rådet, i enlighet med det ordi
narie lagstiftningsförfarandet, föreskriva åtgärder i europeiska
lagar för att skapa europeiska rättigheter som säkerställer ett
enhetligt skydd för immateriella rättigheter i unionen och för
att upprätta centraliserade system för beviljande av tillstånd,
samordning och kontroll på unionsnivå.
2.6
I EU samexisterar skydd av nationella respektive europe
iska varumärken. Innehavaren av ett nationellt varumärke kan
utöva de rättigheter som följer av varumärket på medlemssta
tens territorium i enlighet med det skydd som fastställs av den
nationella varumärkeslagstiftningen. Innehavaren av ett gemen
skapsvarumärke kan göra samma sak på de 28 medlemsstater
nas territorium eftersom märket har rättsverkan på hela detta
territorium.
2.7
Medlemsstaternas lagstiftning om varumärken harmoni
serades delvis genom direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988, senare kodifierat som direktiv 2008/95/EG.
2.8
Parallellt med detta, och kopplat till de nationella va
rumärkessystemen, infördes genom rådets förordning (EG)
nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumär
ken, kodifierad som förordning (EG) nr 207/2009, ett fristående
system för registrering av enhetliga rättigheter med samma rätts
verkan i hela EU. I detta sammanhang inrättades kontoret för
harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och
mönster) (nedan kallat KHIM) för att ansvara för registrering
och förvaltning av gemenskapsvarumärken.
2.9
Under de senaste åren har kommissionen inlett offentliga
debatter om immateriella rättigheter där EESK har deltagit, och
2011 tillkännagav kommissionen en översyn av det europeiska
(2) Förenta nationernas fördragssamling, volym 818, nr 11849.

2.13
Syftet med förslaget att främja innovation och ekono
misk tillväxt genom att göra varumärkesregistreringssystemen i
hela EU mer tillgängliga och ändamålsenliga för företag tack
vare lägre kostnader, mindre komplexitet, snabbare hantering
samt bättre förutsägbarhet och rättslig säkerhet.
2.14

Detta omarbetningsinitiativ har följande konkreta mål:

— Att modernisera och förbättra de befintliga bestämmelserna
i direktivet genom en ändring av föråldrade bestämmelser,
öka den rättsliga säkerheten och klargöra varumärkesrättig
heter vad gäller omfattning och begränsningar.
— Att öka tillnärmningen av nationella lagar och förfaranden
som rör varumärken – i syfte att öka deras överensstäm
melse med gemenskapens varumärkessystem – på följande
sätt:
a) Införa nya materiella bestämmelser och
b) införa de viktigaste procedurreglerna i direktivet i enlig
het med bestämmelserna i förordningen, särskilt de där
befintliga skillnader skapar betydande problem från an
vändarsynpunkt, och de där sådana anpassningar anses
nödvändiga för att skapa ett harmoniskt, kompletterande
system för varumärkesskydd i Europa.
— Att underlätta samarbetet mellan medlemsstaternas myndig
heter och KHIM i syfte att främja konvergens mellan praxis
och utveckling av gemensamma verktyg genom att införa en
rättslig grund för detta samarbete.
(3) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:196
:0007:0014:sv:PDF.

C 327/44

SV

Europeiska unionens officiella tidning

2.15
Å ena sidan uppdaterar och förbättrar förslaget till di
rektiv gällande bestämmelser i följande avseenden:
— Definitionen av varumärket ger möjlighet till registrering av
material som kan återges med tekniska medel som erbjuder
tillfredsställande säkerhet.
— Rättigheter som är knutna till ett varumärke (artiklarna 10
och 11) som avser rättigheter som ges utan att det påverkar
tidigare rättigheter, fall av dubbel identitet, användning som
firma eller bolagsnamn, användning i jämförande reklam,
försändelser från kommersiella leverantörer, införsel av varor
i tullområdet, förberedande rättsakter och begränsningar av
ett varumärkes rättsverkan.
2.16
Å andra sidan är avsikten med förslaget att uppnå en
högre grad av materialrättslig tillnärmning genom att lägga till
skydd av geografiska beteckningar och traditionella uttryck,
skydd av renommerade varumärken och behandling av va
rumärken som förmögenhetsobjekt, eftersom det kan röra sig
om överlåtelse av sakrätter, samt skydd av kollektivmärken.
2.17
Anpassningen av viktiga procedurregler omfattar be
teckningen och klassificeringen av varor och tjänster, obligato
riskt granskningsförfarande, avgifter, invändningsförfarande,
bristande användning som försvar i invändningsförfaranden,
förfarande för upphävande eller ogiltighetsförklaring och bris
tande användning som försvar i förfaranden som avser ansökan
om ogiltighetsförklaring.
2.18
Förslaget syftar även till att underlätta samarbetet mel
lan myndigheter. Som ett komplement till den rättsliga ramen
för samarbete som föreslås i samband med översynen av för
ordningen utgör artikel 52 en rättslig grund för att underlätta
samarbetet mellan KHIM och medlemsstaternas myndigheter för
immateriella rättigheter.
3. Allmänna kommentarer
3.1
EESK välkomnar Europeiska kommissionens förslag till
direktiv som förefaller särskilt lägligt i ljuset av en konkurrens
kraftig global ekonomisk miljö och konjunkturavmattningen i
Europa.
3.1.1
Varumärket kan å ena sida bidra till att öka företagens
affärsvärde och skapa kundlojalitet, och å andra sidan till att
skydda konsumenterna.
3.1.2
skäl:

Den senare aspekten har här stor betydelse av olika

— För det första minskar varumärkesskyddet konsumenternas
sökkostnader.
— För det andra garanterar det en enhetlig kvalitetsnivå som
tvingar producenten att vårda produktens eller tjänstens in
nehåll.
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— För det tredje kräver det en investering i förbättringar och
innovationer som stärker konsumenternas förtroende för
marknaden.
3.2
Förslaget till direktiv kommer att innebära en avsevärd
förbättring av den nuvarande rättsliga ramen i medlemsstaternas
lagstiftning i tre avseenden:
— En förenkling av varumärkesregistreringssystemen i hela EU,
vilket kommer att leda till en minskning av kostnaderna och
snabbare förfaranden.
— Ökad rättssäkerhet som resultat av bättre komplementaritet
mellan de nationella och de överstatliga reglerna på området
och bättre samordning mellan de behöriga myndigheterna.
— Ökad skyddsnivå för immateriella rättigheter, huvudsakligen
som en följd av tydligare regler om transitering av varor,
införande av nya registreringskriterier som t.ex. ljudmärken,
och vissa specifikationer om skydd av geografiska beteck
ningar eller av språk som inte är EU-språk m.m.
3.3
Vad gäller den ekonomiska, handelsmässiga och rättsliga
utvecklingen innehåller förslaget också viktiga nyheter, t.ex. en
definition av ett varumärke som möjliggör återgivning med
andra än grafiska medel och tydligare identifiering av varumär
ket, vilket ger möjligheter att registrera varumärken som kan
återges med tekniska hjälpmedel som erbjuder tillfredsställande
garantier.
3.4
Vi ser positivt på avsikten att uppnå en högre grad av
materialrättslig tillnärmning, t.ex. genom att lägga till skydd av
geografiska beteckningar och traditionella uttryck, skydd av re
nommerade varumärken och behandling av varumärken som
förmögenhetsobjekt, exempelvis i samband med överlåtelser,
vilket är viktiga aspekter av kommersiellt utnyttjande. Förslaget
till direktiv omfattar kollektivmärken och garantimärken, vilket
är mycket viktigt för såväl företagen som konsumenterna.
3.5
Slutligen välkomnar EESK anpassningen av de viktigaste
procedurreglerna, eftersom detta innebär gemensamma regler
dels för beteckning och klassificering av varor och tjänster i
linje med de principer som fastställts av EU-domstolen, dels
för obligatorisk granskning och förfaranden för invändning,
återkallande eller ogiltighetsförklaring.
3.6
Kommittén ser också positivt på att utarbetandet av di
rektivförslaget har skett med stor öppenhet och deltagande från
berörda sektorer ur det civila samhället.
3.7
EESK har dock vissa invändningar mot förslagets syfte
och innehåll, oavsett de eventuella ändringar som kommer att
finnas i förslaget till ändring av den gällande förordningen (EG)
nr 207/2009, där ett fristående system för registrering av EUenhetliga rättigheter fastställs, och som kommer att utgöra ett
lagstiftningspaket tillsammans med direktivförslaget.
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3.8
I det sammanhanget vill kommittén uttrycka sin för
våning över att förslaget COM (2013) 161 final av den 27 mars
2013 om ändring av ovannämnda förordning om gemenskaps
varumärken inte har blivit föremål för samråd med EESK.

3.9
Med tanke på att det handlar om en rättsakt med direkta
konsekvenser på inre marknadens funktion (artikel 118 i EUFfördraget) och som påverkar konsumentskyddsnivån (artikel 169
i EUF-fördraget) innebär en kontextuell och konsekvent tolkning
av fördragets bestämmelser, som uttryckligen ger kommittén
behörighet att yttra sig om frågor inom detta område, ett
krav på att EESK ska delta i lagstiftningsförfarandet i samband
med antagandet av denna akt.

3.10
EU-lagstiftningen ger på så sätt innehavaren av ett va
rumärke både ensamrätt att använda det i vinstsyfte ("ius utendi")
och möjligheten att förhindra att det utnyttjas genom skadliga
handlingar av tredje man, som imiterar eller obehörigt utnyttjar
dess särskiljande drag ("ius prohibendi") (artikel 9 i förordning
(EG) nr 207/2009).

3.11
I gällande EU-lagstiftning anges dock inte klart under
vilka villkor varumärkesinnehavaren kan vidta relevanta åtgärder
för att förhindra sådana handlingar.

3.11.1
Även om förslaget till direktiv innebär en avsevärd
ökning av antalet fall där varumärkesinnehavaren kan förbjuda
att tredje man använder varumärket (artikel 10) och fastställer
en ny bestämmelse i detta avseende, nämligen överträdelse av
innehavarens rättigheter genom användning av utstyrsel, för
packning eller andra sätt (artikel 11) eller otillåten användning
av ett varumärke av ombud eller företrädare för innehavaren
(artikel 13), är det en behörig domstol som måste avgöra lagens
räckvidd om den berörda aktören inleder en rättsprocess.

3.11.2
Det blir därför det relevanta rättsliga organet som får
fastställa om det finns en risk för förväxling eller obehörigt
utnyttjande av det skyddade varumärket av tredje part och
om så är fallet också fastställa den ersättning som innehavaren
bör få som en följd av den talan som väckts.

3.11.3
Följaktligen erbjuder inte direktivförslaget något en
hetligt skydd för varumärkesinnehavarens nyttjanderätt eller
för konsumenternas rättigheter om de skulle påverkas av otill
börlig användning eller förfalskning av ett varumärke.

3.12
Komplementariteten mellan de övernationella och de
nationella systemen för varumärkesskydd innebär därför en tyd
lig risk för att detta skydd inte är så snabbt och effektivt som
möjligt, vilket det i linje med direktivets mål bör vara.
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3.12.1
Det finns t.ex. inte någon garanti för att man kan
komma tillrätta med nationella skillnader som följer av ett fel
aktigt genomförande av bestämmelserna i direktiv 2004/48/EG
(om skyddet för immateriella rättigheter) när det gäller skydds
åtgärder som syftar till

— förbudsföreläggande, inbegripet eventuell förstörelse av va
ror och utrustning för tillverkning av dessa, eller vitesföre
läggande,

— skadestånd, eller möjlighet att offentliggöra relevant dom.

3.12.2
Denna rättsliga osäkerhet förvärras om det är fråga
om intrång i varumärkesinnehavarens rättigheter i en rad med
lemsstater.

3.13
En bidragande orsak till detta är att det i direktivför
slaget finns exempel på omständigheter som gör skyddet mer
komplext.

3.13.1
I artikel 4.3 (Absoluta registreringshinder eller ogiltig
hetsgrunder) anges t.ex. att "ett varumärke ska kunna förklaras
ogiltigt om den sökande gjorde sin ansökan om registrering av
varumärket i ond tro" och att "varje medlemsstat [också får]
föreskriva att ett sådant varumärke inte ska registreras".

3.14
Eftersom avsaknad av nyttjandeuppsåt enligt KHIM inte
kan betraktas som ond tro, uppstår frågan vilken myndighet
som då ska fastställa enhetliga kriterier som gör det möjligt
för behöriga prövningsorgan att avgöra om det finns andra
tecken på ond tro.

3.15
Denna lucka i reglerna är paradoxal vid en jämförelse
med den nya bestämmelsen i direktivförslagets artikel 10.5, som
ger innehavaren av ett registrerat varumärke rätt att förhindra
tredje man från att införa varor från ett tredjeland in i tullunio
nen, utan att dessa har övergått till fri omsättning där. Därför
ligger förslaget inte i linje med det aktuella målet i EU-dom
stolen om transitering av varor (förenade målen C-446/09 och
C-495/09, Philips och Nokia) och upphäver varje antagande om
eller bevis för god tro från tredje mans sida (4).
(4) I direktivförslagets artikel 10.5 anges följande: "Innehavaren av ett
registrerat varumärke ska också ha rätt att förhindra tredje man från
att i samband med kommersiell verksamhet föra in varor i tullområ
det för den medlemsstat där varumärket är registrerat utan att ha
övergått till fri omsättning, om dessa varor, inbegripet emballage,
kommer från tredjeland och utan tillstånd har försetts med ett va
rumärke som är identiskt med det varumärke som registrerats för
sådana varor, eller som i väsentliga drag inte kan särskiljas från det
varumärket." Kort sagt är det fråga om att inrätta en effektiv meka
nism för bekämpning av förfalskade varor som produceras utanför
EU och om att förhindra berörda parter från att utnyttja den rättsliga
konstruktionen att varor i transit inte införs i EU:s tullområde.
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3.16
Å andra sidan kommer arbetet med att förebygga och
bekämpa olagliga affärsmetoder av detta slag att tydligt stärkas
om det i direktivförslaget fastställs en specifik rättslig grund som
ger kommissionen befogenhet att intensifiera sina insatser ge
nom samarbete med myndigheterna i tredjeländer där dessa
affärsmetoder är allmänt utbredda och systematiska.
3.17
Inte heller bestämmelserna i artikel 45.1 i direktivför
slaget är tillräckliga. Där anges i allmänna ordalag att "medlems
staterna ska sörja för ett effektivt och snabbt administrativt
förfarande inför sina myndigheter för att invända mot registre
ring av en varumärkesansökan av de skäl som föreskrivs i ar
tikel 5". Det bör fastställas mer konkreta bestämmelser om detta
förfarandes karaktär, och en rimlig tidsram inom vilken de
behöriga nationella myndigheterna kan vidta åtgärder bör fast
läggas juridiskt, i linje med artikel 41 i EU:s stadga om de
grundläggande rättigheterna (rätt till god förvaltning).
3.18
Med avseende på den effektivitet och förutsebarhet som
ett överstatligt skydd ger varumärkesinnehavarna krävs på
samma sätt också en översyn av innehållet i de andra bestäm
melserna i direktivförslaget, t.ex. artiklarna 44 och 52. Vad
gäller artikel 44, som fastställer en ytterligare (klass)avgift för
varje varu- och tjänsteklass utöver den första klass som ska
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inkluderas i den första (ansöknings- eller registrerings-)avgiften,
bör det fastställas en maximal procentsats för dessa avgifter.
3.19
Vad gäller artikel 52 å andra sidan, som föreskriver
samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter och KHIM i
syfte att främja konvergens mellan praxis och gemensamma
verktyg och uppnå samstämmiga resultat i samband med
granskning och registrering av varumärken, bör man fastställa
en särskild bestämmelse som, i enlighet med artikel 129 i EUFfördraget, ger kommissionen genomförandebefogenheter när det
gäller att anta en bindande uppförandekod.
3.20
Det administrativa samarbetet mellan KHIM och de
olika nationella myndigheterna bör betraktas som en fråga av
allmänt intresse, i linje med artikel 197 i EUF-fördraget. I detta
sammanhang vore det särskilt intressant att underlätta utbyte av
information och personal och att stödja utbildningsprogram
genom att inrätta en offentlig budget för detta.
3.21
Generellt sett bör hela harmoniseringsprocessen inom
de närmaste åren utmynna i enhetliga varumärkesrättsliga be
stämmelser. EU bör också anta ett regelverk för varumärken
som bland annat fastställer skapandet av ett flexibelt, enhetligt
och ekonomiskt förfarande som gör det lättare för berörda
parter att frivilligt välja att registrera varumärken.

Bryssel den 11 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG om redovisning av
stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik”
COM(2013) 207 final – 2013/0110 (COD)
(2013/C 327/10)
Föredragande: Evelyne PICHENOT
Rådet och Europaparlamentet beslutade den 2 respektive den 21 maj 2013 att i enlighet med artikel 50.1 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
om
"Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG om
redovisning av stora företags och koncerners icke-finansiella information och mångfaldspolitik"
COM(2013) 207 final – 2013/0110 (COD).
Facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion, som svarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 27 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 11 juli 2013) antog Europeiska
ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 95 röster för, 31 röster emot och 4 nedlagda
röster.

1. Sammanfattning
1.1
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkom
nar kommissionens förslag till ändringar av redovisningsdirek
tiven när det gäller såväl redovisning av icke-finansiell infor
mation som frågan om mångfald i ledningsorgan. Dessa begrän
sade ändringar kommer att bidra till att förbättra ramen för hur
företagen i EU styrs (1).

— Informationen ska även inbegripa en beskrivning av företa
gets politik i dessa frågor, av resultatet av denna politik samt
av risker förenade med dessa frågor och hur företaget han
terar dessa risker.

— Bestämmelserna gäller alla aktiebolag som omfattas av de
nuvarande redovisningsdirektivens tillämpningsområde.

1.2
Kommittén vill rekommendera Europaparlamentet och
rådet att ta hänsyn till den jämvikt som uppnås genom dessa
ändringar, som ökar insynen när det gäller miljömässiga och
sociala samt samhälls- och styrningsrelaterade aspekter. Kom
missionens förslag innebär en flexibel och adekvat uppsättning
bestämmelser för att förbättra kommunikationen till aktieägare,
investerare, arbetstagare och andra berörda aktörer. Förslaget
berör endast stora företag, eftersom man vill undvika att belasta
mindre företag med ytterligare krav.

— Ett tröskelvärde för tillämpningen innebär att redovisnings
skyldigheten endast gäller de företag som i genomsnitt har
över 500 anställda och som antingen har en balansomslut
ning på över 20 miljoner euro eller en nettoomsättning på
över 40 miljoner euro, vilket utesluter små och medelstora
företag.

2. Rekommendationer

— Företagen får stödja sig på nationella, EU-baserade eller in
ternationella ramar för att fastställa principer och/eller indi
katorer samt riktlinjer för redovisning.

2.1
Den balanserade samordningen av nedanstående fak
torer gör det möjligt att tillhandahålla aktieägarna icke-finansi
ell information vid bolagsstämmor och håller storföretagens
berörda aktörer informerade. Bestämmelseuppsättningen uppfyl
ler de uppställda målen om insyn och enhetlighet.
— Viktig icke-finansiell information ska ingå i den årliga för
valtningsberättelsen.
— Informationen ska främst avse miljörelaterade, sociala och
personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter
samt bekämpning av korruption.
(1) EUT C 24, 28.1.2012, s. 91.

— Information som är relevant för företaget ska prioriteras.

— "Följ-eller-förklara"-metoden innebär att rapporteringen är
obligatorisk men ger företagen viss flexibilitet om avsak
naden av information enligt deras åsikt kan motiveras.

— Tack vare bestämmelsernas flexibilitet ökar inte den ad
ministrativa bördan, i synnerhet som det finns möjlighet
att även i fortsättningen utarbeta en separat rapport som
uppfyller samma krav och som ingår som en del i förvalt
ningsberättelsen.
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2.2
Mot bakgrund av denna balans anser kommittén att för
slaget till direktiv om ändring av redovisningsdirektiven antas
vid en lämplig tidpunkt:
— Det civila samhället uppmärksammar nu i allt högre grad
företagens samhällseffekter, staten och näringslivet avkrävs
ökad insyn, och hållbara och ansvarsfulla investeringar håller
på att utvecklas (2).
— Medlemsstaternas lagstiftningar och rekommendationer på
det icke-finansiella området skiljer sig fortfarande åt men
skillnaderna försvinner alltmer; under det senaste årtiondet
har internationella referenssystem som OECD:s och ILO:s
reviderats och standarden ISO 2600 har införts, och instru
ment för redovisning av icke-finansiell information håller på
att finslipas, t.ex. instrumenten hos det globala redovisnings
initiativet, European Federation of Financial Analysis Societies,
kreditvärderingsinstitut och organ för samhällsanalys samt
sektorsspecifika referenssystem.
— Erfarenheterna av kriserna – på det finansiella, ekonomiska,
sociala och ekologiska området – ökar behovet av insyn (3),
såväl på europeisk som på internationell nivå, när det gäller
investeringar, beskattning och korruptionsbekämpning, sär
skilt inom utvinningsindustrin.
— Olika verktyg håller på att tas fram för att mäta produk
tionsverksamhetens miljöeffekter, t.ex. livscykelanalys av
olika produkter, ekologiskt fotavtryck och kostnadsberäk
ningar av negativa externa effekter.
— Vissa företag tar hänsyn till medvetna konsumenters öns
kemål och erbjuder varor och tjänster som är mer hållbara,
t.ex. genom att undvika produkter med "planerad föråldring"
och genom att främja rättvis handel.
2.3
Kommittén ser positivt på att dessa ändringar av redovis
ningsdirektiven öppnar upp för nya utsikter i och med att de
— strävar efter att inbegripa miljömässiga, sociala och styres
relaterade faktorer i företagens strategier och kommunika
tion,
— lyfter fram bolagsstämmornas roll och principerna om an
svarsfulla investeringar,
— ger garantier och flexibilitet som gör det möjligt för alla
företag som betraktar företagens sociala ansvar som en
form av utveckling på mikroekonomisk nivå att medverka
i denna strategi för förbättring,
— inför en ny presentations- och beslutsform i företagens stra
tegi som främjar långsiktighet och stärker kontakterna mel
lan dotterbolag och huvudkontor.
(2) EUT C 21, 21.1.2011, s. 33.
(3) EESK:s yttrande om "Europeisk bolagsrätt och företagsstyrning"
(ännu ej offentliggjort i EUT).
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2.4
Kommittén vill fästa Europaparlamentets och rådets
uppmärksamhet på följande rekommendationer:
— Företagen bör redogöra för sitt agerandes positiva eller ne
gativa konsekvenser för samhället.
— Företagen bör i sina rapporter nämna om de har arbets
tagarrepresentanter i styrelsen.
— De personalföreträdande organen bör informeras och kon
sulteras när förvaltningsberättelsen utarbetas.
— Den kontroll som avser information om miljömässiga, so
ciala och företagsstyrningsrelaterade frågor i rapporteringen
bör utföras av personer med kompetens på dessa områden,
särskilt när det gäller sociala och miljömässiga aspekter.
— De uppdragsgivande företagen bör informera om sina för
bindelser med leverantörs- eller förädlingskedjan, särskilt i
fråga om arbetsrätt och mänskliga rättigheter.
— De företag som inte omfattas av direktivet bör frivilligt till
lämpa denna öppenhet för insyn i syfte att förbättra sitt sätt
att bedriva verksamhet.
— Värdet av redovisningen av icke-finansiell information bör
lyftas fram i medlemsstaternas nationella strategier för före
tagens sociala ansvar.
— Vid införlivandet av direktivet bör de medlemsstater som
anser det lämpligt sänka kraven så att ett betydande antal
nationella företag kan inbegripas.
— Kommissionen bör uppmanas att inleda eller underlätta en
process som medger ett "fleraktörsperspektiv" (4) i syfte att
bättre definiera riktlinjer och referensstandarder som kan
göra det lättare att göra jämförelser och på längre sikt
uppnå en harmonisering.
— I sina egna insatser för att främja och informera om före
tagens sociala ansvar i enlighet med meddelandet från ok
tober 2011 bör kommissionen rekommendera de berörda
företagen att använda sig av de internationella referens
system för vägledning om redovisning av icke-finansiell in
formation som bäst motsvarar dess nya definition av före
tagens sociala ansvar.
2.5
Kommittén stöder den föreslagna ändringen av det fjärde
direktivet som avser skyldigheten att redovisa företagens mång
faldspolitik i ledningsorganen.
2.6
Styrelserna och tillsynsorganen inte är de enda som be
rörs, och det vore lämpligt att låta mångfaldspolitiken omfatta
även styrelsekommittéer och i synnerhet revisionskommittéer.
(4) EUT C 161, 6.6.2013, s. 35.
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2.7
Kommittén vill erinra om att målen avseende kvinnornas
plats i styrelserna inte har uppnåtts i merparten av medlems
staterna (5).
2.8
Bland mångfaldskriterierna bör man inbegripa medver
kan av styrelseledamöter som kommer från arbetstagarsidan,
t.ex. europeiska företagsråd, och som deltar på uppdrag av fack
föreningarna.
2.9
Slutligen rekommenderar kommittén kommissionen att
komplettera denna översyn med en klausul om att ingen för
sämring får ske i förhållande till den gällande nationella lags
tiftningen samt att inom fem år efter direktivets ikraftträdande
göra en bedömning av konsekvenserna av dessa ändringar av
redovisningsdirektiven för företagens redovisningspraxis beträf
fande icke-finansiell information.
3. Bakgrund
3.1
Detta förslag om ändring av redovisningsdirektiven inne
bär en förlängning av de insatser som gjorts sedan grönboken
om företagens sociala ansvar från 2001 (6), vilken komplettera
des av meddelandet från 2006 (7), och uppfyller de åtaganden
som gjordes i handlingsplanen i meddelandet från 2011 (8).
Denna ändring har blivit nödvändig till följd av resultaten av
konsekvensbedömningen, som visar på bristande effektivitet när
det gäller icke-finansiell information som offentliggörs av före
tagen, och detta stöds i hög grad av bidragen från offentliga
samråd. Informationen är av ojämn kvalitet. Företagen är för
övrigt inte tillräckligt många.
3.2
Planerna på att stärka företagens öppenhet på det sociala
och miljömässiga området tillkännagavs i april 2011 i kommis
sionens meddelande om inremarknadsakten.
3.3
Redan i sitt yttrande om verktyg för att mäta och infor
mera om företagens sociala ansvar (9) från 2005 tog kommittén
upp det fjärde direktivet om årsbokslut, vilket innehåller en
bestämmelse avseende icke-finansiell information som ger före
tagen möjlighet att offentliggöra viss information om verksam
hetens sociala och miljömässiga aspekter. År 2012 stödde kom
mittén kommissionen i dess målsättning att öka mångfalden i
styrelser och tillsynsorgan. I sitt yttrande från 2012 (10) om
meddelandet om företagens sociala ansvar erinrade EESK om
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att man förordade en obligatorisk rapportering av icke-finansiell
information.
3.4
Storbritannien var den första medlemsstaten som införde
en kod (den s.k. Cadbury-koden) (11) det gäller företagsstyrning.
Detta skedde redan 1992 och innebar att man introducerade
"följ-eller-förklara"-metoden. Liknande arrangemang har införts i
olika former i andra länder, bland annat i Tyskland och Dan
mark. Metodens flexibilitet gör det möjligt att på vissa känsliga
områden utöva rätten till förbehåll avseende information som
t.ex. korruptionsbekämpning, som för att vara effektiv kan
kräva viss diskretion eller till och med sekretess.
3.5
Flera medlemsstater, bland annat Frankrike, Nederländer
na, Storbritannien, Sverige och Spanien har under de senaste
årtiondena antagit lagstiftning som syftar till att etablera en
nationell ram för rapportering i syfte att harmonisera den eu
ropeiska standarden.
3.6
Under det irländska ordförandeskapet slöts ett europeiskt
avtal om ökad öppenhet inom utvinningsindustrin som innebar
en ändring av redovisningsdirektivet. Därigenom föreskriver di
rektivet öppenhet (land för land och projekt för projekt) när det
gäller alla finansiella flöden från de europeiska företagen inom
utvinnings- och skogssektorn till de länder där de är verksam
ma.
3.7
I sin resolution från februari 2013 (12) erkände Europa
parlamentet vikten av att företagen sprider social och miljöre
laterad information för att fastställa hållbarhetsrisker och öka
investerarnas och konsumenternas förtroende. Europaparlamen
tet har bett kommissionen att lägga fram ett förslag om före
tagens redovisning av icke-finansiella uppgifter.
3.8
I en period av kris när den europeiska opinionen efter
lyser mer etik från företagens sida anses företagens sociala an
svar utgöra en faktor som kan bidra till EU:s handelspolitik och
utvecklingspolitik och till genomförandet av Europa 2020-stra
tegin. Den främjar den sociala dialogen och den civila dialogen
(samhällsdialogen). Den bör även göra det möjligt att få ett
bättre grepp om situationen i hela underleverantörskedjan. Tra
gedier som när komplexet Rana Plaza i Bangladesh rasade sam
man erinrar om nödvändigheten av att fästa uppmärksamheten
på uppdragsgivarnas ansvar.

Bryssel den 11 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE

(5 )
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)

EUT C 133, 9.5.2013, s. 68–76.
COM(2001) 366 final.
COM(2006) 136 final och EUT C 286, 17.11.2005, s. 12.
COM(2011) 681 final och EUT C 229, 31.7.2012, s. 77.
EUT C 286 du 17.11.2005, s. 12.
EUT C 229 du 31.7.2012, s. 77.

(11) "The financial aspects of corporate governance" 1.12.1992.
(12) Resolution 2012/2098 (INI), föredragande: Raffaele Baldassarre.
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BILAGA
till yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Följande ändringsförslag, som fått mer än en fjärdedel av de avgivna rösterna, avslogs under debatten (artikel 54.3 i
arbetsordningen):

Ersätt texten i yttrande CES3548-2013_00_00_TRA_AS med följande text:

1. Allmänna kommentarer
1.1
EESK anser att förslaget till direktiv är onödigt (framför allt när det gäller kravet att bolagen ska redovisa sin
”mångfaldspolitik”). Kommittén anser nämligen inte att det behövs ytterligare EU-lagstiftning på detta område. Förslaget
har i stort sett inget väsentligt mervärde i förhållande till de nuvarande bestämmelserna. Kommittén befarar
tvärtom att det kan leda till en ökning av den administrativa bördan.

1.2
EESK uppfattar öppenhet som ett led i modern företagsledning. Europeiska företag har visat att de är tillräckligt
öppna inom ramen för den nuvarande lagstiftningen. Det sociala ansvaret är en fråga som i Europa regleras i företagen,
det ingår i företagens strategier och utövas på frivillig bas. De europeiska företagen har inte minskat sin öppenhet eller sitt
ansvar, inte ens under krisen.

1.3
EESK noterar att vissa berörda parter och allmänheten känner ett behov av större öppenhet när det gäller bolagens
politiska strategier och framför allt när det handlar om redovisning av social information och miljöinformation. Detta
gäller i synnerhet bolag med verksamhet i länder utanför EU – t.ex. gruvbolag i Afrika (miljörisker och korruption),
konfektionsbolag i Asien (sociala frågor och mänskliga rättigheter) m.m.

1.4
Förslagets enda potentiella mervärde är inriktningen på riskproblematiken: definitionen av riskerna, hanteringen av
dem och skyldigheten att redovisa dem. Detta skulle kunna hjälpa bolagen att bättre hantera dessa risker och möjligheter
och på så sätt ta ett större ansvar för effekterna av verksamheten på det icke-finansiella området. Även här gäller dock att
det borde vara bolaget självt som beslutar om det vill göra detta eller inte.

2. Om icke-finansiell information
2.1
Kommittén är medveten om att ökad öppenhet rent generellt i hög grad bidrar till den inre marknadens effek
tivitet. Om det blir lättare att jämföra information om hur företag fungerar kan detta påverka effektiviteten i investerares
och aktieägares beslut.

2.2
EESK anser att den redovisning av icke-finansiell information som sker i dag och dess utsträckning uppvisar hög
kvalitet och står i proportion till det mål som eftersträvas. Det nya redovisningskrav som föreslås skulle medföra en
onödig börda, i strid med proportionalitetsprincipen. I förslaget bör man därför endast ställa krav på redovisning av
information som verkligen är relevant och meningsfull, så att man inte ökar den administrativa bördan för bolagen i
onödan. Förslaget skulle i detta fall också få största möjliga mervärde för användarna av denna information (investerare,
aktieägare och arbetstagare).

2.3
EESK föredrar att bolagen endast redovisar icke-finansiell information på frivillig basis. Därför föreslår vi att
artiklarna 1 och 2 i förslaget till direktiv ändras på lämpligt sätt.

2.4
Av förslaget framgår att små och medelstora företag inte ska ha en skyldighet att redovisa icke-finansiell infor
mation. Detta ligger i linje med EU:s långsiktiga mål att minska den administrativa bördan för företagen.

2.5
EESK anser att förslagets bestämmelser om redovisning av icke-finansiell information i förvaltningsberättelsen och
om kontroll av en revisor är betungande och svårgripbara. Man kommer att behöva utarbeta en praktisk vägledning för
detta. Enligt EU-lagstiftningen ska revisorn uttala sig om förenligheten mellan förvaltningsberättelse och årsbokslut. Enligt
EU:s nuvarande bestämmelser måste förvaltningsberättelsen omfatta årsbokslut och revisionsberättelse samt eventuellt
andra dokument. Kontrollen av icke-finansiell information kan dock vara mycket problematisk och kostsam. Man måste
noggrant specificera kraven i förvaltningsberättelsen och ta hänsyn till att användarna av årsredovisningen inte får
överbelastas med irrelevant information. EESK kommer att främja redovisning av icke-finansiell information i dokument
som inte måste kontrolleras av revisor.
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3. Om mångfald
3.1
EESK betraktar skyldigheten för bolagen att redovisa sin ”mångfaldspolitik” som en onödig administrativ börda
utan tungt vägande skäl och utan påvisbara positiva resultat. Kommittén betraktar varje slags tvång för privata aktörer att
införa en ”mångfaldspolitik”, inklusive en skyldighet för bolag att redovisa sin ”mångfaldspolitik” eller att motivera varför
man inte har infört en sådan politik, som ett omotiverat övergrepp mot näringsfriheten och bolagsägarnas frihet att fatta
beslut. Kommittén avvisar därför detta förslag bestämt. Beslutet att redovisa information bör helt och hållet överlåtas åt
bolagen själva på frivillig bas. Bolagen får sedan själva avgöra om detta innebär en konkurrensfördel eller inte. Kommittén
ställer sig också avvisande till förslaget om att redovisa detaljer om ”mångfaldspolitiken” och detta av flera skäl.
3.2
Man måste framför allt framhålla att ett bolags redovisning av sin mångfaldspolitik, som hänger samman med
bolagsorganens sammansättning, inte påverkar vare sig bolagets förvaltning eller resultat, i motsats till vad som felaktigt
påstås i motiveringsdelen. EESK anser att rätten att besluta om vem som ska leda bolaget, vilka kontrollmekanismer som
ska användas för styrningen av det och vilket inflytande medlemmar av kontroll- och förvaltningsorgan ska ha i dessa
processer, bör vila hos bolagets ägare eller aktieägare. Hur bolaget fungerar är framför allt ägarens/aktieägarens eget
ansvar. Detta gäller även risken för förluster till följd av dåliga företagsbeslut. Artificiella ingrepp i kontroll- och förvalt
ningsorganens sammansättning kan bara störa sakernas nuvarande och fungerande tillstånd.
3.3
Kommissionen borde under inga omständigheter ingripa i bolagens beslutsfattande (t.ex. när det handlar om
antalet styrelsemedlemmar, deras kvalifikationer, ålder och kön). Den analys som kommissionen lägger fram ger inte
vid handen att det skulle finnas ett direkt samband mellan ålder, kön och andra aspekter å ena sidan och bolagets resultat
å andra sidan, och även om så är fallet motiverar inte detta auktoritära ingrepp i sammansättningen på bolagens
lednings- eller tillsynsorgan.
4. Sammanfattning
Med tanke på ovanstående argument kommer EESK att
1) prioritera att beslutet om redovisning av icke-finansiell information som nyligen har begärts i överensstämmelse med
subsidiaritetsprincipen överlåts till bolagen själva på frivillig bas eller att man på nationell nivå fastställer vilka infor
mationskrav som ska gälla,
2) rekommendera att man i artikel 1 i förslaget till direktiv stryker punkt 2 om ”mångfaldspolitik” eller att man, om detta
krav inte visar sig vara genomförbart, överlåter beslutet om att redovisa information om mångfaldspolitik och
motivera varför ett bolag inte har infört en sådan politik, till bolagen själva på frivillig bas eller fastställer detta i
inhemsk lagstiftning.
Omröstningsresultat
Röster för:
Röster emot:
Nedlagda röster:

37
96
2
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om främjande av den fria rörligheten för medborgare och företag genom
förenkling av godtagande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av
förordning (EU) nr 1024/2012”
COM(2013) 228 final – 2013/0119 (COD)
(2013/C 327/11)
Huvudföredragande: Vincent FARRUGIA
Den 13 maj och den 21 maj 2013 beslutade rådet respektive Europaparlamentet att i enlighet med
artikel 114.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén om
"Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av den fria rörligheten för medborgare och företag
genom förenkling av godtagande av vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring av förordning (EU)
nr 1024/2012"
COM(2013) 228 final – 2013/0119 (COD).
Den 21 maj 2013 gav presidiet facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion i uppdrag
att utarbeta kommitténs yttrande i ärendet.
Med hänsyn till ärendets brådskande karaktär utsågs Vincent Farrugia till huvudföredragande vid Europeiska
ekonomiska och sociala kommitténs 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 11 juli).
EESK antog följande yttrande med 96 röster för, 2 röster emot och 2 nedlagda röster.

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
Medborgarna står i centrum för den europeiska integra
tionen. I rapporten om EU-medborgarskapet understryks att EUmedborgarskapet medför nya rättigheter och möjligheter för
medborgarna. Rapporten fäster uppmärksamheten på att den
rätt som personer som bor i medlemsstaterna känner bäst till
är rätten att flytta och leva fritt inom EU: möjligheten att resa
fram och tillbaka mellan EU:s medlemsstater för kortare eller
längre perioder, för att arbeta, studera, utbilda sig, åka på affärs
resa eller shoppa på andra sidan en gräns (1).

1.2
I rapporten om EU-medlemskapet 2013 presenteras tolv
nya åtgärder på följande sex områden, i syfte att undanröja
ytterligare hinder som står i vägen för medborgarnas utövande
av sina EU-rättigheter, inklusive möjligheten att röra sig fritt
över gränserna. Dessa områden är (2):

(01) Undanröja hinder för arbetstagare, studerande och prakti
kanter i EU för att underlätta en bättre fungerande EUarbetsmarknad och därigenom göra det möjligt för dem att
dra nytta av arbetstillfällen i andra medlemsstater och bi
dra till EU-ekonomin.

(02) Minska byråkratin i anslutning till rätten till fri rörlighet
med tanke på att medborgare som använder sin rätt till fri
(1) COM(2013) 269 final.
(2) Ibid.

rörlighet ofta stöter på problem på grund av långdragna
och otydliga administrativa förfaranden.

(03) Skydda de sårbara personerna i EU eftersom feedback vid
samråd har visat att personer med funktionshinder möter
hinder i samband med den fria rörligheten inom EU.

(04) Undanröja hinder för EU-medborgarna inom den kraftigt
ökande e-handeln, eftersom de fortfarande stöter på pro
blem då de handlar via nätet.

(05) Lämna målinriktad och lättillgänglig information i syfte att
medborgarna ska vara medvetna om och förstå sina EUrättigheter.

(06) Se till att EU-medborgarna medverkar i EU:s demokratiska
liv.

1.3
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkom
nar Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om främjande av den fria rörligheten för
medborgare och företag genom förenkling av godtagande av
vissa officiella handlingar i Europeiska unionen och om ändring
av förordning (EU) nr 1024/2012, COM(2013) 228 final –
2013/0119 (COD).
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1.4
Förslaget är i linje med rapporten om EU-medborgarska
pet eftersom det inför åtgärder som kommer att förbättra EUmedborgarnas möjligheter att i praktiken åtnjuta den sanna
innebörden i de rättigheter de har som EU-medborgare.
1.5
Även om Lissabonfördraget och EU:s stadga om grund
läggande rättigheter förstärkte de rättigheter EU-medborgarna
hade enligt Maastrichtfördraget, inklusive rätten att fritt röra
sig och uppehålla sig inom EU, så har de administrativa för
faranden som avser denna rättighet inte ändrats på samma sätt.
Uppvisandet av en apostill – en formalitet baserad på Haagkon
ventionen om apostill från 1961 och utformad för att under
lätta rörlighet över internationella gränser i en värld utan teknik
– avspeglar inte det faktum att EU saknar inre gränser, och det
försvårar därför snarare än underlättar utövandet av EU-med
borgarskapsrättigheten att röra sig fritt inom EU.
1.6
Att i enlighet med förslaget förenkla följande officiella
handlingar inom EU är en viktig åtgärd som kommer att leda
till en mer enhetlig rättslig ram, vilket kommer att underlätta
rätten att röra sig inom EU:
EU-medborgares officiella handlingar
— Civilståndsuppgifter (t.ex. handlingar rörande födelse, döds
fall, namn, äktenskap, registrerat partnerskap, föräldraskap
och adoption).
— Handlingar som rör bostadsort, medborgarskap och natio
nalitet.
— Handlingar som rör fast egendom.
— Handlingar som rör immateriella rättigheter.
— Handlingar som bevisar frånvaro av noteringar i belastnings
register.
EU-företags officiella handlingar (bolag och andra företag)
— Handlingar som rör deras rättsliga status och företrädarskap.
— Handlingar som rör fast egendom.
— Handlingar som rör immateriella rättigheter.
— Handlingar som bevisar frånvaro av noteringar i belastnings
register.
En förenkling av dessa officiella handlingar kommer otvivel
aktigt att underlätta den fria rörligheten för medborgare och
företag eftersom det kommer att ytterligare öka handeln på
den inre marknaden och göra det lättare för medborgare i
alla medlemsstater att skaffa dessa handlingar.
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1.7
Att införa en förenklad ram för godkännande av vissa
officiella handlingar även på de lokala myndigheternas nivå bör
betraktas som ett viktigt strategiskt instrument eftersom det:
— Minskar kostnaderna för företagen och den offentliga för
valtningen: enligt statistik från 2010 är det nästan 30 % av
de små och medelstora företagen som sysslar med import
eller export och 2 % som gör direktinvesteringar utomlands.
Dessutom är omkring 7 % av EU:s små och medelstora
företag involverade i internationell underleverantörsverksam
het, och omkring 26 % har kunder i andra medlemsstater (3).
— Underlättar kontakterna med den offentliga förvaltningen
och minskar kostnaderna för medborgare och företag: den
genomsnittliga årskostnaden för att få en apostill uppgår till
13,20 euro. Kostnaden för EU-medborgare och företag för
att få en apostill för användning inom EU uppskattas vara
över 25 miljoner euro. Dessutom är kostnaden för att lega
lisera officiella handlingar som inte omfattas av apostillkon
ventionen betydande och genomsnittspriset är 16,50 euro.
Vidare beräknas kostnaden för en auktoriserad översättning
till 30 euro per sida, och kostnaden för de auktoriserade
översättningar som krävs för ett äktenskap över gränserna
uppgår till 120 euro i merparten av medlemsstaterna (4).
— Skapar en nettobesparing för medlemsstaterna på 5–7 mil
joner euro som ett resultat av att man överger apostillan
och uppskattningsvis ytterligare 500 000 euro till 1 miljon
euro som en följd av att man avskaffar legaliseringen (5).
— Undanröjer indirekt diskriminering av medborgare i andra
medlemsstater i jämförelse med medlemsstatens egna med
borgare i gränsöverskridande situationer, mot bakgrund av
att nationella myndigheter i allmänhet inte känner till vilka
krav som gäller för officiella handlingar i ursprungsmed
lemsstaten, inberäknat underskrifter och stämplar.
1.8
EESK beklagar att de reformer som enligt förslaget ska
genomföras för att underlätta för medborgarna och företagen
att utöva sin rätt till att röra sig fritt inom EU kommer 20 år
efter lanseringen av EU-medborgarskapet och 42 år efter Haag
konventionen. EU har inte hållit jämna steg med de tekniska
framstegen, vilket borde ha varit möjligt i syfte att minska eller
undanröja de bördor som medborgarna och företagen drabbas
av om de vill utöva sin rätt till rörlighet. EESK understryker att
informationssystemet för den inre marknaden (IMI) är ett viktigt
verktyg som bör utnyttjas mer offensivt så att EU-medborgarna
kan utöva sina grundläggande rättigheter.
1.9
EESK drar därför slutsatsen att den policyrekommenda
tion som kommissionen lagt fram
— om en lagstiftningsåtgärd som främjar fri rörlighet för med
borgare och företag genom att förenkla administrativa for
maliteter som rör användning och godtagande av vissa of
ficiella handlingar i EU,
(3) COM(2013) 144 final.
(4) Ibid.
(5) Ibid.
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— kompletterad med ett förbättrat administrativt samarbete
mellan medlemsstaterna, baserat på informationssystemet
för den inre marknaden (IMI), och

ett kraftfullt budskap både till medborgare och företag om att
EU verkligen ser till att EU-medborgarskapet är effektivt och att
unionen sätter medborgarna i centrum för EU-politiken.

— som stöder sig på optimala flerspråkiga standardformulär
som används oberoende av varandra i gränsöverskridande
fall

1.10.6
Utbytet och överföringen av information och hand
lingar mellan medlemsstaterna som en följd av förslaget är i
enlighet med EU:s principer om skydd av personuppgifter.

är ett utmärkt förslag. Kommittén framhåller dock att vissa
bestämmelser i förslaget kan omformuleras i syfte att ytter
ligare stärka EU-medborgarnas rätt till rörlighet, vilket bland
annat skulle skapa ömsesidiga ekonomiska fördelar för fö
retag och medborgare.
1.10

EESK rekommenderar följande:

1.10.1
Framtida insatser för att förenkla officiella handlingar
bör inriktas på viktiga officiella handlingar, t.ex. de som rör
arbetstagares rörlighet inom EU (vilket är av stor betydelse för
tillväxten inom gränsöverskridande företagande och handel) el
ler sårbara personer, t.ex. personer med funktionshinder, efter
som dessa officiella handlingar inte omfattas av andra EU-direk
tiv.
1.10.2
En medborgare eller ett företag ska kunna känna sig
helt säkra på att officiella handlingar som presenteras är undan
tagna från alla former av legalisering eller liknande formaliteter,
och definitionen av "rimligt tvivel" i förslaget bör följaktligen
ändras på följande sätt:
"2. De rimliga tvivel som det hänvisas till i punkt 1 gäller

2. Inledning
2.1
I Stockholmsprogrammet från 2009, "Ett öppet och sä
kert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd" (6),
betonas vikten av att införa ett unionsmedborgarskap och sätta
medborgarna i centrum för EU:s politik inom rättviseområdet. I
den åtföljande handlingsplanen (7) bekräftas detta mandat. Där
anges också att ett välfungerande europeiskt rättsligt område
bör "komma medborgarna och företagen till godo genom att
bidra till att främja ekonomisk verksamhet på den inre mark
naden (…)". Som svar bekräftade EU-kommissionen sitt åta
gande att underlätta den fria rörligheten i fråga om officiella
handlingar inom EU i sin rapport om medborgarskapet 2010,
och kommissionen presenterade i december 2010 en konkret
vision för allmänheten i grönboken "Minskad byråkrati för med
borgarna: att underlätta fri rörlighet i fråga om officiella hand
lingar och erkännande av verkningarna av civilståndshandling
ar" (8).

2.2
Parallellt med detta inrättades även inremarknads
akten (9), som syftar till att stärka medborgarnas förtroende
för den inre marknaden och maximera dess potential som driv
kraft för unionens ekonomi. Detta förutsätter bland annat att
man undanröjer oproportionerliga barriärer som hindrar unio
nens medborgare och företag från att utnyttja den inre mark
nadens friheter. Att främja människors och företags rörlighet
inom EU är en av hörnstenarna i inremarknadsakten II (10).

a) underskriftens äkthet,
b) i vilken egenskap den som har undertecknat en handling
har agerat,
c) stämpelns identitet."
1.10.3
Om en medlemsstat vill framföra en officiell begäran
rörande rimligt tvivel till de berörda myndigheterna i den med
lemsstat där handlingen upprättades, måste medlemsstaten ut
tryckligen informera den berörda personen eller det berörda
företaget om varför denna begäran framförs.
1.10.4
Det behövs ett balanserat ansvarssystem, vilket upp
nås genom att kommissionen gör en årlig riktmärkning i syfte
att bedöma om medlemsstaterna genomför förslaget på ett ef
fektivt sätt.
1.10.5
Om fördelar uppstår då IMI är i full gång ska den
maximala tidsfristen för ett svar inom systemet för administra
tivt samarbete minskas till två veckor. Detta kommer att sända

2.3
Kommissionens handlingsplan för europeisk bolagsrätt
och företagsstyrning (11) är inriktad på att stödja europeiska
företag, särskilt när det gäller att stärka rättssäkerheten i sam
band med deras gränsöverskridande verksamhet. Den digitala
agendan (12) för Europa hänvisar till den föreslagna lagstift
ningen om elektronisk identifiering och e-signaturer (13), vilket
omfattar införande av en lagstiftningsram för gemensamma ad
ministrativa instrument som används för elektronisk identifie
ring av medborgare och företag.

2.4
I den nya handlingsplanen för företagande 2020 (14) un
derstryks att en av de första punkterna på kommissionens poli
tiska dagordning är att minska den alltför stora tillsynsbördan. I
handlingsplanen efterfrågas en eliminering eller minskning av
byråkratin närhelst det är möjligt för alla företag, särskilt för
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.
COM(2010) 171 final.
COM(2010) 747 final.
COM(2011) 206 final.
COM(2012) 573 final.
COM(2012) 740 final.
COM(2012) 784 final.
COM(2012) 238 final.
COM(2012) 795 final.
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mikroföretag. Såväl att minska byråkratin, förenkla förfarandena
för gränsöverskridande användning och godtagande av officiella
handlingar mellan medlemsstaterna som en harmonisering av
tillhörande regler bidrar därför till alla de åtgärder vars mål är
en vidareutveckling mot ett medborgarnas Europa och en väl
fungerande inre marknad för europeiska företag.

2.5
I rapporten om EU-medborgarskapet understryks att EUmedborgarskapet medför nya rättigheter och möjligheter för
medborgarna. Rapporten fäster uppmärksamheten på att den
rätt som personer som bor i medlemsstaterna känner bäst till
är rätten att flytta och leva fritt inom EU: möjligheten att resa
fram och tillbaka mellan EU:s medlemsstater för kortare eller
längre perioder, för att arbeta, studera, utbilda sig, åka på affärs
resa eller shoppa på andra sidan en gräns. I rapporten om EUmedlemskapet 2013 presenteras tolv nya åtgärder på följande
sex områden, i syfte att ytterligare undanröja hinder som står i
vägen för medborgarnas utövande av sina EU-rättigheter, inklu
sive möjligheten att fritt röra sig och driva företag över grän
serna. Dessa områden är (15):

(01) Undanröja hinder för arbetstagare, studerande och prakti
kanter.

(02) Mindre byråkrati.

(03) Skydda sårbara personer.

(04) Undanröja hinder för EU-medborgarna inom e-handeln.
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2.7
För närvarande måste t.ex. medborgare som flyttar till en
annan medlemsstat ägna mycket tid och pengar åt att se till att
officiella handlingar från ursprungsmedlemsstaten är bestyrkta.
Företagen och medborgarna kommer otvivelaktigt att ha glädje
av en ram av enhetliga och insynsvänliga bestämmelser avse
ende vissa officiella handlingar som är viktiga för flödet av
varor, tjänster och människor inom EU och på den inre mark
naden.

2.8
EU har inte hållit jämna steg med de tekniska framste
gen, vilket borde ha varit möjligt i syfte att minska eller undan
röja de bördor som medborgarna och företagen drabbas av om
de vill utöva sin rätt till rörlighet. EESK anser att IMI – en
webbaserad applikation som möjliggör för nationella, regionala
och lokala myndigheter att snabbt och lätt kunna kommunicera
med sina motsvarigheter utomlands – är en lämplig IKT-platt
form som kommer att underlätta det administrativa samarbetet
när förslaget väl genomförs. IMI kommer också att fungera som
ett arkiv med mallar för de mest använda nationella officiella
handlingarna inom EU, inklusive översättning av dem till unio
nens alla officiella språk, i syfte att hjälpa myndigheter med
otillräcklig lingvistisk sakkunskap att bedöma korrektheten eller
kvaliteten på översättningar av officiella handlingar som presen
teras för dem (16).

2.9
EESK beklagar att de reformer som enligt förslaget ska
genomföras för att underlätta för medborgarna och företagen
att utöva sin rätt till att röra sig fritt inom EU kommer 20 år
efter lanseringen av EU-medborgarskapet och 42 år efter Haag
konventionen.

3. Förslagets rättsliga aspekter
Detta är EESK:s reaktioner på huvudinnehållet i förslaget.

(05) Målinriktad och lättillgänglig information.
3.1 Syfte, räckvidd och definitioner
(06) EU-medborgarnas medverkan i EU:s demokratiska liv.

2.6
Även om Lissabonfördraget och EU:s stadga om grund
läggande rättigheter förstärkte de rättigheter EU-medborgarna
hade enligt Maastrichtfördraget, inklusive rätten att fritt röra
sig och uppehålla sig inom EU, så har de administrativa för
faranden som avser denna rättighet inte ändrats på samma sätt.
Det finns fortfarande en splittrad rättslig ram i EU eftersom
medlemsstaterna fortsätter att tillämpa administrativa formalite
ter, t.ex. presentation av en apostill för att bestyrka kopior och
översättningar, en formalitet som grundar sig på Haagkonven
tionen om apostill från 1961, utformad för att underlätta rör
lighet över internationella gränser. Detta är en formalitet som
inte avspeglar det faktum att EU saknar inre gränser, och det
försvårar därför snarare än underlättar utövandet av EU-med
borgarskapsrättigheten att röra sig fritt inom EU.
(15) Ibid.

3.1.1
EESK håller med om att definitionen av "officiella
handlingar" i förslagets artikel 3.1 omfattar de viktiga officiella
handlingar som rör EU-rättigheterna för medborgarna och fö
retagen inom EU.

3.1.2
EESK understryker dock att de officiella handlingar
som identifierats i förslaget i praktiken bör vara de första av
en rad officiella handlingar som bör ingå i ett förenklingsför
farande som syftar till att öka rörligheten inom EU och den
gränsöverskridande verksamheten samt skapa en välfungerande
inre marknad.
(16) Förordning 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt
samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden,
som offentliggjordes i EUT den 14 november 2012, är i hög
grad flexibel för att i framtiden utvidga IMI att även omfatta
unionsrättsakter som ännu inte förtecknats i bilagan (artikel 4 i
IMI-förordningen), baserat på pilotprojekt som utförts av kommis
sionen och utvärderingar av resultaten av dem, inklusive frågor om
skydd av personuppgifter och effektiva översättningsredskap.
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3.1.3
EESK understryker att framtida insatser för att förenkla
officiella handlingar bör inriktas på viktiga officiella handlingar,
t.ex. de som rör arbetstagares rörlighet inom EU (vilket är av
stor betydelse för tillväxten inom gränsöverskridande företa
gande och handel) eller personer med funktionshinder eftersom
dessa officiella handlingar inte omfattas av andra EU-direktiv.
Sådana officiella handlingar skulle t.ex. kunna vara nationella
utbildningsintyg och officiella handlingar rörande social trygg
het.

12.11.2013

3.2.6
EESK rekommenderar att definitionen av "rimligt tvi
vel" som den formulerats i kommissionens förslag görs tydlig
för att undvika osäkerhet. I detta syfte föreslår EESK följande
ändring:

"2. De rimliga tvivel som det hänvisas till i punkt 1 gäller

a) underskriftens äkthet,
3.2 Undantag från legalisering, förenkling av andra förfaranden och
begäranden om information
3.2.1
EESK framhåller att de nuvarande kraven på presenta
tion av en apostill avspeglar internationella förfaranden och
sålunda inte utvecklingen av EU som en inre marknad. Det
finns cirka 12,5 miljoner EU-medborgare som bor i en annan
medlemsstat än sin egen och över 380 000 mikroföretag samt
små och medelstora företag som är involverade i underleveran
törsverksamhet över gränserna mellan medlemsstaterna. Dessa
stöter ständigt på krånglig och onödig byråkrati vid flytt från en
medlemsstat till en annan eller då de vill göra affärer över
gränserna. Denna situation avspeglar inte ett EU utan gränser.

3.2.2
EESK instämmer därför i kommissionens förslag att
undanta de officiella handlingarna från de rättsliga och ad
ministrativa krav som finns i de olika medlemsstaterna. EESK
betraktar detta som en första fas i ett pågående program för att
förenkla officiella handlingar.

3.2.3
EESK instämmer i att man bör införa bestämmelser
som gör att nödvändig verifiering sker i fall av rimliga tvivel.
EESK inser att det kommer att finnas tillfällen där det krävs
administrativt samarbete mellan medlemsstaterna för att se till
att en officiell handling eller en bestyrkt kopia av den är äkta.

3.2.4
EESK stöder kraftfullt principen om att en medborgare
eller ett företag ska kunna känna sig helt säkra på att officiella
handlingar som presenteras är undantagna från alla former av
legalisering eller liknande formaliteter. Denna säkerhet kommer
att möjliggöra för en medborgare eller ett företag att i förväg
planera sina aktiviteter och på detta vis se till att de materiella
och immateriella fördelar som anges i kommissionens kon
sekvensbedömning verkligen uppnås (17).

3.2.5
Inom det nuvarande systemet leder 99 % av de unge
färligen 1,4 miljoner apostillor som presenteras för aktiviteter
inom EU inte till några problem. EESK anser därför att det
alternativ som kommissionen lägger fram för det administrativa
samarbetet (vilket baseras på IMI i fall av rimligt tvivel på
äktheten i officiella handlingar på grundval av flerspråkiga for
mulär) bör leda till förbättrade resultat.
(17) COM(2013) 144 final.

b) i vilken egenskap den som har undertecknat en handling
har agerat,

c) stämpelns identitet."

3.2.7
Om en medlemsstat vill framföra en officiell begäran
rörande rimligt tvivel, på grundval av denna nya definition, till
de berörda myndigheterna i den medlemsstat där handlingen
upprättades, måste medlemsstaten uttryckligen informera den
berörda personen om varför denna begäran framförs.

3.2.8
Kommittén är övertygad om att så snart IMI har ge
nomförts i medlemsstaterna och de löpande framstegsrappor
terna visar att systemet är stabilt och välfungerande och att
medlemsstaternas personal har förvärvat de kunskaper som be
hövs, så kommer begärandena om administrativt samarbete
mellan medlemsstaterna att utföras mycket mer effektivt än
den maximala tidsfrist på en månad som fastställs i förslaget.
Om resultaten visar på en sådan betydande förbättring rekom
menderar EESK sålunda att kommissionen minskar den fast
ställda maximala tidsfristen till två veckor. En sådan revidering
skulle sända ett kraftfullt budskap både till medborgare och
företag om att EU verkligen ser till att EU-medborgarskapet är
effektivt och att unionen sätter medborgarna i centrum för EUpolitiken.

3.2.9
EESK fäster stor vikt vid behovet av ett balanserat an
svarssystem som bedömer om medlemsstaterna genomför för
slaget på ett effektivt sätt. EESK rekommenderar att kommis
sionen årligen utfärdar riktmärken för medlemsstaternas presta
tioner vad gäller genomförandet.

3.3 Administrativt samarbete
EESK instämmer i att informationssystemet för den inre mark
naden (artikel 8) ska användas i fall då myndigheterna i en
medlemsstat har ett rimligt tvivel om en officiell handlings eller
en bestyrkt kopias äkthet och då det inte går att lösa på annat
sätt (artikel 7). Kommittén håller också med om att medlems
staterna ska utse åtminstone en central myndighet och att alla
utsedda centrala myndigheter och deras kontaktuppgifter ska
meddelas kommissionen (artikel 9) och att dessa centrala myn
digheter ska erbjuda bistånd vid begäran om information enligt
artikel 7, och vidta alla andra åtgärder som är nödvändiga för
att underlätta tillämpningen av denna förordning (artikel 10).
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3.4 Flerspråkiga unionsstandardformulär
Kommittén är införstådd med att flerspråkiga unionsstandard
formulär rörande födelse, dödsfall, äktenskap, registrerat part
nerskap och rättslig status och företrädarskap för ett bolag eller
andra företag upprättas och fastställs i bilagorna (artikel 11) och
att dessa formulär på förfrågan görs tillgängliga för medborgare,
bolag eller andra företag som ett alternativ till motsvarande
officiella handlingar, och att de ska vara försedda med datum
för utfärdande samt den utfärdande myndighetens underskrift
och stämpel (artikel 12). EESK är också införstådd med att
kommissionen ska utarbeta detaljerad vägledning om använd
ningen (artikel 13) av dessa standardformulär och även utarbeta
elektroniska versioner av dem (artikel 14), och att formulären
ska ha samma formella bevisvärde som motsvarande officiella
handlingar och godtas av myndigheterna i medlemsstaten utan
några formaliteter (artikel 15).
3.5 Förhållande till andra instrument
EESK instämmer i att denna förordning inte ska påverka annan
unionslagstiftning eller användningen av andra system för ad
ministrativt samarbete som inrättas genom den (artikel 16) och
att den inte ska påverka tillämpningen av internationella kon
ventioner i vilka en eller flera medlemsstater är parter, utan ha
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företräde framför konventioner som slutits av dem om dessa
konventioner gäller frågor som regleras i denna förordning (ar
tikel 18). Kommittén håller också med om införandet av stan
dardtext enligt artikel 17.
3.6 Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser
3.6.1
EESK instämmer i att utbyte och överföring av infor
mation och handlingar mellan medlemsstaterna ska ha till än
damål att verifiera officiella handlingars äkthet via informations
systemet för den inre marknaden (artikel 19). Kommittén in
stämmer också i att medlemsstaterna ska meddela kommissio
nen vilka centrala myndigheter de har utsett och om alla even
tuella ändringar av dessa uppgifter, och att kommissionen ska
offentliggöra dessa uppgifter (artikel 20). Slutligen håller EESK
med om att kommissionen senast vart tredje år ska lägga fram
en rapport om denna förordning till Europaparlamentet (arti
kel 21).
3.6.2
EESK understryker att man i artikel 19 om skydd av
personuppgifter måste säkerställa att utbytet och överföringen
av information och handlingar mellan medlemsstaterna som en
följd av förslaget är i enlighet med EU:s principer om skydd av
personuppgifter.

Bryssel den 11 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE
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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
– En ny syn på utbildning: att investera i färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska
resultat”
COM(2012) 669 final
(2013/C 327/12)
Föredragande: Mário SOARES
Medföredragande: Pavel TRANTINA
Den 20 november 2012 beslutade Europeiska kommissionen att i enlighet med artikel 304 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om
"Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och
Regionkommittén – En ny syn på utbildning: att investera i färdigheter för att uppnå bättre socioekonomiska resultat"
COM(2012) 669 final.
Facksektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna, som svarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 26 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 10 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 154 röster för och 3 nedlagda röster.

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén stöder
generellt sett kommissionens initiativ, framför allt strävan att
bekämpa ungdomsarbetslösheten, men anser att meddelandets
innehåll inte lever upp till målsättningen i titeln "En ny syn på
utbildning".

1.2
Den nuvarande ekonomiska och sociala krisen medför
budgetbegränsningar för EU-länderna, särskilt för dem som om
fattas av finanspolitiska anpassningsprogram, och minskningen
av EU:s budget leder till att situationen förvärras ytterligare.
EESK varnar för att de nedskärningar som i dag görs i utbild
ningsanslagen riskerar att omvandla nödvändiga initiativ och
förslag till enbart uttalanden om goda föresatser.

1.3
Kommittén är medveten om att det finns stora brister i
utbildningssystemen som måste rättas till och att det är nöd
vändigt att lösa problemen med att skapa förbindelser mellan
skolvärlden och arbetslivet.

1.3.3
tillämpa de föreslagna åtgärderna och integrera dem i
andra initiativ som syftar till att unga ska komma in på arbets
marknaden, särskilt handlingsplanen "Unga på väg" för syssel
sättning och företagande,

1.3.4
säkerställa att EU:s nästa budget tillhandahåller de an
slag som krävs för hela programmet, framför allt till det nyligen
godkända ungdomssysselsättningsinitiativet.

Medlemsstaterna bör

1.3.5
göra en översyn och/eller en framtidsinriktad uppdate
ring av åtgärder som berör sysselsättning och offentliga tjänster
av hög kvalitet utifrån övertygelsen att man, för att man helt
och fullt ska kunna uppnå utbildningsmålen, måste se till att
investeringar i denna sektor går hand i hand med arbetsrelate
rade, sociala och ekonomiska åtgärder som stöder en hållbar
tillväxt och välfärd samt säkerställa att arbetsmarknadens parter
och andra organisationer i det civila samhället är fullt delaktiga i
denna process,

EU-institutionerna bör därför

1.3.1
se över de nuvarande systemen för att samla in, pre
sentera och tolka uppgifterna om utbildning för att garantera att
de är öppna och jämförbara,

1.3.6
uppmuntra införlivande av förvärvande av entrepre
nörskunskap i utbildningspolitik och utbildningsprogram, som
utöver skolundervisningen eventuellt kan kompletteras med ar
betsplatsutbildning och med främjande av företagens deltagande
i projekt som bedrivs av skolorna,

1.3.2
även se över de nuvarande europeiska utbildningspro
cesserna och de olika styrmedel som finns på plats och i syn
nerhet de europeiska standarderna och riktlinjerna för kvalitets
säkring,

1.3.7
uppmuntra införande av varvade utbildningssystem i
skolorna, som innebär att undervisning i klassrummet varvas
med arbetsplatspraktik, och öka skolförvaltningarnas och före
tagens förståelse för vikten av sådana initiativ,
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1.3.8
snarast möjligt se över förbindelserna mellan yrkes
inriktad utbildning och sysselsättning för att få en bättre förs
tåelse av eventuella brister och utforma en yrkesinriktad utbild
ning som verkligen avspeglar arbetsmarknadens behov,

1.3.9
se till att villkoren för att alla kan genomgå fortbild
ning och för att förbättra utbildningen (avancerade kurser och
omskolning) är uppfyllda samt värna om rätten till livslångt
lärande av hög kvalitet,
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2. Inledning
2.1
Utbildning står ofta i centrum för EESK:s diskussioner,
och kommittén välkomnar därför kommissionens ståndpunkt i
meddelandet att "investeringar i allmän och yrkesinriktad utbildning
är nyckeln till högre produktivitet och ekonomisk tillväxt" (1). Kom
mittén delar också kommissionens oro beträffande de stora för
ändringar som sker på Europas arbetsmarknader, vilket visar att
utbildningssystemen bör omformas för att åtgärda eventuella
tillkortakommanden eller brister i systemen.

1.3.10
på ett kreativt och nytänkande sätt erkänna och upp
värdera icke-formellt lärande, i högre grad uppmärksamma fär
digheter som har förvärvats utanför det formella systemet, verka
för att icke-formellt och formellt lärande kompletterar varandra
och samtidigt främja lika möjligheter,

2.2
EESK har utarbetat ett stort antal yttranden som har
bidragit till att utbildning erkänns som en grundläggande
mänsklig rättighet (2), där kommittén gör det klart att utbild
ningens huvudmål är att utbilda fria, kritiskt tänkande och själv
ständiga individer som har förmåga att bidra till att utveckla det
samhälle som de lever i och förstå att de delar värderingar och
en kultur.

1.3.11
anta gemensamma regler och principer för att defi
niera kvalitetskriterier för system som garanterar erkännande
och validering av icke-formellt lärande,

2.3
Kommittén är övertygad om att man som ett led i lärar
utbildningen bör uppmärksamma moderna kommunikations
kunskaper, och att det skulle bidra till att göra skolgången viktig
och intressant (3).

1.3.12
investera i utbildning och anställa bra lärare samt
förbättra deras akademiska och yrkesmässiga utbildning i en
strävan att garantera en jämn könsfördelning vid lärarrekryte
ring, och tillhandahålla lämpliga arbets-, löne- och karriärvillkor
för att läraryrket ska bli mer attraktivt för yngre generationer,

2.4
EESK instämmer även i att det finns ett akut behov av
överensstämmande och övergripande politiska svar på en rad
centrala frågor: skolavhoppen i EU, som fortfarande ligger på
höga nivåer, arbetstagares låga deltagande i livslångt lärande,
miljontals vuxna som fortfarande är lågutbildade, bristfälliga
läskunskaper bland barn under 15 år och massarbetslöshet
bland ungdomar i några EU-länder.

1.3.13
betrakta utbildningsbudgetar som investeringar i
framtiden och en fortlöpande nödvändighet för att kunna full
göra skyldigheten att erbjuda relevant utbildning av hög kvalitet
för alla samt undvika nedskärningar som gör det svårare att
fullgöra denna skyldighet.

1.3.14
Alla berörda aktörer (bl.a. ungdoms- och samhälls
organisationer, skolor och lärare, föräldrar och vårdnadshavare,
företag och fackföreningar) bör engageras i arbetet med att
utarbeta och följa upp utbildningspolitiska strategier och upp
täcka eventuella problem, och de bör även involveras i utbild
ningen och integrationen av unga i samhället genom att man
sätter upp klara mål, genomför regelbundna utvärderingar och
avsätter tillräckliga budgetmedel för att säkerställa att målen är
hållbara.

Arbetsmarknadens parter bör

1.3.15
ta ansvar för och genomföra åtgärdsramen för ung
domssysselsättning, som antogs inom deras gemensamma ar
betsprogram 2012–2014, och fokusera på kopplingen mellan
utbildning, ungdomars förväntningar och arbetsmarknadens be
hov, och samtidigt ta hänsyn till ungdomarnas övergång från
skolan till arbetslivet med målet att öka sysselsättningsgraden i
allmänhet.

2.5
Kommittén fruktar emellertid att värdet av de initiativ
som föreslås i meddelandet kommer att gå förlorat i den verk
lighet som EU-länderna konfronteras med under den pågående
krisen. Framför allt nedskärningar av budgetanslag som öron
märkts för utbildning kan göra det svårare att åtgärda elevernas
ojämlika förutsättningar och att arbeta för en utbildning av hög
kvalitet för alla (4).
(1) COM(2012) 669 final.
(2) EUT C 161, 6.6.2013, s. 67-72; EUT C 161, 6.5.2013, s. 27-34;
EUT C 11, 15.1.2013, s. 8-15; EUT C 299, 4.10.2012, s. 97; EUT C
191, 29.6.2012, s. 103; EUT C 76, 14.3.2013, s. 1; EUT C 181,
21.6.2012, s. 154; EUT C 143, 22.5.2012, s. 94; EUT C 181,
21.6.2012, s. 143; EUT C 68, 6.3.2012, s. 11; EUT C 318,
29.10.2011, s. 50; EUT C 68, 6.3.2012, s. 1; EUT C 318,
29.10.2011, s. 142; EUT C 318, 29.10.2011, s. 1; EUT C 132,
3.5.2011, s. 55; EUT C 21, 21.1.2011, s. 66; EUT C 255,
22.9.2010, s. 81; EUT C 318, 23.12.2009, s. 113; EUT C 128,
18.5.2010, s. 10; EUT C 224, 30.8.2008, s. 100; EUT C 204,
9.8.2008, s. 95; EUT C 151, 17.6.2008, s. 45; EUT C 218,
11.9.2009, s. 85; EUT C 151, 17.6.2008, s. 41.
(3) Survey of Schools: ICT in Education (https://ec.europa.eu/digitalagenda/node/51275).
(4) I övervakningsrapporten 2012 om Unescos initiativ "Utbildning för
alla" kritiseras de bristande framstegen mot målen om utbildning för
alla, och det konstateras att om utbildningssystemen ska få effekter
för medborgarna måste de bygga på tillräcklig och långsiktig finan
siering. OECD har dock nyligen påpekat att offentlig utbildning som
fokuserar på kvalitet och jämlikhet är det bästa regeringarna kan
göra för att både spara pengar och göra sunda investeringar. Olika
samhällsgrupper och missgynnade grupper bör emellertid vara del
aktiga eftersom det bara är då som ett utbildningssystem av hög
kvalitet kan bli möjligt (Education International - OECD Conference
on "Quality and dialogue key to public education", 4 februari 2013).

C 327/60

SV

Europeiska unionens officiella tidning

2.6
Även om utbildning är medlemsstaternas ansvar har
också EU en viktig roll att spela genom sin öppna metod för
samordning bland de olika utbildningsministrarna, genom EU:s
datainsamlingssystem och genom olika europeiska utbildnings
initiativ, till exempel Bologna- och Köpenhamnsprocesserna,
Bryggeförklaringen, det europeiska systemet för överföring och
ackumulering av studiemeriter (ECTS), det europeiska systemet
för meritöverföring inom yrkesutbildningen (Ecvet), den euro
peiska referensramen för kvalifikationer (EQF) och de europeiska
standarderna och riktlinjerna för kvalitetssäkring (ESGQA) (5).

2.7
Den oro som uttrycks av breda lager i det civila samhäl
let om den bristande överensstämmelsen mellan ungdomars
kunskaper i dag och företagens krav samt om den svåra över
gången mellan skola och arbetsliv eller mellan arbetslöshet och
arbete är förståelig och bör följaktligen tas upp till diskussion.
EESK välkomnar därför särskilt kommissionens beslut att vida
reutveckla utbytet mellan utbildningssektorn och arbetslivet,
främja gemensamma initiativ och åtgärder för att underlätta
övergången från skola till arbete, sänka barriärerna för rörlighet
i EU, på ett väsentligt sätt förbättra arbetsmarknadens funktion
och garantera lika möjligheter. Kommittén uppmanar kommis
sionen och medlemsstaterna att fullfölja denna strategi och sam
tidigt värna om den europeiska sociala modellen och stärka den
sociala sammanhållningen.

2.8
EESK ser positivt på den nya åtgärdsramen för ungdoms
sysselsättning, som utformades av arbetsmarknadens parter som
ett viktigt inslag i deras gemensamma arbetsprogram
2012–2014, och som för första gången presenterades vid det
sociala trepartstoppmötet den 14 mars 2013.

3. Allmänna kommentarer
3.1
Kommittén noterar med tillfredsställelse att kommissio
nen ägnar särskild uppmärksamhet åt att bekämpa ungdoms
arbetslöshet på fyra centrala områden: utbildning av hög kva
litet, införande av praktiskt arbetsbaserat lärande, införande av
lärlingsutbildning och varvad utbildning samt uppmuntrande av
partnerskap för att uppnå ett gemensamt mål.

3.2
Meddelandets titel leder tankarna till en ambition som
inte motsvaras av dess innehåll, förmodligen för att kommis
sionen har velat fokusera sitt arbete på ett enda mål. Vi anser
emellertid att dokumentet skulle ha kunnat gå längre och be
handla sådana överhängande problem och utmaningar som den
nuvarande demografiska situationen i Europa, energi och mig
ration, vilket skulle ha krävt betydligt mer komplexa svar. På
(5) Samtliga akronymer avser de engelska namnen.
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samma sätt borde man i framtiden ta hänsyn till andra under
sökningar, däribland nyligen genomförda undersökningar från
FN och Unesco (6).

3.3
När det gäller kommissionens förslag anser kommittén
att man inte bör behandla utbildning enbart som ett verktyg för
att utveckla arbetsrelaterade färdigheter och öka anställbarhe
ten (7). EESK vill än en gång framhålla att anställbarheten inte
bara hänger samman med förvärvandet av grundläggande kom
petenser och praktiska erfarenheter, utan också med sådana
egenskaper och attityder som t.ex. aktivt medborgarskap, per
sonlig utveckling och välbefinnande. Även om anställbarheten
kan anses vara ett mål som bör utvecklas inom ramen för den
nya synen på utbildning får man därför inte tolka detta begrepp
alltför snävt.

3.4
Kommittén påpekar att om investeringar i utbildning helt
och fullt ska uppnå sina mål måste de gå hand i hand med
arbetsrelaterade, sociala och ekonomiska åtgärder i syfte att
stödja hållbar tillväxt och välstånd. Kommittén har tidigare re
kommenderat att EU och medlemsstaterna, särskilt mot bak
grund av krisen, bör göra en översyn och/eller en framtidsinrik
tad uppdatering av åtgärder som berör sysselsättning och of
fentliga tjänster av hög kvalitet och fokusera mer på särskilda
grupper (barn, vuxna med särskilda behov, invandrare osv.), och
att dessa åtgärder bör bygga på ett jämställdhetsperspektiv och
det civila samhällets fulla deltagande (8).

3.5
Erkännandet av att det finns en bristande överensstäm
melse mellan de färdigheter som krävs på arbetsmarknaden och
de färdigheter som ungdomar och arbetstagare i allmänhet be
sitter gör det ännu mer angeläget att koppla samman skola och
arbete för att åtgärda denna klyfta. Det står emellertid också
klart att skoltimmar och arbetstimmar inte är och inte kan
vara desamma.

3.6
EESK välkomnar det beslut som Europeiska rådet nyligen
fattade om att lansera en ungdomsgaranti med syftet att alla
under 25 år ska få ett bra erbjudande om sysselsättning, fortsatt
utbildning eller praktik inom fyra månader efter avslutad utbild
ning eller efter det att de har blivit arbetslösa.
(6) I Unescos högkvarter i Paris inledde den 12–14 februari 2013 tolv
internationella utbildningsexperter en kritisk granskning av de vikti
gaste rapporter om utbildning som utarbetats av organisationen
under 1900-talet – Learning to Be, av Edgar Faure (1972) och Jacques
Delors rapport, Learning: The Treasure Within (1996) – i ljuset av de
senaste långtgående samhällsförändringarna www.unesco.org.
(7) Begreppen "anställbarhet" och "sysselsättningsskapande" betyder inte
samma sak och uttrycker inte samma idé. Medan "sysselsättnings
skapande" är ett invecklat fenomen som omfattar ansvar som delas
mellan staten, arbetsgivarna och arbetstagarna och som kräver social
dialog och förhandlingar, förefaller "anställbarhet" nästan uteslutande
avse den arbetssökandes individuella ansvar.
(8) EUT C 18, 19.1.2011, s. 18.
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3.7
Kommittén vill dock påpeka att de nuvarande arbetslös
hetsnivåerna inte bara påverkar unga utan också äldre arbets
tagare. Man bör därför ta till vara dessa äldre arbetstagares
kunskaper, inte bara för att hjälpa unga att få jobb utan även
för att förmedla kunskap som inhämtats från en mängd olika
erfarenheter.

3.8
EESK beklagar att kommissionen i sitt meddelande inte
har tagit tillfället i akt att erkänna den roll som icke-formell
utbildning kan spela som ett komplement till formell utbild
ning. Vi vill därför fästa uppmärksamheten på den uppmaning
som framfördes av deltagarna i Strasbourgsymposiet om att det
bör lanseras en gemensam process på lång och medellång sikt
för erkännande av icke-formell utbildning i Europa (9).

4. Särskilda kommentarer
4.1 Grundläggande och övergripande färdigheter
4.1.1
EESK delar kommissionens uppfattning att "man bör
koncentrera insatserna på att utveckla övergripande färdigheter, i syn
nerhet entreprenörskunskap", men anser att det första steget måste
vara att alla får grundläggande färdigheter. Kommittén håller
även med om att språkinlärning fortfarande behöver uppmärk
sammas särskilt. I praktiken kommer det förmodligen att vara
mindre svårt för en ung person som har förvärvat goda grund
läggande och övergripande färdigheter (i synnerhet i fråga om
lagarbete, kunskaper i flera olika språk, användning av IT-verk
tyg, förmåga att formulera och framföra åsikter och delta i
beslutsfattande etc.) att etablera på arbetsmarknaden och lyckas
inom näringslivet.

4.1.2
"Entreprenörskunskap" är självfallet mycket viktig, un
der förutsättning att den inte enbart syftar till att bilda företag.
Utan en entreprenörattityd är det inte mycket man kan uträtta i
livet, framför allt inte i dessa hårda tider. Det är därför positivt
om dessa färdigheter införs i utbildningspolitik och utbildnings
program.

4.1.3
För att utveckla företagarandan kan det, utöver frågor
som rör läroplanen, vara viktigt att skapa möjlighet att delta i
utbildning på arbetsplatsen eller i en organisation och upp
muntra näringslivets och organisationernas engagemang i pro
jekt som stöds av skolor. Kommissionen och medlemsstaterna
bör i samråd med arbetsmarknadens parter och det civila sam
hället klarare definiera rättvis tillgång till lämpligt lärande och pro
gram för livskunskap och utforma en sammanhängande uppsätt
ning indikatorer för att göra jämförelser på de olika nivåerna
och utvärdera resultaten.
(9) Symposiet hölls den 14–16 november 2011 och organiserades av
Europeiska kommissionen och Europarådet i samverkan med ett
antal ungdomsorganisationer, bland annat Europeiska ungdomsforu
met, JUGEND für Europa – den tyska nationella organisationen inom
programmet Aktiv ungdom – och SALTO Training and Cooperation
Resource
Centre
(http://youth-partnership-eu.coe.int/youthpartnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Youth_Work/
Policy/STATEMENT_Symposium_participants_160312.pdf).
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4.1.4
Företagarandan kan emellertid endast nå sin fulla po
tential om den kopplas till den laganda som utbildning också
bör uppmuntra hos barn och ungdomar.

4.1.5
Det måste fortfarande läggas särskild tyngd på de tek
niska och naturvetenskapliga ämnena samt matematik
(STEM) (10) i utbildningssystemen eftersom dessa ämnen befin
ner sig i kärnan av ett samhälle som domineras av teknik och
teknisk utveckling samt för att det i framtiden kommer att
finnas en ännu större efterfrågan på högkvalificerade arbets
tagare med omfattande vetenskapliga kunskaper (11). Det är
emellertid viktigt att dessa ämnen framställs på ett användar
vänligare, kreativare och följaktligen attraktivare sätt som också
bidrar till en bättre och jämnare könsfördelning (12).

4.1.6
I meddelandet hänvisas inte till effekterna av krisen och
anpassningsåtgärderna för vetenskap och forskning och dess
aktörer (forskare, akademiker, universitet) eller till den kom
petensflykt som pågår i vissa EU-länder. EESK har i flera ytt
randen (13) pekat på behovet av att gå vidare med fullbordandet
av det europeiska området för forskningsverksamhet och upp
gett att fri rörlighet för forskare, vetenskaplig kunskap och tek
nik borde bli den "femte friheten" på den inre marknaden.

4.2 Yrkesinriktade färdigheter
4.2.1
EESK delar kommissionens oro beträffande den bris
tande överensstämmelsen mellan utbildning och arbetsmark
naden. Ett utbildningssystem som inte är i fas med arbetsmark
naden kan inte bara ge upphov till ofullständiga färdigheter utan
också, och ännu värre, till arbetslöshet (14). EESK håller med om
att man bör ägna större uppmärksamhet åt en översyn av yrkes
utbildningen och en ökad ömsesidig förståelse av kopplingarna
mellan den och arbetsmarknaden för att säkerställa att yrkes
utbildningen verkligen uppfyller arbetsmarknadens krav. Vi be
tonar därför att medverkan av arbetsmarknadens parter och det or
ganiserade civila samhället är nödvändig för en yrkesinriktad utbild
ning som är relevant på arbetsmarknaden (15).
(10) STEM är den engelska akronymen.
(11) Enligt Cedefop kan behovet av högkvalificerade personer öka med
16 miljoner personer till 2020 och behovet av medelhögt kvalifi
cerad arbetskraft med 3,5 miljoner personer, samtidigt som behovet
av lågkvalificerad arbetskraft kan minska med 12 miljoner personer.
(12) Flera projekt som genomförts i olika medlemsstater visar att un
dervisning i matematik kan göras mer attraktiv.
(13) EUT C 95, 23.4.2003, s. 8; EUT C 218, 11.9,2009, s. 8; EUT C
306, 16.12.2009, s. 13; EUT C 132, 3.5.2011, s. 39; EUT C 318,
29.10.2011, s. 121; EUT C 181, 21.6.2012, s. 111; EUT C 299,
4.10.2012, s. 72; EUT C 229, 31.7.2012, s. 60; EUT C 44,
15.2.2013, s. 88; EUT C 76, 14.3.2013, s. 43; EUT C 76,
14.3.2013, s. 31.
(14) I Unescos reviderade rekommendation om teknisk och yrkesinriktad
utbildning påpekas att teknisk och yrkesinriktad utbildning bör
utgöra ett centralt inslag i utbildningen i alla länder med tanke
på den oerhörda vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska ut
veckling – antingen pågående eller förutsedd – som är utmärkande
för vår tid, framför allt globaliseringen och revolutionen inom in
formations- och kommunikationsteknik (Unesco, 2001).
(15) Avsiktsförklaring om samarbete inom yrkesinriktad utbildning i
Europa, Berlin den 10–11 december 2012.
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4.2.2
Certifiering av utbildning och färdigheter i infor
mations- och kommunikationsteknik har en enorm betydelse
på arbetsmarknaden, och man bör därför investera i lämpliga
program för att garantera dessa färdigheter inom yrkesinriktad
och högre utbildning, särskilt bland yngre kvinnor. EESK stöder
förslaget om en europeisk kvalitetsmärkning för branschen samt
utbildning och certifiering på IKT-området.

4.2.3
EESK upprepar varje individs rätt att ha en rad kun
skaper och färdigheter som gör att han eller hon kan delta fullt
ut i arbetslivet och samhället. Rätten till yrkesinriktad utbildning
bör inte bara garanteras ungdomar som är på väg ut på arbets
marknaden, utan även alla arbetstagare för att de ska kunna
uppdatera sina färdigheter och möta de utmaningar som de
pågående förändringarna ger upphov till. Anställbarhet är inte
förbehållet endast ungdomar.

4.2.4
Arbetsbaserat lärande och i synnerhet varvade utbild
ningssystem som kombinerar klassrumsbaserad utbildning med
arbetsplatspraktik kan spela en viktig roll i de förändringar som
krävs för att skapa nya arbetstillfällen (16), men de måste utgöra
en del av utbildningssystemet, vilket kräver att man klargör de
olika aktörernas roller. Ökad medvetenhet inom skolor och
företag om denna typ av lärande är ytterst viktigt (17).

4.3 Att främja öppet och flexibelt lärande
4.3.1
Insikten att modellerna i dag förändras i en aldrig
tidigare skådad hastighet (från ett industrisamhälle till ett kun
skapssamhälle och därefter till nätverkssamhälle) kräver ett mer
kreativt och innovativt förhållningssätt, som förbinder olika livsoch aktivitetsområden, erkänner och värdesätter framstegen,
bygger broar mellan kultur, allmän utbildning och yrkesinriktad
utbildning och arbetsmarknaden, stärker komplementariteten
mellan icke-formellt och formellt lärande och samtidigt främjar
lika möjligheter.

4.3.2
Att uppmuntra lärande är en klok strategi under för
utsättning att man ger individerna de möjligheter som krävs och
att denna uppgift inte enbart är beroende av den ansträngning
som varje person kan och måste göra. Annars kommer de
grupper som redan till sin natur är de mest missgynnade eller
marginaliserade att kollektivt förbli segregerade. EESK noterar
därför med växande oro att deltagandet i vuxenutbildningspro
gram fortfarande är mycket lågt: Enligt kommissionen uppgår
EU-genomsnittet för vuxna i livslångt lärande till 8,9 %, och i
sju medlemsstater uppgår andelen till knappt 5 %.
(16) I meddelandet bedöms följande sektorer ha en tillväxtpotential:
informations- och kommunikationsteknik, hälsa och omsorg, kol
dioxidsnål teknik, individanpassade tjänster, företagstjänster, sjö
fartsekonomi och miljövänliga sektorer samt sektorer som genom
går stora förändringar och som kräver en mer kvalificerad arbets
kraft.
(17) Erfarenheterna av det varvade utbildningssystemet i Österrike är ett
exempel på god praxis som förtjänar stor uppmärksamhet på de
förutsättningar som krävs för att uppnå det och på de resultat som
uppnås under tiden.
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4.3.3
Förfarandena för erkännande av kunskaper som förvär
vats utanför skolan (icke-formell utbildning) är för närvarande
för formalistiska och måste förbättras. Man bör också betona att
beslut måste vara resultatet av samråd med berörda arbetsmark
nadsparter och andra organisationer i det civila samhället samt
att staten bör ha ansvaret för att trygga kvaliteten på detta
erkännande. Förfarandena för erkännande kan på ett effektivare
sätt bidra till att göra fördelarna med icke-formell utbildning
synligare, särskilt bland arbetsmarknadens parter. Det är också
viktigt att tillhandahålla så bred och så lättförståelig information
som möjligt om metoderna för erkännande och validering av
färdigheter, så att de kommer alla till godo.

4.3.4
I en tid med hög arbetslöshet, särskilt bland unga, är
en ny syn på förvärvandet av färdigheter på ett öppnare och
flexiblare sätt en stor utmaning för Europa på medellång och
lång sikt. För att möta dessa utmaningar måste medlemsstaterna
bland annat göra följande:

a) Säkerställa att alla kan ta del av livslångt lärande som gör att
de kan uppgradera sina färdigheter och få tillträde till mer
högkvalificerade yrken och på så sätt uppnå målet "tillväxt
för alla" i Europa 2020-strategin.

b) Se till att ungdomar har möjlighet att följas upp av experter
på yrkesvägledning.

c) Genom praktiska, innovativa och kreativa åtgärder som man
enats om inom ramen för social dialog förbättra utbild
ningen (vidareutbildning och omskolning) för dem som re
dan har ett arbete eller som vill ha ett, men som har otill
räckliga akademiska eller icke-akademiska färdigheter. Dessa
initiativ bör ta hänsyn till de berörda arbetstagarnas ålder,
erfarenheter och kunskaper.

d) Formalisera den enskildes rätt till högkvalitativ, certifierad
utbildning, genom att fastställa ett antal utbildningstimmar
per år för alla arbetstagare, oberoende av deras kvalifikatio
ner eller typ av kontrakt.

e) Uppmuntra företagen att utarbeta planer för kompetens
utveckling med deltagande av både arbetstagare och arbets
givare, med hänsyn tagen till företagets situation, särskilt när
det gäller små och medelstora företag, för att på så sätt följa
överenskommelserna mellan arbetsmarknadens parter på eu
ropeisk nivå.

f) Stödja initiativ för att öka synligheten för färdigheter som
förvärvats utanför formell utbildning, i syfte att förbättra
erkännandet av icke-formellt lärande och trygga dess kvalitet.

4.3.5
Kommittén stöder kommissionens avsikt att inrätta ett
europeiskt område för färdigheter och kvalifikationer för att
skapa större konvergens och öppenhet i erkännandet av färdig
heter och kvalifikationer i EU.
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4.4 Stöd till Europas lärare och utbildare
4.4.1
EESK instämmer i meddelandets erkännande av att lä
rare och utbildare har en nyckelroll när det gäller att förbättra
lärandet och uppmuntra barn och ungdomar att skaffa sig de
kunskaper som krävs för att gripa sig an globaliseringens ut
maningar. Att investera i utbildning och anställa högkvalitativa
lärare och utbildare är därför en nödvändig och positiv strategi.

4.4.2
Att säga att bra lärare och utbildare kan göra skillnad
är dock inte detsamma som att säga att enbart undervisningen
är avgörande för de studerandes inlärning eller att underskatta
det socioekonomiska sammanhang där detta äger rum.

4.4.3
Mot bakgrund av de långtgående ekonomiska, sociala
och tekniska förändringarna bör läraryrket ses som en central
del av främjandet av högkvalitativ utbildning som kan anpassas
till dagens krav, vilket innebär att en förbättring av lärarnas
akademiska och yrkesmässiga utbildning i kombination med
lämpliga löne- och karriärvillkor och att yrket görs attraktivare
för unga människor är på väg att bli avgörande frågor i detta
hänseende. Det är också synnerligen viktigt att trygga en jäm
nare könsfördelning vid rekrytering av lärare.

4.4.4
När man anställer lärare bör man värna om att inte
grera mångfaldsaspekter (bl.a. med avseende på etniskt ur
sprung, kultur, religion och ålder). Med tanke på fri rörlighet
och migration är det dessutom särskilt viktigt att förstärka
språkkunskaper och interkulturell kompetens såväl bland barn
och ungdomar som bland lärare så att samarbetet förbättras
också i de fall där man inte delar samma modersmål. Man
måste också se till att lärarna har fått lämplig utbildning för
att kunna arbeta med elever som lämnar skolan i förtid och
med elever som hamnar i den sociala riskzonen eller riskerar
utslagning. Därför finns det ett behov av lärare med förmågan
att integrera sig i en multikulturell och mångfacetterad inlär
ningsmiljö (18).

4.5 Finansiering av utbildning
4.5.1
EESK välkomnar kommissionens åtagande att fokusera
mer på finansieringen av utbildning genom att inleda en debatt
med de viktigaste aktörerna om fördelarna med att investera i
utbildning (19). Vi stöder också tanken på att samarbeta med
(18) EUT C 151, 17.6.2008, s. 41, EUT C 218, 11.9.2009, s. 85.
(19) Unesco har offentliggjort en ny studie med en analys av företags
och privata stiftelsers bidrag till utbildning, som visar att dessa
bidrag bara uppgår till sammanlagt 683 miljoner US-dollar per
år. För att sätta detta i något slags perspektiv motsvarar det
0,1 % av vinsterna hos världens två största oljebolag eller kostnaden
för två Airbus A380-flygplan. Detta är ett mycket litet bidrag jäm
fört med de 16 miljarder US-dollar som behövs varje år för att alla
barn ska kunna gå i låg- och mellanstadiet. Presentation vid Davosforumet den 23 januari 2013.
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arbetsmarknadens parter för att undersöka hur man kan öka
utbudet av högkvalitativ arbetsplatsförlagd utbildning.

4.5.2
Kommittén noterar med tillfredsställelse att medlems
staterna främjar nationella debatter om hållbara finansierings
mekanismer för utbildning. Trots denna uppmärksamhet mins
kar emellertid medlen för utbildning i många medlemsstater (20).
EESK understryker hur viktigt det breda och fortlöpande delta
gandet av arbetsmarknadens parter och andra organisationer i
det civila samhället är under hela processen. Kommittén väl
komnar ansträngningarna att involvera den privata sektorn i
medfinansieringen av utbildningssektorn, särskilt yrkesutbild
ningen, men rekommenderar samtidigt att man fastställer tyd
liga kriterier för det ansvar som delas mellan olika sektorer
(offentliga, privata och andra sektorer) i dessa fall. Detta får
dock inte innebära att staterna fritas från ansvaret för sina
nationella och internationella åtaganden om att garantera lämp
lig finansiering och högkvalitativ utbildning för alla (21).

4.5.3
EESK framhåller med eftertryck vikten av ungdomars
rörlighet i program såsom Erasmus, Erasmus Mundus och Aktiv
ungdom, vilkas bidrag till unga människors personliga utveck
ling, färdigheter och kvalifikationer är allmänt erkänt. Finansie
ringen av dessa program bör därför ökas inom den nya fleråriga
budgetramen. Man bör också förbättra förfarandet för urval av
deltagare för att se till att alla har rättvisa, lika och realistiska
möjligheter genom att man med hjälp av program främjar en
skilda riskgruppers medverkan i dessa åtgärder och genom att
man erbjuder lösningar på de hinder i form av finansiella re
surser och kvalifikationer som många skolelever och ungdomar
stöter på.

4.6 Partnerskap
4.6.1
EESK håller med kommissionen om vikten av närmare
samarbete med de olika aktörerna och sociala grupperna på
utbildningsområdet. Partnerskap kan erbjuda ett berikande ut
byte av erfarenheter och utgör en möjlighet att i utbildnings
processen inkludera alla som kan tillhandahålla och/eller upp
datera specifika färdigheter, särskilt dem som efterfrågas på ar
betsmarknaden.

4.6.2
EESK betonar vikten av att engagera alla aktörer (bl.a.
ungdoms- och samhällsorganisationer, skolor och lärare, föräld
rar och vårdnadshavare, företag och fackföreningar, lokala och
regionala myndigheter och andra nationella institutioner) i skol
verksamheten samt att sätta upp klara mål, genomföra regel
bundna utvärderingar och avsätta tillräckliga budgetmedel för
att säkerställa att målen är hållbara. Kommittén hoppas att pro
grammet "Erasmus för alla" kommer att ge ett avgörande bidrag
(20) Rapport från Eurydice "Funding of Education in Europe 20002012. The Impact of the Economic Crisis",
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_
reports/147EN.pdf.
(21) Åtagandet om att garantera högkvalitativ utbildning för alla finns i
alla nationella grundlagar samt på internationell nivå i slutförkla
ringen från världskonferensen om utbildning, Unesco, Jomtien,
2000, och i millennieutvecklingsmålen, FN, New York, 2000,
som alla EU-medlemsstater har undertecknat.
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till att stödja, uppmuntra och främja partnerskap som syftar till
att trygga högkvalitativ utbildning och lika möjligheter. Utbild
ning är en helhetsprocess och förutsätter därför en hög grad av
karriärvägledning kombinerad med yrkesvägledning. Dessutom
bör man sprida de goda erfarenheterna från många skolor som
efter skoldagens slut förvandlas till centrum för kultur, möten
och livslångt lärande med ett utbud för olika generationer och
samhällsgrupper.
4.6.3
Kommittén erkänner värdet av ungdomsorganisationer
för dynamiken i ungdomarnas deltagande och deras bidrag till
att lösa de oerhörda problem som påverkar ungdomarna i dag.
Ett av dessa problem är naturligtvis ungdomsarbetslösheten,
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vars extrema omfattning är helt oacceptabel. Inrättandet av part
nerskap med dessa organisationer för att främja förvärvandet av
s.k. mjuka färdigheter, t.ex. organisationsförmåga, kommunika
tionsförmåga, ledarskap, initiativförmåga, kunskaper i främ
mande språk och andra färdigheter skulle kunna vara en positiv
strategi, förutsatt att även de resurser som krävs för att genom
föra detta garanteras (22).
4.6.4
EESK välkomnar tanken på att inrätta ungdomsgaran
tier i medlemsstaterna som finansieras genom en särskild fond
inom det fleråriga finansieringsprogrammet, men vi anser att 6
miljarder euro är alldeles för lite, med tanke på att en del av
dessa pengar redan tillhandahålls av Europeiska socialfonden.

Bryssel den 10 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE

(22) En rapport från University of Bath/GHK från 2012 visade på den
formella utbildningens inverkan på ungdomars anställbarhet och
den betydelse som ungdomsorganisationer kan ha i denna process.
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om
tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter”
COM(2012) 788 final – 2012/0366 (COD)
(2013/C 327/13)
Föredragande: José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

Den 15 januari 2013 beslutade Europaparlamentet och rådet att i enlighet med artikel 114 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om
"Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar
om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter"

COM(2012) 788 final – 2012/0366 (COD).

Facksektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna, som svarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 26 mars 2013.

Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 11 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 173 röster för, 52 röster emot och 28 nedlagda röster.
1. Slutsatser
1.1
Rättslig grund för det lagförslag som kommissionen har
lagt fram är artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget) (1). Följaktligen är det mål som
lagstiftningsförslaget eftersträvar tillnärmning av lagar om to
baksprodukter för att säkerställa att den inre marknaden fun
gerar korrekt. I punkt 3.9.1 i direktivförslagets motiveringsdel
anges att valet av denna rättsliga grund bekräftades av EU-dom
stolen beträffande direktiv 2001/37/EG (2) och att samma rätts
liga grund därför är lämplig för detta förslag, som syftar till att
uppnå en hög folkhälsoskyddsnivå i förhållande till tobakens
risker.

1.2
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkom
nar i princip denna rättsliga grund, med tanke på målen i för
slaget. EESK stöder till fullo målen, som i synnerhet syftar till att
förhindra att särskilt unga börjar röka. EESK konstaterar dock
att det i vissa fall, t.ex. i Europaparlamentets rättsutskott, har
uttryckts betänkligheter vad gäller denna rättsliga grund, särskilt
eftersom man anser att det eftersträvade målet kan uppnås av
medlemsstaterna själva.
(1) Artikel 114 i EUF-fördraget.
"1. Om inte annat föreskrivs i fördragen ska följande bestämmelser
tillämpas för att nå de mål som anges i artikel 26. Europaparlamen
tet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om
åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra
författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre
marknaden och få den att fungera."
(2) Se mål C-491/01, The Queen mot Secretary of State for Health, ex
parte British American Tobacco (Investments) Ltd och Imperial
Tobacco Ltd.

1.3
EESK instämmer helt och fullt med kommissionen i att
rätten till hälsa måste ha företräde framför alla ekonomiska
överväganden. På detta område förespråkar EESK också starkt
främjandet av offentliga planer och utbildnings- och upplys
ningskampanjer om rökningens skadliga hälsoeffekter. Det är
dock fortfarande tveksamt om de föreslagna åtgärderna kommer
att underlätta den gradvisa processen att sluta röka. EESK re
kommenderar därför att den åtgärd som håller på att utredas
utvidgas, och att man tydligt understryker vikten på EU-nivå av
upplysnings- och rådgivningsstrategier i grundskolan och gym
nasiet för att alla barn och unga regelbundet ska ges korrekt
och uttömmande information om tobaken och dess skadeverk
ningar samt om cancerrisken vid exponering för tobaksrök i
omgivningen (3).

1.4
Kommittén konstaterar att ett betydande antal arbetstill
fällen kommer att riskeras i hela EU i alla sektorer i värdeked
jan, dvs. jordbruk, produktion, förpackning och detaljhandel av
tobak och liknande produkter. EESK anser att nödvändig upp
märksamhet bör riktas mot att förhindra dessa arbetsmarknads
risker och rekommenderar starkt att man vidtar alla tillgängliga
former av övergångs- och omstruktureringsåtgärder, i synnerhet
utbildningsprogram för arbetstagare och tillhandahållande av
vetenskapligt, tekniskt och innovationsrelaterat stöd för företag
och jordbruksföretag som producerar nya typer av produkter i
syfte att bibehålla sysselsättningen. Det bör noteras att tobaks
odlingen bidrar till sysselsättningen på landsbygden. Samman
hållnings- och strukturfonderna, regionala fonder och fonder
(3) EUT 128, 18.5.2010, s. 89–93.
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avsedda för forskning och innovation bör användas effektivt i
de medlemsstater som drabbas hårdast av denna eventuella om
strukturering, i synnerhet under den pågående ekonomiska
krisen.

1.5
Det finns en risk för att skatteintäkterna kommer att
minska kraftigt, inte bara på grund av ökningen av den olagliga
handeln utan också till följd av fallande försäljning och priser. I
dag inbringar skatt på tobak nästan 100 miljarder euro i EU.

1.6
Det kommer att ske en kraftig ökning av den olagliga
handeln (smuggling och förfalskning) som bedrivs av kriminella
nätverk, vilket kommer att leda till minskad försäljning av laglig
tobak, fallande intäkter från punktskatter på tobaksvaror, hot
mot konsumenternas säkerhet på grund av avsaknaden av häl
so- och kvalitetskontroller samt lättare tillgång till tobak för
minderåriga. I EU går årligen 10 miljarder euro i skatteintäkter
förlorade på grund av den olagliga handeln (siffror från Olaf (4)),
och försäljningen i EU av smuggeltobak uppgår i dag till ca
10 % (5). EESK välkomnar att man inom ramen för Världshälso
organisationens ramkonvention om tobakskontroll nyligen un
dertecknade ett protokoll för att stoppa olaglig handel med
tobaksvaror, i vilket de berörda aktörerna uppmanas att vidta
effektiva åtgärder för att eliminera olaglig produktion av och
handel med tobak (6).

1.7
Det aktuella förslaget kommer i hög grad att påverka
förutsättningarna för marknadstillträde, konkurrens och den
nödvändiga frihandeln i fråga om en laglig men ovanligt strikt
reglerad produkt. EESK noterar problem på detta område som
lyfts fram i vissa konsekvensbedömningar på europeisk och
global nivå. EESK anser ändå att man också bör beakta de
förväntade fördelarna, både vad gäller en minskning av sjuk
vårdskostnaderna och en förbättring av den allmänna hälsan,
med tanke på att EU-medborgarna har rätt att förvänta sig att
EU sörjer för en hög nivå av skydd för deras hälsa, i enlighet
med artikel 35 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

1.8
Att kommissionen får omfattande befogenheter att se
nare vidareutveckla väsentliga delar av direktivet med hjälp av
delegerade akter kommer att inkräkta på medlemsstaternas su
veränitet och tveklöst strida mot subsidiaritetsprincipen. EESK
kan inte acceptera delegerade akter som inte uttryckligen nämns
i artikel 290 i EUF-fördraget. Dessutom har åtta nationella par
lament (kontroll av subsidiariteten) avgett 14 röster emot kom
missionens förslag på grund av bristande överensstämmelse
med subsidiaritetsprincipen (7).
(4) http://europa.eu/rapid/press-release_OLAF-11-5_en.htm?locale=EN.
(5) "The European Tobacco Sector. An analysis of the socio-economic
footprint", utarbetad av Nomisma och pressmeddelande från Euro
peiska kommissionen, 16 november 2012.
(6) Ibid.
(7) http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/
082dbcc53b70d21c013c010403f9152e.do.
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1.9
EESK stöder avsikten att minska riskerna och ber därför
kommissionen om en klar definition och en tydlig rättslig ram
för "produkter med reducerad risk" som med ett otvetydigt
vetenskapligt underlag kan visa på en minskad risk jämfört
med konventionella cigaretter. Det gäller framför allt produkter
som innehåller tobak (och inte kemisk nikotin) och därmed
omfattas av direktivet.

2. Inledning
2.1
Kommittén är fullt medveten om tobakens risker för
folkhälsan. Som kommissionen påpekar i punkt 1 i direktivför
slagets motiveringsdel är tobak den vanligaste orsaken till för
tida dödlighet i EU och orsakar nästan 700 000 dödsfall varje
år. Mot denna bakgrund lyfter förslaget fram lovvärda mål som
har vårt fulla stöd, till exempel målet om att förhindra att
människor börjar konsumera tobak. Det gäller särskilt ung
domar med tanke på att 70 % av rökarna börjar innan de fyllt
18 år och 94 % innan de fyllt 25 år, vilket understryker behovet
av att genomföra åtgärder inriktade på barn och unga (8).

2.2
Mot denna bakgrund anser EESK att en översyn av di
rektivet är absolut nödvändig och att den måste genomföras
utan dröjsmål. Översynen är flera år försenad, trots att det i
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
fastställs att en hög nivå av skydd för människors hälsa ska
säkerställas vid utformning och genomförande av all unions
politik och alla unionsåtgärder. Det står klart att rätten till hälsa
måste ha företräde framför alla ekonomiska överväganden. Man
måste också ha klart för sig att konsumtionen av tobak knap
past har förändrats i länder som infört en mycket restriktiv
tobakslagstiftning. En rapport som kommissionen nyligen har
publicerat om rökfria miljöer visar att i till exempel Spanien har
konsumtionsnivån de senaste tre åren endast minskat med två
procentenheter trots stränga tobakslagar (9). Utöver den aktuella
åtgärden förespråkar EESK därför starkt främjandet av offentliga
planer och utbildnings- och upplysningskampanjer om rökning
ens skadliga hälsoeffekter. Sådana åtgärder kommer att stärka
effektiviteten på lång sikt hos de föreslagna åtgärderna i folk
hälsohänseende, eftersom det fortfarande råder skepsis beträf
fande huruvida de kommer att underlätta den nödvändiga och
gradvisa processen att sluta röka.

2.3
Utkastet till förslaget om ändring av direktivet om tobak
svaror (2001/37/EG), som kommissionen lade fram den 19 de
cember 2012, kan emellertid få allvarliga konsekvenser för sys
selsättningen, ekonomin och skatteintäkterna i EU och därmed
motverka EU:s grundläggande målsättningar, däribland full sys
selsättning och ekonomisk tillväxt (artikel 3 i EU-fördraget), om
inga kompletterande åtgärder vidtas. Nästan 1,5 miljoner perso
ner arbetar inom tobakssektorn i EU. Av dessa är 400 000
jordbrukare som odlar tobaksblad medan 956 000 arbetstillfäl
len är beroende av detaljhandelsförsäljning av tobak (10). Des
sutom uppgår skatteintäkterna från tobaksvaror till nästan
(8) EUT C 351, 15.11.2012, s. 6–11.
(9) Report on the implementation of the Council Recommendation of
30 November 2009 on Smoke-free Environments.
(10) The European Tobacco Sector. An analysis of the socio-economic
footprint, utarbetad av Nomisma.
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100 miljarder euro varje år. Sektorn är också mycket viktig i
exporthänseende och utgör en av få sektorer som fortfarande
uppvisar en positiv balans både på europeisk nivå och i många
medlemsstater. År 2010 uppgick EU:s totala export av tobaks
produkter till ca 55 000 ton. De största volymerna kom från
Bulgarien (13 200), Grekland (11 200) och Frankrike (8 000).
Tobak är dessutom en jordbruksprodukt som svarar för
400 000 arbetstillfällen i EU, framför allt i missgynnade områ
den utan alternativ. Statistik från Unitab och Copa visar att
96 % av de lantbruk som odlar tobak är familjeföretag med
en genomsnittlig odlingsareal på mellan 0,5 och 3 hektar (11).

3. Allmänna kommentarer
3.1
Kommissionens förslag om tobaksprodukter är inriktat
på sex politikområden:
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viktig i många europeiska länder, till exempel Tyskland, Polen,
Frankrike, Storbritannien och Österrike. Det bör noteras att
minimikraven för tobaksprodukternas höjd och bredd inte ing
ick i det offentliga samrådet och inte heller i konsekvensbedöm
ningen. Direktivförslaget förbjuder också försäljning av cigaret
ter med karakteristisk smak och inför en ny definition av ciga
riller som strider mot den skattelagstiftning som trädde i kraft i
EU för drygt ett år sedan (12).

3.2
Till följd av detta, och eftersom alla förpackningar får
samma format och alla produkter samma smak, kommer priset
att utgöra den enda skillnaden mellan varumärkena, vilket kom
mer att leda till en förlust av värde i sektorns hela värdekedja.
Med priset som enda konkurrensfaktor kommer priserna att
falla, vilket leder dels till en minskning av inkomsterna för de
som är verksamma inom sektorn och av medlemsstaternas skat
teintäkter, dels till förlorade arbetstillfällen inom sektorn.

— Märkning och förpackningar

— Ingredienser

— Format

— Spårbarhet och säkerhetsmärkning

— Gränsöverskridande distansförsäljning

3.3
Att priset blir den enda särskiljande faktorn innebär
bland annat att tobak av hög kvalitet som odlas i EU inte längre
kommer att vara attraktiv för företag med fabriker i EU efter
som kvalitet inte längre kommer att vara ett kriterium vid inköp
av tobaksblad. I motsats till kommissionens påstående i kon
sekvensbedömningen kommer det att innebära ett allvarligt hot
mot de arbetstillfällen som är beroende av denna gröda. I dag
uppgår skörden av tobaksblad i EU till 250 000 ton per år.
Italien är den största producenten med 89 000 ton, följt av
Bulgarien med 41 056 ton, Spanien med 38 400 ton och Grek
land med 24 240 ton. Denna länk i kedjan sysselsätter 400 000
personer, med Bulgarien i topp med 110 000 personer som
arbetar inom tobaksodlingen, följt av Polen med 75 100 och
Italien med 59 300 (13).

— Rökfria tobaksvaror och en utvidgning av antalet reglerade
produkter.

Av dessa sex områden har tre en oerhört stor inverkan på sys
selsättningen och skatteintäkterna i EU:s medlemsstater. När det
gäller märkning, förpackningar och ingredienser inför förslaget
hälsovarningar som är överdrivet stora jämfört med de nuva
rande och begränsar tobaksvarornas format, smak och innehåll.
Till exempel ska alla paket ha hälsovarningar i text och bild som
täcker 75 % av paketen. Sidorna ska dessutom ha nya infor
mationstexter (50 % på vardera sidan), utöver skattemärken som
krävs i några medlemsstater, text om förbud mot försäljning till
minderåriga och ett utrymme reserverat för nya åtgärder som
garanterar kontroll och spårbarhet av tobaksvarorna. Detta in
nebär i praktiken en kraftig minskning av utrymmet för att
presentera lagligt registrerade varumärken. Det kommer också
att införas minimikrav för paketens höjd och bredd, vilket in
nebär att flera paketformat kommer att försvinna. Det gäller
formatet "casket", som är mycket populärt i vissa länder, dä
ribland Grekland. Även det mest populära förpackningsformatet
i Portugal kommer att försvinna. Denna förändring av förpack
ningen, som inte bygger på vetenskapliga bevis, kan också även
tyra arbetstillfällen inom förpackningsindustrin, som är mycket
(11) DIVTOB: diversification for Tobacco Growing Regions in the Sout
hern European Region. Hohenheim University. Sixth Framework
Programme funded European Research and Technological Devel
opment.

3.4
En annan konsekvens av standardiseringen av format och
smak skulle kunna vara att smugglingen av tobak kommer att
öka. Om alla produkter till slut är nästan identiska kommer det
att gynna maffian, som mycket lätt kan utforma sina smuggel
varor med de ursprungliga format och smaker som konsumen
terna är vana vid, och därmed möter efterfrågan via olagliga
kanaler och utan att betala en enda euro till skattemyndighe
terna i medlemsstaterna. Till detta ska läggas att avsaknaden av
all kvalitetskontroll av dessa produkter kommer att utgöra ett
allvarligt hot mot konsumenternas säkerhet.

3.5
Enligt de senast tillgängliga uppgifterna i EU går 10
miljarder euro förlorade i intäkter från skatter på tobaksvaror
till följd av den olagliga handeln. I dag utgör försäljningen av
smuggeltobak 10 % av den totala försäljningen i EU (14). EESK
välkomnar därför undertecknandet den 12 november 2012 av
protokollet mot olaglig handel med tobak i anslutning till
Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll.
(12) Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen
och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror, EUT L 176,
5.7.2011, s. 24–36.
(13) Se fotnot 10.
(14) Se fotnot 5.
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Kommissionen företrädde EU och dess medlemsstater i förhand
lingarna om protokollet, som innehåller en uppmaning till ak
törerna att vidta effektiva åtgärder för att eliminera olaglig pro
duktion av och handel med tobak (15).

3.6
Förutom förlorade skatteintäkter kommer ökningen av
den olagliga handeln att leda till minskad tobaksförsäljning,
vilket kommer att påverka hela värdekedjan men också slå
hårt mot detaljhandelsförsäljningen av tobaksvaror. I EU beror
nästan en miljon arbetstillfällen direkt eller indirekt på detalj
handelsförsäljning i närbutiker, kiosker eller specialiserade buti
ker som till exempel i Frankrike, Italien, Spanien och, sedan en
kort tid, Ungern, där nätverk av licensierade tobaks- och fri
märksbutiker regleras och kontrolleras av staten. Bara i Grek
land är 40 000 arbetstillfällen beroende av detaljhandelsförsälj
ningen av tobak (16).

3.7
Kommittén är medveten om att sysselsättningen kan vara
hotad i alla sektorer i värdekedjan, dvs. produktion, förpackning
och återförsäljning av tobak och tillhörande produkter, samt i
jordbruksområden där det inte har utvecklats några alternativ
och där stöd från den gemensamma jordbrukspolitiken inte
längre är tillgängligt. Det bör noteras att tobaksodling bidrar
till sysselsättningen på landsbygden. EESK framhåller att man
måste fästa tillräcklig uppmärksamhet vid att minimera dessa
arbetsmarknadsrisker och rekommenderar starkt att alla till
gängliga övergångs- och omstruktureringsåtgärder vidtas i syfte
att bibehålla sysselsättningen, framför allt vidareutbildningspro
gram för arbetstagare samt vetenskapligt, tekniskt och innova
tionsrelaterat stöd för företag och jordbruksföretag som pro
ducerar nya typer av produkter i syfte att bibehålla sysselsätt
ningen. Sammanhållnings- och strukturfonderna, regionala me
del samt medel för forskning och innovation bör användas
effektivt i de medlemsstater som påverkas mest av den här
eventuella omstruktureringen, särskilt mot bakgrund av den
rådande ekonomiska krisen.
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4. Särskilda kommentarer
4.1
De åtgärder som ingår i förslaget till direktiv är mycket
restriktiva och de är baserade på kriterier som syftar till att
minska tobakens "attraktionskraft" för att uppnå de eftersträ
vade hälsomålen. Direktivet måste fokusera på att uppnå de
föreslagna folkhälsomålen. EESK vill dessutom framhålla att
man måste genomföra planer och utbildningskampanjer med
särskild inriktning på Europas ungdomar. I detta sammanhang
bör man hålla i minnet att kommissionens egna uppskattningar
om åtgärdernas hälsoeffekter kanske inte verkar särskilt ambi
tiösa (2 %). Denna progressivitet kommer dock att förebygga
svåra ekonomiska skador och därför potentiellt oproportioner
ligt stora skador.

4.1.1
Det saknas ovedersägliga vetenskapliga bevis som stö
der införandet av hälsovarningar som täcker 75 % av paketens
fram- och baksida, tillsammans med nya informationstexter
som täcker 50 % av sidorna (artikel 9). Även om en undersök
ning av David Hammond (18) har påvisat att dessa varningar är
effektiva, har andra undersökningar, t.ex. från universitetet i
Maastricht (19) och USA:s Food and Drug Administration (20)
visat på det motsatta, det vill säga att varningsbilder inte bidrar
till att minska antalet rökare. Enligt kommissionens egen Euro
barometer (21) uppger nio av tio rökare att storleken på varning
arna inte får dem att sluta röka och sju av tio anser att denna
typ av åtgärder inte bidrar till att minska konsumtionen bland
minderåriga. En amerikansk kassationsdomstol kom nyligen i en
dom fram till att det inte finns tillräckliga bevis för de stora
varningsbildernas effektivitet. I domen påpekas att det inte finns
"några bevis för att dessa varningar har medfört en direkt och
väsentlig minskning av rökningen i något av de länder som i
dag kräver det" och att "bevisunderlaget är mycket svagt" (22).

4.2
Denna oproportionerliga ökning av hälsovarningarnas
storlek kommer dessutom att föra med sig följande:
3.8
Sammanfattningsvis konstaterar EESK att direktivförsla
get kan innebära avsevärda risker. Kommittén anser emellertid
att hänsyn bör tas till de förväntade förbättringarna vad avser
både de minskade vårdkostnaderna och den förbättrade hälso
nivån, med tanke på att EU-medborgarna har rätt att förvänta
sig att EU verkar för en hög nivå av skydd för människors hälsa
i enlighet med artikel 35 i stadgan om de grundläggande rät
tigheterna.

3.9
Direktivförslaget innehåller också 16 delegerade akter
som ger kommissionen befogenhet att reglera och fatta beslut
om väsentliga delar av direktivet, något som uttryckligen är
förbjudet enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (17). Därmed står rådet, Europaparlamentet och de
nationella parlamenten nästan utan handlingsutrymme vid re
gleringen av grundläggande inslag i direktivet.
(15) Se fotnot 5.
(16) Se fotnot 10.
(17) EUT C 115, 9.5.2008, s. 172.

— En unilateral expropriering av producenternas legitima im
materiella och industriella rättigheter eftersom de inte kan
(18) Hammond, David, “Health warning messages on tobacco products:
a review.” (Health warning messages on tobacco products: a review.
Tobacco Control 2011; 20:327-3. Sambrook Research Interna
tional, “A review of the science base to support the development
of health warnings for tobacco packages”, Newport: Sambrook Re
search International; 2009 (rapport utarbetad av Europeiska kom
missionen).
(19) http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main/Sitewide/News1/
SmokersWillNotBePutOff1.htm.
(20) Nonnemaker, J., et al., Experimental Study of Graphic Cigarette
Warning Labels: Final Results Report Prepared for Center for To
bacco Products, Food and Drug Administration, Contract No.
HHSF-223-2009-10135G, Dec. 2010.
(21) http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_
tobacco_2012_en.pdf.
(22) RJ Reynolds Tobacco Company v Food & Drug Administration,
United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit,
August 2012.
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använda sina registrerade varumärken. Enligt EU-domsto
len (23) har producenterna rätt att använda sina registrerade
varumärken och fortsätta att individuellt utforma sina pro
dukter.

— En ny begränsning av konkurrensen i en sektor där det
redan finns mycket få åtskiljande faktorer.

— En kränkning av grundläggande handelsrättigheter som in
går i all laglig kommersiell verksamhet.

— En broms mot att införa nya produkter på marknaden.

— Upphörande av forskning och en möjlig förbättring av kva
liteten på de produkter som finns till försäljning. Man be
gränsar på ett egenmäktigt sätt marknadstillträdet för nya
produkter av den nya generationen utan att göra det möjligt
att fastställa en klar lagstiftningsram för att analysera minsk
ningen av de risker som dessa produkter kan innebära för
befolkningen. Det innebär också att man bromsar skapandet
av rikedom och arbetstillfällen i anslutning till innovation
och forskning som rör dessa produkter. Dessutom bör dessa
nya produkter, som sannolikt utgör en mindre risk, inte
omfattas av samma restriktioner som de konventionella pro
dukterna.

4.3
Detsamma gäller begränsningen av ingredienser för att ta
bort karakteristiska smaker och aromer (artikel 6), som inte är
baserad på vetenskapliga bevis som till exempel en minskning
av ingrediensernas toxicitet eller beroendeframkallande effekt
utan på ett så subjektivt kriterium som en minskning av toba
kens attraktionskraft och på subjektiva stereotyper när det gäller
vilken typ av tobak som individerna röker beroende på ålders
grupp eller kön. Samma subjektivitet visar sig i samband med
det ensidiga och ogrundade förbudet av vissa format, till ex
empel så kallade slimcigaretter – vilket inte togs upp i det
offentliga samrådet och inte nämns i konsekvensbedömningen
–, korta cigaretter och hela kategorin mentolcigaretter, en mi
nimivikt på rulltobaksförpackningar, standardisering av formatet
på tobaksburkar och till och med uppfinningen av en ny kate
gori "cigariller" som strider mot direktiv 2011/64/EU (24), som
varit i kraft sedan den 1 januari 2011. Ett förbud mot slim- och
mentolcigaretter, som är mycket populära i flera EU-länder,
skulle innebära att konsumenterna inte har tillgång till sådana
cigaretter och tvingas vända sig till smuggelmarknaden för att
komma över dem. Det handlar dessutom om tobaksprodukter
som huvudsakligen konsumeras av vuxna rökare, och i detta
konkreta fall är därför argumentet att avsikten är att förhindra
minderåriga från att röka inte giltigt. I till exempel det konkreta
fallet mentol bör man ha klart för sig att denna typ av tobak
(23) EU-domstolens dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89.
(24) Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen
och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror, EUT L 176,
5.7.2011, s. 24–36.
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främst konsumeras av vuxna och att länder med mycket om
fattande lagstiftning mot rökning och mycket precisa bestäm
melser om förbud mot specifika ingredienser, som USA och
Kanada, inte har förbjudit mentoltobak. EESK föreslår därför
att förbudet mot mentol stryks i direktivförslaget.

4.3.1
Sammanfattningsvis är vi helt överens med kommis
sionens förslag att man bör förbjuda nya produkter på mark
naden med smak av tuggummi, piña colada, mojito etc., så
kallade "candy-flavored cigarettes" som i första hand kan rikta
sig till unga.

4.3.2
En överdriven begränsning av ingredienser skulle leda
till en standardisering av smaken, göra det omöjligt för kon
kurrenter att skilja sig åt och begränsa investeringar och möj
ligheten att lansera nya produkter, vilket kommer att missgynna
konsumenterna som kommer att berövas sina valmöjligheter.

4.4
EESK ber kommissionen om en klar definition och en
tydlig rättslig ram för "produkter med reducerad risk" som med
ett otvetydigt vetenskapligt underlag kan visa på en minskad
risk jämfört med konventionella cigaretter. Uttrycket "reducerad
risk" används för produkter som kan ersätta konventionella
cigaretter och innebär en mycket lägre hälsorisk, men inte för
produkter som syftar till att sluta röka. Produkter som innehål
ler tobak (och inte kemiskt nikotin) och därmed omfattas av
direktivet bör definieras och regleras klart och tydligt för att
man ska kunna informera konsumenterna om deras egenskaper.

4.5
Kommissionens förslag till direktiv innehåller även åtgär
der som syftar till att minska den olagliga handeln med tobak. I
till exempel artikel 14 i förslaget inför kommissionen ett spår
ningssystem samt olika säkerhetsåtgärder för att det i EU endast
ska säljas produkter som uppfyller bestämmelserna i direktivet.
Dessa åtgärder kommer att innebära en oproportionerlig ekono
misk och administrativ börda som många små och medelstora
företag inte kan bära, och det kommer – snarare än att minska
den olagliga handeln – att innebära en större administrativ
börda för medlemsstaterna i samband med kontroller. Systemet
kommer inte heller att hejda smugglingen och den olagliga
handeln, som tvärtom kommer att gynnas av de övriga åtgär
derna i direktivförslaget. I detta sammanhang anser EESK att
bestämmelserna i direktivförslagets artikel 14 bör vara identiska
med bestämmelserna om uppföljning och spårbarhet i protokol
let om olaglig handel med tobaksvaror, som antogs 2012 under
partskonferensen i WHO (25).

4.6
Slutligen kommer direktivet att göra det möjligt för
kommissionen att via en rad delegerade akter reglera och ändra
väsentliga delar som till exempel halter av tillsatser, ordalydelsen
i hälsovarningar och deras placering och storlek. Därmed läm
nas medlemsstaterna nästan helt utan handlingsutrymme vid
(25) http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5(1)-en.pdf.
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regleringen av direktivet. Detta utgör det en extrem grad av
interventionism som sällan har använts i EU och som kränker
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, något som de
nationella parlamenten i åtta medlemsstater (26) redan påpekat
(Italien, Tjeckien, Grekland, Bulgarien, Danmark, Portugal, Ru
mänien och Sverige). I Italien har parlamentet inte bara påpekat
att förslaget kränker dessa principer utan också betonat att
några av de typer av cigaretter som ska förbjudas, däribland
slimcigaretter och cigaretter med låg tjärhalt, skulle kunna
vara värdefulla i en politik som syftar till att minska rökningen
eller att sluta helt (27).

4.6.2
När det gäller cigarrer, cigariller och piptobak förbe
håller sig kommissionen i direktivförslaget rätten att automatiskt
upphäva vissa undantag i texten om det sker en "betydande
förändring av omständigheterna", det vill säga en ökning av
försäljningsvolymen med minst 10 % i minst 10 medlemsstater
eller en ökning med 5 % av rökarna under 25 år. Kommissio
nen är inte medveten om att marknaden för dessa produkter i
10 av de nuvarande 27 medlemsstaterna är mycket liten och att
det lätt kan ske en förändring med 10 %, vilket innebär att
denna åtgärd helt saknar mening och ger upphov till en stor
juridisk osäkerhet i denna delsektor.

4.6.1
Enligt artiklarna 8, 9 och 11 i förslaget till direktiv får
kommissionen till exempel genom delegerade akter ändra hälso
varningarnas ordalydelse, utformning, layout, format och place
ring. På samma sätt får kommissionen enligt artikel 6 fastställa
högsta tillåtna halter av tillsatser genom en delegerad akt.

4.7
Även om artikel 290 i fördraget om Europeiska unio
nens funktionssätt fastställer delegeringen av befogenheter ge
nom delegerade akter måste de uppfylla en rad villkor. En de
legerad akt får dock endast användas när det gäller icke väsent
liga delar av en lagstiftningsakt. Så är inte fallet med detta
förslag.

Bryssel den 11 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE

(26) http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/dossier.do?code=COD&year=
2012&number=0366&appLng=EN.
(27) Yttrande av italienska parlamentets utskott för sociala frågor om
kommissionens dokument COM(2012) 788 final.
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BILAGA
till Yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Följande ändringsförslag avslogs under debatten, men fick minst en fjärdedel av rösterna:
Motyttrande
Yttrandet ersätts i sin helhet med följande text:
1. Slutsatser
1.1
Rättslig grund för det direktivförslag som kommissionen har lagt fram är artikel 114 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt (EUF-fördraget) (1). Följaktligen är det mål som förslaget eftersträvar en tillnärmning av lagar och
andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror för att säkerställa att den inre marknaden
fungerar korrekt. I punkt 3.9.1 i direktivförslagets motiveringsdel anges att valet av denna rättsliga grund bekräftades av
EU-domstolen beträffande direktiv 2001/37/EG (2) och att samma rättsliga grund därför är lämplig för detta förslag.
Direktivet från 2001 och den översyn av det som nu föreslås syftar till att få den inre marknaden att fungera bättre, med
en hög folkhälsoskyddsnivå i förhållande till tobakens risker.
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) anser att målsättningen att förbättra den inre marknadens
1.2
funktion förtjänar starkt stöd. Detta ger också medlemsstaterna ytterligare incitament att vidta de åtgärder som är
nödvändiga och önskvärda för att skydda människors hälsa och gör det möjligt för medlemsstaterna att anta striktare
åtgärder än de som fastställs i förslaget.
EESK instämmer – i linje med sina många tidigare yttranden om hälsofrågor och närliggande ämnen – helt och
1.3
fullt med kommissionen i att rätten till hälsa måste ha företräde framför alla ekonomiska överväganden. EESK förespråkar
därför starkt främjandet av offentliga planer och utbildnings- och upplysningskampanjer om rökningens skadliga hälso
effekter. Dessa bör genomföras parallellt med de olika åtgärder som föreslås här för att göra det mindre lockande för
ungdomar att börja röka och hjälpa dem som redan är beroende av nikotin att sluta. EESK rekommenderar att punkten
utvidgas så att man tydligt understryker vikten på EU-nivå av upplysnings- och rådgivningsstrategier i skolan för att alla
barn och unga regelbundet ska ges korrekt och uttömmande information om tobaken och dess skadeverkningar, om
nikotinets beroendeframkallande verkan och andra hälsorisker samt om cancerrisken och andra hälsorisker i samband
med rökning eller exponering för tobaksrök i omgivningen (3).
EESK konstaterar också att vissa arbetstillfällen riskerar att gå förlorade i jordbruksområden där inga alternativa
1.4
former av sysselsättning har utvecklats och där produktionsrelaterat tobaksstöd inom den gemensamma jordbrukspoli
tiken inte längre finns tillgängligt. I dessa områden är det angeläget att stöd ges under en övergångsperiod, tillsammans
med vetenskapligt och tekniskt stöd för att utveckla andra, lika lönsamma, mer hållbara, mer socialt acceptabla och
mindre skadliga grödor, samt – där så är möjligt – arbetstillfällen av högre kvalitet. Detsamma gäller andra arbetstillfällen
som riskerar att gå förlorade i distributionskedjan som en direkt följd av detta förslag: Om det är till folkhälsans fromma
är offentligt stöd till arbetstillfällen av högre kvalitet helt motiverat och bör uppmuntras.
I alla händelser måste den viktigaste nyttan beaktas: Att förebygga dödsfall och tobaksrelaterade sjukdomar hos alla
1.5
företagsledare, arbetstagare och konsumenter som redan nu röker, samt hos potentiella rökare i alla åldrar och från alla
samhällsklasser, som, om dessa åtgärder antas, i fortsättningen kommer att uppleva ett minskat direkt kommersiellt tryck
att börja röka. Enligt kommissionens konsekvensbedömning kommer det att resultera i en nettovinst för EU:s ekonomi på
ungefär fyra miljoner euro, en årlig minskning av hälsovårdsutgifterna med 506 miljoner euro och en vinst på 16,8
miljoner levnadsår (4). Med hjälp av adekvata åtgärder skulle nya arbetstillfällen kunna skapas genom en omfördelning av
EU-medlen och bättre utnyttjande av skatteintäkterna på nationell nivå.
EESK noterar att skatt på tobak i dag inbringar nästan 100 miljarder euro i EU. Skatt på tobaksvaror är det mest
1.6
effektiva och ekonomiska sättet att minska tobakskonsumtionen, särskilt bland ungdomar och låginkomsttagare (dvs. de
mest sårbara grupperna i samhället) (5). Undersökningar har visat att bland de skäl som rökare uppger för att sluta röka är
(1) Artikel 114 i EUF-fördraget:
"1. Om inte annat föreskrivs i fördragen ska följande bestämmelser tillämpas för att nå de mål som anges i artikel 26. Europapar
lamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén,
besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att
upprätta den inre marknaden och få den att fungera."
(2) Se mål C-491/01, The Queen mot Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd och Imperial
Tobacco Ltd.
(3) EUT C 128, 18.5.2010, s. 89–93.
4
( ) Konsekvensbedömning, http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_ia_en.pdf.
(5) Stefan Callan, Smoke Free Partnership, Making Tobacco Tax Trendy Toolkit, 2012, s. 5,
http://www.smokefreepartnership.eu/sites/sfp.tttp.eu/files/LV%20-%20Tax%20Toolkit_4.pdf.
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priset på tobaksvaror det tredje vanligaste (6). De pengar som tidigare användes till inköp av tobaksvaror kan användas för
att köpa andra varor, som även de är belagda med skatt. Det bör också noteras att dagens skatteintäkter går till sjukvård
för personer som började röka för 50 år sedan. De som börjar röka i dag kommer att behöva samma vård om 50 år.
Erfarenheter från senare tid visar att medlemsstaternas regeringar är helt medvetna om detta, och har kunnat fortsätta att
öka skatteintäkterna trots minskad konsumtion och försäljning av tobak i hela EU. Det finns inga skäl till att detta förslag
skulle förändra förhållandena i detta avseende.

För att förhindra ytterligare ökningar av den olagliga handeln (dvs. stor- och småskalig smuggling, förfalskning och
1.7
olaglig tillverkning) som bedrivs av kriminella nätverk och som utgör det enskilt största hotet mot både sysselsättningen
och uppbörden av skatter inom EU, anser EESK att alla nödvändiga åtgärder bör vidtas för att säkerställa att relevant
lagstiftning tillämpas snabbt och effektivt i medlemsstaterna. Ytterligare förslag bör läggas fram i samförstånd med
tobaksindustrin om andra åtgärder som syftar till att begränsa förfalskning och smuggling och underlätta identifiering,
t.ex. att lägga in svårförfalskade identifieringsmärken eller elektronisk märkning i förpackningen. EESK konstaterar att det
med modern teknik är ganska lätt att förfalska nästan vilken vara eller förpackning som helst. Att öka hälsovarningarnas
storlek ger troligtvis inte några betydande effekter.

1.8
Utöver att kommissionen får omfattande befogenheter att vidareutveckla väsentliga delar av direktivet med hjälp av
delegerade akter måste det säkerställas att beslutsfattandet sker på ett sätt som präglas av insyn och respekterar medlems
staternas intressen. EESK betonar att bindande åtgärder måste vara förenliga med artikel 290 i EUF-fördraget.

EESK stöder helt avsikten att minska riskerna och ber därför kommissionen om en klar definition och en adekvat
1.9
rättslig ram för "produkter med reducerad risk". Det gäller framför allt varor som innehåller tobak men endast lägre halter
av nikotin, eller som innehåller nikotin men ingen tobak och som omfattas av direktivet. EESK konstaterar att vissa av
dessa kan innebära ett steg i rätt riktning (under strikt kontroll som bör utvecklas) för att minska de långsiktiga negativa
effekterna av rökning som följd av nikotinberoende.

2. Inledning
2.1
Kommittén är fullt medveten om att tobak i alla former innebär risker för folkhälsan. Tobak är den vanligaste
orsaken till förtida dödlighet i EU och orsakar nästan 700 000 dödsfall varje år. Förslaget är därför inriktat på att
förhindra att människor, särskilt ungdomar och andra sårbara grupper, börjar konsumera tobak. I förslaget konstateras
att 70 % av rökarna börjar före 18 års ålder, och 94 % innan de fyllt 25 år, vilket understryker behovet av att genomföra
åtgärder inriktade på barn och unga (7).

Mot denna bakgrund anser EESK att en översyn av direktivet är absolut nödvändig och att den måste genomföras
2.2
utan dröjsmål. Kommittén noterar också att tobaksförbrukningen i vissa länder har förblivit hög, trots att man infört en
mycket restriktiv tobakslagstiftning. Det står också klart att de befintliga kontrollerna har medfört avsevärda minskningar i
de flesta medlemsstater. I Spanien visar rapporter på en minskning med 2 % på kort tid. Med det nuvarande förslaget
förväntar man sig liknande minskningar i hela Europa. EESK förespråkar också starkt främjandet av offentliga planer och
kampanjer inriktade på utbildning och upplysning som lyfter fram rökningens skadliga hälsoeffekter.

EESK noterar att förslaget har skapat farhågor för sysselsättningen, skatteintäkterna och ekonomin som helhet i
2.3
Europeiska unionen. Tobakssektorn har uppgett att den sysselsätter nästan 1,5 miljoner människor i EU, varav ca
400 000 ägnar sig åt odling av tobaksblad. Uppgifter från kommissionen och andra källor visar emellertid att dessa
siffror inbegriper säsongsarbetare inom försörjningskedjan för tobaksvaror, och personer med tidsbegränsade anställningar
eller deltidsarbete. Antalet personer som arbetar direkt och uteslutande med tobaksodling bedöms t.ex. vara färre än
100 000. Dessa jordbrukare producerar ca en fjärdedel av den tobak som används för produktion och försäljning av
tobaksvaror i EU. Resten importeras, främst från USA. Övriga arbetstillfällen inom förpackning, marknadsföring, för
säljning, juridiska tjänster, forskning och distribution torde inte påverkas. Det är därför oklart varför de föreslagna
förändringarna beträffande de färdiga produkternas förpackning skulle få några större konsekvenser för den nuvarande
sysselsättningsnivån. Det är än mer oklart hur de föreslagna åtgärderna kan beskrivas som både "oprövade och sannolikt
verkningslösa" och "potentiellt katastrofala" för tobaksindustrin. EESK anser att det motsatta är fallet i båda fallen: Dessa
åtgärder kommer att ha en ändamålsenlig, värdefull och proportionerlig effekt på människors hälsa och enbart liten effekt
på den sammantagna tillväxten och lönsamheten i branschen. Eventuellt förlorad ny försäljning till ungdomar torde mer
än kompenseras av minskningen av den mycket större olagliga försäljningen, som enbart gynnar de kriminella gäng som
ägnar sig åt den.
(6) Europeiska kommissionen, Attitudes of Europeans Towards Tobacco,
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_towards_tobacco_2012_en.pdf, s. 84.
(7) EUT C 351, 15.11.2012, s. 6–11.
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2.4
Tobaksodlingen ger dock arbetstillfällen i EU, framför allt i missgynnade områden där få andra alternativ har
utvecklats hittills. Nu när det inte längre finns stöd för produktion av tobak inom ramen för den gemensamma jord
brukspolitiken finns det trängande behov av tekniskt och ekonomiskt stöd under en övergångsperiod för en omställning
till mindre skadliga, långsiktigare och hållbarare inkomstkällor. Samma resonemang gäller övriga arbetstillfällen i försörj
ningskedjan: Om det allmänna bästa innebär att sysselsättning går förlorad är det utan tvekan lämpligt med offentligt
stöd.
2.5
Skatteintäkterna från tobaksvaror uppgår till nästan 100 miljarder euro varje år. EESK noterar att dessa medel
bidrar till hälsovårdskostnaderna för dem som började röka för 50 år sedan eller mer, och att samma skatteintäktsnivå
kommer att behövas om 50 år för att vårda dem som börjar köpa och konsumera tobaksvaror i dag. Skattehöjningar
kommer därför att vara nödvändiga för att väga upp eventuell minskad försäljning. Erfarenheterna hittills visar att
medlemsstaternas regeringar är medvetna om detta och med framgång kan upprätthålla eller till och med öka de totala
skatteintäkterna trots minskande försäljning de senaste åren. I t.ex. Storbritannien visar en nylig offentliggjord rapport
från "All Party Parliamentary Group on Smoking and Health" (2013) (8) att med stadigt stigande priser mellan 1992 och
2011 och med en skatt på 75 % eller mer av det totala detaljhandelspriset, minskade cigarettförsäljningen med 51 %
samtidigt som statens skatteintäkter ökade med 44 %. Under en liknande tidsperiod minskade rökningen bland vuxna från
27 % till 20 %.
2.6
Även om merparten av de tobaksvaror som produceras i EU går till kunder inom EU går en viss mängd till export.
Siffror från sektorn visade att den totala exporten av tobaksvaror uppgick till ca 55 000 ton år 2010, främst till länder i
Afrika och Asien, där den förväntade medellivslängden dessvärre är för låg i dag för att detta ska åstadkomma några
synliga negativa hälsoeffekter. Med tiden, när andra problem har lösts och den förväntade livslängden ökar som förväntat,
kommer följderna av nikotinberoende och tobakskonsumtion att visa sig tydligare, som med andra exporterade sjuk
domar.
2.7
I de mer utvecklade EU-länderna kommer följderna av rökning däremot att bli allt tydligare, på arbetsplatser och i
samhället som helhet, i takt med att den förväntade livslängden ökar och arbetslivet förlängs, noterar EESK. Rökningens
konsekvenser kommer därför att bli ett växande och synligare problem och ansvarsområde för arbetsgivare samt arbets
givar- och arbetstagarorganisationer. Under den rådande recessionen kommer de förtida dödsfallen (som skulle ha kunnat
undvikas) bland löntagare och förlusten av deras inkomster eller pensioner att förvärra problemen för familjer som redan
kämpar för ekonomisk överlevnad.
2.8
EESK konstaterar att latenstiden för olika cancerformer relaterade till rökning är konstant, medan den totala
förväntade livslängden för icke-rökare fortsätter att öka. Förlusten i den förväntade livslängden p.g.a. tobakskonsumtion
blir därför allt större – från 2–3 år i början av 1900-talet till 20–30 år för dem som börjar röka i dag eller under den
period som förslaget omfattar.
3. Allmänna kommentarer
3.1
Kommissionens förslag till direktiv om tobaksvaror är inriktat på en rad åtgärder för att säkerställa en välfun
gerande inre marknad, inklusive åtgärder för att minska den olagliga handeln, och uppnå en hög folkhälsoskyddsnivå i
förhållande till riskerna med tobaksrökning. Åtgärderna avser följande:
— Märkning och förpackning.
— Ingredienser.
— Spårbarhet och säkerhetsmärkning.
— Gränsöverskridande distansförsäljning.
— Rökfria tobaksvaror och en utvidgning av antalet reglerade produkter.
3.2
När det gäller märkning, förpackning och ingredienser införs genom förslaget utvidgade hälsovarningar med tanke
på de allvarliga hälsorisker som bruket av tobak innebär.
3.3
Enligt förslaget tillåts tillverkarna att behålla smaktillsatser som är nödvändiga för deras nuvarande märken, men
användningen av nya icke-tobaksrelaterade tillsatser som är avsedda för att öka avsättningen, särskilt bland ungdomar,
begränsas. Alla paket ska ha hälsovarningar i text och bild som täcker 75 % av förpackningen. Sidorna ska dessutom ha
nya informationstexter (50 % på vardera sidan), utöver skattemärken som krävs i vissa medlemsstater, text om förbud mot
försäljning till minderåriga och ett utrymme reserverat för nya åtgärder som garanterar kontroll och spårbarhet av
tobaksvarorna. Detta innebär en minskning av utrymmet för att presentera lagligt registrerade varumärken och andra
marknadsföringsrelaterade bilder. Medlemsstaterna får om de vill införa helt neutrala förpackningar, men det är inte
obligatoriskt enligt förslaget. Det kommer också att införas minimikrav för paketens höjd och bredd, vilket innebär att
(8) http://www.ash.org.uk/APPGillicit2013.
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vissa paketformat, särskilt sådana som är avsedda att attrahera ungdomar, kommer att försvinna. Liknande bestämmelser
infördes i USA 2009 för att minska inriktningen på barn och ungdomar. EESK stöder alla dessa åtgärder.

Detta kommer att medföra förändringar i förpackningarnas utformning, men det är svårt att se varför detta skulle
3.4
få några betydande konsekvenser för arbetstillfällena i förpackningsindustrin i länder som Tyskland, Polen, Frankrike,
Tjeckien och Österrike. Basförsäljningen av färdiga tobaksvaror av alla slag förväntas fortsätta i stort sett som nu till ett
fast marknadssegment i EU bestående av ca 150 000 000 befintliga användare som är beroende av nikotin. Möjligheterna
till betydande folkhälsovinster – både ekonomiskt och framför allt i fråga om minskat mänskligt lidande – bör dock
framhållas, tillsammans med det faktum att de före detta rökarna kommer att spendera pengar på annat och därigenom
skapa möjligheter till nya jobb. Enligt uppskattningar uppgår den årliga bördan för tobaksbruket i EU till 517 miljarder
euro (9). I medlemsstaterna bedöms de totala kostnaderna uppgå till ungefär 4,6 % av EU:s BNP (10). För närvarande
förlorar EU 25,3 miljarder euro i behandling av sjukdomar som förorsakas av tobakskonsumtion, och 8,3 miljarder euro i
förlorad produktivitet (11). Dessa siffror motsvarar ungefär tobaksindustrins intäkter i hela försörjningskedjan (före skatt),
som uppgår till 35 miljarder euro.

EESK noterar att de kostnader som är direkt knutna till sjukdomar som beror på användningen av nikotin- och
3.5
tobaksrelaterade produkter är de för närvarande bästa uppskattningarna av medlemsstaternas verkliga kostnader. De är
betydligt lägre än det teoretiska "värdet av ett människoliv" (en miljon euro för varje förlorat eller förkortat liv), som
kommissionen har använt i tidigare konsekvensbedömningar för att motivera lagstiftning och balansera de förväntade
kostnaderna för företag och andra. Om detta mycket högre tal användes här skulle de uppfattade incitamenten att anta
detta förslag öka till 700 miljarder euro, vilket skulle få alla andra överväganden att verka obetydliga.

Det bör också noteras att rökning och liknande vanor inte ger användarna några andra faktiska sociala eller
3.6
ekonomiska fördelar än att lindra följderna av deras beroende av nikotin. Att sluta är verkligen svårt och går långsamt, till
följd av detta beroende. Tråkigt nog är t.o.m. medvetenheten om att nästan hälften av alla användare ("kunder",
"medborgare" och "utsatta personer") så småningom kommer att dö i förtid p.g.a. denna vana inte i sig själv tillräcklig
för att bryta beroendet. Därför måste man minska alla incitament för att börja röka.

De åtgärder som införs här är inte avsedda att, och kommer med största sannolikhet inte att, påverka beteendet
3.7
hos de vuxna som redan röker, men enligt erfarenheter från hela världen torde åtgärderna ytterligare minska incitamenten
för ungdomar att börja röka. Framför allt kommer en minskning av antalet rökare att medföra betydligt lägre hälso- och
sjukvårdskostnader och med tiden rädda många liv och minska det mänskliga lidandet.

EESK noterar att detta förslag inte går så långt som att införa fullständigt standardiserade förpackningar med
3.8
standardiserade färger och typsnitt, som i Australien. De enskilda märkena kommer att finnas kvar och kan särskiljas
genom tillverkarnas namn och särskilda tobakssmaktillsatser. Produktkvalitetskravet kommer även fortsättningsvis att vara
relevant, eftersom konsumenterna fortfarande kommer att informeras om tillverkaren av den produkt som de köper.

Detta finns få övertygande bevis för att dessa förändringar av förpackningsreglerna kommer att leda till ökad
3.9
förfalskning eller smuggling av tobak. Tvärtom beror rökarnas bruk av olaglig tobak till stor del på priset och tillgäng
ligheten (12). Enligt de senaste uppgifterna från branschen går varje år 10 miljarder euro förlorade i intäkter från skatter på
tobaksvaror till följd av denna olagliga handel. I dag utgör försäljningen av smuggeltobak 10 % av den totala försäljningen
i EU (13). Varor från utanför EU, främst från Ryssland och Kina, finns lätt tillgängliga. Efterfrågan är stor i de länder som
har ekonomiska problem och/eller där skatterna på tobaksvaror är höga. Olaglig försäljning äventyrar arbetstillfällen i EU,
minskar staternas skatteintäkter och minskar den lagliga försäljningens lönsamhet. Därför bör man göra allt för att
begränsa tobakssmugglingen, genom att öka säkerheten, genomföra övervakningsåtgärder och förebyggande åtgärder
samt göra kvalitetskontrollen av tobaksvaror strängare, för att bara nämna några exempel. Man bör överväga präglade
identifieringsmärken eller elektronisk märkning, tillsammans med andra åtgärder som man redan enats om med tobaks
industrin.
(9) S. 15 i konsekvensbedömningen.
(10) I kommissionens studie "A study on liability and the health costs of smoking" uppskattas de sammantagna kostnaderna under 2009 (för
hälso- och sjukvård, förlorad produktivitet och förlorade liv) till 544 miljarder euro. (http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_
liability_final_en.pdf, s. 2).
11
( ) Kommissionens konsekvensbedömning.
12
( ) Moodie C, Hastings G, Joossens L, "Young adult smokers’ perceptions of illicit tobacco and the possible impact of plain packaging on illicit
tobacco purchasing behaviour", Eur J Public health. Först publicerad online den 26 mars 2011, DOI:10.1093/eurpub/ckr038, i "Claims
that Standardised Packaging Would Increase Illicit Trade are Untrue", Smoke Free Partnership, 10 september 2012, http://www.
smokefreepartnership.eu/response-to-tobacco-retailers.
(13) Se fotnot 5.
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3.10
Oavsett kostnaderna för att genomföra dessa förslag måste man betänka att de möjliga sammantagna vinsterna av
förbättrad folkhälsa om tobaksbruket minskar är betydligt högre. Studier har visat att regeringar och arbetsgivare som har
vidtagit åtgärder för att förbjuda rökning på arbetsplatsen har noterat omedelbara positiva effekter (ökad produktivitet,
lägre sjukfrånvaro, lägre kostnader för skötsel och underhåll av lokalerna samt lägre kostnader för hälso- och sjukvård och
sjukförsäkringar) (14).

3.11
Förslaget innehåller också 16 delegerade akter som ger kommissionen befogenhet att ändra och fatta beslut om
specifika delar av direktivet i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (15).

4. Särskilda kommentarer
4.1
Direktivet bör även fortsättningsvis inriktas på att uppnå både de inremarknadsmål och de folkhälsomål som anges
genom att både kort- och långsiktiga åtgärder genomförs. I detta sammanhang bör man hålla i minnet att kommissionens
egen uppskattning av åtgärdernas hälsoeffekter är en minskning på 2 % i antalet personer som för närvarande röker eller
troligen kommer att börja. Direktivet syftar främst till att begränsa ökningen snarare än att minska omfattningen på det
nuvarande bruket. Denna procentsats må verka blygsam, men det finns uppenbara positiva effekter inom många om
råden.

4.2
Människor i arbetsför ålder som slutar röka (och potentiella rökare som inte börjar) lever längre, och följaktligen
blir även deras yrkesliv längre. Enligt uppskattningar dör en rökare för närvarande fjorton år tidigare än en icke-rökare, på
grund av sjukdomar och komplikationer som rökningen orsakar. I takt med att den allmänna förväntade livslängden ökar,
särskilt för icke-rökare, kommer även denna skillnad att öka. En minskning av tobakskonsumtionen med 2 % motsvarar
2,4 miljoner människor som slutar röka och därigenom vinner 16,8 miljoner levnadsår. Detta skulle innebära en vinst för
samhället på 10,3 miljarder euro per år, och varje år skulle dessutom hälso- och sjukvårdsutgifterna minska med 506
miljoner euro. Den årliga vinsten av ökad produktivitet tack vare mindre sjukfrånvaro, förtidspensionering och andra
företeelser skulle uppgå till 165 miljoner euro (16).

4.3
Införandet av hälsovarningar som täcker 75 % av paketens fram- och baksida, tillsammans med nya informations
texter som täcker 50 % av sidorna (artikel 9), ingår i ett paket av åtgärder som bidrar till att minska det totala antalet
rökare. Tobaksvarornas förpackningar måste utformas på ett sätt som garanterar att den information som tillhandahålls
om innehållet inte är vilseledande. Därför måste det finnas tydliga upplysningar om hälsoriskerna, inte minst att en av
dem är förtida dödsfall. Det bör finnas varningar vid försäljningsställena. Reklam vid försäljningsställena bör naturligtvis
förbjudas.

4.4
Begränsningarna av ingredienser för att ta bort avsiktligt tillsatta karakteristiska smaker (artikel 6) och av paketens
visuella utformning är särskilt viktiga. Ett av de objektiva kriterierna – att minska tobakens attraktionskraft – är särskilt
relevant för vissa åldersgrupper eller ett visst kön, närmare bestämt unga kvinnor och flickor, som nu utgör en av de
snabbast växande marknaderna i EU och därför utsätts för det mest intensiva reklamtrycket att börja röka.

4.5
EESK instämmer därför helt i kommissionens förslag om att förbjuda nya s.k. cigaretter med godissmak, med smak
av tuggummi, piña colada, mojito etc., som särskilt riktar sig till unga och främst kvinnliga potentiella konsumenter.
"Slim"-paket riktar sig också särskilt till unga kvinnor, i ett försök att koppla kroppsform, vikt och glamour till en vana
som så småningom kommer att leda till att hälften av dem dör i förtid. Med tanke på att alla berörda parter nu känner till
och accepterar att nikotininducerad tobaksrökning medför långsiktiga och oundvikliga faror kan EESK inte förstå hur
ansvarstagande tillverkare kan ha utvecklat, för att inte tala om genomfört, dessa marknadsföringsstrategier.

4.6
EESK ber kommissionen om en klar definition och en tydlig rättslig ram för "produkter med reducerad risk" för
vilka man med ett otvetydigt vetenskapligt underlag kan visa på en minskad risk jämfört med konventionella cigaretter.
Uttrycket "reducerad risk" används för produkter som kan ersätta konventionella cigaretter och innebär en mycket lägre
hälsorisk, men inte för rökavvänjningsprodukter. Sådana produkter som innehåller tobak med lägre nikotinhalt eller, ännu
bättre, nikotin utan tobak ("elektroniska cigaretter") och som omfattas av direktivet bör definieras tydligt och regleras så
att konsumenterna kan informeras om de långsiktiga riskerna eller fördelarna med dem jämfört med konventionella
tobaksvaror.
(14) Carin Hakansta, Internationella arbetsorganisationen, arbetsdokument "Workplace smoking: A Review of National and Local Practical
and Regulatory Measures", mars 2004, s. 6, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/
publication/wcms_108424.pdf-.
15
( ) EUT C 115, 9.5.2008, s. 172.
16
( ) Arbetsdokument från kommissionens avdelningar "Impact Assessment accompanying the document Proposal for a Directive of the European
Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the
manufacture, presentation and sale of tobacco and related products": http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/com_2012_788_ia_en.pdf,
s. 116.
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4.7
Förslaget innehåller även åtgärder som syftar till att minska den olagliga handeln med tobak. I till exempel
artikel 14 i förslaget inför kommissionen ett övervaknings- och spårningssystem samt olika säkerhetsåtgärder för att
det i EU endast ska säljas produkter som uppfyller bestämmelserna i direktivet. Dessa åtgärder kommer att innebära en
ekonomisk och administrativ börda som små och medelstora företag (i motsats till de 4–5 stora multinationella företag
som dominerar världshandeln med tobaks- och nikotinrelaterade produkter) kan få svårt att bära, och kommer att
innebära en större administrativ börda för medlemsstaterna i samband med kontroller. Förhoppningsvis kommer systemet
att minska smugglingen och den olagliga handeln. EESK anser därför att bestämmelserna i artikel 14 i förslaget bör vara
identiska med bestämmelserna om uppföljning och spårbarhet i protokollet om olaglig handel med tobaksvaror, som
antogs i slutet av förra året under partskonferensen i WHO (17).
När det gäller cigarrer, cigariller och piptobak ger förslaget befogenhet att automatiskt upphäva vissa undantag i
4.8
texten om det sker en "betydande förändring av omständigheterna", det vill säga en ökning av försäljningsvolymen med
minst 10 % i minst 10 medlemsstater eller en ökning med 5 % bland rökare yngre än 25 år. Marknaden för dessa
produkter i 10 av de nuvarande 27 medlemsstaterna är dock mycket liten, och en förändring med 10 % kan enkelt
inträffa utan betydande konsekvenser för sysselsättningen eller skatteintäkterna.
EESK noterar att artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställer delegeringen av befo
4.9
genheter genom delegerade akter som uppfyller en rad villkor. Delegerade akter får endast användas när det gäller icke
väsentliga delar av en lagstiftningsakt.

Omröstning
För:
Emot:
Nedlagda röster:

89
162
17

Ny punkt 1.4
Lägg till en ny punkt:
"EESK framhåller betydelsen av en frisk befolkning och de fördelar som detta innebär på en rad områden och föreslår att
medlemsstaterna ska främja rökfria miljöer (smoke-free environments), där medborgarna kan få både moraliskt och medicinskt
stöd, och som särskilt riktar sig till ungdomar, skolor, företag, etc. Det är också nödvändigt att stödja utarbetande och
upprätthållande av olika stödmetoder och nätverk för samarbete, som är innovativa och pedagogiska."

Resultat av omröstningen:
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

Punkt 1.5
Ändra enligt följande:
"Det finns en risk för att skatteintäkterna kommer att minska kraftigt, inte bara på grund av ökningen av den olagliga handeln
utan också till följd av fallande försäljning och priser. I dag inbringar skatt på tobak nästan 100 miljarder euro i EU.
Tobaksskatten är det effektivaste och mest förmånliga instrumentet i syfte att minska tobakskonsumtionen, särskilt när det
gäller ungdomar och låginkomsttagare (18). Enligt en rad undersökningar är priset på tobaksprodukter den tredje vanligaste
orsaken som rökarna uppger som skäl till att sluta röka (19). Det bör även framhållas att de sparade pengarna, som tidigare
användes till inköp av tobaksprodukter, kan användas till inköp av andra varor, som även de är belagda med skatt."

Resultat av omröstningen
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

(17) http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5(1)-en.pdf.
(18) Stefan Callan, Smoke Free Partnership, Tabakas nodokļi un nelikumīga tirdzneicība, Making Tobacco Tax Trendy Toolkit, 2012, p. 5.,
http://www.smokefreepartnership.eu/sites/sfp.tttp.eu/files/LV%20-%20Tax%20Toolkit_4.pdf.
(19) Europeiska kommissionen, Attitudes of Europeans Towards Tobacco, http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/eurobaro_attitudes_
towards_tobacco_2012_en.pdf, s. 84.
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Punkt 1.8
Ändra enligt följande:
"Vid sidan av de omfattande befogenheter som Att kommissionen tilldelats får omfattande befogenheter för att senare vida
reutveckla väsentliga delar av direktivet med hjälp av delegerade akter är det nödvändigt att säkerställa att beslutsfattandet sker på
ett öppet sätt och i enlighet med kommer att inkräkta på medlemsstaternas intressen suveränitet och tveklöst strida mot
subsidiaritetsprincipen. EESK understryker att obligatoriska åtgärder måste vara förenliga med kan inte acceptera delegerade
akter som inte uttryckligen nämns i artikel 290 i EUF-fördraget. Dessutom har åtta nationella parlament (kontroll av
subsidiariteten) avgett 14 röster emot kommissionens förslag på grund av bristande överensstämmelse med subsidiaritetsprinci
pen (20)."

Resultat av omröstningen
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

Punkt 1.9
Ändra enligt följande:
"EESK stöder avsikten att minska riskerna och ber därför kommissionen om en klar definition och en tydlig rättslig ram för
"produkter med reducerad risk" som med ett otvetydigt vetenskapligt underlag kan visa på en minskad risk jämfört med
konventionella cigaretter. Det gäller framför allt produkter som innehåller tobak (och inte kemisk nikotin) och därmed omfattas
av direktivet."

Resultat av omröstningen
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

Punkt 3.1
Ändra enligt följande:

"[…]

Av dessa sex områden har tre en oerhört stor inverkan på sysselsättningen och skatteintäkterna i EU:s medlemsstater. När det
gäller märkning, förpackningar och ingredienser inför förslaget hälsovarningar som är överdrivet stora jämfört med de nuvarande
ännu synligare och begränsar tobaksvarornas format, smak och innehåll. Till exempel ska alla paket ha hälsovarningar i text och
bild som täcker 75 % av paketen. Sidorna ska dessutom ha nya informationstexter (50 % på vardera sidan), utöver skattemärken
som krävs i några medlemsstater, text om förbud mot försäljning till minderåriga och ett utrymme reserverat för nya åtgärder
som garanterar kontroll och spårbarhet av tobaksvarorna. Detta innebär i praktiken en kraftig minskning av utrymmet för att
presentera lagligt registrerade varumärken. Det kommer också att införas minimikrav för paketens höjd och bredd, vilket innebär
att flera paketformat kommer att försvinna. Det gäller formatet "casket", som är mycket populärt i vissa länder, däribland
Grekland. Även det mest populära förpackningsformatet i Portugal kommer att försvinna. Denna förändring av förpackningen,
som inte bygger på vetenskapliga bevis, kan också äventyra arbetstillfällen inom förpackningsindustrin, som är mycket viktig i
många europeiska länder, till exempel Tyskland, Polen, Frankrike, Storbritannien och Österrike. Det bör noteras att minimi
kraven för tobaksprodukternas höjd och bredd inte ingick i det offentliga samrådet och inte heller i konsekvensbedömningen.
Direktivförslaget förbjuder också försäljning av cigaretter med karakteristisk smak och inför en ny definition av cigariller som
strider mot den skattelagstiftning som trädde i kraft i EU för drygt ett år sedan (21). Paketens nya grafiska utformning samt
minimikraven för paketens höjd och bredd kommer att ge positiva resultat särskilt genom att inte fresta riskgrupperna barn och
ungdomar. Studier visar otvetydigt att förpackningen är ett marknadsföringsverktyg för att sälja varan. För närvarande är
tobaksvaruförpackningar ofta strategiskt utformade för att locka en specifik målgrupp. Till exempel visar studier att kvinnor i
Lettland när de väljer varor med en ljus förpackning tror att varorna har en lägre tjärhalt och därför är mindre skadliga för
(20) http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc53b70d21c013c010403f9152e.do.
(21) Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror, EUT L 176,
5.7.2011, s. 24–36.
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hälsan. För övrigt anser målgruppen barn att en färgglad förpackning innebär att varan inte alls är skadlig för hälsan (22).
Följaktligen kommer en enhetlig förpackning, om möjligt med ett förenklat utseende, inte att vilseleda konsumenterna beträffande
varans verkliga effekter. Tvärtom visar studier att en enkel förpackning förknippas med t.ex. leda, dålig lukt, motvilja och
ålderdomlighet (23)

Resultat av omröstningen
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

Punkt 3.2
Ändra enligt följande:
"Till följd av detta, och eftersom alla förpackningar får samma format och alla produkter samma smak, kommer priset att utgöra
den enda skillnaden mellan varumärkena, vilket kommer att leda till en förlust av värde i sektorns hela värdekedja. Med priset
som enda konkurrensfaktor kommer priserna att falla, även om medlemsstaterna kan ta ut en högre punktskatt och på så sätt
öka sina inkomster vilket leder dels till en minskning av inkomsterna för de som är verksamma inom sektorn och av medlems
staternas skatteintäkter, dels till förlorade arbetstillfällen inom sektorn."

Resultat av omröstningen
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

Punkt 3.3
Lägg till en ny punkt:
"Trots att tobaksvarornas förpackningar kommer att standardiseras genom att skillnaderna mellan kännetecknen för de olika
producenterna minskar, kommer det på förpackningen på en för detta avsedd plats att anges producent och produktnamn i
enhetlig storlek, färg och teckensort. Kriteriet produktkvalitet kommer därför att behålla sin betydelse, eftersom konsumenten
fortfarande får information om vem som har producerat den produkt som han eller hon köper."

Resultat av omröstningen
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

Punkt 3.3
Ändra enligt följande:
"Att priset blir den enda särskiljande faktorn innebär bland annat att tobak av hög kvalitet som odlas i EU inte längre kommer
att vara attraktiv för företag med fabriker i EU eftersom kvalitet inte längre kommer att vara ett kriterium vid inköp av
tobaksblad. I motsats till kommissionens påstående i sin konsekvensbedömning kommer det att innebära ett allvarligt hot mot de
arbetstillfällen som är beroende av denna gröda. I dag uppgår skörden av tobaksblad i EU till 250 000 ton per år. Italien är
den största producenten med 89 000 ton, följt av Bulgarien med 41 056 ton, Spanien med 38 400 ton och Grekland med
24 240 ton. Denna länk i kedjan sysselsätter 400 000 personer, med Bulgarien i topp med 110 000 personer som arbetar
inom tobaksodlingen, följt av Portugal med 75 100 och Italien med 59 300 (24)."

Resultat av omröstningen
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

(22) http://www.cancercampaigns.org.uk/ourcampaigns/theanswerisplain/moreinformation/
(23) The Packaging of Tobacco Products, March 2012, The Centre for Tobacco Control Research Core funded by Cancer Research UK,
http://www.cancerresearchuk.org/prod_consump/groups/cr_common/@nre/@new/@pre/documents/generalcontent/cr_086687.p df, s. 40.
(24) Se fotnot 11.
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Punkt 3.7
Ändra enligt följande:
"Direktivförslaget innehåller också 16 delegerade akter som ger kommissionen befogenhet att reglera och fatta beslut om
väsentliga enskilda delar av direktivet, något som uttryckligen är förbjudet enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (25). Därmed står rådet, Europaparlamentet och de nationella parlamenten nästan utan handlingsutrymme vid
regleringen av grundläggande inslag i direktivet."

Resultat av omröstningen
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

Punkt 4.1.1
Lägg till en ny punkt 4.1.1:
"I de länder som har drabbats av de senaste årens ekonomiska kris, t.ex. Lettland, är de hälsomässiga och ekonomiska kostnader
som tobakskonsumtionen orsakar förvånansvärt höga: 25 % av dödfallen bland män och 4 % av dödsfallen bland kvinnor har
samband med tobakskonsumtion, medan 12 % av sjukdomarna i landet är kopplade till konsekvenserna av tobakskonsumtion.
De ungefärliga kostnaderna för behandlingen av dem har nått 29 miljoner euro, dvs. 3,27 % av den totala hälso- och
sjukvårdsbudgeten. Produktionsbortfallet i samband med frånvaro på grund av rökningsrelaterade hälsoproblem uppgår till
29,5 %, vilket, fortfarande i Lettland, motsvarar en förlust på 12 miljoner euro. Även förtida dödsfall på grund av rökning
orsakar höga kostnader, som uppgår till ca 2,5 miljarder euro, eller 9,38 % av BNP (26)."

Resultat av omröstningen
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

Punkt 4.2
Ändra enligt följande:
1.1
"Denna oproportionerliga ökning av Dessa hälsovarningarnas storlek kommer dessutom att föra med sig få följande
effekter:
— En unilateral expropriering Bevarande av producenternas legitima immateriella och industriella rättigheter eftersom de inte
kan använda sina registrerade varumärken. Enligt EU-domstolen (27) kan dessa rättigheter begränsas eftersom de inte är
absoluta har producenterna rätt att använda sina registrerade varumärken och fortsätta att individuellt utforma sina
produkter.
— En ny begränsning av konkurrensen i en sektor där det redan finns mycket få åtskiljande faktorer.
— En kränkning av grundläggande handelsrättigheter som ingår i all laglig kommersiell verksamhet Ett erkännande av att
folkhälsan och de fördelar som är förknippade med denna har ett grundläggande värde som har företräde framför tobaks
handeln.
— En broms mot att införa införandet på marknaden av nya produkter på marknaden som är särskilt skadliga för folkhälsan
och därmed också för den ekonomiska tillväxten.
— Upphörande av forskning och en möjlig förbättring av kvaliteten på de produkter som finns till försäljning. Man begränsar
på ett egenmäktigt sätt marknadstillträdet för nya produkter av den nya generationen utan att göra det möjligt att fastställa
en klar lagstiftningsram för att analysera minskningen av de risker som dessa produkter kan innebära för befolkningen. Det
innebär också att man bromsar skapandet av rikedom och arbetstillfällen i anslutning till innovation och forskning som rör
dessa produkter. Dessutom bör dessa nya produkter, som sannolikt utgör en mindre risk, inte omfattas av samma
restriktioner som de konventionella produkterna."
(25) EUT C 115, 9.5.2008, s. 172.
(26) http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/tobacco_liability_final_en.pdf
(27) EU-domstolens dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89.
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Resultat av omröstningen
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

Punkt 4.3
Ändra enligt följande:
"Detsamma gäller bBegränsningarnaen av ingredienser för att ta bort karakteristiska smaker och aromer (artikel 6), och av
paketens visuella utformning är särskilt viktiga. Ett av de objektiva kriterierna – att minska tobakens attraktionskraft – är särskilt
relevant för vissa åldersgrupper eller ett visst kön. som inte är baserad på vetenskapliga bevis som till exempel en minskning av
ingrediensernas toxicitet eller beroendeframkallande effekt utan på ett så subjektivt kriterium som en minskning av tobakens
attraktionskraft och på subjektiva stereotyper när det gäller vilken typ av tobak som individerna röker beroende på åldersgrupp
eller kön. Samma subjektivitet visar sig i samband med det ensidiga och ogrundade förbudet av vissa format, till exempel så
kallade slimcigaretter vilket inte togs upp i det offentliga samrådet och inte nämns i konsekvensbedömningen–, korta cigaretter
och hela kategorin mentolcigaretter, en minimivikt på rulltobaksförpackningar, standardisering av formatet på tobaksburkar och
till och med uppfinningen av en ny kategori "cigariller" som strider mot direktiv 2011/64/EU (28), som varit i kraft sedan den
1 januari 2011. Ett förbud mot slim- och mentolcigaretter, som är mycket populära i flera EU-länder, skulle innebära att
konsumenterna inte har tillgång till sådana cigaretter och tvingas vända sig till smuggelmarknaden för att komma över dem. Det
handlar dessutom om tobaksprodukter som huvudsakligen konsumeras av vuxna rökare, och i detta konkreta fall är därför
argumentet att avsikten är att förhindra minderåriga från att röka inte giltigt. I till exempel det konkreta fallet mentol bör man
ha klart för sig att denna typ av tobak främst konsumeras av vuxna och att länder med mycket omfattande lagstiftning mot
rökning och mycket precisa bestämmelser om förbud mot specifika ingredienser, som USA och Kanada, inte har förbjudit
mentoltobak. EESK föreslår därför att förbudet mot mentol stryks i direktivförslaget."

Resultat av omröstningen
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

Punkt 4.3.1
Ändra enligt följande:
"Vi är helt överens med kommissionens förslag att man bör förbjuda nya produkter på marknaden med smak av tuggummi, piña
colada, mojito etc., så kallade "candy-flavored cigarettes" som i första hand kan rikta sig till unga."
[Påverkar ej den svenska översättningen.]

Resultat av omröstningen
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

Punkt 4.3.2
Ändra enligt följande:
"En överdriven bBegränsningen av ingredienser skulle leda till en standardisering av smaken, vilket för befintliga och potentiella
konsumenter av tobaksvaror skulle innebära ytterligare ett incitament att skaffa information om den produkt de konsumerar eller
att undvika att använda dessa produkter. Detta skulle förbättra deras hälsa, deras produktivitet och alla andra faktorer som på
ett avgörande sätt påverkar livskvaliteten. göra det omöjligt för konkurrenter att skilja sig åt och begränsa investeringar och
möjligheten att lansera nya produkter, vilket kommer att missgynna konsumenterna som kommer att berövas sina valmöjlig
heter."

Resultat av omröstningen
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

(28) Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror, EUT L 176,
5.7.2011, s. 24–36.
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Punkt 4.5
Ändra enligt följande:
4.5
"Kommissionens förslag till direktiv innehåller även åtgärder som syftar till att minska den olagliga handeln med tobak. I
till exempel artikel 14 i förslaget inför kommissionen ett spårningssystem samt olika säkerhetsåtgärder för att det i EU endast
ska säljas produkter som uppfyller bestämmelserna i direktivet. Dessa åtgärder kommer att innebära en oproportionerlig ekono
misk och administrativ börda som många små och medelstora företag inte kan bära, och det kommer– snarare än att minska
den olagliga handeln att innebära en större administrativ börda för medlemsstaterna i samband med kontroller. Systemet
kommer inte heller att hejda smugglingen och den olagliga handeln, som tvärtom kommer att gynnas av de övriga åtgärderna
i direktivförslaget. I detta sammanhang EESK anser att bestämmelserna i direktivförslagets artikel 14 bör vara identiska med
bestämmelserna om uppföljning och spårbarhet i protokollet om olaglig handel med tobaksvaror, som antogs 2012 under
partskonferensen i WHO (29)."
Resultat av omröstningen
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

Punkt 4.6
Ändra enligt följande:
"Slutligen kommer direktivet att göra det möjligt för kommissionen att via en rad delegerade akter reglera och ändra väsentliga
delar som till exempel halter av tillsatser, ordalydelsen i hälsovarningar och deras placering och storlek. Därmed lämnas
medlemsstaterna nästan helt utan handlingsutrymme vid regleringen av direktivet. I EU utgör det en extrem grad av interven
tionism som sällan har använts i EU och som kränker subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, något som de nationella
parlamenten i åtta medlemsstater redan påpekat (30) (Italien, Tjeckien, Grekland, Bulgarien, Danmark, Portugal, Rumänien och
Sverige). I Italien har parlamentet inte bara påpekat att förslaget kränker dessa principer utan också betonat att några av de typer
av cigaretter som ska förbjudas, däribland slimcigaretter och cigaretter med låg tjärhalt, skulle kunna vara värdefulla i en politik
som syftar till att minska rökningen eller att sluta helt (31)."
Resultat av omröstningen
För:
Emot:
Nedlagda röster:

69
157
29

(29) http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5(1)-en.pdf.
(30) http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/dossier.do?code=COD&year=2012&number=0366&appLng=EN.
(31) Yttrande av italienska parlamentets utskott för sociala frågor om kommissionens dokument COM(2012) 788 final.

C 327/81

C 327/82

SV

Europeiska unionens officiella tidning

12.11.2013

Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”En starkare europeisk industri för
tillväxt och ekonomisk återhämtning – Uppdatering av meddelandet om industripolitiken”
COM(2012) 582 final
(2013/C 327/14)
Föredragande: Joost VAN IERSEL
Medföredragande: Enrico GIBELLIERI
Den 10 oktober 2012 beslutade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att i enlighet med
artikel 29.2 i arbetsordningen utarbeta ett yttrande på eget initiativ om
"En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning – Uppdatering av meddelandet om industri
politiken"
(COM(2012) 582 final).
Rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI), som svarat för kommitténs beredning av ärendet,
antog sitt yttrande den 18 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 11 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 132 röster för, 1 röst emot och 3 nedlagda röster.

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén välkom
nar varmt den starka fokuseringen på EU:s industri – tillverk
ning och tjänster – som kommissionen ger uttryck för i sin
uppdatering av meddelandet om industripolitiken från oktober
2012, inklusive bilagorna som innehåller tydliga analyser av
industripolitiken och de brister som finns i medlemsstaterna.
Det här överensstämmer på många punkter med åsikter som
EESK tidigare framfört (1). Genomförandet kommer att utgöra
det verkliga beviset.

1.2
Industripolitiken, ett av de sju flaggskeppsinitiativen i
Europa 2020-strategin, bör vara ett centralt element i EU:s till
växtinitiativ, som det talas så mycket om samtidigt som det görs
så lite. Rätt synsätt behövs, liksom enhetliga strategier. Den
politiska effekten är självklar. EESK uppmanar kommissionen,
rådet och Europaparlamentet att intensifiera (sammanhängande!)
initiativ och övergripande politik som utgör ett svar på den
stora utmaning som det innebär att främja industripolitiken i
hela Europa.

1.3
Rådet borde ta ledningen i arbetet med att fastställa en
dagordning för industripolitiken. Kommissionen bör engageras
fullt ut. Det krävs en målinriktad och gemensam fokusering i de
olika rådskonstellationerna (konkurrenskraft, forskning, miljö
och socialpolitik), kommissionen och Europaparlamentet för
att kartlägga och främja de bästa strategierna i EU.

1.4
För att industripolitiken ska bli en effektiv strategi i Eu
ropa måste man ge riklig information om beslut inom ramen
(1) Se bland annat EUT C 218, 23.07.2011, s. 38, EESK:s reaktion på
kommissionens tidigare meddelande om industripolitiken från 2010.

för industripolitiken som gäller åtgärder, färdplaner och tids
gränser. Det är för närvarande inte är fallet.

1.5
Vidare behöver EU optimal överensstämmelse mellan de
27 medlemsstaternas och EU:s industripolitik, vilket enligt
många analyser saknas i dag. Mångfald är en tillgång medan
uppsplittring är skadligt. Geopolitiska obalanser bör åtgärdas.

1.6
Förbättrade ramvillkor innebär framför allt fullbordandet
av EU:s inre marknad inom en social marknadsekonomi, vilket
säkerställs genom adekvata bedömningar och bestämmelser
samt ett konsekvent genomförande i hela EU. Offentliga inve
steringar i gränsöverskridande förbindelser som vägar, vattenvä
gar, hamnar, flygplatser och järnvägar måste stödja den inre
marknaden.

1.7
I en situation med över 26 miljoner arbetslösa, låg till
växt och budgetnedskärningar behöver industri och innovation
stimulerande framtidsutsikter och förutsättningar. Rätt balans
måste säkerställas mellan budgetkonsolidering (åtstramnings
åtgärder), de nationella reformprogrammen och industripoliti
ken för att skapa investeringar och arbetstillfällen och däri
genom öka förtroendet.

1.8
Alla initiativ från EU:s sida bör bidra till att stärka EU:s
ställning på global nivå som konkurrent och partner. Det myc
ket ambitiösa målet att tillverkningsindustrins andel av BNP ska
uppgå till 20 % senast 2020 kräver omfattande investeringar
och avsevärda politiska anpassningar. Dessutom finns det ett
stort behov av att förbättra produktiviteten.
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1.9
Smarta villkor för industrin handlar om mycket mer än
tekniska bestämmelser och justeringar. Det handlar om hela den
industriella miljön, framför allt en enhetlig och förutsägbar lång
siktig klimat- och energipolitik som stöder en konkurrenskraftig
industriell bas. Villkoren bör främja industrins prestationsför
måga och nya framväxande industrier.

1.10
EU-politiken bör vara skräddarsydd och sektorsspecifik
samt bygga på "nedifrån och upp"-bedömningar som bäst kan
beakta teknisk-ekonomiska möjligheter och utmaningar. Dessa
principer bör även tillämpas vid genomförandet av målsättning
arna för flaggskeppsinitiativet för resurseffektivitet, som syftar
dels till att öka effektiviteten när råmaterial används, dels till att
främja innovationen och de europeiska företagens återhämt
ningsförmåga.

1.11
Industripolitiken har en stark social dimension som
påverkar alla samhällsskikt: regioner och kommuner, alla före
tag, arbetskraften i snabbt föränderliga arbetsplatsmiljöer (digi
talisering, robotisering, tjänsterelaterad tillverkning, IKT), utbild
ningssektorn och universitet, konsumenter och medborgare. In
dustripolitiken omfattar både omstrukturering och föregripande
åtgärder, och den bör tillhandahålla aktuell utbildning och infor
mation samt främja teknik, innovation, kreativitet och entrepre
nörskap. Man bör också på ett förutseende och lämpligt sätt
reagera på den demografiska utvecklingen.

1.12
Ambitiösa regioner främjar industrins prestationsför
måga. EU och medlemsstaterna bör uppmuntra deras självstän
diga metoder, inklusive specialisering och motsvarande forsk
ning, kvalifikationer och kluster. Här finns mycket att vinna.

1.13
Initiativ och projekt samt framgångsrika nationella och
regionala exempel som ökar allmänhetens och de socioekono
miska aktörernas förtroende måste lyftas fram. Partnerskapsavtal
mellan EU och medlemsstaterna och nätverkssamarbete mellan
medlemsstater och regioner måste intensifieras. Den årliga eu
ropeiska planeringsterminen erbjuder många möjligheter till
fortlöpande övervakning.

1.14
EU:s industripolitik bör vara en process där man på EUnivå och nationell nivå delar visioner och befogenheter samt
gemensamma insatser, och där företagscirklar och fackför
eningar är fullvärdiga partner. Andra intressenter som utbild
ningssektorn, universitet (forskning), icke-statliga organisationer,
konsumenter och andra aktörer bör också engageras, när så är
lämpligt.

1.15
Trots stora skillnader mellan medlemsstaternas ekono
miska resultat bör alla medlemsstater kunna dra nytta av bästa
praxis och stödjande synsätt och strategier.

1.16
EESK lämnar regelbundet förslag om olika sektorer och
industripolitiken, se bilagan. Det här yttrandet handlar först och
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främst om överensstämmelsen mellan viktiga frågor, samt om
effektiv styrning med hjälp av samordning och finjustering.
2. Bakgrund
– A. På global nivå
2.1
Enligt kommissionens analys ser arbetskraftskostnadernas
andel av de totala produktionskostnaderna ut att minska (2).
Produktiviteten är en viktig faktor. Delar av produktionen åter
vänder till EU, men samtidigt ökar konkurrensen på andra om
råden, bl.a. till följd av förbättrad ekonomisk infrastruktur i
Briks-länderna, eurons ökade värde och energipriserna, vilket
stimulerar investeringar utomlands.
2.2
Dessutom utvecklas EU långsammare än Förenta staterna
och Japan när det gäller innovationsresultat och teknisk specia
lisering. Europa är starkare representerat än Förenta staterna
inom industrier med medelhög eller medellåg tekniknivå, men
den traditionella klyftan mellan de två kontinenterna i det hög
teknologiska segmentet har vidgats betydligt under de senaste
åren.
2.3
Vita huset och kongressen visar ett starkt engagemang
för att blåsa nytt liv i tillverkningsindustrin, vilket den nationella
strategin för konkurrenskraft 2014–2018 (3) vittnar om. En cen
tral fråga är tillverkningsindustrins roll och värde för Förenta
staternas ekonomi, säkerhet och globala ledarskap.
2.4
Offentlig–privata partnerskap förstärker den teknologiska
och innovativa infrastrukturen. Försvars-, energi- och handels
ministerierna samt den nationella vetenskapliga stiftelsen NSF
(National Science Foundation) och Nasa är direkt involverade,
vilket ger drivkraft åt ett stort antal nationella forskningsinstitut
och universitet.
2.5
Detta är en anmärkningsvärd utveckling i ett land som
fram till helt nyligen ivrade för en postindustriell ekonomi.
Kinas och andra länders ökade konkurrenskraft fungerar som
en väckarklocka. Världen förändras. Man räknar med att Kina
kommer att ta över som den främsta ekonomiska stormakten i
världen före 2030, medan Förenta staterna kommer att behålla
sitt globala ledarskap. Japan och Europa kommer att hamna
långt efter (4).
2.6
Nya försöksborrningar efter olja och framför allt skiffer
gas förväntas leda till att Förenta staterna blir energioberoende.
Denna utvinning betraktas som en energirevolution som ger
upphov till en industriell renässans i Förenta staterna och till
geopolitiska förskjutningar. Miljö- och hälsofrågor måste fort
farande lösas (5).
(2) Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, SWD(2012) 297
final, s. 10.
(3) Den amerikanska lagen om en konkurrenskraftig tillverkning från
2012.
(4) Global Trends: Alternative Worlds, National Security Council,
Washington, december 2012.
(5) US EPA, Study of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing on
Drinking Water Resources: Progress Report, December 2012
(http://www2.epa.gov/hfstudy).
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2.7
Uppgången i Kina, Brasilien och Indien fortsätter. Ryss
land är också på väg. Andra asiatiska och sydamerikanska län
der följer snabbt efter i deras kölvatten. Tillväxtsiffrorna i till
växtländerna, framför allt i Asien, har i åratal legat långt över
genomsnittet. Nyetablerade utbildningssystem producerar ett
mycket stort antal välutbildade och kvalificerade tekniker och
ingenjörer. Parallellt med detta inrättas enorma forskningsinsti
tut. Kvaliteten på varor och innovativa processer förbättras över
hela linjen. Transportresurserna och tjänsteinfrastrukturen kom
mer snabbt ifatt.

2.8
I Kina växer ett blandat system med statskapitalism och
fria marknadsmekanismer fram (6). Systemet har starka kopp
lingar till den rådande nationella kulturen och till (politiska)
traditioner. Välståndsskapandet går inte hand i hand med de
mokrati eller mänskliga rättigheter och arbetstagarnas rättighe
ter. Miljö- och hälsoförhållandena fortsätter att vara under
utvecklade även om kvaliteten på produktionen förbättras. Bak
slag är långt ifrån osannolika. Statens kapitalistiska ingripanden
kommer dock sannolikt att fortsätta att styra vissa produktions
typer som är viktiga för de nationella ambitionerna. Statsägda
förmögenhetsfonders investeringar kan utvecklas i en liknande
riktning, såväl externt som internt.

2.9
Ett antal länder drar vanligen nytta av att ha en mer
rationaliserad styrningsstruktur än EU, eftersom de har ett hu
vudsakligt beslutscentrum, en gemensam strategi och överens
komna mål i den offentliga sektorn.

2.10
Delar av Afrika utvecklas också snabbt. Kina investerar
starkt utan att ta hänsyn till de sociala följderna.

2.11
Världssituationen och de geopolitiska förhållandena för
ändras oavbrutet. Tillräcklig information är av yttersta vikt för
att skapa betydligt större medvetenhet hos den allmänna och
den politiska opinionen. EESK rekommenderar att en årlig re
sultattavla för EU inrättas med ett antal socioekonomiska, tek
niska och sysselsättningsrelaterade utvecklingstendenser i rele
vanta delar av världen.
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2.14
Det råder stor variation mellan medlemsstaternas strä
van att förbättra villkoren, och vissa är naturligtvis mer fram
gångsrika än andra. Sysselsättningen i sektorn minskar stadigt.
Sedan den nuvarande krisen började 2008 har över fyra miljo
ner arbetstillfällen försvunnit inom tillverkningsindustrin.

2.15
Medlemsstaterna verkar inte diskutera politiska åtgärder
och instrument eller bästa praxis sinsemellan. Nationella kon
cept för industri- och innovationspolitik drivs främst av natio
nella traditioner och förfaranden, och fastställs genom nationella
ramar och relationerna mellan den offentliga och den privata
sektorn, bland annat näringslivet, forskningsinstitut och univer
sitet, fackföreningar och andra aktörer.

2.16
Många politiska åtgärder och motsvarande finansiella
arrangemang har följaktligen i första hand en nationell in
riktning, vilket inte främjar den inre marknaden eller övergri
pande gränsöverskridande projekt.

2.17
Förutom några mycket lyckade resultat i vissa länder
hämmar en icke önskvärd fragmentering av den inre mark
naden, vilket kommissionen helt riktigt påpekar, potentiella till
växtfaktorer.

2.18
Kreativ mångfald är en stor tillgång i EU, men kommer
endast att gynna alla EU-medborgare om alla arbetar mot ge
mensamma mål. Optimal balans bör uppnås mellan kreativ
mångfald bland medlemsstaterna och en transparent och över
tygande konvergens.

2.19
Som det amerikanska exemplet visar kommer en sådan
konvergens att vara särskilt givande för kontinentala nätverk av
små och medelstora företag med tillväxtpotential.

– B. På europeisk nivå
2.12
Kommissionens ingående analyser av tendenserna på
EU-nivå och i medlemsstaterna visar på ett ökat medvetande
om behovet av en tillverkningsindustri.

2.13
Situationen skiljer sig stort mellan länderna, från Tysk
land där nästan 30 % av EU:s tillverkningsindustri finns, till
länder, både större och mindre, med betydligt lägre till mycket
små procentandelar. I vissa medlemsstater har industriinveste
ringarna minskat betydligt under de senaste tjugo åren. I vissa
länder hänger detta samman med storskaliga omstruktureringar,
medan det i andra länder beror på att man i viss mån har
försummat sin industri (7).
(6) Se State Capitalism, The Economist, specialrapport, januari 2011.
(7) Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Industrial Perfor
mance Scoreboard and Report on Member States' Competitiveness, Perfor
mance and Policies, SWD(2012) 298 final, delarna 1, 2, 3 och 4.

3. Europa 2020: gemensamma visioner, befogenheter och
insatser
3.1
Den inre marknaden behöver förnyad drivkraft. Även om
den dolda protektionismen har ökat och åternationalisering och
fragmentering fortfarande hotar i bakgrunden, lyckas EU hålla
den inre marknaden intakt och se till att principen om öppna
marknader inte urholkas, även om genomförandet förblir en
svag punkt.

3.2
Europa 2020-strategin, som innebär delade befogenheter
mellan EU och medlemsstaterna, bör visa vägen i det här sam
manhanget. Genom att respektera nationella synsätt och meto
der tillhandahåller Europa 2020-strategin lämpliga instrument
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för att dra nytta av fördelarna på EU-nivå. De möjliga fördelarna
med en sådan målinriktad styrning har systematiskt undervär
derats.

3.3
Det finns även ett brådskande behov av synliga resultat
när det gäller att anpassa framgångsrika innovativa processer
och de arbetstillfällen som skapas till de ändrade mönstren
för tillverkning, saluföring och tjänster.

3.4
Det behövs ett genomtänkt föregripande av omstrukture
ringar. Det gör att anpassningen uppfattas mer positivt, och det
gynnar även uppgradering/omskolning av arbetskraften och bi
drar till att begränsa otrygga arbeten (8).

3.5
Kommissionens meddelande från 2010 har redan gett
upphov till ett antal initiativ, såsom Horisont 2020, konkur
renskraftsanalyser, industriell innovation, resurseffektivitet, kom
petens och utbildning, tillgång till finansiering, samspel och
otydligare gränser mellan industri- och tjänstesektorerna samt
en ökad medvetenhet om komplikationer rörande internatio
nella investeringar och tekniköverföring.

3.6
Det är förvånande att öppna inbördes utvärderingar mel
lan medlemsstaterna fram till helt nyligen var sällsynta. Kom
missionens övervakande roll bör utvidgas.

3.7
Sådana inbördes utvärderingar skulle lyfta fram föråld
rade strukturer i industrin och beslutsprocessen. De skulle bidra
till att påskynda moderniseringen genom framgångsrika meto
der och fungera som indikatorer på EU:s konvergens "ända upp
till toppen" inom både den offentliga och den privata sektorn.

3.8
Kommissionens arbetsdokument innehåller landsspecifika
rekommendationer som är relaterade till industriell utveck
ling (9). Dessa landsspecifika rekommendationer måste beaktas
bättre i de nationella reformprogram som medlemsstaterna och
kommissionen diskuterar inom ramen för den årliga europeiska
planeringsterminen.

3.9
Det skulle dock vara ett allvarligt misstag att lägga över
hela ansvaret på kommissionen. Det här är också en huvud
saklig uppgift för de behöriga ministerier i medlemsstaterna
som ansvarar för politik som inte omfattas av lagstiftning och
åtgärder på EU-nivå. Dessa ministerier måste också garantera ett
korrekt genomförande av EU-lagstiftningen.

3.10
Finanspolitiken inom euroområdet innebär nära sam
ordning mellan EU-institutionerna och de nationella myndighe
terna. Det finns inget som hindrar en jämförbar samordning när
det gäller att stärka ramvillkoren för industrin, innovationer och
sysselsättningsskapandet, inspirerad av en gemensam vision.
(8) Se även Cercas-betänkandet från Europaparlamentet.
(9) Se fotnot 7. Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, de
larna 1–4.
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3.11
Kommissionens arbetsdokument kan också hjälpa med
lemsstaterna att genomföra bilaterala eller trilaterala gransk
ningar av industrirelaterade områden, till exempel kompetens
och utbildning, teknik och innovation, administrativa bördor,
skattepolitik och statligt stöd. Varje land kan lätt dra slutsatser
om vilken politik som passar de nationella förhållandena bäst i
ett gemensamt europeiskt perspektiv. En seriös utvärdering av
de vidtagna åtgärderna bör i alla händelser ingå i de nationella
programmen.

3.12
Eftersom dessa tendenser måste stödjas av hela samhäl
let är det mycket viktigt att näringslivsorganisationer och fack
föreningar deltar som fullvärdiga partner i processen. Detsamma
gäller andra intressenter såsom utbildningssektorn, icke-statliga
organisationer, konsumenter och andra aktörer när så är lämp
ligt. Gemensamt överenskomna tillvägagångssätt lönar sig. So
cial dialog på nationell och regional nivå samt på bransch- och
företagsnivå utgör ett värdefullt bidrag.

4. Frågor som bör lösas
4.1
EESK håller med kommissionen om att komplementari
tet mellan nationella insatser och EU-insatser i industripolitiken
är en grundläggande förutsättning för en framgångsrik eu
ropeisk industripolitik. Detta kommer att öka effekten av åtgär
der på EU-nivå och nationell nivå och skapa många möjligheter
för att gå från ord till handling.

4.1.1
Ett helhetskoncept innebär en helhetssyn och en över
gripande politik. Nedan anges ett antal relaterade frågor som
kommittén anser vara avgörande för den europeiska industrins
framtid.

4.2 Industriell innovation
4.2.1
Industriell innovation kräver en stark europeisk tek
nisk bas som stöds av gränsöverskridande samordning och sam
arbete mellan forskningsinstitut och universitet, tillämpad teknik
och företag.

4.2.2
Viktig möjliggörande teknik och annan övergripande
teknik är avgörande för FoU-program på europeisk och natio
nell nivå. Många aktiviteter i efterföljande led i förädlingskedjan
samt offentlig politik för infrastruktur och hållbarhet drar nytta
av detta. EU-ramen för offentlig-privat samarbete och samråd,
särskilt via EU:s teknikplattformar, är mycket viktig. Offentlig
upphandling bör också skapa incitament för avancerad innova
tion.

4.2.3
Teknik är framtidens slagfält. Genom att främja inter
nationella (flaggskepps)projekt bör kommissionen och forsk
ningsrådet gå före och visa vägen i insatserna för att stärka
den inre marknaden för teknik samt gränsöverskridande projekt.
Framgångsrika FoU-projekt och europeiska patent bör stödja
innovativa investeringar och arbetstillfällen av hög kvalitet.

C 327/86

SV

Europeiska unionens officiella tidning

4.2.4
EESK betonar att EU-medel är av mycket stor betydelse
för FoU och gränsöverskridande projekt. Horisont 2020 bör
kunna mäta sig med snabbt expanderande insatser i andra län
der. Även om EU fortfarande har en stark ställning håller dess
av tradition ledande ställning på att försvagas. Att skära ned
budgeten för Horisont 2020 är kontraproduktivt.
4.2.5
Den avgörande roll som den högre utbildningen och
den därtill knutna forskningen kring innovation spelar borde
vara självklar. Programmen och förvaltningen bör vid behov
anpassas.
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deras resultat i medlemsstaterna. Dessa kommer att ge använd
bara indikatorer för förbättring där så krävs, vilket redan sker
inom många andra områden.
4.3.6
Den kompetensnivå som behövs i näringslivet och
samhället stiger stadigt. Teknisk utbildning och tjänster inom
tillverkningsindustrin är prioriteringar, från kvalifikationer på
lägre nivå till högre utbildning. Tekniska gymnasier och yrkes
utbildningssystem spelar en viktig roll.

4.2.6
Årlig information om offentliga och privata investe
ringar i viktig teknik är önskvärd.

4.3.7
Inom den högre utbildningen bör man ta itu med den
strukturella bristen på vetenskapsmän, ingenjörer och matemati
ker – studerande och forskare – och man bör åtgärda den
bristande överensstämmelsen mellan tillgång och efterfrågan
på arbetsmarknaden.

4.2.7
Innovation påverkar många fler områden. Det handlar
om att skapa ny dynamik i företagen och ute på arbetsplatserna:
en ändring av befintliga produktionsmetoder, behovet av att
omstrukturera föråldrade verksamheter, utveckling av värdeked
jor och nya "sektorer" och allt otydligare gränser mellan indu
stri- och tjänstesektorerna. Innovation handlar om modernise
ring och kreativitet i samhället, och det bör vara också vara
budskapet.

4.3.8
Alla arbetstagare bör ha rätt till yrkesutbildning. Detta
är särskilt nödvändigt för arbetstagare och hantverkare med
specialkunskaper i små och medelstora företag och hantverks
företag.

4.2.8
Kommissionen understryker behovet av teknik och in
novation som en övergripande prioritet för sina avdelningar.
Det skulle vara välkommet om även de nationella förvaltning
arna tog till sig denna metod.
4.3 Kunskaper och kvalifikationer
4.3.1
Teknik, innovation, omarbetade produktionsprocesser,
integrering av industri- och tjänstesektorerna, nya samhälls
behov och spjutspetsar innebär att lämpliga kunskaper och
kvalifikationer är en central aspekt i alla bemärkelser.

4.3.9
Skapandet av en hållbar industriell sysselsättning som
grundas på moderna arbetsvillkor och hälso- och säkerhetsför
hållanden är en del av ett riktigt synsätt när det gäller moder
niseringen av industrin. Ökad konkurrenskraft bör gå hand i
hand med skäliga arbetsvillkor och rättigheter för arbetstagarna.
4.3.10
Särskild hänsyn måste tas till de effekter som befolk
ningens åldrande i EU har på tillgången till arbetskraft inom
industrin. Arbetsvillkoren för äldre arbetstagare måste därför
anpassas, liksom strukturen och kapaciteten när det gäller yrkes
utbildning och livslångt lärande.
4.4 Tillgång till finansiering

4.3.2
Moderna utbildningssystem på alla nivåer är av avgö
rande betydelse. Det fästs allt större uppmärksamhet vid utbild
ning, skolgång och yrkesinriktad utbildning på EU-nivå, och
detsamma gäller på den nationella och regionala nivån. Utbild
ning är ett grundläggande krav och måste vara tillgänglig för
alla.
4.3.3
Alla tillväxtinitiativ som vidtas på EU-nivå kräver kon
tinuerlig betoning av alla utbildningsaspekter. Med tanke på de
stora skillnaderna mellan medlemsstaterna är utbyte av god
praxis nödvändigt för att man ska kunna åtgärda i synnerhet
ungdomsarbetslösheten.
4.3.4
De berörda aktörerna spelar en central roll. Den sociala
dialogen bör på varje nivå – inom företagen (inklusive företags
nämnder) och på lokal, regional, nationell och europeisk nivå
–handla om utbildning, praktikutbildning/kombinerad utbild
ning inom industrin och avancerad (livslång) utbildning, med
målsättningen att förbättra kompetensen och öka anställnings
barheten för att tillgodose arbetsmarknadens behov. Gränsöver
skridande erkännande av kompetens och kvalifikationer bör
vara regel för att främja internationell rörlighet.
4.3.5
I linje med OECD bör kommissionen få i uppdrag att
genomföra inbördes granskningar av utbildningssystemen och

4.4.1
Tillgången till finansiering är fortfarande en svag
punkt. Industrisektorn har drabbats hårt av bankkrisen, och
bankerna är fortfarande ovilliga att bevilja krediter. Krisen har
dessutom utlöst åternationaliseringar av verksamheter. Den tra
ditionella riskaversionen förstärks av strängare internationella
bestämmelser om eget kapital, och förmodligen även av EU:s
finanspolitik. Lyckligtvis kommer tillämpningen av Basel III-reg
lerna, som hämmar utlåning, att mildras gradvis.
4.4.2
Små och medelstora företag behöver lämpligare finan
sieringsalternativ och nya finansieringskällor, exempelvis försäk
ringsbolag och pensionsfonder. Ett huvudmål är att sprida eller
minska riskerna, bland annat genom garantiordningar eller stat
liga medel. Så kallad crowd funding (gräsrotsfinansiering) kan
skapa attraktiva möjligheter.
4.4.3
Samtidigt bör privat finansiering och finansiering med
hjälp av andra finansieringsmekanismer än banker öka. Privata
initiativ i medlemsstaterna bör lyftas fram. Skillnaden jämfört
med Förenta staterna är belysande: två tredjedelar av de ame
rikanska investeringarna finansieras utanför finanssektorn, jäm
fört med endast en tredjedel i Europa. Tendensen mot ökad
privat finansiering och riskkapitalfonder bör uppmuntras i lags
tiftningen på EU-nivå och nationell nivå, särskilt för att stödja
innovation.
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4.4.4
Subsidiaritetsprincipen ger upphov till stora skillnader i
skattepolitiken samt i bidrags- och lånesystemen i EU. EESK
framhåller att kommissionen bör göra en bedömning och en
sakkunniggranskning av de nationella instrumenten, i syfte att
skapa effektiv konvergens mellan olika instrument.
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också nya affärsmöjligheter och skapar utrymme för innovatio
ner, såsom mervärdesmat och anpassning av bostäder och trans
porter samt ny teknik inom vård och långvård.

4.4.5
Europeiska investeringsbanken (EIB) och kommissionen
arbetar med nästa generation av EU-omfattande instrument med
starkare verkan och hävstångseffekt än bidrag. EU-fondernas
riskkapacitet kombinerat med EIB:s finansieringskapacitet bör
leda till en mix av resurser för utformning och genomförande
av finansiella instrument för industripolitiska mål.

4.5.6
EU:s program och rättsliga bestämmelser bör främja
hållbar innovation, bland annat i enlighet med riktlinjerna i
flaggskeppsinitiativet för resurseffektivitet. Med tanke på de
enorma industriella intressen som berörs är det synnerligen
viktigt med jämförbara, stabila och förutsägbara miljökrav i
hela EU. "Ekodesignens" (10) verkningsfullhet och införandet av
ett absolut tak på industrins användning av råmaterial bör noga
utvärderas.

4.4.6
Roterande fonder, som samordnas av EIB och kommis
sionen och tillämpas i Horisont 2020, Cosme, den fleråriga
budgetramen och regionalpolitiken måste tillsammans skapa
en multiplikatoreffekt. Det är särskilt viktigt att förklara vem
som är ansvarig för vad. EESK understryker behovet av en
robust och väl förvaltad EU-budget, som anpassas till fram
gångsrika (om)strukturerade nationella kreditinstrument. Projek
tobligationer och miljömål måste utökas.

Överreglering påverkar också innovationer och investeringar
och kan leda till att marknadsandelar går förlorade. Kommis
sionen och rådet bör skydda EU:s (energiintensiva) basindustri
och undanröja snedvridningar av konkurrensen i förhållande till
tredjeland.

4.4.7
De nuvarande EU-reglerna är för stränga och byråkra
tiska. EESK upprepar att EU-instrumenten måste skräddarsys för
marknaden och vara lätta att tillämpa. De måste vara flexibla så
att de följer de snabba förändringarna av marknadsvillkoren och
passa innovativa företag och små mikroekonomiska projekt
som inte fångas upp på andra sätt. En ny balans måste skapas
mellan en tillförlitlig styrning av instrumenten och marknadens
behov.
4.5 Hållbar utveckling
4.5.1
Även om det förekommer stora skillnader mellan med
lemsstaterna ingår hållbar utveckling och resurseffektivitet
allt oftare i företagens strategier och verksamhet i föregående
och efterföljande led i förädlingskedjan. Hållbara affärsmodeller
kommer att öka de europeiska företagens motståndskraft. Of
fentliga och privata aktörer måste kunna lita på varandra.
4.5.2
Klimatförändringarna och koldioxidutsläppen är en
fråga för sig. Med de kvarstående riskerna med koldioxidutsläpp
och minskade investeringar, insisterar EESK på en ny utvär
dering av EU:s politik, som bör ligga till grund för en hållbar
övergång till en koldioxidsnål ekonomi.
4.5.3
Kostnadseffektivitet och teknisk genomförbarhet för att
upprätthålla företagens konkurrenskraft är en nödvändig för
utsättning för hållbar ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser
i EU. Först då skapas det synergier mellan miljömålen och
industrins kapacitet.

4.6 Tjänster
4.6.1
Tjänster står för 70 % av den europeiska ekonomin,
och sysselsätter den största delen av arbetskraften. De är också
oupplösligt sammankopplade med industriprocesser och bidrar
till att stärka deras grund. Genomförandet av tjänstedirektivet
har dock varit ojämnt. Dessutom är företagstjänster fortsatt
underutvecklade på de flesta håll i EU.

4.6.2
Avsaknaden av en integrerad marknad för tjänster – ett
välkänt problem som man blundar för – har en negativ effekt
på både handeln och produktiviteten inom EU. Förenta staterna
har en ledande roll på båda dessa områden till följd av att
landets tjänstemarknad är mycket mer integrerad. Det finns
fortfarande en stark tendens till att favorisera inhemska tjänster,
vilket förstärks av hindren för gränsöverskridande tjänster.
"Minskad handel innebär minskad konkurrens: EU:s tjäns
temarknader är fortfarande till allra största delen nationella,
vilket hämmar produktivitetsökningar" (11).

4.6.3
Denna svaga utveckling utgör också ett hinder för en
konkurrenskraftig IKT-sektor i EU, bromsar banbrytande initia
tiv och motverkar produktivitetsökningar. EU bör följaktligen
garantera en fri marknadsutveckling för tjänster samt främja
företagstjänster och de arbetstillfällen de ger i EU.

4.7 Administrativa hinder

4.5.4
En teknikdriven övergång till en koldioxidsnål/resurs
effektiv ekonomi bör också vara socialt rättvis för alla genera
tioner av arbetstagare.

4.7.1
Det klagas ofta på administrativa hinder. Trots detta
görs det ingen systematisk omvärdering av nationella regler och
förordningar, för vilka konsekvensbedömningar, i likhet med
dem som kommissionen genomför i all sin politik, vore mycket
önskvärda. Samordningen mellan medlemsstaterna är oftast

4.5.5
Befolkningens åldrande innebär att andelen äldre kon
sumenter ökar. Dessa har andra konsumtionsmönster, och in
dustrin måste anpassa sin produktion till detta. Det innebär

(10) Direktiv 2009/125/EG, oktober 2009.
(11) "How to build European services markets", John Springford, Centre for
European Reform, september 2012, s. 4.
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obefintlig. Administrativa svårigheter och hinder skadar många
försök att etablera nya företag och främja små och medelstora
företag.

4.7.2
Den dolda protektionismen ökar på detta område.
EESK efterlyser kontinuerliga och öppna utvärderingar. Kommis
sionen bör ges befogenhet att genomföra undersökningar. In
bördes utvärderingar bör diskuteras i rådet, som bör fastställa
mål och tidsfrister.

4.8 Små och medelstora företag
4.8.1
Det finns många olika typer av små och medelstora
företag, som ofta är omöjliga att jämföra. Inom vissa sektorer,
exempelvis detaljhandeln, utsätts de små och medelstora företa
gen för en stark press. I andra sektorer tar de dock över verk
samhet från större företag – utläggning på entreprenad, vär
dekedjor etc. De spelar ofta en viktig roll för innovation av
produkter och tjänster. På grund av de små och medelstora
företagens innovativa styrka och marknadsframgångar måste
de integreras på ett synligt sätt och lyftas fram som en drivkraft
i EU:s industripolitik.

4.8.2
Små och medelstora företag är dynamiska, flexibla och
samspelar med värdekedjor och är därför ofta föregångare i
fråga om skräddarsydda lösningar och förnyelse. De är också
en värdefull källa till nya arbetstillfällen. Små och medelstora
företag bör stödjas i sina ansträngningar för att minska utnytt
jandet av knappa resurser och energi. Det skulle i slutändan leda
till minskade kostnader, vilket skulle förbättra deras prestanda
och sysselsättningen.

4.8.3
EU behöver unga entreprenörer. "Entreprenörskap"
inom utbildningen – inklusive fenomenet "näringslivsinriktade
universitet" – bör uppmärksammas. EESK välkomnar kommis
sionens åtgärdsplan för entreprenörskap.

4.8.4
Antalet nystartade företag ökar. En jämförelse med Fö
renta staterna visar dock att alltför få små företag hinner ut
vecklas ordentligt. Detta beror både på dåliga finansieringsvill
kor och på nationella hinder på EU:s marknad.

4.9 Energi
4.9.1
Nationell energipolitik har lett till en fragmenterad
energimixpolitik i unionen, vilket påverkar energipriserna, tek
niken, förbindelserna med tredjeländer och den inre marknaden.
EESK insisterar på en gemensam energipolitik. Med tanke på
energins långtgående följder för ekonomin krävs vissa gemen
samma principer i EU för att det ska vara möjligt att utforma en
seriös industripolitik.
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4.9.2
Rådet kan inte längre undvika en strategisk diskussion
om energins långsiktiga framtid och motsvarande politiska åt
gärder, dvs. en lämplig energimix för EU, som omfattar fossila
råvaror, kärnenergi och förnybara energikällor. Miljö-, hälsooch säkerhetsfrågor är andra frågor på dagordningen.

4.9.3
Beslut blir ännu viktigare nu när utvecklingen på skif
fergasområdet i Förenta staterna håller på att vända upp och
ned på världens energibild.

4.9.4
EU:s energipriser är betydligt högre än i de länder som
är de viktigaste handelspartnerna. Gaspriset i Förenta staterna är
20 % av priset i Europa. Detta har enorma konsekvenser för
kemikalie- och stålsektorn och kan påverka industrier i senare
led i förädlingskedjan. Effekten av investeringar i Europa och
behovet av samordnade åtgärder av EU och medlemsstaterna
väcker brännande frågor som kräver svar.

4.9.5
Industrin bidrar till förnybar energi. På grund av de
höga energikostnaderna är det viktigt att skapa balans mellan
konkurrenskraften och finansieringen av förnybara energikällor,
vilket kan omfatta avgiftsminskningar samt en förbättring av
systemen för stöd till kostnadseffektivitet.

4.10 Yttre förbindelser
4.10.1
Yttre förbindelser är mer än formella avtal som
exempelvis avtalen inom WTO. När EU och medlemsstaterna
utvecklar industripolitikens yttre dimension bör de enas om ett
gemensamt synsätt på hur komplicerade frågor bör behandlas,
framför allt för att garantera lika villkor på global nivå. Eftersom
öppna marknader kräver ömsesidighet bör EU på allvar ta itu
med konkreta och skadliga snedvridningar som drabbar EU:s
industriintressen.

4.10.2
En störningsfri energiförsörjning är central för ekono
min och säkerheten. Denna fråga kräver därför en gemensam
strategi på EU-nivå mot bakgrund av de för närvarande låga
energipriserna i Förenta staterna. Särskild uppmärksamhet bör
också ägnas åt råvaror som är nödvändiga för industriella pro
cesser.

4.10.3
Internationella miljö- och klimatstandarder samt so
ciala standarder och motsvarande sektorsavtal är nödvändiga för
att skapa lika villkor på global nivå. De måste skapa förutsätt
ningar för bevarandet av produktionsvärdekedjor i Europa.

4.10.4
EESK understryker behovet av att skydda immateriella
rättigheter. Möjligheter att delta i offentliga upphandlingar
utomlands bör garanteras.
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4.10.5
Väl förhandlade och välavvägda frihandelsavtal, särskilt med Förenta staterna, är mycket välkom
na. Noggrann övervakning är en nödvändig förutsättning.

Bryssel den 11 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning
av jordbruksprodukter”
COM(2013) 106 final – 2013/0063 (COD)
(2013/C 327/15)
Föredragande: Mindaugas MACIULEVIČIUS
Den 12 mars respektive den 15 mars 2013 beslutade Europaparlamentet och Europeiska kommissionen att
i enlighet med artiklarna 43.2, 207.2 och 304 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om
"Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom
bearbetning av jordbruksprodukter"
COM(2013) 106 final – 2013/0063 (COD).
Facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som svarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 12 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 10 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 149 röster för och 3 nedlagda röster:

1. Sammanfattning och slutsatser
1.1
Kommittén välkomnar förslaget om en anpassning till
Lissabonfördraget, vilket man också har gjort i yttrande
357/2011 (1) och konsekvent fortsatt att göra i efterföljande
yttranden.

1.2
EESK anser att handelsreglerna bör moderniseras över
hela linjen och göras tydligare rent generellt med medverkan
av alla berörda aktörer. Dessutom bör de vara förenliga med
målen för den gemensamma jordbrukspolitiken, i syfte att lyfta
fram EU:s värderingar i hela världen.

1.3
EESK efterlyser effektiva skyddsmekanismer mot ett
eventuellt missbruk av frihandelsavtal som en genväg till EU:s
livsmedelsmarknad för produkter av lägre standard som är bil
ligare och enklare att producera.

1.4
EESK rekommenderar starkt att alla framtida handels
system förhindrar en snedvridning av konkurrensen på EU:s
marknad till följd av tredjeländers lägre standarder i fråga om
miljö, livsmedelssäkerhet och djurens välbefinnande samt sociala
standarder. Detta skulle kunna säkerställas med hjälp av kom
pletterande kompensatoriska komponenter i importtullarna.

1.6
Kommittén efterlyser införandet av redskap för e-upp
handling som integreras i tullsystemet för hanteringen av licen
ser, kvoter och certifikat. Med hjälp av ett sådant system skulle
man kunna övervaka den exakta situationen på marknaden i
realtid och reagera omedelbart om utlösande volymer eller pri
ser uppnås.

1.7
Kommittén anser att systemet för exportbidrag bör be
hållas i reserv, eftersom vi i dag inte kan förutse när detta
skyddsnät kommer att behövas på nytt.

1.8
Kommittén uppmanar kommissionen att ge den rådgi
vande gruppen för internationella aspekter på jordbruket en
större roll så att man får direkta bidrag från jordbrukare, för
ädlare, konsumenter, handeln osv (2).

2. Bakgrund
2.1
Syftet med förslaget till förordning är att anpassa det
nuvarande systemet för handeln med bearbetade jordbrukspro
dukter/varor som inte omfattas av bilaga I i fördraget, som för
närvarande fastställs i förordning (EG) nr 1216/2009, och det
gemensamma handelssystemet för äggalbumin och mjölkalbu
min, som för närvarande fastställs i rådets förordning (EG)
nr 614/2009, till Lissabonfördraget och slå samman dem för
att åstadkomma rationalisering, harmonisering och förenkling
i syfte att

1.5
EESK efterlyser en översyn av systemet för tilldelning av
importlicenser, bidragslicenser och licenser för aktiv förädling,
och särskilt tilldelning av kvoter, för att ge små och medelstora
producenter tillräckligt med utrymme.

— identifiera kommissionens delegerade befogenheter och ge
nomförandebefogenheter och fastställa tillämpliga förfaran
den för antagandet av dessa rättsakter,

(1) EUT C 107, 6.4.2011, s. 33–36.

(2) EGT C 304, 10.11.1993, s. 8–10.
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— anpassa dem till den nya förordningen om en samlad mark
nadsordning (COM(2011) 626 final) mot bakgrund av an
passningen av den samlade marknadsordningen till Lis
sabonfördraget och den gemensamma jordbrukspolitiken ef
ter 2013, som för närvarande är föremål för långa och
ingående diskussioner i rådet och Europaparlamentet,

— uppdatera dessa bestämmelser och tillhandahålla en tydligare
och fastare rättslig grund för tillämpningsbestämmelserna,

— inrätta en solid rättslig ram för förvaltningen av nedsatta
importtullar och importkvoter som föreskrivs i frihandels
avtal och av systemet för exportbidrag, samt anpassa den
befintliga förordningen till aktuell praxis när det gäller fri
handelsavtal och exportbidrag.

3. Allmänna kommentarer
3.1
EESK välkomnar kommissionens förslag om att förenkla,
rationalisera och harmonisera den lagstiftning som rör handeln
med bearbetade jordbruksprodukter, och framför allt det faktum
att de båda förordningarna (om handelsordningen för bearbe
tade jordbruksprodukter och den gemensamma organisationen
av jordbruksmarknaderna) ska anpassas till Lissabonfördraget på
liknande sätt, eftersom de innehåller liknande bestämmelser om
import och export av jordbruksprodukter och förädlade jord
bruksprodukter (t.ex. nedsatta importtullar, tilläggstullar på im
port, importkvoter, exportbidrag, exportlicenser och bidrags
licenser).

3.2
Kommittén anser samtidigt att denna förenkling, rationa
lisering och harmonisering av lagstiftningen skulle vara ett ut
märkt tillfälle till att modernisera handelsreglerna och göra dem
tydligare rent generellt, med deltagande av alla berörda aktörer, i
syfte att lyfta fram EU:s värderingar i hela världen.

3.3
EESK välkomnar att den förordning som förslås utgör en
"lissabonisering" av nuvarande bestämmelser utan några väsent
liga ändringar, men efterlyser samtidigt en djupgående översyn
av handelspolitiken, för att göra den förenlig med målen för den
gemensamma jordbrukspolitiken enligt artikel 39 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt.

3.4
EESK har vid ett antal tillfällen uttryckt sitt stöd för
frihandelsavtal och förmånshandelsordningar samt betonat vik
ten av WTO-förhandlingar. EESK betonar emellertid att EU, i
egenskap av den största importören av livsmedelsprodukter på
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global nivå, spelar en avgörande roll när det gäller att främja de
egna höga standarderna i fråga om livsmedelssäkerhet och livs
medelskvalitet, djurens välbefinnande, miljöskydd och sociala
värderingar.

3.5
ESEK noterar att importtullar, och framför allt deras jord
brukskomponent, bör kompletteras med ytterligare komponen
ter som gäller miljö, livsmedelssäkerhet, djurens välbefinnande
och sociala värderingar, och att dessa skulle kunna användas
som ett redskap för att sprida EU:s värderingar rörande livs
medelsproduktion till tredjeländer. Dessa komponenter bör
minskas endast om de som producerar varor som exporteras
till EU respekterar dessa värderingar. Genom att på det här
sättet dela med oss av våra samhälleliga värderingar kan vi på
lång sikt förbättra det globala livsmedelsproduktionssystemets
återhämtningsförmåga och hållbarhet.

3.6
EESK efterlyser effektiva skyddsmekanismer mot ett
eventuellt missbruk av frihandelsavtal som en genväg till EU:s
livsmedelsmarknad för produkter av lägre standard som är bil
ligare och enklare att producera.

3.7
Kommittén uppmanar kommissionen att se över sitt sy
stem för tilldelning av importlicenser, bidragslicenser och licen
ser för aktiv förädling, och särskilt systemet för tilldelning av
kvoter, för att ge små och medelstora producenter tillräckligt
med utrymme och förhindra att en handfull aktörer dominerar
marknaden.

3.8
Kommittén uppmanar kommissionen att införa redskap
för e-upphandling som integreras i tullsystemet för hanteringen
av licenser, kvoter och certifikat, vilket märkbart skulle minska
transaktionskostnaderna och riskerna i samband med aktörernas
fysiska hantering av dokument.

3.9
Med hjälp av ett sådant system skulle man kunna över
vaka den exakta situationen på marknaden i realtid och reagera
omedelbart om utlösande volymer eller priser uppnås.

3.10
Kommittén anser att exportbidrag, även om de för när
varande inte används, har en mycket viktig funktion som
skyddsnät om det uppstår obalans på marknaden. Samtidigt
är det mycket viktigt att systemet behålls i reserv, eftersom vi
i dag inte kan förutse när detta skyddsnät kommer att behövas
på nytt.
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3.11
Det är mycket viktigt att kommissionen ger den rådgivande gruppen för internationella aspekter på
jordbruket en större roll så att den får information direkt från jordbrukare, förädlare, konsumenter, handeln
osv. och därigenom blir ett värdefullt forum för samråd och information (3).

Bryssel den 10 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE

(3) EGT C 304, 10.11.1993, s. 8–10.
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Meddelande från kommissionen
till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt
Regionkommittén – Strategi för att skydda Europas vattenresurser”
COM(2012) 673 final
”Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av ramdirektivet
för vatten (2000/60/EG) – Förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten”
COM(2012) 670 final
och ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén samt Regionkommittén – Rapport om översynen av EU-politiken för
problemet med vattenbrist och torka”
COM(2012) 672 final
(2013/C 327/16)
Föredragande: Georges CINGAL
Medföredragande: An LE NOUAIL-MARLIÈRE
Den 11 november 2012 beslutade kommissionen att i enlighet med artikel 304 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om
"Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt
Regionkommittén – Strategi för att skydda Europas vattenresurser"
COM(2012) 673 final.
Facksektionen för jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö, som svarat för kommitténs beredning av
ärendet, antog sitt yttrande den 12 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 10 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 128 röster för, 101 röster emot och 17 nedlagda röster.

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
EESK välkomnar kommissionens meddelande men anser
att dokumentet inte innehåller tillräckligt många proaktiva åt
gärder för att lösa de olika problem som identifierats.
1.2
EESK uppmanar därför kommissionen att erkänna beho
vet av att
— demokratisera vattenförvaltningen, det vill säga ge samtliga
förbrukare möjlighet att få sin rättmätiga plats i de organ
som förvaltar de olika avrinningsområdena,
— inrätta en europeisk vatteninspektion som ser till att alla
regioner behandlas lika,
— ovillkorligen kartlägga potentiellt skadliga ämnen (kemikali
er, nanopartiklar, osv.).
1.3
Kommittén välkomnar kommissionens engagemang när
det gäller att införliva målen för vattenkvalitet med andra vik
tiga politikområden som den gemensamma jordbrukspolitiken,
Sammanhållningsfonden, strukturfonderna och strategierna för
hållbar energi. Samtidigt kan vi konstatera att det krävs långt

större ansträngningar för att uppnå en reell politisk samstäm
mighet och för att undanröja incitamenten till en överdriven
vattenförbrukning, morfologisk skadegörelse och förorening av
vattentäkter.
1.4
EESK uppmanar kommissionen att klargöra frågan om
resursernas hållbarhet. Trots att det enligt ramdirektivet (1) om
vatten är en plikt att inte skada vattenresurserna kan vi kon
statera att EU tillåter projekt som syftar till att säkra energiför
sörjningen. Ett problem som tidigare var marginellt riskerar att
generaliseras i och med de projekt som syftar till utvinning av
skiffergas. Enligt kommitténs mening har vattenresurserna
högsta prioritet.
1.5
Vi rekommenderar kommissionen att uppmuntra med
lemsstaterna att konsekvent genomföra artikel 9 i ramdirektivet
om vatten (principen om att förorenaren betalar) för att uppnå
en god vattenkvalitet.
1.6
Vidare uppmanar vi kommissionen att klargöra vad som
menas med vattenstress. Om man håller sig till den klassiska
definitionen – efterfrågan på vatten är större än de tillgängliga
resurserna – riskerar man att ingripa för sent (skogsdöd, osv.).
Man bör därför, utöver att fastställa minimigränser för det
(1) EGT L 327, 22.12.2000, s. 1–73.
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ekologiska flödet, även fastställa en nivå för ett kritiskt vattens
tånd som ska utlösa förebyggande åtgärder innan minimigrän
serna har uppnåtts, i syfte att undvika krissituationer.
1.7
EESK uppmanar kommissionen att via sammanhållnings
politiska instrument (ERUF, ESF, det europeiska territoriala sam
arbetet, osv.) uppmuntra
— de lokala och regionala myndigheterna att utveckla det
tredje reningssteget i reningsanläggningarna,
— de ekonomiska aktörerna att visa mer intresse för sina egen
domars motståndskraft mot klimatförändringar genom att
främja naturliga mekanismer (mark- och växtrelaterade) för
att skydda vattenresurserna, exempelvis genom att använda
indikatorn C/N (kol/kväve-kvot) för jordkvalitet.
— de bästa initiativen (handlingsplanen Life, osv.).
1.8
EESK uppmanar kommissionen att sprida kunskaper om
bästa tillgängliga teknik. Målsättningen att skydda vattnets krets
lopp tycks inte längre orealistisk att döma av de framsteg som
gjorts, till exempel inom pappersindustrin. Däremot anser kom
mittén att det är nödvändigt att fastställa normer och bestäm
melser för att minska läckorna i näten.
1.9
Vi uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till
lagstiftning som syftar till att gradvis öka fokuset på effektivi
teten inom vattenförvaltningen, exempelvis mätning, transpor
ter, rening, osv. Man bör inte enbart inrikta sig på hushållens
användning, och det är heller inte tillräckligt med frivilliga åt
gärder. Integrerad förvaltning omfattar alla avrinningsområden.
1.10
Kommittén uppmanar kommissionen att utöka förteck
ningen över föroreningar (nanopartiklar och cancerogena, mu
tagena och reproduktionstoxiska kemiska molekyler) som inte
bör finnas vare sig i ytvattnet eller i grundvattenreservoarerna i
syfte att skydda medborgarnas hälsa (2) samt få till stånd en rad
rekommendationer när det gäller återanvändning av renat vat
ten. Vi vill framhålla betydelsen av rapport nr 1/2013 från Eu
ropeiska miljöbyrån "Late lessons from early warnings II" (3).
1.11
EESK påminner om sin oro när det gäller ekonomisk
kompensation för överföringar och uppmanar kommissionen
att visa stor försiktighet. Alla projekt ska ovillkorligen offentlig
göras (Århuskonventionen) och diskuteras öppet. Ett system för
vattenöverföringar skulle vara orättvist och skadligt för de mest
missgynnade invånarna, vare sig de erhåller ekonomisk kom
pensation eller ej.
2. Bakgrund
2.1
I ramdirektivet om vatten fastställdes år 2000 en rättslig
grund i syfte att skydda och återställa rent vatten i Europa och
(2) EUT C 229, 31.7.2012, s. 116–118.
(3) http://www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/the-cost-ofignoring-the.
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säkerställa en långsiktigt hållbar vattenanvändning. Vattenram
direktivets överordnade målsättning är att samtliga vattendrag i
EU – sjöar, floder älvar och grundvatten – ska uppnå god status
före 2015.
2.2
Kommissionen har konstaterat att myndigheterna ofta
misslyckats med att samordna de båda målen effektivitet och
rättvisa (det vore därför logiskt att tillämpa principen förorena
ren betalar genom att avskaffa kontraproduktiva och skadliga
stöd) i syfte att uppnå balans mellan inkomster och investering
ar.
2.3
Den 14 november 2012 offentliggjorde kommissionen
en strategi för att skydda Europas vattenresurser ("Blueprint Pac
kage") som innehåller tre delar:
— Strategi för att skydda Europas vattenresurser (meddelande).
— Rapport om översynen av EU-politiken för problemet med
vattenbrist och torka.
— Rapport om genomförandet av ramdirektivet för vatten och
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten.
2.3.1
Eftersom det är fråga om en så oerhört viktig resurs får
dess förvaltning en rad konsekvenser för EU:s medborgare, sam
tidigt som det är en utmaning att få fram den nödvändiga
sakkunskapen. Sammanfattningarna av de tekniska utvärdering
arna och konsekvensbedömningarna är så viktiga att de bör
sändas till civilsamhällesorganisationerna och därmed vara till
gängliga på EU:s olika språk.
2.3.2
Kommissionens förslag bygger på olika undersökning
ar, särskilt de som genomförts av Europeiska miljöbyrån:
— Towards efficient use of water ressources in Europe, Report
n 1/2012, 68 sidor
— European waters – assessment of status and pressures, Report
n 1/2012, 96 sidor
— European waters – current status and future challenges, synthesis,
51 sidor
— Water resources in Europe in the context of vulnerability, Report
n 11/2012, 92 sidor.
2.3.3
Vi välkomnar översynen av den europeiska politiken
för vattenbrist och torka eftersom efterfrågan på vatten ökar
samtidigt som tillgången inte gör det och eftersom torkan,
som FN har konstaterat i olika rapporter, sprider sig norrut.
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2.4
I vattenstrategin föreslås en strategi som består av tre
komponenter med åtgärder i 25 etapper:

— Förbättra genomförandet av EU:s nuvarande vattenpolitik
genom att till fullo utnyttja de möjligheter som nuvarande
lagstiftning ger.

— Verka för att vattenpolitikens mål integreras på andra be
rörda områden, t.ex. jordbruk, fiske, hållbar energi, trans
porter och Sammanhållningsfonden och strukturfonderna.

— Fylla luckorna i den nuvarande ramen, framför allt när det
gäller de verktyg som behövs för att uppnå en mer effektiv
vattenanvändning.

2.5
Tidsplanen för vattenstrategin hänger nära samman med
EU:s Europa 2020-strategi och framför allt med färdplanen för
en effektiv resursanvändning, där vattenstrategin är den kom
ponent som handlar om vatten.

2.6
Den 22 september 2010 offentliggjorde EESK infor
mationsrapporten "Arbete under anständiga villkor och hållbar ut
veckling i Medelhavsområdet: sötvatten, havsvatten och vattenrening",
som hade antagits av kommitténs REX-sektion och som lades
fram för Euromed-toppmötet för ekonomiska och sociala råd i
november 2010. I denna tog kommittén upp de problem som
hänger samman med att allt fler områden runt Medelhavet
torkar ut, de sociala konsekvenserna och finansieringsvillkoren
för projekt med anknytning till detta. Den 15 juni 2011 antog
kommittén på begäran av det ungerska ordförandeskapet ett
förberedande yttrande om "Integration av vattenpolitiken i övrig
EU-politik" (4). Den 23 maj 2012 antog kommittén ett yttrande
"vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område" (5). Den
13 december 2012 antog kommittén ett yttrande om "det eu
ropeiska innovationspartnerskapet om vatten" (6). Vi hänvisar också
till yttrandena om "inrättande av rambestämmelser för mark
skydd" (7) och "EU:s sjunde miljöhandlingsprogram" (8).

3. Allmänna synpunkter
3.1
EESK anser liksom kommissionen att ramdirektivet för
vatten är rätt instrument om man vill uppnå god ekologisk
status för Europas vatten. Målsättningen kan dock bara uppnås
om databaserna förvaltas av självständiga organ och om genom
förandet kraftigt förstärks. För 47 % av vattnen kommer god
status inte att uppnås fram till 2015, även om strategin inne
håller en bedömning av de framsteg som har gjorts inom vat
tenförvaltningen och lägger fram ett antal förslag som ska ge
nomföras före 2020.
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

EUT
EUT
EUT
EUT
EUT

C
C
C
C
C

248, 25.8.2011, s. 43-48.
229, 31.7.2012, s. 116-118.
44, 15.2.2013, s. 147-152.
168, 20.7.2007, s. 29-33.
161, 6.6.2013, s. 77–81.
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3.2
Vissa medlemsstater dröjer med att genomföra artikel 9 i
ramdirektivet för vatten, som antogs redan 2000. Detta innebär
också att arbetet med att uppnå god status för vattnen fördröjs.
EESK anser att principen om att förorenaren betalar måste gälla
för vattenförvaltarna alltid och överallt när vattenpriserna och
avgifterna för vattenreningstjänster fastställs, och att planen bör
avse både regioner med underskott och överskott.

3.2.1
EESK beklagar att medlemsstaterna fördröjer genom
förandet av ramdirektivet för vatten och på så sätt berövar
medborgarna den fördel det innebär att ha tillgång till vatten
av bättre kvalitet. Vi kommer därför alltid att stödja kommis
sionen i dess strävan att få alla medlemsstater att efterleva
vattenramdirektivet.

3.3
Kommittén blir dock orolig när den konstaterar att kom
missionen inte föreslår tillräckligt med innovativa åtgärder för
att effektivisera vattenförvaltningen. Fram till 2030 förväntar
man sig att den ouppfyllda efterfrågan kan uppgå till 40 %,
och detta innebär att resursbristen kommer att påverka de flesta
av medlemsstaterna. Kommissionens tillvägagångssätt är förenat
med risker eftersom det uteslutande grundar sig på befintliga
verktyg och eftersom kommissionen utöver direktivet om mil
jövänlig utformning inte föreslår någon produktspecifik förvalt
ningspolitik för att reagera på hushållens, företagens (inklusive
stenbrottens) och jordbrukarnas konsumtionsbehov. Under
dessa förhållanden finns det risk för att ännu fler vattenföre
komster torkar ut eller förorenas. EESK befarar att medborgarna
kommer att fortsätta att betala avgifter för att subventionera
produktionssystem som inte uppfyller de krav som en hållbar
utveckling ställer. Den integrerade vattenförvaltningen är inte
mer än en allmän referens. Man bör fastställa de villkor under
vilka denna ska tillämpas på alla avrinningsområden.

Kommittén ställer sig positiv till de åtgärder som föreslås
3.4
för att bevara ekosystemen och stöder initiativet för att bevara
de naturliga akvifererna. Detta initiativ har vissa fördelar om
man ser till arternas och ekosystemens återhämtningsförmåga
vid klimatförändringar, framför allt om man samtidigt vidtar
lämpliga åtgärder för den gemensamma jordbrukspolitiken och
landsbygdsutvecklingspolitiken. Kommissionen har tyvärr inte
lagt tillräcklig tonvikt vid gränssnittet mellan vatten och klimat.
Man bör fastställa åtgärder för att se till att regnvattnet hålls kvar
i marken och sipprar ned till grundvattenreservoarerna.

4. Särskilda kommentarer
4.1
Frågan om vattnet är av grundläggande karaktär, efter
som det är en essentiell vara för människorna och de naturliga
ekosystemen samt ett gemensamt arv för alla människor.

4.2
Politiken för vatten och vattenrening måste ingå i en
strategi för hållbar utveckling som gör det möjligt att se till
att tillgången till denna resurs motsvarar både invånarnas nuva
rande behov och framtida generationers behov. I både Europa
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och resten av världen finns det många människor som inte har
tillgång till denna essentiella resurs. FN:s erkännande av att till
gång till dricksvatten i tillräcklig mängd och till vattenrening är
en grundläggande rättighet kommer att göra det möjligt att
förverkliga denna grundläggande rättighet för mer än en miljon
människor i Europa, som inte har tillgång till rent dricksvatten
till ett överkomligt pris, och för flera miljoner EU-medborgare
som inte har något reningssystem (9).
4.3
EESK uppmanar därför kommissionen att föreslå bestäm
melser som gör tillgången till vatten och vattenrening till en
mänsklig rättighet i den mening som FN avser och att främja
vattenförsörjning och vattenrening som grundläggande offent
liga tjänster för alla. EU-rätten borde kräva att regeringarna
garanterar och tillhandahåller invånarna vattenrening och rent
dricksvatten i tillräcklig mängd. EESK rekommenderar följande:
— EU-institutionerna och medlemsstaterna bör ha en skyldig
het att se till att alla invånare har rätt till vatten och vat
tenrening.
— Vattenförsörjningen och förvaltningen av vattenresurserna
bör inte bara omfattas av "den inre marknadens bestämmel
ser" och vattentjänsterna bör inte avregleras eller omfattas
av koncessionsdirektivet (10).
— EU bör öka sina ansträngningar för att skapa allmän tillgång
till vatten och vattenrening på det egna territoriet.
4.4
Tillgången till vatten är en grundläggande rättighet som
hänger nära samman med hur vattenrelaterade tjänster tillhan
dahålls och hur priserna på vatten fastställs. EESK noterar i detta
sammanhang den undersökning av vattenmarknaden som pågår
i Frankrike och som kommissionen inledde i januari 2012.
Bland de första aktörerna på den globala vattenmarknaden be
finner sig tre multinationella koncerner från Frankrike. Kommit
tén stöder räckvidden på detta officiella förfarande, som handlar

om överenskommelser och missbruk av dominerande ställning
och är en uppföljning av de undersökningar som gjordes hos
dessa företag under våren 2010. Den borde göra det möjligt för
kommissionen att avgöra om de tre företagen "i samförstånd
med de franska vattenföretagens centralförbund (Fédération pro
fessionnelle des entreprises de l'eau, FP2E)" har samordnat sitt age
rande på de franska marknaderna för vatten och avloppsvatten,
i strid med EU:s bestämmelser om avtal, och om överenskom
melserna även avser de priser som faktureras slutkonsumenten.
Kommittén väntar mycket otåligt på att resultaten offentliggörs.
4.5
Överföring av en mängd vatten från ett avrinnings
område till ett annat förutsätter betydande investeringar. Det
kan också innebära betydande miljörisker och stimulerar inte
en förståndig resursanvändning. Det förstärker orättvisorna ef
tersom det är de rikaste ekonomiska aktörerna som har råd att
betala mest för den knappa resursen.
4.6
I meddelandet föreslås bara att man ska förlita sig till
bästa tillgängliga teknik för att minska läckorna i näten. Detta
problem borde behandlas genom att man fastställer standarder
och bättre bestämmelser för varje avrinningsområde. Att fast
ställa normer är ett sätt som har visat sig fungera när man vill
förbättra tjänsterna och produktiviteten. Kommissionen skulle
kunna utarbeta en plan för att minska läckorna.
4.7
En projektansvarig som utarbetar ett infrastrukturprojekt
som innebär att flödet i en vattenförekomst ändras måste ab
solut respektera målet att bevara den biologiska mångfalden.
EESK påminner om att flera olika platser som omfattas av
Ramsarkonventionen har offrats på konstbevattningens altare.
EESK framhåller att planen inte avser reparation av gamla ska
dor och att förslagen är otillräckliga eftersom de bara handlar
om fiskhissar och fisktrappor. Vi kan bara beklaga att planen
inte förtydligar att man absolut måste skydda avrinningsområ
denas källor och de små resurserna (dammar, mossar m.m.).

Bryssel den 10 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE

(9) EUT C 44, 15.2.2013, s. 147–152.
(10) EUT. C 191, 29.6.2012, s. 84-96.
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BILAGA I
till kommitténs yttrande
Följande motyttrande avslogs under debatten, men fick minst en fjärdedel av rösterna:
Ersätt hela yttrandetexten med följande nya text:

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
Vatten är en nödvändighet för människor, natur och ekonomi. Det är en förnybar resurs, men den är också ändlig
och kan inte ersättas med andra resurser.
1.2
Under de senaste årtiondena har man nått betydande framgångar när det gäller att minska utsläppen av förore
ningar i Europas vatten, vilket har lett till en förbättrad vattenkvalitet. Uppgifter visar dock att för mer än hälften av
ytvattenförekomsterna i Europa är den ekologiska statusen eller potentialen lägre än god, och det behövs ytterligare
åtgärder för att uppnå vattendirektivets mål.
1.3
I strategin erkänns att den akvatiska miljön varierar kraftigt i EU, och därför föreslås inte några universallösningar,
i enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.
1.4
Kommittén sätter stort värde på omfattningen av och kvaliteten på arbetet under förberedelserna av vattenstra
tegin. Dokumentet bygger på en noggrann bedömning av erfarenheterna av vattenfrågor i förvaltningsplanerna för
avrinningsdistrikten samt på uppgifter från expertundersökningar.
1.5
Samtliga fyra grundprinciper för miljölagstiftning har tillämpats på ett lämpligt sätt för att ta itu med de många
problemen och stödja den humanitära principen om tillgång till säkert dricksvatten och till grundläggande sanitär service
på global nivå.
1.6
EESK ser mycket positivt på tanken på avrinningsområden som en av byggstenarna i EU:s vattenpolitik, som
underlättar samarbetet mellan medlemsstaterna för att lösa viktiga problem så effektivt som möjligt.
1.7
EESK anser visserligen att strategin och alla bakgrundsdokument är otroligt välgjorda, men man måste ägna ännu
större uppmärksamhet åt genomförandet av de planerade åtgärderna.
1.8
Vid genomförandet av de gällande regleringsåtgärderna (åtgärdsområde 1) bör man ägna uppmärksamhet åt att
minska diffusa föroreningskällor. Genomförandet bör stimuleras på lämpligt sätt med hänsyn till särdragen i respektive
avrinningsområde.
1.9
Tillämpning av principen om att förorenaren betalar förutsätter lämpliga mätningar och övervakning för att skapa
en stabil grund för eventuella ytterligare åtgärder. Sådana krav bör dock stå i proportion till platsen för och allvarlighets
graden hos de problem som ska lösas.
1.10
I strategin krävs med rätta att vattenräkenskaperna ska vidareutvecklas tillsammans med medlemsstaterna och
Europeiska miljöbyrån. Sådana räkenskaper kommer att ge förvaltare av avrinningsområden möjlighet att beräkna hur
mycket vatten som kan användas och hur mycket som bör avsättas för att upprätthålla ekosystemfunktioner (ekologiska
flöden).
1.11
Olagligt uttag är ett allvarligt problem i vissa vattenstressade områden. Studier för att pröva Copernicus/GMESdata skulle ge medlemsstaterna möjlighet att upptäcka olagliga uttag.
1.12
Kommittén framhåller att vattenagendan och den gemensamma jordbrukspolitiken måste samordnas vid detta
unika tillfälle när Europaparlamentet, rådet och kommissionen håller på att fastställa agendan för de kommande sju åren.
Detta tillfälle får inte försittas.
1.13
Skyddsåtgärderna mot översvämningar (en mycket aktuell fråga i Centraleuropa just nu) skulle behöva samordnad
finansiering, bl.a. från struktur-/sammanhållningsfonderna. Dessutom har vissa av de planerade åtgärderna (med anledning
av tidigare översvämningar) inte slutförts p.g.a. en rad administrativa hinder.
1.14
Kommittén har redan välkomnat innovationspartnerskapen om vatten respektive produktivitet och hållbarhet
inom jordbruket. Man bör framhålla att dessa initiativ har utvecklats nedifrån och upp.
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1.15
Politiska insatser utanför sötvattensområdet kan också spela en roll för att i högre grad förebygga vattenföro
reningar. Till exempel bör lagstiftningen om industriutsläpp, läkemedel och hållbar användning av bekämpningsmedel i
likhet med Reach-förordningen samordnas med vattendirektivet.
1.16
Då man täpper till luckorna i den rådande ramen inriktar man sig med rätta på att göra vattenanvändningen
effektivare, bland annat den avgörande frågan hur potentialen för återanvändning av vatten ska öka. Först och främst
måste kriterier för säker återanvändning av vatten fastställas för att de önskade och förväntade resultaten ska kunna
uppnås
1.17
Slutligen konstaterar kommittén att viktiga aspekter av mark- och skogsförvaltning har nära koppling till
vattenfrågor.
1.18
EESK varnar för att det kommer att finnas hinder för uppnåendet av målen i strategin. Alla berörda parter i hela
processen i strategin bör vara medvetna om riskerna och på sin respektive ansvarsnivå göra sitt bästa för att undanröja så
många av dem som möjligt. Det civila samhället bör delta aktivt i denna krävande process genom att skaffa sig tillräcklig
information, utöva sina befogenheter vid politiska beslut och anpassa sitt beteende till utmaningarna på vattenområdet.
2. Bakgrundinformation – kommissionsdokumenten
2.1
Vatten är en nödvändighet för människor, natur och ekonomi. Det är en förnybar resurs, men den är också ändlig
och kan inte ersättas med andra resurser. Sötvatten utgör bara ca 2 % av jordens vatten, och olika konkurrerande behov
kan leda till en global vattenbrist på uppskattningsvis 40 % år 2030.
2.2

Dokumenten i detta paket består av två viktiga rapporter samt en plan för de viktiga åtgärder som krävs:

— Rapport om genomförandet av ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) – Förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten.
— Rapport om översynen av EU-politiken för problemet med vattenbrist och torka.
— Strategi för att skydda Europas vattenresurser.
2.3
Dessutom finns det en mängd studier som visar den mångfasetterade karaktären hos vattenproblemen. Av de
framlagda dokumenten att döma har de viktigaste frågorna tagits upp i vattenstrategin.
2.4
För skapa tydlighet och ge stöd till genomförandet har 26 vägledningsdokument om olika aspekter av genom
förandet av vattendirektivet utarbetats inom ramen för den gemensamma genomförandestrategin för vattendirektivet, i en
process som bygger på öppenhet och deltagande och där en bred grupp berörda parter medverkar.
2.5
I det offentliga samrådet ansågs det att man i den gemensamma genomförandestrategin helt eller delvis hade tagit
upp de rätta frågorna och att den framtagna vägledningen hade varit användbar vid det praktiska genomförandet av EU:s
vattenpolitik. I vissa frågor (t.ex. kostnadsnyttoanalys, fastställande av mål) behövs dock ytterligare klargöranden, och
vägledningsdokumenten skulle ha varit ännu mer användbara om de hade tagits fram tidigare i tidsplanen för genom
förandet.
2.6
De framsteg som gjorts genom att man intagit en heltäckande ekosystemsyn på vattenmålen kanske ändå inte är
tillräckliga. I framtiden kan definitionerna av god status behöva ses över för att säkra att de är tillräckligt ambitiösa för att
förhindra ytterligare försämringar. Dessutom beaktas nu vikten av att skydda ekosystemtjänster i betydligt större utsträck
ning.
2.7

Vid kontrollen av ändamålsenligheten kartlades de viktigaste problem som måste åtgärdas:

— Vattenkvalitet: Enligt de första förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikten (från 2009) uppfyller över hälften av
ytvattenförekomsterna i Europa inte kriterierna för god ekologisk status. Utöver åtgärderna i äldre direktiv (om
nitrater, avloppsvatten och industriutsläpp) kommer ytterligare åtgärder att behövas för att uppnå vattendirektivets
mål.
— Vattenbristen ökar i Europa. Stora områden, särskild i södra Europa, är drabbade av vattenbrist, samtidigt som
konkurrerande användningsområden gör att efterfrågan ökar på hela kontinenten. I många europeiska regioner utgör
vattenbrist ett omedelbart och långsiktigt hot mot ekosystemen och vattentillgången i jordbruket, industrin och
hushållen.
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— Torka och översvämningar tycks ha blivit vanligare och kraftigare och orsaka större miljömässig och ekonomisk
skada under de senaste trettio åren. Detta kan tillskrivas både klimatförändringarna och annan mänsklig påverkan
(t.ex. förändrad markanvändning). Sedan 1998 har översvämningar i Europa orsakat ca 700 dödsfall, tvingat omkring
en halv miljon människor att flytta och gett upphov till minst 25 miljarder euro i (försäkrade) ekonomiska förluster.
— Andra betydande belastningar på vattendragen i EU orsakas av utsläpp av föroreningar, hydromorfologiska
förändringar och vattenuttag, som främst beror på demografisk tillväxt, markanvändning och ekonomisk verksamhet.
2.8
Under de senaste årtiondena har man nått betydande framgångar när det gäller att minska utsläppen av förore
ningar i Europas vatten, vilket har lett till en förbättrad vattenkvalitet. Uppgifter i de första förvaltningsplanerna för
avrinningsdistrikten visar dock att för mer än hälften av ytvattenförekomsterna i Europa är den ekologiska statusen eller
potentialen lägre än god, och det behövs ytterligare åtgärder för att möta vattendirektivets mål. De belastningar som
rapporteras påverka flest vattenförekomster är föroreningar från diffusa källor som orsakar övergödning och hydro
morfologisk påverkan som ändrar livsmiljöerna.
2.9
I strategin erkänns att den akvatiska miljön varierar kraftigt i EU, och därför föreslås inte några universallösningar,
i enlighet med subsidiaritetsprincipen. I strategin lyfts viktiga teman fram, bland annat att förbättra markanvändningen, ta
itu med vattenföroreningarna, öka vatteneffektiviteten och återhämtningsförmågan samt förbättra förvaltningen av vat
tenresurserna.
2.10
I strategin läggs ett flertal specifika åtgärder/program/insatser fram som syftar till att ta itu med de olösta
problemen på olika nivåer, och de är uppdelade på tre åtgärdsområden:
— Genomförande.
— Integration av vattenpolitikens mål i övrig EU-politik.
— Tilltäppning av luckor i den rådande ramen.
Arbetet med åtgärderna har redan inletts och de planeras vara slutförda 2016, med undantag för de långsiktiga åtgär
derna/programmen som planeras vara slutförda 2021.
3. Allmänna kommentarer
3.1
Kommittén sätter stort värde på omfattningen av och kvaliteten på arbetet under förberedelserna av strategin.
Dokumentet bygger på en noggrann bedömning av erfarenheterna av vattenfrågor i förvaltningsplanerna för avrinnings
distrikten samt på uppgifter från expertundersökningar. Dessutom bör det noteras att vattenrättigheter alltid har varit en
viktig del av den rättsliga strukturen i de europeiska länderna, vilket innebär att det finns lång erfarenhet på detta område
3.2
Samtliga fyra grundprinciper för miljölagstiftning har tillämpats på ett lämpligt sätt för att ta itu med de många
problemen och stödja principen om tillgång till säkert dricksvatten och till grundläggande sanitär service på global nivå
3.3
Strategin innebär inte bara ett formellt erkännande av de stora variationerna i naturliga förhållanden i fråga om
vatten inom EU, utan man lägger även fram förslag till praktiska åtgärder beträffande de största specifika problemen i
enskilda regioner/avrinningsområden. Kommittén ställer sig mycket positiv till tanken på avrinningsområden som en av
byggstenarna i EU:s vattenpolitik, som underlättar samarbetet mellan medlemsstaterna för att lösa viktiga problem så
effektivt som möjligt.
3.4
Kommittén tar också del av dokumentet om kontrollen av ändamålsenligheten (1), som är ett av de första i sitt slag
och som innehåller en värdefull bedömning av vattenpolitiken som sådan, samt i förhållande till den övriga lagstiftningen
inom närliggande politikområden.
3.5
EESK anser visserligen att strategin och alla bakgrundsdokument är otroligt välgjorda, men man måste ägna ännu
större uppmärksamhet åt genomförandet av de planerade åtgärderna. Genomförandet kommer, som så ofta är fallet, att
bli svårt och måste nu få högsta prioritet. Alla möjliga politiska insatser, incitament och metoder för system/projektled
ning bör användas för att se till att planen till slut blir framgångsrik.
(1) SWD(2012) 393 final.
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4. Särskilda kommentarer
4.1
Vid genomförandet av de gällande regleringsåtgärderna (åtgärdsområde 1) bör man ägna uppmärksamhet åt att
minska diffusa föroreningskällor genom att stärka handlingsprogrammen för nitrater. Skälen till eftersläpningarna bör
analyseras noga, och de nödvändiga förbättringarna bör stimuleras på lämpligt sätt med hänsyn till särdragen i olika
avrinningsområden.
4.2
Principen om att förorenaren betalar gäller även i detta fall, men denna skyldighet måste vara väl avgränsad och
bygga på realistiska antaganden om och bedömningar av vattnets kretslopp. Förorenarna bör vara skyldiga att betala för
de bevisade verkliga föroreningar som de är ansvariga för.
4.3
Insatserna för att ytterligare begränsa utsläppen från industriella punktkällor bygger på genomförandet av direktivet
om industriutsläpp. Proportionalitetsprincipen måste gälla tillsammans med principen om att förorenaren betalar, som är
tydligt identifierad när det gäller punktkällor.
4.4
Tillämpning av principen om att förorenaren betalar förutsätter lämpliga mätningar (mängder) och möjligen
övervakning (förorenande ämnen) för att skapa en stabil grund för eventuella ytterligare åtgärder. Sådana krav bör stå
i proportion till platsen för och allvarlighetsgraden hos de problem som ska lösas.
4.5
Tyvärr finns det i många delar av Europa fortfarande ingen fullständig bild av vattenflödena. I strategin krävs med
rätta att vattenräkenskaperna ska utvecklas tillsammans med medlemsstaterna på grundval av Europeiska miljöbyråns
arbete. Sådana räkenskaper kommer att ge förvaltare av avrinningsområden möjlighet att beräkna hur mycket vatten som
kan användas och hur mycket som bör avsättas för att upprätthålla ekosystemfunktioner (ekologiska flöden). Kommittén
rekommenderar starkt att denna insats genomförs så snart som möjligt.
4.6
I många delar av Europa gör överuttag för bevattning det omöjligt att uppnå en god vattenstatus. Olagligt uttag är
ett allvarligt problem i vissa vattenstressade områden. Studier för att pröva Copernicus/GMES-data skulle ge medlems
staterna möjlighet att upptäcka olagliga uttag, och sådana uppgifter torde utgöra ytterligare en motivering för GMESprojektets relevans för hela EU.
4.7
Kommittén anser det vara viktigt att utveckla en gemensam metod för kostnadstäckning som möjliggör jämförbara
resultat i hela EU. Detta skulle säkerställa att alla vattenanvändare har tillräckliga incitament för en effektiv användning av
vatten.
4.8
EESK pekar på flera exempel på initiativ och metoder i vattenstressade områden som lades fram vid den offentliga
utfrågningen i ämnet som hölls i kommitténs lokaler. Dessutom har några studier om effektiv vattenanvändning offent
liggjorts enligt principen om "mer skörd per vattendroppe" ("more crop per drop"). Resultaten av detta arbete kan
användas för att förena jordbrukets behov och de tillgängliga vattenresurserna i vattenstressade regioner. Återigen bör
proportionalitetsprincipen tillämpas vid hanteringen av sådana känsliga frågor.
4.9
Inom åtgärdsområde 2 – integration av vattenpolitikens mål i övrig EU-politik – krävs också ett flertal åtgärder,
som anges i strategins handlingsplan.
4.10
Kommittén framhåller att vattenagendan och den gemensamma jordbrukspolitiken måste samordnas vid detta
unika tillfälle när Europaparlamentet, rådet och kommissionen håller på att fastställa agendan för de kommande sju åren.
Detta tillfälle får inte försittas inom följande områden:
— Medtagande av grundläggande åtgärder från vattendirektivet i tvärvillkoren.
— Miljöanpassning av första pelaren, särskilt i områden med ekologisk inriktning.
— Utformning av program för landsbygdsutveckling för att ta itu med vattenfrågor.
— Finansiering inom den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare av effektivare bevattningssystem (med till
hörande miljövillkor, t.ex. mätning).
— Uppmuntrande av åtgärder för naturlig vattenupptagning – översvämningsplan, våtmarker eller buffertzoner längs
floder –, de viktigaste åtgärderna för att återställa ekosystemfunktioner. Det är mycket viktigt med finansiering inom
andra pelaren till områden där det behövs. Det bör också syfta till att uppmuntra åtgärder inom Life+, Horisont 2020,
osv.
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4.11
Skyddsåtgärderna mot översvämningar (en mycket aktuell fråga i Centraleuropa just nu) skulle också behöva
samordnad finansiering, kanske från strukturfonderna. Dessutom har vissa av de planerade åtgärderna (med anledning av
tidigare översvämningar) inte slutförts p.g.a. en rad administrativa hinder. Sådana akuta frågor skulle också behöva
lämplig akut administrativ behandling.
4.12
Kommittén uppskattar innovationspartnerskapen om vatten respektive produktivitet och hållbarhet inom jord
bruket. Det måste betonas att dessa initiativ har utvecklats nedifrån och upp i medlemsstaterna, medan kommissionen
spelar en samordnande roll. Utsikterna till framgång ökar med denna medverkan av aktörer inom sina respektive verk
samhetsområden.
4.13
Politiska insatser utanför sötvattensområdet kan också spela en roll för att förhindra vattenföroreningar. Till
exempel bör lagstiftningen om industriutsläpp, läkemedel och hållbar användning av bekämpningsmedel i likhet med
Reach-förordningen samordnas med vattendirektivet.
4.14
Åtgärdsområde 3, att täppa till luckorna i den existerande lagstiftningsramen, är med rätta inriktat på att göra
vattenanvändningen effektivare, bland annat den avgörande frågan hur potentialen för återanvändning av vatten ska öka.
Först och främst måste kriterier för säker återanvändning av vatten fastställas för att de önskade och förväntade resultaten
ska kunna uppnås. Vattenåteranvändningen skulle kunna ske på naturlig väg i samma/liknande anläggningar, men för att
återvunnet vatten från en användare/anläggning ska kunna överföras för återanvändning av en annan användare/anlägg
ning krävs det en lämplig balans av både mängderna och den nödvändiga kvaliteten.
4.15
Det är till exempel nästan omöjligt att sluta vattenkretsar helt, t.o.m. inom en enda verksamhet, på grund av den
ständigt ökande halten av oorganiska salter i kretsarna. Därför måste man finna en säker balans så att processen kan
genomföras utan störningar.
4.16
Slutligen fäster kommittén uppmärksamheten på att viktiga aspekter av mark- och skogsförvaltning har nära
koppling till vattenfrågor. På grund av ibland motstridiga krav inom olika politikområden utsätts skogsresurserna för
hårda påfrestningar när det gäller deras icke-produktiva tjänster, såsom deras roll som den främsta naturliga reservoaren
för sötvatten, som kolsänka och när det gäller bevarandet av den biologiska mångfalden, osv. Livscykelanalysen bör visa
alla aspekter samt föreslå balanserade åtgärder som är skräddarsydda med hänsyn till skogarnas roll i EU.
4.17
Vatten- och markfrågorna kan inte särskiljas. Kommittén anser att man måste fästa tillräcklig uppmärksamhet vid
marken, samtidigt som vi erkänner att man måste beakta markfrågornas subsidiaritetsaspekter. Gemensamma faktorer bör
behandlas mer i detalj i det fortsatta arbetet med strategin.
4.18

EESK varnar för att uppnåendet av målen i strategin kommer att mötas av hinder inom följande områden:

— Marknadsmisslyckanden (förlorade intäkter, fördelning av kostnader och nytta).
— Bristande finansiering, skadliga subventioner.
— Lagstiftningsmässiga hinder.
— Bristande samordning.
— Bristande politisk vilja.
— Integrationen av de vattenpolitiska målen i annan sektorspolitik förblir tomma ord.
Alla berörda parter i hela processen i strategin bör vara medvetna om riskerna och på sin respektive ansvarsnivå göra sitt
bästa för att undanröja så många av dem som möjligt. Det civila samhället bör delta aktivt i denna krävande process
genom att skaffa sig tillräcklig information, utöva sina befogenheter vid politiska beslut och anpassa sitt beteende till
utmaningarna på vattenområdet.
Resultat av omröstningen:
För
Emot
Nedlagda röster

112
129
12
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät
för elektronisk kommunikation”
COM(2013) 147 final – 2013/0080 (COD)
(2013/C 327/17)
Föredragande: Thomas McDONOGH
Den 12 och 16 april 2013 beslutade rådet respektive Europaparlamentet att i enlighet med artikel 114 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
om
"Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av
höghastighetsnät för elektronisk kommunikation"
COM(2013) 147 final – 80/2013 (COD).
Facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat för kommitténs
beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 20 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 10 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 180 röster för, 1 röst emot och 3 nedlagda röster:

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén anser att
allmän tillgång till höghastighetsnät för elektronisk kommuni
kation är en avgörande faktor när det gäller att främja tillväxten
i Europa, skapa nya jobb och stärka sammanhållningen. EESK
stöder fullt ut den digitala agendans bredbandsmål (1), men an
ser att det kommer att vara svårt att nå målen om inte med
lemsstaterna och kommissionen vidtar särskilda åtgärder för att
skapa bättre förutsättningar för både utbudet och efterfrågan på
bredband i hela unionen.
1.2
Kommittén blev ytterst besviken över Europeiska rådets
beslut nyligen om att i den fleråriga budgetramen för
2014–2020 minska anslagen för digital infrastruktur från 9,2
miljarder euro till endast 1 miljard euro. Med denna nedskär
ning kommer stödet till bredbandsutbyggnad i den fleråriga
budgetramen att försvinna, vilket framför allt kommer att
drabba de fattigare och mindre gynnade regionerna i EU.
1.3
EESK välkomnar kommissionens förslag till förordning.
De åtgärder som föreslås är särskilt viktiga för att överbrygga
den digitala klyftan och underlätta bredbandsutbyggnaden i
landsbygdsområden.
1.4
EESK uppmanar kommissionen att utfärda råd om hur
tillgång till höghastighetsbredband ska kunna erkännas som en
universell rättighet för alla medborgare, oavsett var de bor.
Kommissionen tog 2010 upp frågan om att låta bredband om
fattas av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande
tjänster (2). Det brådskar med ett svar på denna fråga med hän
syn till medborgarnas välfärd, sysselsättning och digitala integ
ration.
(1) COM(2010) 245 final.
(2) COM(2008) 572 final.

1.5
Kommittén uppmanar medlemsstaterna att fullfölja sina
nationella bredbandsplaner utan dröjsmål.

1.6
Kommissionen och medlemsstaterna bör överväga vilka
ekonomiska incitament och stöd man kan ge den privata sek
torn för att uppmuntra investeringar i höghastighetsbredband i
glesbefolkade områden.

1.7
Förutom omfattande privata investeringar kräver utbygg
naden av höghastighetsbredband enligt kommitténs beräkningar
upp till 60 miljarder euro i offentliga investeringar för att den
digitala agendans mål för år 2020 ska kunna uppnås. EESK
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inkludera
denna ytterst viktiga finansiering i budgetarna.

1.8
Kommittén anser att kommissionen bör ta itu med pro
blemet med leverantörer av bredbandstjänster som inte tillhan
dahåller kunderna den internetuppkopplingshastighet som utlo
vas i deras kontrakt. Denna bristande överensstämmelse med
kontrakten och denna falska reklam underminerar förtroendet
för den digitala marknaden och inverkar negativt på efterfrågan,
och kraftfulla åtgärder måste vidtas för att komma till rätta med
denna situation.

1.9
Kommittén uppmanar kommissionen att bygga vidare på
förslaget till förordning och utveckla en grossistmarknad för
bredbandsinfrastruktur som omfattar hela Europa.

1.10
EESK uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och
de nationella regleringsmyndigheterna att se till att en konkur
renskraftig marknad för bredbandsinfrastruktur utvecklas i alla
delar av EU.
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1.11
Kommittén noterar att förslaget till förordning kommer
att ge allmännyttiga företag och transportföretag nya affärsmöj
ligheter så att de kan delta på bredbandsinfrastrukturmarknaden.
Kommissionen och medlemsstaterna bör göra särskilda an
strängningar för att uppmuntra dessa företag att ta vara på
denna möjlighet.
1.12
Kommittén vill göra kommissionen uppmärksam på de
yttranden som har publicerats på senare tid på temat utbyggnad
av höghastighetsbredband och minskning av den digitala klyf
tan: "En digital agenda för Europa" (3), "Det första programmet
för radiospektrumpolitik" (4) och "Den digitala agendan för Eu
ropa – Drivkraft för den europeiska digitala tillväxten" (CES9592013, ännu ej offentliggjord).
2. Sammanfattning av kommissionens förslag
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2.3.2
För att målen ska kunna uppnås föreslås följande rätts
liga bestämmelser i förordningen:

— Tillträde till befintlig fysisk infrastruktur: Alla nätopera
törer (såväl telekomoperatörer som andra operatörer som
äger infrastruktur – i förordningen avses med "nätoperatör"
en leverantör av elektroniska kommunikationsnät och ett
företag som tillhandahåller en fysisk infrastruktur avsedd
för tillhandahållandet av en tjänst för produktion, transport
eller distribution av gas, el (inklusive offentlig belysning),
uppvärmning, vatten (inklusive bortskaffande eller behand
ling av avloppsvatten) och transporttjänster (inklusive järn
vägar, vägar, hamnar och flygplatser)) har rätt att erbjuda,
och en skyldighet att tillgodose, varje rimlig begäran om
tillträde till sin fysiska infrastruktur för utbyggnad av hög
hastighetsnät för elektronisk kommunikation, oavsett om
det rör sig om fast eller trådlös elektronisk kommunikation.

2.1 Syfte
2.1.1
I meddelandet "Inremarknadsakt II: Tillsammans för ny
tillväxt" fastställdes att en av de tolv nyckelåtgärderna för att
främja tillväxten är att minska kostnaderna för utbyggnad av
bredband.
2.1.2
Utvecklingen av höghastighetsbredband har tappat fart,
framför allt utanför städerna, på grund av en uppsjö av regler
och administrativa förfaranden på nationell och subnationell
nivå.
2.2 Mål
2.2.1

Förordningen har som mål att

— minska kostnaderna och investeringsriskerna med hjälp av
enhetliga och effektiva planerings- och investeringsprocesser
för tillhandahållandet av bredband,
— undanröja de hinder för inre marknadens funktion som är
ett resultat av den uppsjö av regler och administrativa för
faranden på nationell och subnationell nivå som är obligato
riska för den som tillhandahåller bredbandsinfrastruktur,
— stimulera bredbandstäckning i alla områden,
— garantera likabehandling och icke-diskriminering av företag
och investerare som tillhandahåller bredband.
2.3 Förslaget till förordning
2.3.1
För att uppnå de avsedda kostnads- och effektivitets
målen definieras i förordningen ett antal direkt tillämpliga rät
tigheter och skyldigheter för nätoperatörer och aktörer som
tillhandahåller infrastruktur. Dessa gäller i alla etapper i byggan
det av infrastruktur.
(3) EUT C 54, 19.2.2011, s. 58-64
(4) EUT C 107, 6.4.2011, s. 53-57

— Information om befintlig infrastruktur: Bredbandsleveran
törer har rätt att dels få tillgång till minimiinformation om
befintlig fysisk infrastruktur via en central informations
punkt, dels utföra undersökningar på plats av befintlig infra
struktur.

— Samordning av bygg- och anläggningsprojekt: Varje nät
operatör kan förhandla fram avtal om samordning av byggoch anläggningsprojekt med aktörer som är auktoriserade
att tillhandahålla element av nät för höghastighetsbredband.
För att möjliggöra en bättre samordning av projekt ska varje
nätoperatör på begäran tillhandahålla minimiinformation av
seende pågående eller planerade bygg- och anläggningspro
jekt relaterade till sin fysiska infrastruktur.

— Tillståndsförfarande: Varje leverantör av bredbandsnät kan
via en central informationspunkt på elektronisk väg få till
gång till alla uppgifter om de villkor och förfaranden som är
tillämpliga vid beviljande av tillstånd till bygg- och anlägg
ningsprojekt, samt lämna in tillståndsansökningar i elektro
nisk form via denna centrala informationspunkt. De behö
riga myndigheterna ska bevilja eller avslå tillstånd inom sex
månader från det att en begäran inkommit.

— Utrustning i byggnader: Alla nya byggnader och bygg
nader som undergår omfattande renoveringar ska vara ut
rustade med höghastighetsfärdig inbyggd fysisk infrastruktur
fram till nätanslutningspunkterna.

2.3.3
Vid eventuella tvister mellan nätoperatörer och leveran
törer av bredbandstjänster beträffande deras rättigheter och skyl
digheter kommer om nödvändigt ett behörigt nationellt tvistlös
ningsorgan att träda in som medlare – den nationella reglerings
myndigheten eller en annan behörig myndighet.

2.3.4
Förordningen skulle vara direkt tillämplig i hela EU
efter Europaparlamentets och rådets överenskommelse.
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3. Allmänna kommentarer
3.1 Bredband är en nödvändighet
3.1.1
Bredband är den viktigaste möjliggörande infrastruk
turen för den digitala agendan och genomförandet av en digital
inre marknad. Bredbandstjänsternas ekonomiska betydelse kan
inte överskattas. Tillgången till bredband har en multiplikator
effekt på den ekonomiska tillväxten: Enligt Världsbankens be
räkningar innebär varje ökning av antalet bredbandsuppkopp
lingar med 10 % att BNP-tillväxten ökar med upp till 1,5 %.
Allmänt tillgängliga höghastighetsuppkopplingar spelar en avgö
rande roll för utvecklingen av nya omvandlingstekniker och
tjänster såsom datormoln och smarta nät.
3.1.2
Bredbandets betydelse för tillväxten och sysselsätt
ningen erkänns i den digitala agendan, som fastställer att alla
i Europa ska ha tillgång till grundläggande bredband senast
2013 och att senast 2020 ska i) alla européer ha tillgång till
nedladdningshastigheter 30 Mbit/s och ii) minst 50 % av de
europeiska hushållen ha internetabonnemang med hastigheter
på över 100 Mbit/s. Dessa mål kommer endast att kunna upp
nås om kostnaderna för utbyggnad av infrastruktur sänks i EU
och om extraordinära åtgärder vidtas för att tillhandahålla bred
band i EU:s landsbygdsområden och mindre gynnade områden.
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framtid att hinnas ikapp av den snabba utvecklingen på områ
det för bredbandsteknik och internetbaserade tjänster (till ex
empel konferenser via högdefinitionsvideo). Ultrasnabba nät
som erbjuder anslutningar med hastigheter på upp till 1 Gbit/s
(1 000 Mbit/s) håller redan på att byggas ut i vissa stadsområ
den (http://arstechnica.com/tech-policy/2012/07/tokyo-seoul-andparis-get-faster-cheaper-broadband-than-us-cities/) och videobase
rade tjänster som kan dra nytta av dessa högre hastigheter är
under utveckling.

3.4.2
Omfattande investeringar i höghastighetsuppkopplingar
kommer att vara nödvändiga i hela EU för att hålla jämna steg
med internetekonomins globala utveckling.

3.5 EU halkar efter
3.5.1
Såsom kommissionen påpekade i sitt nyligen publice
rade meddelande "Den digitala agendan för Europa - Drivkraft
för den europeiska digitala tillväxten" (6) halkar Europa alltmer
efter sina globala konkurrenter när det handlar om att tillhan
dahålla bredbandsinfrastruktur.

3.2 Låg kostnad och världsklass
3.2.1
En bredbandsinfrastruktur till låg kostnad och av
världsklass är ett grundläggande inslag i en dynamisk ekonomi
under det 21:a århundradet. Kunskapsbaserade företag kommer
att växa till i de områden där det finns kunskaper och infra
struktur som de kan stödja sig på. En allt större mängd avan
cerade tjänster inom hälsovård, utbildning och social service
kommer också att vara beroende av tillgång till snabbt och
ultrasnabbt bredband.
3.2.2
Kvaliteten på nätverken, kostnaderna för att tillhanda
hålla dessa och konkurrenskraftiga slutanvändarpriser är viktiga
förvaltningskriterier i utbyggnadsprogrammen. Eftersom upp till
80 % av kostnaderna för nätinfrastrukturen kan hänföras till
anläggningsarbeten är det viktigt att de nationella och lokala
myndigheterna arbetar för kraftigt sänkta kostnader genom ef
fektiv samordning av infrastrukturprojekten.
3.3 Rätten till samhällsomfattande tjänster
3.3.1
EESK har i flera yttranden – senast i yttrandet om
drivkraft för den europeiska digitala tillväxten (5) – uppmanat
kommissionen att utfärda råd om hur tillgång till höghastighets
bredband ska kunna erkännas som en universell rättighet för
alla medborgare, oavsett var de bor. Denna fråga kräver nu ett
svar så fort som möjligt.
3.4 Ultrasnabbt bredband – en nödvändighet
3.4.1
Den digitala agendans mål för år 2020 i fråga om
tillgång till bredband kommer inom en inte alltför avlägsen
(5) "Digital tillväxt – halvtidsöversyn", EUT C 271, 19.9.2013, s.
127-132.

3.5.2
Investeringar i höghastighetsbredband sker snabbare i
delar av Asien och i USA, vilket leder till betydligt bättre täck
ning och högre hastigheter. I december 2011 hade Sydkorea,
med 20,6 % abonnemang per 100 invånare, den högsta andelen
fiberanslutningar i världen, dvs. dubbelt så hög som andelen i
Sverige (arbetsdokument från kommissionens avdelningar som
åtföljer förslaget till förordning om åtgärder för att minska kost
naderna för utbyggnad av bredband, SWD(2013) 73 (del 1)).

3.6 Den digitala klyftan
3.6.1
Resultattavlan för den digitala agendan för Europa
(https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard) och de se
naste siffrorna från Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
portal/page/portal/information_society/data/main_tables) visar
att den digitala klyftan växer och att det finns stora skillnader
mellan medlemsstaterna. År 2012 saknade 28 % av hushållen i
EU-27 bredband. Dessutom ligger 90 % av de hushåll som
saknar bredband i landsbygdsområden. 35 miljoner hushåll i
landsbygdsområden väntar fortfarande på höghastighetsupp
koppling, och om man inte tar adekvat hänsyn till de delar
av befolkningen som lever utanför tätorterna kommer de att
hamna i ett allt djupare socialt och ekonomiskt underläge.

3.6.2
Åtgärderna i kommissionens förslag till förordning
kommer att utgöra en grund för reformer av de nationella
och lokala myndigheternas planeringsbestämmelser, och smart
infrastrukturplanering, incitament för investeringar och innova
tiv teknik kan bidra till att överbrygga bredbandsklyftan.
(6) COM(2012) 784 final.
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3.7 Nödvändiga investeringar
3.7.1
Kommittén blev ytterst besviken över rådets beslut i
februari om att i den fleråriga budgetramen minska anslagen
för digital infrastruktur och digitala tjänster i Fonden för ett
sammanlänkat Europa för 2014–2020, från 9,2 miljarder euro
till endast 1 miljard euro. Med denna nedskärning skulle stödet
till bredbandsutbyggnad i den fleråriga budgetramen försvinna,
vilket framför allt skulle drabba de fattigare och mindre gynnade
regionerna i EU och förvärra den växande digitala klyftan.

3.7.2
Syftet med stödet till bredbandsutbyggnad i den flerå
riga budgetramen var att kommissionen skulle kunna använda
det för att stimulera bredbandsmarknaden, men det utgör en
dast en liten del av de medel som i praktiken är nödvändiga för
att den digitala agendans bredbandsmål ska kunna uppnås. De
konsulter som kommissionen har anlitat för att undersöka bris
ten på finansiering beräknar att det kommer att behövas upp till
62 miljarder euro i ytterligare offentliga investeringar för att
målen för år 2020 ska kunna uppnås (studien The socio-economic
impact of bandwidth, utförd av Analysys Mason på uppdrag av
Europeiska kommissionen, 2012).

3.7.3
Finansieringen av denna omfattande investering måste
huvudsakligen komma från den privata sektorn, men särskilda
åtgärder kommer att behöva vidtas för att stödja privata inve
steringar i landsbygdsområden som är alltför glesbefolkade för
att locka till sig investeringar. Europeiska investeringsbanken har
redan bidragit till finansieringen av ett antal sådana projekt och
kommer att behöva erbjuda mycket mer stöd av denna typ.
Kommissionen bör särskilt fokusera på att se över hur EU-in
stitutionerna och medlemsstaterna på ett bättre sätt skulle
kunna underlätta privat finansiering av bredbandsutbyggnaden.

3.7.4
I åtgärd 48 i den digitala agendan öronmärks medel
från strukturfonderna i syfte att använda dem för att finansiera
utbyggnaden av höghastighetsnät. Man bör också överväga att
utnyttja sammanhållningsfonden.

3.8 Stimulera utbudet
3.8.1
Myndigheter på lokal och kommunal nivå kan spela en
viktig roll för att främja tillhandahållandet av bredband i sina
regioner genom att driva offentlig-privata partnerskap och ge
nomföra åtgärderna i de föreslagna förordningarna så snabbt
och effektivt som möjligt.

3.8.2
Förordningen gör det möjligt att öppna marknaden för
tillhandahållande av bredbandsuppkoppling och bredbandstjäns
ter för fler nya aktörer. Detta gäller framför allt företag utanför
telekommunikationssektorn som har omfattande infrastruktur
som kan användas för att tillhandahålla höghastighetsnät. Med
lemsstaterna och kommissionen bör göra särskilda ansträng
ningar för att uppmuntra dessa nya aktörer.

3.8.3
Förordningen innebär också att företag i hela EU kan
ges tillträde till marknaden för gränsöverskridande investeringar
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i tillhandahållande av infrastruktur. Kommissionen bör överväga
hur man skulle kunna utveckla denna inre marknad för infra
struktur genom att öka medvetenheten i hela Europa om inve
steringsmöjligheterna, minska riskerna i samband med dessa
investeringar för icke-nationella investerare, och eventuellt ge
nom att utveckla särskilda finansiella instrument (obligationer)
som skulle göra det mer attraktivt att investera i de regioner
som utgör de största utmaningarna.

3.8.4
Innovativa tekniska lösningar, bland annat ökad an
vändning av trådlös teknik, måste införas så snart som möjligt
för att påskynda bredbandsutbyggnaden och ta itu med den
växande digitala klyftan mellan städer och landsbygd.

3.8.4.1
För att garantera att ett för trådlös bredbandsteknik
tillräckligt och lämpligt spektrum avsätts och görs tillgängligt
för att uppnå det mål som fastställts för 2020 är det i synnerhet
avgörande att det europeiska programmet för radiospektrumpo
litik (7) genomförs fullt ut i medlemsstaterna.

3.8.4.2
Med hjälp av satellitteknik kommer man att kunna
tillhandahålla bredband i EU:s mest avlägsna områden. På grund
av olika kapacitets-, kostnads- och hastighetsfaktorer kommer
detta emellertid att vara en marginell lösning som kanske bara
kommer att sörja för mindre än 10 % av bredbandet med 30
Mbit/s i Europa år 2020.

3.9 Stimulera efterfrågan
3.9.1
Svag efterfrågan på bredband, framför allt i mer gles
befolkade områden, har en negativ effekt på investeringarna i
nätverk, trots att det alltid finns en avsevärd latent efterfrågan i
områden där det inte finns någon tillgång till höghastighetsupp
koppling.

3.9.2
Kommissionen och medlemsstaterna måste fokusera på
att stimulera efterfrågan på bredband med hjälp av en rad olika
metoder, bland annat riktade informationskampanjer till allmän
heten, allmänna WiFi-uppkopplingszoner, vidareutveckling av eförvaltningstjänster samt satsningar på datakunskap och IKTkompetens. Insatser med syftet att stimulera efterfrågan bör
särskilt inriktas på landsbygden.

3.9.3
Öppenhet i fråga om bredbandets kostnader och priser
är avgörande för att medborgarna ska skaffa bredbandsupp
koppling. I hela EU klagar de nuvarande bredbandskonsumen
terna över att deras internetleverantörer inte levererar de upp
kopplingshastigheter som utlovas i deras kontrakt. Denna bris
tande överensstämmelse med kontrakten och denna falska re
klam underminerar förtroendet för den digitala marknaden och
inverkar negativt på efterfrågan, och kraftfulla åtgärder måste
vidtas för att komma till rätta med denna situation.
(7) COM(2010) 471 final.
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4. Särskilda kommentarer
4.1 Behovet av en förordning
4.1.1
De kommersiella företagen inom sektorn för elektro
niska kommunikationstjänster har inte tillräckliga ekonomiska
incitament för att investera i bredbandsinfrastruktur i många
områden inom EU där befolkningstätheten är alltför låg. Därför
välkomnar kommittén att förslaget till förordning kommer att
införa åtgärder med syftet att avsevärt minska kostnaderna och
riskerna i samband med tillhandahållande av bredband, samt
förbättra investeringsnyttokalkylerna för nätleverantörerna.
4.1.2
För att se till att det sker en verklig digital integration
och maximera den ekonomiska nyttan av höghastighetsbred
band för alla bör medlemsstaterna och de lokala myndigheterna
utöva större inflytande på utbudet av och efterfrågan på bred
bandsinfrastruktur genom att genomföra bredbandsplaner som
skapar balans mellan den höga ekonomiska avkastning som
infrastrukturinvesteringarna i tätbefolkade områden förväntas
ge upphov till och de ur ekonomisk synpunkt betydligt mindre
attraktiva investeringar som är nödvändiga i eftersatta områden.
Förslaget till förordning kommer att ge dem bättre metoder att
uppnå detta.
4.1.3
På många marknader finns det en enda dominerande
infrastrukturleverantör. Kommittén hoppas att ett effektivt ge
nomförande av denna förordning kommer att skapa bättre vill
kor för nya nätleverantörer så att de kan etablera sig på mark
naden och komma med konkurrenskraftiga erbjudanden.
4.2 Skära ned kostnader och förbättra samarbetet
4.2.1
Enligt meddelandet kan bygg- eller anläggningsprojekt
stå för 80 % av kostnaderna för nätutbyggnad. Genomförandet
av förslaget till förordning förväntas leda till att nätoperatörerna
kan göra kapitalkostnadsbesparingar på 20–30 % av de totala
investeringskostnaderna, dvs. upp till 63 miljarder euro fram till
2020. De 63 miljarder euro som sparas kan därefter investeras
på andra ekonomiska områden.
4.2.2
Det är viktigt att privata infrastrukturleverantörer sam
arbetar och delar resurser för att uppnå effektivitet, ett snabbt
genomförande, miljömässig hållbarhet och konkurrenskraftiga
priser för slutanvändarna. Kommittén ser positivt på att förord
ningen innebär att privata infrastrukturleverantörer måste of
fentliggöra bra information om befintlig och planerad infra
struktur, samt att det kommer att vara nätleverantörernas skyl
dighet att samarbeta så att god planering, samarbete och effektiv
resursanvändning underlättas.
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centrala infrastrukturen och därefter öppnar upp nätet genom
att låta mindre tjänsteleverantörer hyra in sig för att utnyttja
kapaciteten på lika och rättvisa villkor. Kanske skulle kommis
sionen kunna överväga hur en sådan modell med fri tillgång
skulle kunna utvecklas och regleras i Europa, och samtidigt se
till att den normala konkurrensen inte snedvrids.
4.4 Grossistmarknaden
4.4.1
Förslaget till förordning skulle tillhandahålla lagstift
ning som gör det möjligt att utveckla en grossistmarknad för
bredbandsinfrastruktur. Kommissionen bör eventuellt undersöka
hur förordningen skulle kunna fås att stimulera en sådan mark
nad, i synnerhet i områden som är svåra att nå inom EU.
4.4.2
En grossistmarknad för svartfiber eller infrastruktur för
trådlös dataöverföring skulle kunna vara gränsöverskridande och
omfatta hela Europa, under förutsättning att det finns infor
mation av god kvalitet om konsumenternas efterfrågan och
den befintliga infrastrukturen. Kommissionen bör undersöka
hur man kan stimulera och stödja en sådan marknad.
4.5 Nationella bredbandsplaner
4.5.1
Utbyggnaden av infrastruktur, framför allt på landsbyg
den, kräver effektiva nationella strategier och genomförandepla
ner. Alla medlemsstater har i nuläget en bredbandsstrategi, men
många saknar fortfarande planer för hur målen i den digitala
agendan ska uppnås. De nationella strategierna behöver upp
dateras inom kort så att de även innehåller en plan för hur
ultrasnabba nätverk ska tillhandahållas, med konkreta mål och
identifierade genomförandeåtgärder.
4.5.2
Enligt åtgärd 46 i den digitala agendan ska medlems
staterna utveckla sina nationella bredbandsplaner, men ett antal
medlemsstater har inte slutfört sina planer och kommissionen
anger att denna åtgärd är försenad. Denna försening inverkar
negativt på bredbandsutbyggnaden och industrins finansierings
planer. EESK uppmanar medlemsstaterna att se över sina planer
mot bakgrund av detta förslag till förordning och att fullfölja
arbetet så snart som möjligt.
4.5.3
En omfattande nationell bredbandsplan, som inklude
rar initiativ avseende offentlig-privata partnerskap och särskilda
incitament för att underlätta utbyggnad på landsbygden, skulle
göra det mycket lättare att erhålla finansiering från EU och EIB.
4.6 Allmännyttiga företag

4.3 Naturliga monopol
4.3.1
I glesbefolkade områden finns det av ekonomiska skäl
endast underlag för en enda huvudleverantör av bredbandsinfra
struktur, vilket med andra ord innebär att det finns ett naturligt
monopol.
4.3.2
Sådana förutsättningar vad gäller naturliga monopol
banar väg för en modell med "fri tillgång" när det gäller till
handahållandet av bredband, vilket innebär att en ensam leve
rantör, kanske ett offentlig-privat partnerskap, bygger upp den

4.6.1
Förslaget till förordning kommer att bana väg för infra
strukturägare som inte är företag inom sektorn för elektroniska
kommunikationstjänster – det vill säga energibolag, vattenbolag,
transportbolag och avfallshanteringsföretag – att göra sin infra
struktur tillgänglig på kommersiella villkor för tillhandahållan
det av bredbandstjänster. Detta kommer att hjälpa dessa företag
att få nya intäkter, sänka deras kostnader för väsentlig infra
struktur genom att de kan dela kostnaderna med bredbandsle
verantörerna, samt ge upphov till synergieffekter när de utveck
lar de tjänster som ingår i deras huvudsakliga verksamhet, till
exempel vid utvecklingen av smarta nät för energileverantörer.
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4.6.2
Kommissionen och medlemsstaterna bör göra ansträngningar för att uppmärksamma dessa företag
på de möjligheter som den nödvändiga utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur för med sig, och den
potentiella positiva inverkan som förslaget till förordning kan få på deras affärsverksamhet.

Bryssel den 10 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i fråga om
insatser vid förorening från fartyg och havsföroreningar från olje- och gasanläggningar”
COM(2013) 174 final – 2013/0092 (COD)
(2013/C 327/18)
Föredragande: Anna BREDIMA
Den 16 april och den 18 april 2013 beslutade Europaparlamentet respektive Europeiska unionens råd att i
enlighet med artikel 304 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén om
"Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns
åtgärder i fråga om insatser vid förorening från fartyg och vid havsföroreningar från olje- och gasanläggningar"
COM(2013) 174 final.
Facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat för kommitténs
beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 20 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 10 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 179 röster för, 1 röst emot och 3 nedlagda röster.

1. Slutsatser
1.1
EESK stöder den ökning av Europeiska sjösäkerhets
byråns budget som ingår i förslaget till förordning, dvs. från
154 miljoner euro till 160,5 miljoner euro för perioden
2014–2020. Kommittén upprepar att den också stöder utvid
gandet av sjösäkerhetsbyråns behörighet enligt förordning
100/2013.

1.2
Antagandet av förslaget till förordning sker vid en kritisk
tidpunkt med tanke på upptäckten av olje- och gasfyndigheter i
östra Medelhavet och de initiativ som följt för att omgående
exploatera dem genom offshoreborrning. Dessa aktiviteter kom
mer att bli en utmaning för sjösäkerhetsbyråns kapacitet när det
gäller att hantera de eventuella riskerna med offshoreborrning
och transporterna av olja och gas.

1.3
Samtidigt som EESK stöder den finansieringsram som
föreslås så anser kommittén att den kan visa sig otillräcklig
för att utföra de insatser som krävs under sjuårsperioden, med
tanke på följande utmaningar: ökade trafikflöden (fler olje- och
gastankfartyg till havs) och fler borrningsaktiviteter för att ut
vinna olja och gas i haven runt EU samt att fler stater som
ligger vid kusten eller består av öar har blivit EU-medlemsstater.
Byråns begränsade insatskapacitet vid nödsituationer kan
komma att leda till ökade externa kostnader vid större olyckor.

1.4
EESK anser att utplacering av de nuvarande 19 fartygen
kanske inte räcker till för att bistå medlemsstaterna att bekämpa
havsföroreningar i EU:s alla kustområden. Finansieringen kan
också visa sig otillräcklig för att utveckla satellitbilderna ytterli
gare i syfte att spåra och bidra till att sanera utsläpp från fartyg
inom hela EU-området.

1.5
EESK uppmanar sjösäkerhetsbyrån att använda sin nyli
gen förvärvade behörighet för att bidra till kampen mot sjör
överi. Sjösäkerhetsbyråns satellitövervakningsutrustning kommer
att vara mycket värdefull för att spåra piraternas fartyg.

1.6
EESK undrar om EU:s medlemsstater och grannländer
ännu är tillräckligt utrustade för att hantera större olyckor av
samma omfattning som Erika eller Prestige, eller katastrofer av
samma karaktär som Deepwater Horizon.

1.7
EESK uppmanar EU, medlemsstaterna och de nya grann
staterna vid kusterna att skärpa tillämpningen av följande regio
nala konventioner som nämns i motiveringen till förslaget till
förordning: Helsingforskonventionen, Barcelonakonventionen,
Bonnavtalet, Osparkonventionen, Lissabonavtalet (som ännu
inte trätt i kraft) och Bukarestkonventionen.

1.8
EESK uppmanar sjösäkerhetsbyrån att agera för att fast
ställa var det finns otillräckliga mottagningsanordningar för olje
rester i EU-hamnarna och grannländernas hamnar.

2. Kommissionens förslag
2.1
Europeiska kommissionen lade den 3 april 2013 fram ett
förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om flerå
rig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i fråga
om insatser vid förorening från fartyg och vid havsföroreningar
från olje- och gasanläggningar (1).
(1) COM(2013) 174 final.
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2.2
Genom förordning 2038/2006 (2) av den 18 december
2006 fastställdes en flerårig finansiering av Europeiska sjösäker
hetsbyråns åtgärder i samband med insatser vid förorening från
fartyg under perioden 1 januari 2007 till 31 december 2013.

2.3
Förordning 100/2013 av den 15 januari 2013 gav sjö
säkerhetsbyrån nya "primära" uppgifter: att åtgärda föroreningar
som orsakats av olje- och gasanläggningar och utvidga byråns
tjänster till länder som omfattas av utvidgningspolitiken och av
den europeiska grannskapspolitiken (3). I detta yttrande bedöms
framför allt anpassningen av sjösäkerhetsbyråns finansiering till
dessa nya uppgifter. Den föreslagna finansieringen uppgår till
160,5 miljoner euro för en sjuårsperiod (1 januari 2014 till
31 december 2020).

3. Allmänna kommentarer
3.1
EESK stöder den ökning av Europeiska sjösäkerhets
byråns budget som ingår i förslaget till förordning, dvs. från
154 miljoner euro till 160,5 miljoner euro för perioden
2014–2020. Kommittén upprepar att den också stöder utvid
gandet av sjösäkerhetsbyråns behörighet enligt förordning
100/2013. Detta stöd är i linje med en rad EESK-yttranden (4)
om sjösäkerhetsbyråns roll.

3.2
Förordning 100/2013 ger sjösäkerhetsbyrån behörighet
att förutom föroreningar från fartyg ingripa vid oljeutsläpp som
orsakats av olje- och gasplattformar till havs. Denna behörighet
har tillkommit med anledning av borrplattformen Deepwater
Horizons oljeutsläpp och explosion i Mexikanska golfen i april
2010. Kommittén är införstådd med att huvudmålet för kom
missionens förslag är att säkerställa ett effektivt EU-bistånd vid
hantering av föroreningar orsakade av fartyg och föroreningar
orsakade av olje- och gasanläggningar genom att sjösäkerhets
byrån erbjuder de drabbade staterna hållbara tjänster för att
åtgärda föroreningarna. Medlemsstaterna kan därför ta hänsyn
till detta stöd då de utarbetar eller ser över sina nationella planer
för insatser vid havsföroreningar.

3.3
EESK inser att den föreslagna budgeten är avsedd att
göra det möjligt för sjösäkerhetsbyrån att behålla sitt nätverk
av beredskapsfartyg som kan ingripa vid oljeutsläpp, uppdelade
på EU:s havsområden, och att ett begränsat antal nya bekämp
ningsfartyg kommer att sättas in för att bekämpa föroreningar
som orsakats av fartyg och offshoreanläggningar. Man förväntar
sig också att finansiering inte kommer att finnas tillgänglig för
förstärkt oljesaneringsutrustning, och att den eventuellt inte
kommer att nå upp till optimal nivå 2014–2020.
(2) EUT L 394, 30.12.2006, s. 1.
(3) EUT L 39, 9.2.2013, s. 30.
(4) EUT C 76, 14.3.2013, s. 15.
EUT C 299, 4.10.2012, s. 153.
EUT C 48, 15.2.2011, s. 81.
EUT C 44, 11.2.2011, s. 173.
EUT C 255, 22.9.2010, s. 103.
EUT C 277, 17.11.2009, s. 20.
EUT C 211, 19.8.2008, s. 31.
EUT C 28, 3.2.2006, s. 16.
EUT C 108, 30.4.2004, s. 52.
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3.4
Kommittén är införstådd med att CleanSeaNet-övervak
ning av olagliga utsläpp från oljeoffshoreanläggningar huvud
sakligen kommer att ske genom gemensam användning av sa
tellitbilder som beställts för övervakning av föroreningar från
fartyg. Kommittén erinrar om ett tidigare yttrande (5) där vi
skrev att "med tanke på de höga kostnader som ett sådant
[satellitbilds]servicecenter medför anser EESK att resursanvänd
ningen måste optimeras och framför allt att användningen av
bilder måste samordnas mellan medlemsstaterna. Detta skulle
kunna leda till stora kostnadsbesparingar. Samtidigt finns det
skäl att investera i förbättrad bildinsamling i alla europeiska
havsområden, eftersom den nuvarande täckningen inte är riktigt
komplett, särskilt i Medelhavsområdet."

3.5
EESK förstår att finansieringen inte är avsedd för att
erbjuda tekniskt stöd och/eller kapacitetsbyggande i partnerlän
derna inom den europeiska grannskapspolitiken.

3.6
Antagandet av förslaget till förordning sker vid en kritisk
tidpunkt med tanke på upptäckten av nya energikällor för EU. I
synnerhet i östra Medelhavet kommer upptäckten av nya oljeoch gasfyndigheter under havsbotten och påföljande borrning
för att omgående kunna exploatera dem att bli en utmaning för
sjösäkerhetsbyråns kapacitet att hantera de eventuella risker
detta innebär. Ytterligare resurser bör ställas till sjösäkerhets
byråns förfogande för att den fullt ut ska kunna uppfylla sin
roll i detta avseende. Den ökade fartygstrafiken, i synnerhet oljeoch gastankfartyg, samt upptäckten av nya olje- och gasfyndig
heter med påföljande borrningsaktiviteter, kommer att kräva
många fler fartyg i Medelhavet och Svarta havet. Nitton fartyg
för alla EU:s kustområden under perioden 2014–2020 är en
mycket optimistisk uppskattning och den kan under dessa om
ständigheter visa sig alldeles för liten.

3.7
Utvidgningen av säkerhetsbyråns behörighet på ovan
nämnda område kommer att kräva ytterligare utveckling av
satellitbildstjänsten för övervakning, tidig upptäckt av förore
ningar och identifiering av ansvariga fartyg eller olje- och gas
anläggningar. Tillgängligheten till uppgifter och effektiviteten vid
reaktionerna på föroreningarna bör förbättras.

3.8
EESK undrar om EU:s medlemsstater och grannländer
ännu är tillräckligt utrustade för att hantera större olyckor av
samma omfattning som Erika eller Prestige, eller katastrofer av
samma karaktär som Deepwater Horizon.

3.9
Mot bakgrund av ovanstående överväganden anser EESK
att ytterligare resurser bör öronmärkas för att ersätta utrustning
för insatser vid oljeförorening ombord på kontrakterade fartyg,
erbjuda ytterligare beredskapsfartyg för oljesanering i syfte att
täcka områden med offshoreanläggningar som för närvarande
inte befinner sig inom rimlig geografisk räckvidd (t.ex. Arktis),
(5) EUT C 28, 3.2.2006, s. 16.
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köpa ytterligare dispergeringskapacitet och utrustning för off
shoreutsläpp, utvidga CleanSeaNet-tjänster till områden med off
shoreanläggningar och täcka stöd för att bistå länderna inom
EU:s grannskapspolitik.
3.10
EESK uppmanar sjösäkerhetsbyrån att använda sin ny
ligen förvärvade behörighet för att bidra till kampen mot sjör
överi. Sjösäkerhetsbyråns utrustning och data, framför allt satel
litövervakningen, kommer att vara mycket värdefulla för att
spåra piraternas fartyg. Tillhandahållande av fartygs positione
ringsuppgifter bör bli en av sjösäkerhetsbyråns huvuduppgifter,
men alltid på begäran av nationella myndigheter. EESK upprepar
behovet av stöd från sjösäkerhetsbyrån i kampen mot sjöröveri i
enlighet med kommitténs yttrande om "Sjöröveri: Förstärkning
av EU:s åtgärder" (16 januari 2013) och den åtföljande offent
liga utfrågningen (24 januari 2013).
4. Särskilda kommentarer
4.1 Artikel 2: Definitioner
I definitionen av "olja" i förslaget till förordning hänvisas det till
definitionen i Internationella konventionen om förebyggande av,
behandling av och samarbete vid oljeutsläpp från 1990. EESK
uppmanar EU och medlemsstaterna att skärpa tillämpningen av
denna konvention.
4.2 Artikel 2: Definitioner
I definitionen av "farliga och skadliga ämnen" hänvisas det till
definitionen i protokollet från år 2000 om beredskap för, in
satser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och
skadliga ämnen. EESK uppmanar EU – och de medlemsstater
som fortfarande inte gjort det – att ansluta sig till och tillämpa
ovannämnda protokoll.
4.3 Artikel 4: Finansiering från unionen
4.3.1
EESK förstår att sjösäkerhetsbyråns stöd till länder som
omfattas av utvidgningspolitiken och den europeiska grann
skapspolitiken bör finansieras via befintliga EU-program för
dessa länder och inte vara del av denna fleråriga budgetram.
4.3.2
Samtidigt som EESK stöder den finansieringsram som
föreslås betvivlar dock kommittén att den kommer att vara
tillräcklig för att utföra de insatser som krävs under
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sjuårsperioden med tanke på de kommande utmaningarna:
ökade trafikflöden (fler olje- och gastankfartyg) och ökade borr
ningsaktiviteter för olje- och gasutvinning i haven runt EU. Den
begränsade insatskapaciteten vid nödsituationer kan komma att
leda till ökade externa kostnader vid större olyckor.
4.4 Artikel 5: Övervakning av befintlig kapacitet
Vad gäller förteckningen över de offentliga och privata meka
nismer som finns för att bekämpa föroreningar inom EU upp
manar EESK till åtgärder för att också ta med liknande system i
de grannländer vid kusterna som inte är EU-stater, eftersom
föroreningar till havs inte känner några gränser. Även om detta
yttrande avser oavsiktliga föroreningar så vill EESK också upp
mana till insatser från sjösäkerhetsbyråns sida för att fastställa
var det finns otillräckliga mottagningsanläggningar i EU-ham
narna och i hamnarna i grannstater vid kusterna. Driftsrelate
rade utsläpp väcker – i motsats till oavsiktliga föroreningar –
mycket mindre uppseende i media och är mindre sensationella,
men står för en mycket större del av den totala föroreningen av
haven.
4.5
EESK uppmanar EU, medlemsstaterna och de nya grann
staterna vid kusterna att skärpa tillämpningen av följande regio
nala konventioner som nämns i motiveringen till förslaget till
förordning: Helsingforskonventionen, Barcelonakonventionen,
Bonnavtalet, Osparkonventionen, Lissabonavtalet (som ännu
inte trätt i kraft) och Bukarestkonventionen. EESK anser att
övningar för att bekämpa föroreningar som anordnas (gemen
samt) av dessa konventioner i ännu högre grad bör främjas och
att utbyte av sakkunniga på området för havsföroreningar är av
stor betydelse. Sjösäkerhetsbyråns program Empollex (Marine
Pollution Expert Exchange Programme) bör därför underlätta
fler sådana utbyten mellan medlemsstaterna.
4.6
EESK upprepar behovet av att grannstater vid kusterna
till fullo tillämpar ursprunget till alla havskonventioner, dvs.
FN:s havsrättskonvention (Unclos) från 1982, som ger den rätts
liga grunden för insatser vid havsföroreningar, borrning i havs
botten och miljösäkra transporter till havs.
4.7
De kontrakterade fartygen har stor kapacitet för att lagra
sanerad olja och en uppsättning saneringssystem. EESK anser att
man bör tillåta att fartyg som kontrakterats av sjösäkerhets
byrån används för läktring, dvs. överföring från fartyg till fartyg,
för att lagra sanerad olja till havs.

Bryssel den 10 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för
finansiell insyn i hamnar”
COM(2013) 296 final – 2013/0157 (COD)
(2013/C 327/19)
Huvudföredragande: Jan SIMONS
Den 19 juni och den 10 juni 2013 beslutade rådet respektive Europaparlamentet att i enlighet med
artikel 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén om
"Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för
hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar"
COM(2013) 296 final – 2013/0157 (COD).
Den 21 maj 2013 gav kommitténs presidium facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och
informationssamhället i uppdrag att utarbeta ett yttrande i ärendet.
Med tanke på ärendets brådskande karaktär (artikel 59 i arbetsordningen) utnämnde Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 11 juli) Jan
Simons till huvudföredragande och antog följande yttrande med 81 röster för och 2 röster emot.

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
Kommittén ställer sig positiv till att icke-bindande instru
ment kombineras med lagstiftning i de fall där det inte finns
något alternativ.

1.2
Kommissionen kan räkna med EESK:s stöd för strategin
att förslagen ska tillämpas på samtliga 319 TEN-T-hamnar och
att medlemsstaterna ska ha möjlighet att besluta att bestämmel
serna i förordningen ska tillämpas även på andra hamnar.

1.3
Med tanke på den för närvarande begränsade effekten
stöder kommittén kommissionens förslag att passagerartrafik
och lasthanteringstjänster inte ska omfattas av förordningens
tillämpningsområde. Kommittén rekommenderar dock att man
i samband med genomförandet ägnar särskild uppmärksamhet
åt lotsning, förtöjning och bogsering och tar vederbörlig hänsyn
till dessa tjänsters olika verkan, så att de kan utövas självständigt
och utan någon form av kommersiellt tryck som skulle kunna
påverka säkerheten, tryggheten och miljöskyddet för hamnaktö
rer och allmänheten.

1.4
Kommittén ställer sig positiv till att skyddet av arbets
tagarnas rättigheter tas med i förordningen, men ställer sig
frågande till att tillämpningen av direktiv 2001/23/EG är frivil
lig. I fråga om de sociala aspekter som bör inkluderas i offent
liga upphandlingskontrakt och koncessionsavtal hänvisar kom
mittén till sitt yttrande om upphandling av enheter som är
verksamma på områdena vatten, energi, transporter och post
tjänster, som antogs den 26 april 2012 (1). Dessutom gick
(1) EUT C 191, 29.6.2012, s. 84.

kommitténs sedan länge uttryckta önskan om en oberoende
social dialog i hamnsektorn nyligen i uppfyllelse.

1.5
Kommissionens grundtanke att öka den finansiella insy
nen i hamnsektorn kan räkna med stöd från EESK, eftersom det
kommer att göra att information om eventuellt statligt stöd
kommer fram snabbare.

1.6
Hamnledningens kommersiella frihet att fastställa hamn
avgifter begränsas praktiskt taget fullständigt genom att alle
handa kriterier radas upp och kommissionen ges delegerade
befogenheter. En lösning föreslås i punkt 5.5.

1.7
Det oberoende tillsynsorgan som föreskrivs i artikel 17
och som ska övervaka tillämpningen av denna förordning är
överflödigt. Konkurrenslagstiftningen är tillräcklig, och där den
inte är det bör det regleras specifikt.

1.8
Kommissionen vill redan tre år efter förordningens
ikraftträdande utvärdera den och eventuellt föreslå åtgärder.
EESK anser att denna tid är alltför kort och föreslår en halv
tidsöversyn med enbart observationer efter tre år och en slut
giltig översyn med slutsatser först efter sex år.

2. Inledning
2.1
Tredje gånge gillt! För tredje gången lägger kommissio
nen fram förslag om EU:s kusthamnar, denna gång mot en ny
bakgrund och på ett annorlunda sätt.
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2.2
Ett nytt inslag är medtagandet av 319 kusthamnar i det
transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och Fonden för ett sam
manlänkat Europa i syfte att förbättra kusthamnarna och deras
förbindelser med inlandet. Därigenom är dessa kusthamnar nu
per definition av europeiskt intresse, men de har också blivit
varandras konkurrenter, åtminstone potentiellt.
2.3
De tidigare icke-bindande instrumenten har praktiskt ta
get inte haft någon inverkan när det gäller rättvist marknads
tillträde och insyn. Därför läggs det nu, tillsammans med ett
antal åtgärder, fram ett förslag till ett bindande instrument – en
förordning – om de två ovannämnda frågorna, så att hamnarna
i EU blir en motor för tillväxt och multimodala transporter.
3. Kommissionsdokumenten
3.1
Efter ett långt och detaljerat samråd, som beskrivs i kon
sekvensbedömningen, lägger kommissionen i meddelandet
"Hamnarna: en tillväxtmotor" fram åtta kompletterande s.k.
mjuka åtgärder som den anser vara nödvändiga för att utveckla
möjligheterna för 319 hamnar, varav 83 i stomnätet för TEN-T,
under de kommande åren.
3.2
Enligt kommissionen är grundprincipen för EU:s strategi
att man bör undvika onödig inblandning när det gäller hamnar
med goda resultat, men att man bör erbjuda stöd till hamnar
som ligger efter resultatmässigt genom att införa "bästa praxis"
och sund förvaltning, samtidigt som man respekterar mångfal
den och de olika hamnarnas särskilda omständigheter.
3.3
Hamnverksamhet bidrar direkt till ökad sysselsättning.
För närvarande sysselsätter 2 200 hamnoperatörer direkt
110 000 hamnarbetare, medan hamnarna i 22 kustmedlems
stater direkt eller indirekt erbjuder omkring 3 miljoner arbets
tagare arbete. De utgör en viktig källa till skatteintäkterna för
myndigheterna.
3.4
I förslaget till förordning om inrättande av en ram för
tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn
i hamnar tillämpas principen om frihet att tillhandahålla tjänster
uttryckligen på alla former av tillhandahållande av tjänster i alla
TEN-T-hamnar.
3.5
Delen om marknadstillträde (kapitel II) och övergångs
bestämmelserna (artikel 24) i förslaget till förordning ska dock
inte gälla för passagerar- och lasthanteringstjänster.
3.6
Förslaget ger hamnledningen frihet att ställa krav på
tjänsteleverantörerna om kvalitet och tillgänglighet, och hamn
ledningen kan begränsa antalet leverantörer av en viss tjänst till
följd av utrymmesbrist, på villkor att detta är tydligt fastställt i
en officiell hamnutvecklingsplan, eller om en operatör har ålagts
en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster som är
tydligt och officiellt dokumenterad.
3.7
Kommissionen anger att arbetstagarnas rättigheter måste
skyddas och att medlemsstaterna bör ha möjlighet att vid byte
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av företag stärka dessa rättigheter ytterligare tillsammans med
den berörda personalen i det gamla företaget.

3.8
Enligt förslaget måste det ges insyn i de finansiella för
bindelserna mellan hamnledningen å ena sidan och myndighe
terna å den andra, särskilt om hamnledningen får offentlig fi
nansiering.

3.9
Hamnledningarna kan fastställa hamninfrastrukturavgif
terna självständigt och på grundval av sin egen affärs- och
investeringsstrategi, och avgifterna kan varieras i förhållande
till hur ofta hamnen används och/eller för att främja en effek
tivare användning av hamninfrastrukturen, närsjöfarten eller
transporternas miljö-, energi- eller koldioxideffektivitet.

3.10
I förslaget åläggs medlemsstaterna att ha ett oberoende
nationellt organ som övervakar tillämpningen av denna förord
ning.

3.11
Detta organ ska i rättsligt hänseende vara fristående
från och funktionellt oberoende av hamnledningar och hamn
tjänstleverantörer. Det ska hantera klagomål, ska ha rätt att
kräva att hamnledningar, hamntjänsteleverantörer och hamn
användare lämnar alla uppgifter som behövs för att säkerställa
en god tillsyn och ska fatta bindande beslut som enbart kan
överklagas till domstol.

4. Allmänna kommentarer
4.1
Kommittén anser att kommissionen genom att lägga
fram meddelandet, konsekvensbedömningen och förslaget till
förordning har tagit ett steg mot ett öppnande av marknadstill
trädet till hamntjänster och ökad finansiell insyn i hamnar.
Kommittén betonar betydelsen av att höja kvaliteten på tjäns
terna och öka investeringarna i hamnarna, vilket är nödvändigt
för att marknaden ska fungera väl. Säkerhet, skydd, miljö och
EU:s samordnande roll ägnas också lämplig uppmärksamhet.

4.2
De framlagda förslagen omfattar både icke-bindande in
strument – de åtta åtgärderna i meddelandet – och ett bindande
instrument i form av ett förslag till förordning. I allmänhet
anser kommittén att man när så är möjligt bör använda sig
av icke-bindande instrument, och av lagstiftning där det inte
finns något alternativ. Denna tanke har kommittén redan fram
fört i sitt yttrande om en europeisk hamnpolitik (2).

4.3
Den föreslagna förordningen är tillämplig på samtliga
319 TEN-T-hamnar, eftersom de till sin natur spelar en viktig
roll inom det europeiska transportsystemet. Medlemsstaterna
kan dock besluta att bestämmelserna i den föreslagna förord
ningen ska tillämpas även på andra hamnar. Kommittén stöder
kommissionens – i EESK:s ögon – pragmatiska strategi.
(2) EUT C 27, 3.2.2009, s. 45.
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4.4
Kommittén konstaterar att lasthanteringstjänster och pas
sagerarterminaler inte omfattas av förordningens marknadstill
trädes- och övergångsbestämmelser (artikel 11). Kommissionens
argument för detta är att det i fråga om lasthanteringstjänster
och passagerartrafik (i den mån det är kryssningstrafik) ofta
handlar om koncessioner, medan passagerartrafik med färja van
ligen omfattas av en skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga
tjänster. Kommittén kan godta kommissionens argument.

4.5
Principen om frihet att tillhandahålla tjänster i kustham
nar är central i denna förordning. I förordningen anges fyra
möjligheter att begränsa denna frihet, nämligen

— möjlighet att fastställa minimikrav för tillhandahållandet av
hamntjänster,
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4.7
Kommissionen har tagit med ett antal artiklar i förord
ningen (artikel 12 och följande) som ska öka den finansiella
insynen och oberoendet. Bland annat ska hamnmyndigheterna
ge insyn i omfattningen av det offentliga stödet och ange detta i
separata räkenskaper om hamnledningen också tillhandahåller
hamntjänster själv. Kommittén förespråkar största möjliga insyn
och stöder förslagen i frågan.
4.8
Det oberoende tillsynsorgan som föreskrivs i artikel 17
och som ska övervaka tillämpningen av denna förordning är
överflödigt, eftersom det är onödigt: På detta sätt motverkas just
tendensen mot att hamnar utvecklas till kommersiella aktörer
för att tillhandahålla just marknadsorienterad kvalitet. Den gäl
lande nationella och europeiska konkurrenslagstiftningen är till
räcklig, och där den inte är det bör kommissionen vidta speci
fika åtgärder beträffande den berörda medlemsstaten.
5. Särskilda kommentarer

— begränsning av antalet leverantörer av hamntjänster,

— skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster,

5.1
Behovet av en sektorsspecifik social dialog i hamnsektorn
framgår än mer tydligt mot bakgrund av att man uppskattar att
det 2030 kommer att behövas 15 % mer hamnarbetare i ham
narna än i dag. Kommittén anser att ett av de viktigaste vill
koren för väl fungerande hamnar är ett gott socialt klimat och
att alla berörda parter är beredda till samråd.

— en intern operatör.

Kommittén kan godta detta sätt att tillämpa principen om frihet
att tillhandahålla tjänster, med en möjlighet att införa vissa
specifika begränsningar som är anpassade till kusthamnarna.
Kommittén rekommenderar dock att man i samband med ge
nomförandet ägnar särskild uppmärksamhet åt lotsning, förtöj
ning och bogsering och tar vederbörlig hänsyn till dessa tjäns
ters olika verkan, så att de kan utövas självständigt och utan
någon form av kommersiellt tryck som skulle kunna påverka
säkerheten, tryggheten och miljöskyddet för hamnaktörer och
allmänheten.

4.5.1
Det är oklart varför en "intern operatör" (artikel 9)
enbart är möjlig i samband med en skyldighet att tillhandahålla
allmännyttiga tjänster. Det kan trots allt finnas rent kommersi
ella skäl, såsom tryggandet av en tjänsts kontinuitet och till
gänglighet, till att en hamnledning vill tillhandahålla en viss
tjänst själv, utan att den uttryckligen har förklarats vara en all
männyttig tjänst. Utrymmesbrist eller reserverad markanvänd
ning kan också leda till en begränsning av antalet leverantörer.
Även den sistnämnda möjligheten bör införas i förordningen.

4.6
Kommittén är nöjd med att artikel 10 om skydd av
rättigheterna för arbetstagare i hamnarna har tagits med i för
ordningen. EESK undrar dock varför tillämpningen av direktiv
2001/23/EG är frivillig. Vad gäller de sociala aspekter som bör
beaktas vid offentlig upphandling och koncessioner hänvisar
kommittén till sitt yttrande om upphandling av enheter som
är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och post
tjänster, som antogs den 26 april 2012 (3).
(3) EUT C 191, 29.6.2012, s. 84.

5.2
Därför gläder sig kommittén åt att man den 19 juni
2013 inrättade en EU-kommitté för social dialog där arbets
marknadsparterna självständigt kan arbeta med bl.a. arbetsvill
koren.
5.3
Kommittén stöder förslaget om att hamninfrastrukturav
giften ska fastställas på grundval av samråd med hamnanvän
darna. Detta sätt att fastställa hamninfrastrukturavgiften möjlig
gör insyn.
5.4
En fördel med förordningen är enligt kommittén att
hamnmyndigheterna måste ge insyn i hur mycket offentligt
stöd de får och hur detta stöd avspeglas i deras kostnadspris.
På detta sätt kommer statligt stöd att bli synligt tidigare, vilket
gynnar den finansiella insynen.
5.5
En aspekt som kommittén anser vara mycket viktig,
nämligen hamnledningens kommersiella frihet att fastställa
hamnavgifter (artikel 14.1–3), begränsas praktiskt taget fullstän
digt i de efterföljande punkterna genom att allehanda kriterier
radas upp och kommissionen ges delegerade befogenheter.
Denna frihet skulle dock bevaras om man stryker de punkterna
och helt enkelt lägger till orden "och konkurrens" i slutet av
punkt 3, d.v.s. "… i samklang med reglerna om statligt stöd och
konkurrens".
5.6
Kommissionen föreslår att den inom tre år efter förord
ningens ikraftträdande ska lägga fram en rapport om följderna
av denna lagstiftning. Kommittén anser att denna rapport bör
betraktas som en halvtidsrapport, för perioden är för kort för
att man ska kunna dra några slutgiltiga slutsatser. Detta skulle
rimligen kunna göras efter sex år.
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5.7
Slutligen upprepar kommittén att ytterligare åtgärder måste vidtas för att trygga en rättvis konkurrens
mellan hamnar i EU och hamnar i grannländerna utanför EU.

Bryssel den 11 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE

12.11.2013
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Gemensamma regler om
kompensation och assistans till flygpassagerare (löpande program)”
COM(2013) 130 final
(2013/C 327/20)
Föredragande: Milena ANGELOVA
Medföredragande: Raymond HENCKS
Den 16 april och den 16 juli 2013 beslutade Europaparlamentet respektive Europeiska unionens råd att i
enlighet med artikel 304 i EUF-fördraget rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om
"Gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare (löpande program)"
COM(2013) 130 final.
Facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat för kommitténs
beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 20 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 11 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 136 röster för, 6 röster emot och 7 nedlagda röster.

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
EESK välkomnar den ökade rättssäkerhet som det aktu
ella förslaget innebär för såväl passagerare som lufttrafikföretag
genom att det innehåller mer exakta definitioner av de begrepp
som används i förordningen, vilket speglar principerna bakom
EU-domstolens beslut och skapar en stabil rättslig ram. EESK
beklagar dock att kommissionens förslag inte ger ett högt kon
sumentskydd.

1.2
Kommittén är i princip positiv till de åtgärder som luftt
rafikföretagen måste vidta i olika situationer för att kompensera
passagerare vid långa förseningar, ombokningar och omlägg
ningar och för att öka deras generella komfort vid försenade
eller missade flyg. Kommittén vill dock särskilt uttrycka sitt
missnöje med de delar som avser den planerade kompensatio
nen för förseningar, kraftiga förseningar i flygtrafiken och på
kortare flygsträckor, där förslaget går ifrån domstolens rätts
praxis på området.

1.3
Kommittén uppskattar att förslaget har tagits fram efter
en omfattande konsekvensanalys och påminner om att ett ef
fektivt och snabbt genomförande av lagstiftningspaket SES II+
är ett viktigt verktyg som bör minska lufttrafikföretagens kost
nader.

1.4
EESK avvisar kommissionens förslag om att höja det
tröskelvärde som anger efter hur lång tid rätt till kompensation
ska uppstå, eftersom det inte är förenligt med EU-domstolens
tre på varandra följande domar.

1.5
EESK förstår anledningarna bakom den betydande höj
ningen av tröskelvärdet för kompensation vid förseningar för
långdistansflygningar, men uppmanar kommissionen att fort
sätta att ta fram incitament för lufttrafikföretagen att i praktiken
bedriva sin verksamhet långt under dessa tröskelvärden. De
gränser som anges ovan bör minskas ytterligare för personer
med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, med tanke på de
särskilda kostnader som uppstår för dem i samband med långa
förseningar.

1.6
EESK uppskattar att en tidsgräns införs och att lufttrafik
företagen ska överväga att använda sig av andra lufttrafikföretag
eller transportsätt om de inte kan boka om passagerarna till
någon av sina egna flygningar. Kommittén anser dock att 12
timmar är alltför lång tid innan andra tjänster eller företag kan
användas. Dessutom bör passagerarna själva ha rätt att inte
acceptera att resa med ett annat transportsätt (t.ex. buss, tåg
eller båt). I syfte att täcka de extra kostnaderna för att flytta
över passagerarna till ett annat lufttrafikföretag så snabbt som
möjligt upprepar EESK sitt förslag om att inrätta en fond som
bygger på "solidariskt ansvar" så att passagerarna kan åka hem
eller bokas om med andra lufttrafikföretag.

1.7
När det gäller definitionen av "extraordinära omständig
heter" bör det enligt EESK tydligt framgå att förseningar, änd
rade tidtabeller eller inställda flyg kan ses som extraordinära
omständigheter endast om dessa omständigheter

1. till sin art eller sitt ursprung faller utanför det berörda luftt
rafikföretagets normala verksamhet,
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2. ligger utanför lufttrafikföretagets faktiska kontroll, eller

3. inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder
hade vidtagits.

Det måste sedan varje gång som extraordinära omständigheter
anges bedömas om de verkligen uppfyller samtliga tre krav,
vilket inte alltid nödvändigtvis kommer att vara fallet för vissa
av de omständigheter som tas upp i förteckningen i bilaga 1 i
förslaget till förordning (t.ex. hälso- eller säkerhetsrisker, väder
förhållanden eller arbetskonflikter).

1.8
EESK uppmanar kommissionen att se till att reglerna är
neutrala i förhållande till andra transportsätt för att inte gå emot
principen om likabehandling eller favorisera vissa transportsätt
till nackdel för andra.

2. Inledning
2.1
Att förbättra luftfarten i Europa har under de senaste
åren varit en prioriterad fråga för Europeiska kommissionen.
Efterlevnaden av allt striktare EU-regler om säkerhet, effektivitet
och flygets miljöpåverkan i det gemensamma europeiska luft
rummet (1) har förbättrat lufttrafiken och stärkt flygpassagerar
nas etablerade rättigheter. EESK har utarbetat yttranden om
samtliga relevanta dokument (2) och uppmanat kommissionen
att fortsätta sina insatser i samma riktning, eftersom man anser
att ytterligare åtgärder krävs.

2.2
Med tanke på att flygresor inte längre kan betraktas som
en lyx utan som en nödvändighet för att tillgodose företagens
behov och ge EU-medborgarna möjlighet att utöva sin självklara
rätt till fri rörlighet anser EESK att det fortfarande finns områ
den som behöver undersökas ytterligare för att både garantera
passagerarnas rättigheter och ge lufttrafikföretagen ett stabilt
rätts- och affärsklimat som gör att de kan uppnå goda resultat
på en mycket konkurrensutsatt marknad. Bland de områden där
det krävs en förbättring av den rättsliga ramen och en effekti
vare tillämpning av den befintliga lagstiftningen kan bestämmel
ser om kompensation och assistans till flygpassagerare nämnas.
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— Kommissionen konstaterade 2011 att bestämmelserna till
följd av gråzoner och luckor i de nuvarande reglerna inte
tillämpas på ett enhetligt sätt i medlemsstaterna och av de
olika aktörerna inom lufttransportsektorn.

— EU-domstolens rättspraxis har spelat en avgörande roll, ex
empelvis när det gäller att fastställa vad som ska betraktas
som "extraordinära omständigheter" och rätt till kompensa
tion vid kraftiga förseningar.

3.2
Huvudsyftet med förslaget är att garantera flygpassage
rarnas grundläggande rättigheter, nämligen rätten till infor
mation, ersättning, ombokning, bistånd i väntan på resan och
kompensation under vissa omständigheter (3), samtidigt som
man tar hänsyn till de finansiella konsekvenserna för lufttrans
portssektorn och säkerställer att lufttrafikföretagen kan verka
under lika villkor på en liberaliserad marknad.

3.3
Förslaget tar upp de tre viktigaste områden där kommis
sionen anser att det fortfarande krävs åtgärder för att förbättra
tillämpningen av förordningen: Det behövs en effektiv harmo
niserad kontroll av efterlevnaden av EU-rättigheter, det måste bli
lättare att utnyttja dessa rättigheter i praktiken och medveten
heten om dem måste ökas. Det följer Europaparlamentets re
kommendation om att skapa "större rättslig säkerhet, ökad tyd
lighet i tolkningarna och en enhetlig tillämpning av förordning
arna i hela EU" (4).

3.4
Den omarbetning av förordning (EG) nr 261/2004 som
Europeiska kommissionen föreslår innebär alltså att man

— införlivar principerna bakom EU-domstolens rättspraxis,
— definierar omfattningen och den exakta betydelsen av "ex
traordinära omständigheter" när ett lufttrafikföretag inte be
höver betala ut kompensation vid inställda flyg, kraftiga
förseningar eller missade anslutningar,

— fastställer passagerarnas rättigheter vid missad anslutning på
grund av försening eller tidtabellsändring för en föregående
flygning,

3. Sammanfattning av kommissionens förslag
3.1
Förslaget ändrar gällande förordning (EG) nr 261/2004
och motiveras av ett flertal faktorer:

— Lufttrafikföretag erbjuder i många fall inte passagerare den
service som de har rätt till vid nekad ombordstigning, kraf
tigt försenade flygningar, inställda flygningar eller förlorat
eller skadat bagage.
(1) COM(2012) 573 final.
(2) EUT C 24, 28.1.2012, s. 125–130, EUT C 376, 22.12.2011,
s. 38–43 och EUT C 198, 10.7.2013, s. 9–13.

— fastställer en enhetlig gräns för förseningar efter vilken pas
sagerarna har rätt till förfriskningar och måltider,

— täcker in andra aspekter såsom information till passagerarna
och rätt att korrigera stavfel, samtidigt som man ger luftt
rafikföretagen rätt att kräva ersättning från tredje part om
denna bär ansvaret för störningarna.
(3) COM(2011) 174 final.
(4) Europaparlamentets resolution av den 29 mars 2012 om flygpas
sagerares etablerade rättigheter – funktion och tillämpning
(2011/2150(INI)).
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4. Allmänna kommentarer

— inför kompensation för kraftiga förseningar,

4.1
EESK beklagar att förslaget inte följer EU-domstolens
rättspraxis fullt ut och att det går ifrån denna just i de aspekter
som är allra viktigast för passagerarnas rättigheter. På de om
råden där kommissionen har beaktat domstolens rättspraxis
förbättrar dock förslaget den befintliga förordningen.

— fastställer en enhetlig gräns på två timmar för förseningar
efter vilken lufttrafikföretaget måste erbjuda förfriskningar
och måltider,

4.2
EESK ser mycket positivt på att det aktuella förslaget
tycks ha åtgärdat de flesta av de brister i den föregående ver
sionen som uppmärksammats av såväl branschaktörer som pas
sagerare (5), samtidigt som man förtydligat ett antal definitioner.
4.2.1
För branschaktörerna består förslagets mervärde jäm
fört med de gällande bestämmelserna i att det
— begränsar skyldigheten att erbjuda service i samband med
extraordinära omständigheter som ligger utanför lufttrafik
företagets kontroll,
— innehåller en icke uttömmande beskrivning av vad som ska
anses vara "extraordinära omständigheter",
— klargör möjligheten att kräva ersättning från en ansvarig
tredje part och skapar ett solidariskt ansvar,
— förlänger de längre förseningsgränser efter vilka företaget
måste betala ut kompensation,
— begränsar skyldigheten att tillhandahålla inkvartering för
passagerare till högst tre nätter och 100 euro per passage
rare i samband med "extraordinära omständigheter"; denna
gräns gäller inte personer med nedsatt rörlighet, barn som
reser ensamma, gravida och personer som behöver särskild
medicinsk vård,
— avskaffar skyldigheten att tillhandahålla inkvartering för pas
sagerare på flygningar på mindre än 250 km med luftfartyg
med en maximal kapacitet på 80 platser, förutom när det
handlar om anslutande flygförbindelser.
4.2.2

För passagerarna består förslagets mervärde i att det

— förtydligar villkoren för tillämpningen av förordningen,
— klargör hur man ska hantera fall av nekad ombordstigning,
inställda eller kraftigt försenade flygningar och missade an
slutningar samt ger tydliga besked om reglerna avseende rätt
till kompensation, ersättning, ombokning och service,
— innehåller bestämmelser om tillämpningen och efterlev
naden,
(5) SEC(2011) 428.

— avsevärt skärper lufttrafikföretagets skyldighet att informera
passagerarna om deras rättigheter, liksom förfarandena för
kompensation till passagerare och klagomål samt tillsynen
från myndigheter för att säkerställa att reglerna följs.
4.2.3
Kommittén inser att det är mycket svårt att tillgodose
alla berörda aktörers krav samtidigt och att de förbättringar som
erbjuds en part kan innebära en sämre situation för en annan.
4.3
EESK anser att kommissionens åtgärder för att förbättra
skyddet för passagerarna i händelse av ett lufttrafikföretags in
solvens (6) är ett steg i rätt riktning, men understryker att de
inte är tillräckliga för att säkerställa ett heltäckande och effektivt
passagerarskydd i händelse av ett lufttrafikföretags insolvens.
Det bör införas en mekanism för att säkerställa att lufttrafikfö
retagen följer den föreslagna förordningen i händelse av insol
vens.
4.4
Förslaget gör en åtskillnad mellan den aktuella texten
och rådets direktiv 90/314/EEG och ger passagerare rätt att välja
enligt vilken lag de lämnar in ett skadeståndskrav, men utan att
ge dem möjlighet att ackumulera kompensation för ett och
samma problem enligt båda rättsakterna.
4.5
I sina tidigare yttranden om flygpassagerares rättigheter
har EESK lagt fram olika förslag till hur deras rättigheter kan
stärkas (7), och många av dessa har tagits med i detta förslag till
förordning. Kommittén beklagar emellertid att följande förslag
inte har beaktats:
— Alla slutsatser från EU-domstolens domar bör införlivas i
den framtida lagtexten.
— När det gäller vissa undantagsfall bör man klargöra hur pass
omfattande rätten till assistans är, eller var gränsen för
denna går, och fastslå hur man kan skydda passagerarnas
legitima rättigheter med hjälp av alternativa mekanismer,
och hur sådana fall kan lösas genom beslut som är bindande
för de berörda parterna och som fattas inom en rimlig tids
gräns.
— Man bör reglera de situationer som i dagsläget uppstår i
samband med att flygavgångar ändras.
— Skyldigheten att tillhandahålla assistans på anslutnings
orterna bör regleras.
(6) COM(2013) 129 final.
(7) EUT C 24, 28.1.2012, s. 125–130 och EUT C 229, 31.7.2012,
s. 122–125.
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— Man bör inkludera de marktjänstföretag som på uppdrag av
lufttrafikföretagen arbetar med att tillhandahålla de tjänster
som omnämns i förordningen.
— Man bör precisera vilken myndighet som kommer att ha
behörighet att behandla klagomål från passagerarna och
övervaka efterlevnaden av förordningen.
— Man bör både på EU-nivå och medlemsstatsnivå övervaka
och offentliggöra klagomål på bristande efterlevnad av för
ordningen. Klagomålen bör delas in dels beroende på vilket
företag de gäller, dels utifrån deras karaktär. Man bör se till
att man i varje stat kan utvärdera de företag som har bevil
jats drifttillstånd när det gäller dessa frågor.
— Man bör korrigera inkonsekvensen i formuleringen av punkt
1 och 2 i artikel 14 i förordningen.
— Man bör införa en skyldighet att ge drabbade passagerare
ersättning om ett lufttrafikföretag försätter sig i konkurs i
enlighet med principen om "solidariskt ansvar", så att pas
sagerarna kan åka hem med andra lufttrafikföretag som har
lediga platser, samt upprätta en fond som kan användas för
att ge ersättning till passagerare med utgångspunkt i princi
pen att "den som är verksam på marknaden ska betala".
— Det bör vara möjligt att överlåta resekontraktet på någon
annan.
— Man bör förbjuda lufttrafikföretagens nuvarande praxis att
annullera återresan om passageraren inte har gjort någon
utresa med samma biljett.
4.6
EESK välkomnar alla förbättringar avseende tillämp
ningen av rättigheter för funktionshindrade passagerare och pas
sagerare med nedsatt rörlighet, eftersom dessa gör det möjligt
att anpassa förordningen till konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. I detta sammanhang före
slår EESK följande ändringar:
4.6.1
Termen "person med funktionshinder eller person med
nedsatt rörlighet", som nämns i förordning (EG) nr 1107/2006
om rättigheter i samband med flygresor för personer med funk
tionshinder och personer med nedsatt rörlighet, bör ersätta den
allmänna termen "person med nedsatt rörlighet" som används i
förslagstexten.
4.6.2
Termen "rörelsehjälpmedel", som används i artikel 6b i
förslaget, bör ersättas med termen "rörelsehjälpmedel eller andra
hjälpmedel".
4.6.2.1
EESK rekommenderar eftertryckligen att rörelsehjälp
medel och andra hjälpmedel hanteras på ett mer professionellt
sätt i samband med flygresor. All personal som hanterar sådan
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utrustning bör därför få mer information och utbildning. EUlagstiftning som rör rättigheter för passagerare med funktions
hinder bör ändras för att omfatta sådana bestämmelser. En ökad
professionalism skulle gynna såväl marktjänstföretag som luftt
rafikföretag, flygplatser och passagerare.

4.6.3
I den nya artikel 6 i förslaget bör det klargöras att
passagerare med funktionshinder eller passagerare med nedsatt
rörlighet vid kraftiga förseningar, oavsett anledningarna till des
sa, ska erbjudas samma assistans som anges i bilagorna I och II
till förordning (EG) nr 1107/2006.

4.6.4
Det måste göras helt klart att den inkvartering som
erbjuds, transporten till denna, informationen om arrange
mangen och det sätt som informationen sprids på (inklusive
webbplatser och andra elektroniska kanaler) samt klagomålsför
farandena och intresseförklaringarna vid behov ska vara tillgäng
liga för funktionshindrade. Man måste även tillgodose ledar- och
assistanshundars behov. I detta sammanhang bör bestämmel
serna i artikel 14 i förslaget avseende skyldigheten att informera
passagerare utvidgas till alla kategorier av funktionshindrade och
inte enbart omfatta blinda och synskadade personer (se arti
kel 14.3).

4.6.5
I förordningen fastslås att man inte får neka en pas
sagerare att gå ombord på ett flygplan på grund av hans eller
hennes funktionshinder eller nedsatta rörlighet, men enligt ar
tikel 4 är det möjligt att göra undantag från denna princip om
så anses motiverat med hänvisning till säkerhetskraven eller
flygplanets storlek, eller i situationer då flygplanets dörrar gör
det omöjligt för personer med funktionshinder eller nedsatt
rörlighet att gå ombord på eller åka med i planet. På denna
punkt borde det åtminstone finnas ett krav på öppenhet i fråga
om flygplanens tillgänglighet, så att man redan när man köper
sin flygbiljett kan få klar och tydlig information om detta, vilket
inte är fallet för närvarande.

5. Särskilda kommentarer om de ändrade reglerna
5.1
Kommittén håller i princip med om de åtgärder som
lufttrafikföretagen måste vidta i olika situationer för att kom
pensera passagerare vid långa förseningar, tillhandahålla bättre
tjänster, ombokningar eller omläggningar och öka passagerarnas
generella komfort vid försenade eller missade flyg.

5.2
Kommissionens förslag om att höja det tröskelvärde som
anger efter hur lång tid rätt till kompensation ska uppstå från
tre till fem timmar för alla resor inom EU är enligt EESK:s
uppfattning inte godtagbart. EESK förstår inte varför en sänk
ning av tröskelvärdet för kompensation skulle minska antalet
inställda flygningar, eftersom lufttrafikföretagen ändå måste be
tala kompensation vid inställda flygningar.

5.3
Det är motiverat att resor till/från tredjeländer ska om
fattas av tröskelvärden som varierar utifrån resans längd och där
man tar hänsyn till de praktiska problem som lufttrafikföretagen
ställs inför när de hanterar orsakerna till förseningar på avlägsna
flygplatser. EESK anser emellertid att de föreslagna tidsgränserna
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på nio till tolv timmar är för långa och anser att kommissionen
bör fortsätta att ta fram incitament för lufttrafikföretagen att i
praktiken bedriva sin verksamhet långt under dessa tröskelvär
den. De gränser som anges ovan bör minskas ytterligare för
personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, med tanke
på de särskilda kostnader som uppstår för dem i samband med
långa förseningar. Kommittén anser att ett effektivt och snabbt
genomförande av lagstiftningspaket SES II+ är ett viktigt verktyg
för att minska lufttrafikföretagens kostnader genom att det ger
dem en större flexibilitet när det gäller att finansiera sänkningen
av tröskelvärdena.

5.4
EESK uppskattar att en tidsgräns införs och att lufttrafik
företagen ska överväga att använda sig av andra lufttrafikföretag
eller transportsätt om de inte kan boka om passagerarna till
någon av sina egna flygningar inom denna tidsgräns (i mån
av platstillgång). Kommittén anser dock att tolv timmar är allt
för lång tid innan andra tjänster eller företag kan användas.
Dessutom bör passagerarna själva ha rätt att inte acceptera att
resa med ett annat transportsätt (t.ex. buss, tåg eller båt). För att
täcka de extra kostnaderna för att flytta över passagerarna till ett
annat lufttrafikföretag så snabbt som möjligt upprepar EESK sitt
förslag om att inrätta en fond som bygger på "solidariskt an
svar" så att passagerarna kan åka hem eller bokas om med
andra lufttrafikföretag, i nära samråd med alla berörda parter.

5.5
EESK anser att man tydligare måste definiera flygplatser
nas ansvar för att erbjuda assistans till passagerare vid flera
inställda flyg som orsakats av att flygplatsmyndigheterna inte
lyckats skapa de förutsättningar som krävs för att tillhandahålla
en smidig flygservice.

5.6
EESK stöder det andra kriteriet för tillämpningen av be
stämmelserna om "extraordinära omständigheter" i artikel 1.4 b
i förslaget, och rekommenderar att de nationella tillsynsorganen
ser till att det används fullt ut vid prövningen.

5.7
EESK stöder förslaget om att införa en enda tidsfrist på
två timmar för alla flygningar för att ersätta de nuvarande tids
gränserna för service, som i nuläget beror på hur lång flyg
ningen är. Detta gynnar i hög grad passagerarna och ger dem
rättvisa och bekväma förhållanden medan de väntar.

5.8
EESK välkomnar förslaget om att passagerare som har
missat en anslutande flygförbindelse till följd av att deras före
gående flyg var försenat har rätt till service och, under vissa
omständigheter, rätt till kompensation, eftersom detta också
förbättrar passagerarnas ställning.

5.9
Ett steg mot ett bättre skydd av passagerarnas rättigheter
är förslaget om att passagerare på flygningar som har lagts om
och som underrättats om detta mindre än två veckor i förväg
ska ha liknande rättigheter som försenade passagerare.
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5.10
EESK rekommenderar eftertryckligen kommissionen att
ta fram åtgärder för att förbättra samarbetet mellan flygplatserna
och lufttrafikföretagen i syfte att betydligt minska den tid som
passagerarna behöver vänta när deras flyg försenas på marken.

5.11
EESK uppmanar kommissionen att förbjuda lufttrafik
företagens nuvarande praxis att annullera återresan om passage
raren inte har gjort någon utresa med samma biljett (8). Kom
mittén är positiv till att man stärker passagerarnas rätt till infor
mation om flygstörningar (så snart denna information finns
tillgänglig), eftersom passagerarna även på så sätt lättare kan
planera hur de ska gå till väga när de nått sin slutdestination.

5.12
EESK förstår att det finns behov av att begränsa den tid
som lufttrafikföretag har ansvar för inkvartering av sina pas
sagerare vid extraordinära omständigheter och godtar den före
slagna gränsen på tre övernattningar. Kommittén rekommende
rar dock eftertryckligen kommissionen att låta de nationella
tillsynsorganen fastställa en prisgräns för dessa övernattningar
för varje medlemsstat. Prisgränsen bör inte gälla för personer
med nedsatt rörlighet.

6. Genomförande
6.1
Förslaget till ändring av förordning (EG) nr 261/2004
klargör att de nationella tillsynsorganens funktion är att säker
ställa efterlevnad och tillsyn generellt. Tvistlösning utanför dom
stol i samband med enskilda reklamationer blir en uppgift för
organ som handlägger reklamationer (organ för alternativ tvist
lösning), vilket EESK tidigare föreslagit (9). Dessa bestämmelser
ger de organ som ansvar för att vidta lämpliga sanktioner mot
lufttrafikföretag som inte följer bestämmelserna i förordning
(EG) nr 261/2004 större befogenheter och ger passagerare
mer tillförlitliga sätt att se till att deras rättigheter respekteras.

6.2
Det föreslagna informationsutbytet och samordningen
mellan de nationella tillsynsorganen, och mellan de nationella
tillsynsorganen och kommissionen, som ska ske genom ökad
rapporteringsskyldighet och formella samordningsförfaranden,
kommer att möjliggöra snabba insatser för att åtgärda alla pro
blem med efterlevnaden som fastställs.

7. Definitionen av "extraordinära omständigheter"
7.1

Kommittén välkomnar att förslaget till förordning

— grundar sig på den definition av "extraordinära omständig
heter" som domstolen tillämpade i målet C-549/07 (Wallen
tin-Hermann) och
(8) EUT C 24, 28.1.2012, s. 127.
(9) EUT C 24, 28.1.2012, s. 130.
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— yrkar på att förseningar eller inställda flygningar endast kan
anses vara extraordinära omständigheter om dessa omstän
digheter;
1. till sin art eller sitt ursprung faller utanför det berörda
lufttrafikföretagets normala verksamhet (artikel 1.1 e),
2. ligger utanför lufttrafikföretagets kontroll (artikel 1.1 e)
och
3. om en inställd flygning, ändrad flygavgång eller försening
inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder
vidtagits (artiklarna 1.4 b och 1.5.4).
Dessa förtydliganden gynnar både passagerarna, eftersom de
gör det möjligt för dem att bedöma sina rättigheter i detta
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sammanhang, och lufttrafikföretagen, eftersom de gör det möj
ligt för dem att avgöra vilka skyldigheter de har.
7.2
Den föreslagna icke uttömmande förteckningen i bilaga
1 till förslaget till förordning över omständigheter som ska
betraktas som extraordinära och över omständigheter som ska
betraktas som icke-extraordinära kommer också att bidra till att
minska risken för onödiga diskussioner mellan passagerare och
lufttrafikföretag.
7.3
Enligt EESK:s åsikt bör det därför tydligt anges i förslaget
till förordning att det varje gång som extraordinära omständig
heter anges måste bedömas om de verkligen uppfyller detta
tredubbla krav, vilket inte alltid nödvändigtvis kommer att
vara fallet för vissa av de omständigheter som tas upp i för
teckningen i bilaga 1 (t.ex. hälso- och säkerhetsrisker, väderför
hållanden eller arbetskonflikter).

Bryssel den 11 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE
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BILAGA
till Yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Följande ändringsförslag avslogs under debatten, men fick minst en fjärdedel av rösterna:
Ny punkt 4.1.3 (Ändringsförslag 7)
"EESK beklagar att förslaget stör den jämvikt som råder mellan samtliga intressen genom att det sätter skyddet av luftt
rafikföretagens – och inte passagerarnas – rättigheter i första rummet."
Resultat av omröstningen:
För:
Emot:
Nedlagda röster:

52
70
14

Punkt 5.3 (Ändringsförslag 11)
Ändra enligt följande:
"Det är därför motiverat att resor till/från tredjeländer ska omfattas av tröskelvärden som varierar utifrån resans längd och där
man tar hänsyn till de praktiska problem som lufttrafikföretagen ställs inför när de hanterar orsakerna till förseningar på
avlägsna flygplatser. EESK anser emellertid att de föreslagna tidsgränserna på fem, nio till och tolv timmar är för långa och
anser att de rätta incitamenten för att få flygsektorn att respektera passagerarnas rättigheter vore åtgärder för att främja
genomförandet av bestämmelserna såsom skyldighet att rapportera om störningar samt effektiva och avskräckande sanktioner
vid överträdelser kommissionen bör fortsätta att ta fram incitament för lufttrafikföretagen att i praktiken bedriva sin verksamhet
långt under dessa tröskelvärden. De förseningar som anges ovan bör minskas till tre timmar för alla flygningar så att de är i
linje med EU-domstolens tre domar (Sturgeon och Bock, Nelson m.fl., Air France och Folkerts) ytterligare för personer med
funktionshinder eller nedsatt rörlighet, med tanke på de särskilda kostnader som uppstår för dem i samband med långa
förseningar. Kommittén anser att ett effektivt och snabbt genomförande av lagstiftningspaket SES II+ är ett viktigt verktyg
för att minska lufttrafikföretagens kostnader genom att det ger dem en större flexibilitet när det gäller att finansiera sänkningen
av tröskelvärdena."
"Det är omotiverat att resor till/från tredjeländer ska omfattas av tröskelvärden som varierar utifrån resans längd och där man
tar hänsyn till de praktiska problem som lufttrafikföretagen ställs inför när de hanterar orsakerna till förseningar på avlägsna
flygplatser. EESK anser emellertid att de föreslagna tidsgränserna på nio till tolv timmar är för långa och anser att kommissionen
bör bibehålla den aktuella tidsgränsen på tre timmar i samtliga fallfortsätta att ta fram incitament för lufttrafikföretagen att i
praktiken bedriva sin verksamhet långt under dessa tröskelvärden. De gränser som anges ovan bör minskas ytterligare för personer
med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, med tanke på de särskilda kostnader som uppstår för dem i samband med långa
förseningar. Kommittén anser att ett effektivt och snabbt genomförande av lagstiftningspaket SES II+ är ett viktigt verktyg för att
minska lufttrafikföretagens kostnader genom att det ger dem en större flexibilitet när det gäller att finansiera sänkningen av
tröskelvärdena."
Resultat av omröstningen:
För:
Emot:
Nedlagda röster:

50
81
12

Punkt 5.12 (Ändringsförslag 12)
Ändra enligt följande:
"EESK beklagar att det nya förslaget försvagar den nuvarande förordningen, som säkerställer att passagerarna tas om hand vid
väntetid till följd av störningar, och att det därmed avviker från EU-domstolens domar när det gäller rätten till inkvartering
(målet Denise McDonagh mot Ryanair, 31 januari 2013). EESC anser att rätten till inkvartering är berättigad, framför allt i
situationer som sträcker sig över en längre tid och som innebär att passagerarna är särskilt sårbara. Flygtransporter avser till
skillnad från andra transportformer oftast längre distanser, och ofta befinner sig de passagerare som drabbas av resestörningar
långt ifrån sina hem, och de ofta långa avstånden gör att det inte är möjligt för passagerarna att hitta alternativa sätt att ta sig
till sin slutdestination. förstår att det finns behov av att begränsa tiden som lufttrafikföretag har ansvar för inkvartering av sina
passagerare vid extraordinära omständigheter och godtar den föreslagna gränsen på tre övernattningar (1). Kommittén rekom
menderar dock eftertryckligen kommissionen att låta de nationella tillsynsorganen fastställa en prisgräns för dessa övernattningar
för varje medlemsstat. Prisgränsen bör inte gälla för personer med nedsatt rörlighet."
Resultat av omröstningen:
För:
Emot:
Nedlagda röster:

56
78
7

(1) Artikel 8.9 i förslaget – artikel 9 i förordning (EG) nr 261/2004 i dess ändrade lydelse.
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Fjärde järnvägspaketet” som
består av följande sju dokument: ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet,
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om fjärde järnvägspaketet
– fullborda det gemensamma europeiska järnvägsområdet för att främja konkurrenskraft och tillväxt
i EU”
COM(2013) 25 final,
”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning”
COM(2013) 26 final – 2013/0013 (COD),
”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och
om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004”
COM(2013) 27 final – 2013/0014 (COD),
”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007
avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg”
COM(2013) 28 final – 2013/0028 (COD),
”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt
järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inhemsk persontrafik på järnväg och om
styrningen av järnvägsinfrastrukturen”
COM(2013) 29 final – 2013/0029 (COD),
”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet
inom Europeiska unionen (omarbetning)”
COM(2013) 30 final – 2013/0015 (COD) och
”Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om järnvägssäkerhet (omarbetning)”
COM(2013) 31 final – 2013/0016 (COD)
(2013/C 327/21)

Föredragande: André MORDANT

Kommissionen beslutade den 19 februari 2013, rådet den 21 och 22 februari 2013 och Europaparlamentet
den 7 februari 2013 att i enlighet med artiklarna 91, 91.1, 109, 170, 171 och 304 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om
"Fjärde järnvägspaketet"

som består av följande sju dokument:
"Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt
Regionkommittén om fjärde järnvägspaketet – fullborda det gemensamma europeiska järnvägsområdet för att främja
konkurrenskraft och tillväxt i EU"

COM(2013) 25 final
"Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om
införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning"

COM(2013) 26 final – 2013/0013 (COD)
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"Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av
förordning (EG) nr 881/2004"
COM(2013) 27 final – 2013/0014 (COD)
"Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende
öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg"
COM(2013) 28 final – 2013/0028 (COD)
"Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser
öppnandet av marknaden för inhemsk persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen"
COM(2013) 29 final – 2013/0029 (COD)
"Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska
unionen (omarbetning)"
COM(2013) 30 final – 2013/0015 (COD)
"Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om järnvägssäkerhet (omarbetning)"
COM(2013) 31 final – 2013/0016 (COD).
Facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat för kommitténs
beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 20 juni 2013.
Vid sin 491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 11 juli) antog Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén följande yttrande med 82 röster för, 20 röster emot och 8 nedlagda röster.

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)
anser att kommissionen – under överinseende av alla berörda
aktörer – bör se till att konsekvenserna av järnvägspaketen ut
värderas med avseende på hur allmänhetens behov tillgodoses
och när det gäller faktorer som trafikomställning, fysisk plane
ring, gränsöverskridande kommunikationer, kvalitetsbedömning
av järnvägstjänsterna baserat på den faktiska situationen, till
gänglighet, stärkta rättigheter för passagerarna etc.
1.2
EESK förespråkar att det nya lagpaketet för järnvägssek
torn (fjärde järnvägspaketet) ska baseras på det bidrag som järn
vägen kan lämna till det europeiska integrationsprojektet, ur
såväl ekonomisk som social och miljömässig synvinkel.
1.3
Målsättningen med lagstiftningsinitiativet bör därför vara
att radera ut "gränseffekterna" mellan medlemsstaterna. Lagpa
ketet bör göra det möjligt att utveckla gränsöverskridande för
bindelser mellan grannländer med hjälp av insatser med avse
ende på hållbar utveckling och fysisk planering, genom att
skapa infrastruktur mellan medlemsstater där sådan saknas eller
är otillräcklig.
1.4
EESK begär att EU ska göra det möjligt att inrätta gräns
överskridande organ och fastställa formerna för dessa att agera

inom sitt territorium, samt att identifiera och organisera upp
drag inom ramen för tjänster av allmänt intresse, i enlighet med
artikel 14 i EUF-fördraget och protokoll nr 26.
1.5
EESK anser att medlemsstaterna ska få behålla rätten att
själva organisera sina nationella järnvägssystem och öppna sina
inhemska marknader för konkurrens, utifrån sina specifika geo
grafiska, demografiska och historiska förhållanden samt rådande
ekonomiska, sociala och miljörelaterade villkor.
1.6
Vi anser också att det är de behöriga myndigheterna som
ska avgöra om uppdrag att tillhandahålla allmännyttiga tjänster
ska gå direkt till en operatör eller om man ska använda sig av
anbudsförfaranden, i enlighet med gällande bestämmelser i för
ordning 1370/2007/EG. De bör också fritt kunna utforma or
ganisationsstrukturerna för detta.
1.7
Vad beträffar skyldigheten att upprätta de kollektivtrafik
planer som kommissionen kräver motsätter sig EESK restriktio
ner för de behöriga myndigheterna när det gäller att definiera
vad som ska anses som allmännyttiga tjänster. Kommittén anser
i stället att tydliga målsättningar ska antas i syfte att förbättra
tillgängligheten för personer med functionsnedsättning och an
vändarnas delaktighet genom samråd och kvalitetskontroll.
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1.8
EESK anser dessutom att det är operatörerna som även i
fortsättningen ska ha kontroll över sitt rullande materiel och
andra installationer, så att de forsknings- och innovationssats
ningar som krävs för att förbättra säkerheten och kvaliteten
inom sektorn kan främjas.

1.9
EESK rekommenderar att kommissionen tar initiativ med
avseende på kontrollen av den järnvägssäkerhetsnivå som krävs
för att utveckla järnvägarna, genom att inrätta nationella över
vakningscentrum eller gemensamma säkerhetskommittéer Man
bör trygga öppenheten i villkoren för tågtrafiken, hantera säker
hetsfrågan på ett mer demokratiskt sätt samt uppfylla kravet i
artikel 91 i fördraget om att EU ska uppnå vissa resultat på
transportsäkerhetsområdet.

1.10
Kommittén föreslår att Europeiska järnvägsbyrån ska
ges i uppdrag att i större utsträckning uppmärksamma arbets
tagarnas hälsa och säkerhet som en förutsättning för att upp
rätthålla en hög säkerhetsnivå för såväl användare och arbets
tagare som boende utmed järnvägsanläggningar.

1.11
Vidare anser vi det nödvändigt att järnvägsbyrån är
juridiskt ansvarig för alla sina beslut.

1.12
Enligt EESK bör den tekniska delen av paketet priorite
ras för att stödja en övergång från andra transportslag till järn
vägstransporter.

1.13
För att göra det attraktivt att arbeta inom järnvägen och
för att man ska kunna hålla kvar högkvalificerade anställda med
specialkompetens, anser EESK att arbetsgivare och myndigheter
måste ta hänsyn till järnvägsyrkenas komplicerade och riskfyllda
natur genom att erbjuda särskilda villkor när det gäller social
trygghet, kollektivavtal, löner och karriärmöjligheter. De måste
också uppfylla sina pensionsåtaganden.

1.14
Vi förordar ett system för fortbildning och erkännande
av yrkeserfarenhet som gör att arbetstagarna kan bevara och
vidareutveckla sin kompetens.

1.15
EESK anser att varje medlemsstat – inom ramen för
sina val beträffande organisation och konkurrensutsättning –
ska bevara sysselsättningsnivån för sina etablerade operatörer
samt de kollektiva garantierna för personalen och deras löneoch arbetsvillkor. I händelse av byte av operatör bör den be
rörda personalen och deras kollektiva garantier kunna flyttas
över.

2. Allmänna kommentarer
2.1
Detta yttrande bygger på följande yttranden och de re
kommendationer som framförts i dessa:
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— TEN/432–433 av den 16 mars 2011 om ett gemensamt
europeiskt järnvägsområde (1).

— TEN/445 av den15 juni 2011 om sociala aspekter av EU:s
transportpolitik (2).

— TEN/454 av den 25 oktober 2011 om färdplan för ett
gemensamt europeiskt transportområde (3).

— TEN/495 av den 13 december 2012 om kvaliteten på järn
vägstjänster inom EU (4).

2.2
Det fjärde järnvägspaketet omfattar ändringar av sex lags
tiftningstexter som är föremål för, omarbetningar – och i ett fall
upphävande. Förslagen presenteras i ett allmänt meddelande och
åtföljs av ett antal rapporter och konsekvensbedömningar.

2.3
Granskningen av förslaget gäller de fyra pelarna i det
fjärde järnvägspaketet som behandlar styrningsfrågor och öpp
nande av fjärrtrafik för passagerare, en översyn av förordning
1370/2007/EG om skyldigheten att tillhandahålla kollektivtra
fiktjänster, Europeiska järnvägsbyråns roll, förhållandet mellan
driftskompatibilitet och säkerhet samt sociala villkor.

2.4
Den rådande situationen utgör utgångspunkt för diskus
sionerna och förslagen, samtidigt som hänsyn tas till den ut
veckling som förväntas ske inom sektorn och till följd av Lis
sabonfördraget. För att kontrollera de föreslagna lösningarnas
ändamålsenlighet bör resultatet av den EU-politik som bedrivits
under de senaste 20 åren utvärderas. Man bör kartlägga fram
tidsperspektiven och fastställa målsättningarna för den roll som
järnvägstransporter kan och bör spela när det gäller fysisk pla
nering, regional utjämning och utveckling, de tjänster som er
bjuds medborgarna och transportföretagen samt järnvägstrafi
kens tillgänglighet som transportsätt.

2.5
I ett vidare perspektiv bör denna nya rättsakt utgå från
det bidrag som detta transportsätt kan tillföra den europeiska
integrationen, som är i behov av ett projekt där såväl ekono
miska och sociala dimensioner som miljöaspekter beaktas.

2.6
En sådan rättsakt bör också göra det möjligt att utveckla
gränsöverskridande förbindelser mellan närliggande medlemssta
ter som saknar gemensam infrastruktur, så att man tack vare
sådan infrastruktur kan erbjuda medborgarna i dessa länder
bättre kommunikationer, framför allt för personer med en funk
tionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

EUT
EUT
EUT
EUT

C
C
C
C

132, 3.5.2011, s. 99–107.
248, 25.8.2011, s. 22–30.
24, 28.1.2012, s. 146–153.
44, 15.2.2013, s. 49–52.
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2.7
Man bör därför noga studera resultatet av EU:s politik
när det gäller att utveckla gränsöverskridande förbindelser som
ska undanröja den gränseffekt som hindrar uppbyggnaden av ett
integrerat Europa, den fria rörligheten och övergången från an
dra transportsätt till järnvägstransporter.

2.8
Man bör även uppmärksamma utvecklingen när det gäl
ler järnvägsnätets driftssäkerhet, en utveckling som är beroende
av allmänhetens förtroende och en oundgänglig öppenhet i
fråga om produktionsvillkoren inom sektorn.

2.9
En granskning bör även göras med avseende på över
ensstämmelsen med artikel 10.3 i fördraget, som rör medbor
garnas rätt att delta i unionens demokratiska liv. Besluten bör
fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt.

2.10
En projektion av den sociala utvecklingen som förvän
tas inom järnvägssektorn bör göras med hänsyn tagen till de
omstruktureringar som inletts, sektorns omdefinierade verksam
hetsområde, överföringen av kompetens under en period av stor
personalomsättning inom järnvägssektorn samt de anställdas
sociala villkor och arbetsvillkor och med tanke på målsättning
arna när det gäller att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

3. Styrning och konkurrensutsättning av den nationella
passagerartrafiken
3.1
Kommissionens syfte med lagförslaget är att vitalisera
järnvägen genom att den nationella passagerartrafiken utsätts
för konkurrens. Tanken är att en sådan konkurrens ska stimu
leras av en EU-lagstiftning som innebär en uppdelning mellan å
ena sidan infrastrukturförvaltningsfunktioner – som även ska
omfatta trafikstyrning och underhåll av och investeringar i tra
fiknäten – och å andra sidan transportföretagens funktioner.
Förslaget innebär även en förstärkning av de tillsynsorgan
som ska övervaka järnvägsmarknaden.

3.2
Kommissionen föreslår därför en ändring av direktiv
2012/34/EU av den 21 november 2012, som ska ha införlivats
i nationell rätt senast den 16 juni 2015. Det bör noteras att
initiativet genomförs utan att man inväntar resultatet av de
åtgärder som vidtagits inom ramen för en sådan omarbetning.

3.3
På motsvarande sätt har det heller inte varit möjligt att
bedöma den totala effekten av de åtgärder som vidtagits när det
gäller att styra driften i de viktigaste transportkorridorerna.

3.4
I konsekvensanalysen i anslutning till fjärde järnvägs
paketet åberopar kommissionen ett antal observationer,
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samtidigt som man medger att vissa av dem har gjorts nyligen
eller är tvetydiga. Analysen innehåller emellertid åtskilliga argu
ment som talar för de föreslagna lösningarna.

3.5
Ett flertal studier har lett fram till ganska olikartade re
sultat när det gäller följderna av en uppdelning mellan infra
strukturförvaltare och järnvägstransportföretag. En undersök
ning av de statistikuppgifter som kommissionen har presenterat
visar i alla händelser att det inte finns någon automatisk korre
lation mellan denna uppdelning, öppnande av marknaden och
bättre resultat inom järnvägssektorn, men också att resultaten
förefaller stå i direkt proportion till finansieringsnivå och väg
avgifter. Å andra sidan har Mc Nulty i en rapport presenterat en
ytterst heterogen bild av den brittiska situationen, som visar att
järnvägssystemet i Storbritannien har blivit mer kostsamt både
för staten och för användarna samt att det råder brist på sam
ordning mellan de olika aktörerna. Och därför behövs det ett
starkare engagemang från statens sida för att åstadkomma en
nödvändig integration (tariffer, distribution, tidtabeller osv.). För
att komma till rätta med denna situation lägger Mc Nulty fram
tre rekommendationer som ska genomföras gradvis: att kost
nader och intäkter ska delas mellan infrastrukturförvaltare och
transportföretag, att ett gemensamt företag (joint venture) ska
bildas av dessa aktörer samt att de två funktionerna rentav på
nytt kan slås samman på vissa linjer.

3.6
Vissa nationella undersökningar av järnvägstjänsternas
kvalitet, t.ex. rapporten från den brittiska konsumentorganisa
tionen "Which?", visar ett blandat resultat när det gäller kon
sumenternas syn på järnvägstjänsterna, där andelen nöjda kon
sumenter uppgår till 50 % eller lägre för hälften av operatörerna
och endast 22 % av passagerarna anser att systemet blivit bättre
(http://which.co.uk/home-and-garden/leisure/reviews-ns/best-and
-worst-uk-train-companies/best-train-companies-overall/).

3.7
Kommissionens förslag innebär inte någon förbättrad
tillgång till transporttjänster för personer med en funktionsned
sättning. De olika aktörerna bör samråda med passagerarna och
vara lyhörda för deras behov i detta avseende.

3.8
Kommissionen hänvisar till en marknadsundersökning
från 2012 om hur nöjda konsumenterna är med persontrafiken
på järnväg. Denna undersökning har EESK bedömt som brist
fällig, vilket också påpekades i punkt 1.6 i kommitténs yttrande
TEN/495 av den 13 december 2012.

3.9
Kommissionen framhåller dessutom betydelsen av offent
ligt stöd till sektorn och behovet av offentliga bidrag för att
minska skuldsättningen inom systemet, något som även möjlig
gjordes genom och rekommenderades i direktiv 91/440 och i
de riktlinjer för statligt stöd som utfärdades i april 2008. En
sådan tilldelning av offentligt stöd är inte någon isolerad före
teelse med tanke på det omfattande fysiska kapital som behöver
tillgängliggöras för att man ska kunna nå miljömålen eller de
mål som har allmännyttiga eller offentligpolitiska syften. Även
andra operatörer inom andra sektorer – offentliga såväl som
privata – kan dra nytta av dessa möjligheter.
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3.10
För att skapa förutsättningar för en konkurrensutsätt
ning föreslår kommissionen en strikt uppdelning mellan infra
strukturförvaltningsfunktioner – som ges en vidare definition –
och transportörsfunktioner. Med förslaget vill man undvika in
tressekonflikter och diskriminering och bidra till att eventuell
korssubventionering upptäcks och förebyggs. Man presenterar
dock inte några bevis för att korssubventionering faktiskt före
kommer, och de uppgifter man använder sig av har ifrågasatts
av berörda parter samt av Europeiska unionens domstol. Det
var framför allt av det skälet som domstolen ogillade det över
trädelseförfarande som kommissionen inledde mot Tyskland
och Österrike. EESK understryker att samtidigt som frakt- och
logistikoperatörer, särskilt nytillkomna järnvägsoperatörer, van
ligen är för en uppdelad och avreglerad fri järnvägsmarknad
över EU-gränserna som är mer integrerad med normal affärs
praxis inom andra transportsätt, så finns det andra aktörer på
järnvägsmarknaden, t.ex. etablerade järnvägsoperatörer, kon
sumentorganisationer inom sektorn, myndigheter med ansvar
för allmänna kommunikationer m.fl. som har en mer försiktig
syn och strävar efter att upprätthålla nuvarande tjänstekvalitet.

3.11
I enlighet med artikel 63.1 i direktiv 2012/34/EU om
inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde har de
två lagstiftande institutionerna uppmanat kommissionen att
lägga fram rapporter "om genomförandet av kapitel II", ett
kapitel som huvudsakligen handlar om fristående ställning och
olika strukturer inom EU:s järnvägssektor. "Denna rapport ska
även innehålla en utvärdering av marknadsutvecklingen, inbegri
pet läget när det gäller förberedelserna inför ett ytterligare öpp
nande av järnvägsmarknaden" och "analysera olika modeller för
att organisera denna marknad och detta direktivs inverkan på
[omarbetning] avtal om allmän trafik och finansieringen av
sådana avtal." Kommissionen ska därvid också "beakta genom
förandet av förordning (EG) nr 1370/2007 och de faktiska skill
naderna mellan medlemsstaterna (trafiknätens täthet, antal pas
sagerare, genomsnittlig resväg)". Debatten visade att det var
nödvändigt att låta medlemsstaterna själva organisera sina na
tionella system, och vid behov fortsätta att organisera produk
tionen på ett integrerat sätt som möjliggör samordning, så att
man får bort gränssnitt som kan vara skadliga såväl ekonomiskt
sett som ur säkerhetssynpunkt.

3.12
Att avskilja infrastrukturförvaltningen inom ett trans
portsystem vars rörelsefrihet begränsas till en enda rumslig di
mension skapar vanligtvis fler problem än fördelar, genom att
det komplicerar driften avsevärt med ökade kostnader och
sämre kvalitet som följd. Det gäller framför allt nät med intensiv
blandad trafik.

3.13
Integrationen av tekniska framsteg blir långsammare
och svårare. Innovationer, som oftast innefattar både fasta an
läggningar (infrastruktur) och rörliga (rullande materiel)
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samtidigt, bromsas upp. Byråkratin och onödiga gränssnitt ökar
avsevärt och medför högre driftskostnader och en tröghet i
beslutsprocesserna.

3.14
Uppdelningen mellan infrastrukturförvaltningsfunktio
ner och transportörsfunktioner ökar avståndet mellan infra
struktur- eller nätverksförvaltare och slutanvändarna (passage
rare och transportföretag) och deras krav på servicekvalitet (sär
skilt punktlighet). Det bör därför även fortsättningsvis finnas en
nyckelaktör inom järnvägssystemet, utan att oberoendet för in
frastrukturförvaltarnas kärnfunktioner för den skull äventyras.

3.15
När det gäller anläggningar för tjänster angav EESK i sin
rekommendation 1.7 i yttrande TEN/432–433 av den 16 mars
2011 följande: "Vad gäller villkoren för tillgång till anläggningar
för tjänster kan EESK inte stödja kravet på rättsligt, organisato
riskt och beslutsmässigt oberoende vilket riskerar att hota da
gens oersättliga strukturer". Inga nya förutsättningar har fram
kommit i analysen som skulle föranleda en ändring av denna
rekommendation.

3.16
Kommissionen erkänner dock att sammanslagningen av
vissa funktioner skulle göra det möjligt att förbättra systemets
resultat och kvaliteten på de tjänster som erbjuds passagerarna.
EESK delar denna åsikt.

3.17
När det gäller avregleringen av den internationella per
sontrafiken på järnväg inom EU, som påbörjades i januari 2010,
kan man knappast hävda att den hittills systematiskt har lett till
någon betydande sänkning av priserna för den här typen av
tjänster eller till någon dramatisk tillväxt inom detta segment.

3.18
Europas höghastighetsjärnvägsnät började byggas långt
före 2010, tack vare betydande offentliga investeringar i vissa
medlemsstater, och konkurrensen på området lär fortfarande
under lång tid framåt förbli betydligt mer intermodal än intra
modal. Avregleringen 2010 följdes framför allt av att flera be
fintliga förbindelser med traditionella tåg och driftsvillkor (ej
höghastighet) drogs in och av att ett långvarigt samarbete upp
hörde. EESK beklagar denna utveckling och begär att kommis
sionen omedelbart ska vidta nödvändiga åtgärder för att för
bättra och utveckla de gränsöverskridande persontrafiktjänster
na.

3.19
Undersökningen av godstrafiken på järnväg visar att
situationen för godstransporter på järnväg är katastrofal i många
medlemsstater. Detta beror framför allt på att moderniseringen
och utvecklingen av järnvägarna inte har hållit jämna steg med
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moderniseringen av vägnätet och på att järnvägstransporterna
måste betala för utnyttjande av tåglägen. Vidare leder konkur
rensen om de mest lönsamma linjerna till förbättringar på ett
antal sträckor som trafikeras av systemtåg. Men detta sker delvis
på bekostnad av trafiken med vagnslasttåg, som tenderar att
minska alltmer. Vilket kan resultera i industriell ödeläggelse i
vissa regioner och till att vi får ytterligare flera tusen lastbilar på
vägarna. Många aktörer är inte heller sena att tillstå att avregle
ringen inte lett till att ett enda ton gods har överförts till järn
vägen i vissa medlemsstater.

3.20
Dessa konstateranden gör att EESK – trots det uppen
bara behovet av att reformera marknaden – vill föreslå kom
missionen att anlägga ett försiktigt synsätt på liberaliseringen av
den nationella persontrafiken mot bakgrund av aktuella erfaren
heter från liberaliseringen av den internationella trafiken. Kom
missionen medger för övrigt att det blir svårt att vitalisera den
internationella järnvägstrafiken om denna är alltför avskild från
nationella förbindelser som kan tillföra uppenbara nätverks
effekter.

3.21
EESK håller med om att den internationella persontra
fiken på järnväg inte har ökat särskilt mycket, trots kommis
sionens obestridliga strävanden när det gäller den rättsliga ra
men.

3.22
Resultaten från de föreslagna lösningarna måste således
anses otillfredsställande, i synnerhet som marknaden inte klarar
av att hantera dessa problem utan tillräckliga investeringar och
lämpliga politiska impulser. Det finns också en särskild utma
ning i det avseendet, nämligen att trygga trafikförbindelserna i
avsides belägna områden i medlemsstaterna med hjälp av mo
derna och miljövänliga transportmedel.

3.23
Denna målsättning måste utgöra en prioritet för EU, så
att ett enhetligt europeiskt område kan skapas genom att man
eliminerar "gränseffekterna" och skapar sammanhållning när det
gäller den ekonomiska och sociala utvecklingen i områden som
fram till nu förlamats av att region ställts mot region.

3.24
EU bör göra det möjligt att inrätta gränsöverskridande
strukturer och fastställa formerna för dessa att agera inom sitt
territorium, samt att identifiera och organisera uppdrag inom
ramen för tjänster av allmänt intresse, i enlighet med artikel 14
i EUF-fördraget och protokoll nr 26.

3.25
Det krävs ett politiskt initiativ med ett starkt stöd från
offentliga myndigheter för att man ska kunna skapa ett område
och förbindelser där en mogen marknad kan verka. EESK upp
manar kommissionen att i hög grad inrikta sig på den faktiska
utvecklingen av tjänsternas kvalitet inom EU:s järnvägsmarknad
– framför allt med avseende på gränsöverskridande tjänster –
och att även ta hänsyn till utvecklingen inom andra transport
sätt. Det övergripande målet måste vara nöjda konsumenter och
ökande marknadsandelar för järnvägen, men redskapen för att
nå detta mål kan mycket väl variera mellan olika medlemsstater.
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4. Översyn av förordning 1370/2007 om skyldigheten att
tillhandahålla offentliga tjänster
4.1
Ändringen av förordning 1370/2007/EG gäller upphand
lingsplikt för järnvägstransporter, hur upphandlingarna ska gå
till, upprättande av kollektivtrafikplaner och tillhandahållande av
rullande materiel till de nya aktörerna.

4.2
I rekommendation 1.7 i sitt yttrande TEN/495 av den
13 december 2012 framförde EESK starka invändningar när det
gäller översynen av förordningen om skyldigheten att tillhanda
hålla offentliga tjänster. Översynen lämnar mycket övrigt att
önska i fråga om de resultat som presenteras i konsekvens
bedömningen.

4.3
Flera studier – varav vissa genomförts på uppdrag av
kommissionen, t.ex. "Study on regulatory options on future market
opening in rail passengers transport" – har gett skilda och mot
stridiga resultat och visar därför inte på någon enhetlig lösning
på problemen när det gäller utnyttjandegrad, turtäthet och ut
vecklingen med avseende på offentligt stöd och produktivitet.

4.4
Ytterst samstämmiga resultat har rapporterats för nätverk
som omfattas av olika rättsliga ramar (dvs. öppna eller stängda
för konkurrens), något som borde få oss att undvika ett alltför
generaliserat synsätt där ingen hänsyn tas till transportsystemens
nationella förutsättningar, t.ex. geografi, klimat och var produk
tions- och bostadsområden är belägna (i vissa fall har man
fortfarande mycket långt till järnvägstjänster, något som också
kommittén påpekar i sitt yttrande TEN/495 av den 13 december
2012).

4.5
Mot bakgrund av dessa faktorer bör EU se till att de
medel som används kan göra det möjligt att uppfylla målsätt
ningarna med den planerade åtgärden på EU-nivå, när de inte
kan uppnås på nationell, regional och lokal nivå och åtgärden
inte går längre än vad som krävs för att uppnå målen.

4.6
Respekten för detta mål måste granskas mer ingående
med tanke på kommissionens förslag att fastställa tak för direkt
tilldelning, eftersom denna bestämmelse innebär begränsningar i
de offentliga myndigheternas oberoende förvaltning.

4.7
Att enbart fastställa en tröskel för att begränsa storleken
på den koncession som operatörerna erbjuds leder oundvikligen
till tröskeleffekter som kan äventyra tjänsternas enhetlighet och
som, genom bristen på kompensationsåtgärder, leder till att de
övergripande fördelar som konkurrensutsättningen förväntas ge
går förlorade. Denna situation innebär att man överlåter åt de
behöriga myndigheterna att avgöra om ett eller flera deluppdrag
ska tilldelas direkt till en operatör eller om anbudsförfaranden
ska tillämpas, i enlighet med vad som för närvarande föreskrivs
i förordning 1370/2007/EG, samtidigt som dessa myndigheter
ska tillhandahålla strukturen för sådana förfaranden, vid behov
genom en uppdelning i andelar för att undvika sådana tröskel
effekter.
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4.8
Det finns även anledning att ifrågasätta nyttan med att så
detaljerat reglera upprättandet av kollektivtrafikplaner, eftersom
detta förefaller begränsa "nationella, regionala och lokala myn
digheters […] stora handlingsutrymme" när det gäller skyldig
heten att tillhandahålla offentliga tjänster i enlighet med fördra
get.

4.9
Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt vilka villkor
kommissionen avser att tillämpa för att tillhandahålla det fysiska
kapital som krävs för nya tågtrafikaktörer som inte behöver
investera i eller ägna sig åt forskning eller innovation, samtidigt
som detta är viktiga aspekter för järnvägens kvalitet och säker
het.

4.10
Det brittiska exemplet visar att det är bankerna som via
finansieringsföretag tryggar sådan leasingverksamhet, vilket in
nebär stora risker för det fysiska kapitalets tillgänglighet och
väcker frågan om vem som utövar tillsyn över detta.

5. Europeiska järnvägsbyråns roll samt säkerheten och
driftskompatibiliteten inom järnvägssektorn
5.1
I och med det andra paketet inrättades Europeiska järn
vägsbyrån, baserad i Valenciennes i Frankrike, med uppgift att
inleda den tekniska harmoniseringen av de europeiska nätverken
och utrustningen, utveckla driftskompatibiliteten genom att ut
arbeta gemensamma standarder (tekniska specifikationer för
driftskompatibilitet, TSD, och gemensamma säkerhetsmetoder,
CSM) och förbättra säkerheten inom järnvägsektorn.

5.2
Enligt artikel 91 i fördraget ska unionen åstadkomma
resultat när det gäller transportsäkerheten, vars nivå behöver
förbättras kontinuerligt.

5.3
Det är fullständigt olämpligt att bedöma järnvägssäker
hetsnivån och dess utveckling mot bakgrund av institutionella
och tekniska förändringar utifrån antalet registrerade trafikoffer.
Säkerheten ska i stället bedömas med hjälp av indikatorer som
gör det möjligt att observera utvecklingen och vidta förebyg
gande åtgärder, i syfte att garantera maximal säkerhetsnivå för
konsumenterna och för de boende utmed järnvägen.

5.4
Inrättandet av ett europeiskt järnvägsområde kräver att
"driftskompatibiliteten" förbättras. Kompatibiliteten mellan in
frastruktur och rullande eller fast materiel måste bygga på enkla
och snabba förfaranden som bibehåller nuvarande säkerhetsnivå
och samtidigt borgar för att dessa komponenter utvecklas, mo
derniseras och anpassas till nya behov.
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persontrafik på järnväg, som är ett följedokument till kommis
sionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om det
fjärde järnvägspaketet. De senaste erfarenheterna från andra om
råden visar hur skadlig en alltför stor släpphänthet i frågan kan
vara för medborgarnas syn på unionens roll. Olyckorna i Via
reggio och nyligen i Schellebelle bör också mana till största
möjliga försiktighet och noggrannhet hos samtliga aktörer
inom tågtrafiken.

5.6
Europeiska järnvägsbyrån spelar i detta sammanhang en
central roll, i samarbete med nationella säkerhetsmyndigheter
som förenas i ett nätverk för utbyte och samordning. Dess
uppgifter och de nationella säkerhetsmyndigheternas uppgifter
bör för övrigt utvidgas för att även omfatta tågtrafikens mänsk
liga dimension och ta hänsyn till aspekter som personalens
arbetsmiljö, som är ett ofrånkomligt inslag i järnvägssäkerheten.

5.7
Med tanke på det ökande antalet aktörer inom järnvägen
och de konsekvenser som bristande arbetsorganisation kan få,
bör de nationella säkerhetsmyndigheternas roll även utvidgas till
att övervaka verksamhetsvillkoren för järnvägssektorn. De na
tionella säkerhetsmyndigheterna blir då en veritabel järnvägs
polis med ansvar för att kontrollera tillämpningen av gällande
regler, som utgör bestämmelser för den allmänna samhällsord
ningen.

5.8
I april 2011 genomfördes på kommissionens begäran en
utvärdering av Europeiska järnvägsbyråns roll. Den visar att
byrån skulle kunna anförtros uppgiften att främja innovationer
som syftar till att förbättra driftskompatibiliteten och järnvägs
säkerheten och framför allt användningen av ny informations
teknik och nya uppföljnings- och spårningssystem. Byrån skulle
i alla händelser inte befrias från det juridiska ansvaret för sina
beslut.

5.9
Denna aspekt kan relateras till en industripolitik som
bygger på forskning, innovation och investeringar och som för
utsätter stöd från de offentliga myndigheternas sida när det
gäller att anta denna stora europeiska utmaning som kan bidra
till en ekonomisk återhämtning. Det europeiska industri- och
forskningsprojektet Shift2Rail kan utgöra ett ändamålsenligt
verktyg i det avseendet – under förutsättning att det på lämpligt
sätt engagerar alla järnvägstransportföretag.

5.10
I linje med EU:s skyldigheter enligt artikel 91 i fördra
get – och för att förbättra de anställdas arbetsmiljö – skulle
byrån dessutom kunna ges behörighet att se till att samtliga
aktörer genomför de beslut som fattats i fråga om driftskom
patibilitet.

6. Sociala aspekter
5.5
Ur denna synvinkel bör säkerheten inte betraktas som ett
hinder – tvärtemot vad som anges i kommissionens rapport till
Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén om genomförandet av direk
tiv 2007/58/EG om öppnandet av marknaden för internationell

6.1
Frågan om en förstärkning av industripolitiken på EUnivå behöver kopplas till de utmaningar som rör arbetskraftens
demografiska profil och fördelningen av kvalifikationer inom
järnvägssektorn samt i fråga om bygg- och anläggningsarbeten
inom sektorn.
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6.2
Arbetskraften blir äldre, och den sociala fördelningen
inom sektorerna förändras så att chefer, ingenjörer och tekniker
utgör en allt större del av den aktuella gruppen.
6.3
Detta kommer under de närmaste åren att leda till en
omfattande personalomsättning inom tågtrafiken och till att en
rad nya medarbetare tillkommer, vilket i sin tur väcker frågan
om arbetsvillkoren för nyanställda och en försämring av den
speciella sociala trygghetsnivå som rådde inom sektorn och som
tog hänsyn till att yrkena inom järnvägssektorn är krävande och
riskfyllda och ansågs attraktiva före avregleringen.
6.4
Att göra järnvägsyrken attraktiva, särskilt för ungdomar
och kvinnor, innebär därmed en stor utmaning när det gäller att
göra tågtrafiken mer tillförlitlig i medlemsstaterna och på EUnivå. Utmaningen består också i att se till att nya arbetstagare
kommer in i sektorn och att personalen är lojal.
6.5
Den dubbla målsättningen om dragningskraft och lojali
tet innebär att medlemsstaterna måste hålla gjorda åtaganden
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när det gäller social trygghet (inte minst beträffande pensioner),
kollektivavtal, arbetsvillkor och långsiktiga karriärmöjligheter för
de anställda som bygger på att kompetens förvärvas och er
känns. Särskilda program, t.ex. Erasmus, kan användas i detta
syfte.

6.6
EESK:s yttrande TEN/445 om de sociala aspekterna av
den europeiska transportpolitiken av den 15 juni 2011 inne
håller ett antal rekommendationer på området som kan göra
sektorn attraktivare och som kommissionen bör införliva i sina
lagstiftningsförslag.

6.7
EESK anser att varje medlemsstat – inom ramen för sina
val beträffande organisation och konkurrensutsättning – ska
bevara sysselsättningsnivån för sina etablerade operatörer samt
de kollektiva garantierna för personalen och deras löne- och
arbetsvillkor. I händelse av byte av operatör, bör den berörda
personalen och deras kollektiva garantier kunna flyttas över.

Bryssel den 11 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE
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BILAGA
till Yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Följande ändringsförslag avslogs under debatten, men fick minst en fjärdedel av rösterna:
Punkt 1.5
Ändra enligt följande:
"EESK anser att medlemsstaterna ska få behålla rätten att själva organisera sina nationella järnvägssystem och öppna sina
inhemska marknader för konkurrens, utifrån sina specifika geografiska, demografiska och historiska förhållanden samt rådande
ekonomiska, sociala och miljörelaterade villkor. EESK stöder det mål om att skapa en gemensam EU-järnvägsmarknad med hög
transportkvalitet och utan gränsproblem, som ingår kommissionens förslag. Kommittén uppmanar kommissionen att i hög grad
inrikta sig på den faktiska utvecklingen av tjänstekvaliteten inom EU:s järnvägsmarknad – framför allt med avseende på
gränsöverskridande tjänster – och att även ta hänsyn till utvecklingen inom andra transportsätt. Det övergripande målet måste
vara nöjda konsumenter och ökande marknadsandelar för järnvägen, men redskapen för att nå detta mål kan mycket väl variera
mellan olika medlemsstater."

Resultat av omröstningen (punkt 1.5 och 3.1 gick till omröstning och avslogs samtidigt)
För:
Emot:
Nedlagda röster:

30
71
7

Punkt 3.1
Ändra enligt följande:
"Kommissionens syfte med lagförslaget är fortsätter i detta fjärde lagstiftningspaket för järnvägen att vitalisera den europeiska
järnvägen. Precis som i de tidigare paket som redan antagits är bakgrunden till detta att järnvägen utgör en viktig del av ett
hållbart transportsystem i EU, både för passagerare och gods, och att marknadsreformer bedöms som nödvändiga för att skapa
en gemensam järnvägsmarknad som kan spela den potentiella roll som järnvägstransporterna inte har kunnat spela under de
senaste årtiondena. Efter det att konkurrens införts i godstrafiken på järnväg och i den internationella passagerartrafiken, införs
genom detta förslag nu också konkurrens i genom att den nationella passagerartrafiken utsätts för konkurrens. Tanken är att en
sådan konkurrens ska stimuleras av en EU-lagstiftning som innebär en uppdelning mellan å ena sidan infrastrukturförvalt
ningsfunktioner – som även ska omfatta trafikstyrning och underhåll av och investeringar i trafiknäten – och å andra sidan
transportföretagens järnvägsoperatörernas funktioner. Förslaget innebär även en förstärkning av de tillsynsorgan som ska övervaka
järnvägsmarknaden. Kommittén stöder det mål om att skapa en gemensam EU-järnvägsmarknad med hög transportkvalitet och
utan gränsproblem, som ingår kommissionens förslag."

Resultat av omröstningen (punkt 1.5 och 3.1 gick till omröstning och avslogs samtidigt)
För:
Emot:
Nedlagda röster:

30
71
7

Punkt 3.5
Ändra enligt följande:
"Ett flertal studier har lett fram till ganska olikartade resultat när det gäller följderna av en uppdelning mellan infrastruk
turförvaltare och järnvägstransportföretag samt avreglering av järnvägsmarknaderna. En undersökning av de statistikuppgifter
som kommissionen har presenterat visar i alla händelser också att det inte finns någon automatisk korrelation mellan denna
uppdelning, öppnande av marknaden och bättre resultat inom järnvägssektorn. Det står också klart att erfarenheterna skiljer sig
åt i de medlemsstater som har genomfört en uppdelning och/eller avreglering av järnvägsmarknaden och på de marknader som
inte har reformerats. Järnvägstransporternas marknadsandelar verkar inte bara bero på styresmodeller, utan också på den
allmänna investeringsnivån samt på nationella geografiska, demografiska och näringslivsrelaterade faktorer., men också att
resultaten förefaller stå i direkt proportion till finansieringsnivå och vägavgifter. Å andra sidan har Mc Nulty i en rapport
presenterat en ytterst heterogen bild av den brittiska situationen, som visar att järnvägssystemet i Storbritannien har blivit mer
kostsamt både för staten och för användarna samt att det råder brist på samordning mellan de olika aktörerna. Och därför
behövs det ett starkare engagemang från statens sida för att åstadkomma en nödvändig integration (tariffer, distribution,
tidtabeller osv.). För att komma till rätta med denna situation lägger Mc Nulty fram tre rekommendationer som ska genomföras
gradvis: att kostnader och intäkter ska delas mellan infrastrukturförvaltare och transportföretag, att ett gemensamt företag (joint
venture) ska bildas av dessa aktörer samt att de två funktionerna rentav på nytt kan slås samman på vissa linjer."
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Resultat av omröstningen (punkt 3.5 och 3.6 gick till omröstning och avslogs samtidigt)
För:
Emot:
Nedlagda röster:

27
70
7

Punkt 3.6
Stryk punkten:
"Vissa nationella undersökningar av järnvägstjänsternas kvalitet, t.ex. rapporten från den brittiska konsumentorganisationen
"Which?", visar ett blandat resultat när det gäller konsumenternas syn på järnvägstjänsterna, där andelen nöjda konsumenter
uppgår till 50 % eller lägre för hälften av operatörerna och endast 22 % av passagerarna anser att systemet blivit bättre (http://
which.co.uk/home-and-garden/leisure/reviews-ns/best-and-worst-uk-train-companies/best- train-companies-overall/)."

Resultat av omröstningen (punkt 3.5 och 3.6 gick till omröstning och avslogs samtidigt)
För:
Emot:
Nedlagda röster:

27
70
7

Punkt 3.11
Ändra enligt följande:
"I enlighet med artikel 63.1 i direktiv 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde har de två
lagstiftande institutionerna uppmanat kommissionen att lägga fram rapporter "om genomförandet av kapitel II", ett kapitel som
huvudsakligen handlar om fristående ställning och olika strukturer inom EU:s järnvägssektor. "Denna rapport ska även innehålla
en utvärdering av marknadsutvecklingen, inbegripet läget när det gäller förberedelserna inför ett ytterligare öppnande av järn
vägsmarknaden" och "analysera olika modeller för att organisera denna marknad och detta direktivs inverkan på [omarbetning]
avtal om allmän trafik och finansieringen av sådana avtal." Kommissionen ska därvid också "beakta genomförandet av för
ordning (EG) nr 1370/2007 och de faktiska skillnaderna mellan medlemsstaterna (trafiknätens täthet, antal passagerare,
genomsnittlig resväg)". Debatten visade att det var nödvändigt fanns stöd för att låta medlemsstaterna själva organisera sina
nationella system, och vid behov fortsätta att organisera produktionen på ett integrerat sätt som möjliggör samordning, så att
man får bort gränssnitt som kan vara skadliga såväl ekonomiskt sett som ur säkerhetssynpunkt."

Resultat av omröstningen (punkt 3.11, 3.12, 3.13 och 3.14 gick till omröstning och avslogs samtidigt)
För:
Emot:
Nedlagda röster:

35
67
2

Punkt 3.12
Stryk punkten:
"Att avskilja infrastrukturförvaltningen inom ett transportsystem vars rörelsefrihet begränsas till en enda rumslig dimension
skapar vanligtvis fler problem än fördelar, genom att det komplicerar driften avsevärt med ökade kostnader och sämre kvalitet
som följd. Det gäller framför allt nät med intensiv blandad trafik."

Resultat av omröstningen (punkt 3.11, 3.12, 3.13 och 3.14 gick till omröstning och avslogs samtidigt)
För:
Emot:
Nedlagda röster:

35
67
2

Punkt 3.13
Stryk punkten:
"Integrationen av tekniska framsteg blir långsammare och svårare. Innovationer, som oftast innefattar både fasta anläggningar
(infrastruktur) och rörliga (rullande materiel) samtidigt, bromsas upp. Byråkratin och onödiga gränssnitt ökar avsevärt och
medför högre driftskostnader och en tröghet i beslutsprocesserna."
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Resultat av omröstningen (punkt 3.11, 3.12, 3.13 och 3.14 gick till omröstning och avslogs samtidigt)
För:
Emot:
Nedlagda röster:

35
67
2

Punkt 3.14
Ändra enligt följande:
"Uppdelningen mellan infrastrukturförvaltningsfunktioner och transportörsfunktioner kan riskera att öka ökar avståndet mellan
infrastruktur- eller nätverksförvaltare och slutanvändarna (passagerare och transportföretag) och deras krav på servicekvalitet
(särskilt punktlighet). Detta betonar behovet av att ha en stark regleringsfunktion på dessa marknader. Det bör därför även
fortsättningsvis finnas en nyckelaktör inom järnvägssystemet, utan att oberoendet för infrastrukturförvaltarnas kärnfunktioner för
den skull äventyras."
Resultat av omröstningen (punkt 3.11, 3.12, 3.13 och 3.14 gick till omröstning och avslogs samtidigt)
För:
Emot:
Nedlagda röster:

35
67
2

Punkt 3.19
Ändra enligt följande:
"Undersökningen av När det gäller godstrafiken på järnväg varierar konsekvenserna av avregleringen mycket mellan medlems
staterna och marknaderna. I vissa medlemsstater, särskilt i Östeuropa, är den senaste utvecklingen mycket problematisk. visar att
situationen för godstransporter på järnväg är katastrofal i många medlemsstater. Detta beror emellertid inte framför allt på
avregleringen som sådan utan på att moderniseringen och utvecklingen av järnvägarna inte har hållit jämna steg med
moderniseringen av vägnätet och på att järnvägstransporterna måste betala för utnyttjande av tåglägen. I vissa länder har
servicen till kunderna blivit mycket bättre och följaktligen transporteras mer gods på järnväg än förut. Den ökade konkurrensen,
framför allt på systemtågsmarknaden, har i allmänhet varit positiv. Men för vagnslasttågen, som länge varit ett problem i
Europa, har nedgången fortsatt i de flesta länderna, vilket har fått nätverkseffekter och lett till att man övergett lågtrafikerad
järnvägsinfrastruktur. Vidare leder konkurrensen om de mest lönsamma linjerna till förbättringar på ett antal sträckor som
trafikeras av systemtåg. Men detta sker delvis på bekostnad av trafiken med vagnslasttåg, som tenderar att minska alltmer. Vilket
kan resultera i industriell ödeläggelse i vissa regioner och till att vi får ytterligare flera tusen lastbilar på vägarna. Många aktörer
är inte heller sena att tillstå Det framgår tydligt av kommissionens meddelande att EU:s avreglering av godstrafiken på järnväg
inte har varit tillräcklig för att skapa en ny konkurrenskraftig järnvägsfraktsmarknad. Vissa operatörer menar till och med att
avregleringen inte direkt lett till att ett enda ton gods har överförts till järnvägen i vissa medlemsstater."
Resultat av omröstningen:
För:
Emot:
Nedlagda röster:

39
72
3
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Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna
dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik
för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen”
COM(2013) 195 final/2 – 2013/0105 (COD)
(2013/C 327/22)
Huvudföredragande: Virgilio RANOCCHIARI
Den 13 maj och den 18 april 2013 beslutade rådet respektive Europaparlamentet att i enlighet med
artikel 91 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén om
"Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största
tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa
vägfordon som framförs inom gemenskapen"
COM(2013) 195 final/2 – 2013/0105 (COD).
Den 21 maj 2013 gav kommitténs presidium i uppdrag åt facksektionen för transporter, energi, infrastruk
tur och informationssamhället att förbereda ärendet.
Med tanke på ärendets brådskande karaktär utsåg Europeiska ekonomiska och sociala kommittén vid sin
491:a plenarsession den 10–11 juli 2013 (sammanträdet den 11 juli) Virgilio Ranocchiari till huvudföre
dragande och antog följande yttrande med 87 röster för och 1 nedlagd röst.

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1
EESK välkomnar kommissionens förslag om att – efter
17 år – se över det gällande direktivet om vikter och dimen
sioner för vissa fordon. Syftet med förslaget är att hålla jämna
steg med den tekniska utvecklingen för att få fram renare och
säkrare fordon.

1.2
Samtidigt konstaterar EESK att ett antal viktiga frågor
behöver förtydligas för att översynen ska kunna ske i linje
med gällande lagstiftning och för att undvika onödig komplex
itet och/eller diskriminering.

1.3
I detta sammanhang är kommittén övertygad om att den
expertkommitté som inrättats för att anta delegerade akter kom
mer att hjälpa till att rätta till eventuella brister i överensstäm
melsen.

1.4
Vad gäller installationen av spoilers baktill på fordonen
rekommenderar EESK eftertryckligen att dessa ska ingå i det
aktuella systemet för europeiskt typgodkännande och att man
undviker ett nationellt typgodkännande som skulle innebära ett
steg tillbaka avseende ett typgodkännande för hela fordonet.

1.5
Det undantag vad gäller vikt som enbart beviljats fordon
med två axlar samt med ett elektriskt eller hybridiserat fram
drivningssystem bör även omfatta fordon med tre eller fler axlar
som använder alternativa framdrivningssystem och bränslen, när
de tekniska lösningarna i fråga medför extra vikt som minskar
fordonets nyttolastkapacitet.

1.6
Ombordsystemen för vägning är inte obligatoriska utan
endast rekommenderade. EESK påminner om att tekniska lös
ningar saknas för vissa fordonstyper och att installationen kan
vara mycket problematisk i fordon med mekanisk fjädring och/
eller med ett stort antal axlar.

Det kommer att bli mycket svårt att hitta ett system som är
tillräckligt tillförlitligt för att användas som kontrollverktyg.
Samma resultat skulle däremot kunna uppnås genom att man
fördubblar antalet WIM-mätningar (weight in motion-systemet
med dynamiska vågar som är inbyggda i vägytan och som
redan används i medlemsstaterna).

1.7
När det gäller modulsystemet med längre och tyngre
fordon anser EESK att kommissionens förslag för närvarande
är korrekt, vilket diskuteras närmare i punkt 4.6 i detta ytt
rande.

1.8
Om fler medlemsstater allteftersom tillåter gränsöverskri
dande användning av längre och tyngre fordon finns det emel
lertid en möjlighet att det uppstår en dominoeffekt där man
gradvis tillåter sådana fordon i hela Europa. I detta fall skulle
dessa undantag kunna leda till att det som nu är exceptionella
fall blir normen, vilket skulle strida mot grundprincipen i för
slaget, där det slås fast att modulsystemet inte påverkar den
internationella konkurrensen i någon större utsträckning, samt
missgynna medlemsstater som inte tillåter längre och tyngre
fordon inom sina gränser.
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1.9
Om detta händer måste kommissionen uppmärksamma
det och låta marknadskrafterna avgöra vilken väg man ska gå.
Om längre och tyngre fordon får en viss marknadsandel i med
lemsstaterna, med en lämplig infrastruktur och säkerhetskrav,
kan kommissionen inte begränsa dem utan att bryta mot sub
sidiaritetsprincipen.
2. Inledning
2.1
Det gällande direktivet om största tillåtna dimensioner i
nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i
internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom
gemenskapen (1) trädde i kraft i juli 1996.
2.2
Mot bakgrund av det allt mer akuta behovet av att be
gränsa utsläppen av växthusgaser och konsumtionen av olje
produkter och med tanke på att vägtransporterna står för
82 % av energiförbrukningen inom transportsektorn var det
hög tid att uppdatera lagstiftningen och dra nytta av den senaste
tekniska utvecklingen för att minska bränsleförbrukningen och
underlätta intermodala transporter.
2.3
Redan i vitboken om transport från 2011 (2) aviserades
en översyn av det gällande direktivet i syfte att få fram mer
energieffektiva fordon på marknaden.
2.4
Av dessa anledningar välkomnar EESK varmt kommis
sionens förslag till översyn av det gällande direktivet, eftersom
denna översyn inte bara tar hänsyn till en minskning av bräns
leförbrukningen utan även till behoven avseende intermodala
transporter och containisering samt, inte minst, trafiksäkerheten.
3. Sammanfattning av Europeiska kommissionens förslag
3.1
Godkännande av undantagen från bestämmelserna om
fordonens största dimensioner när det rör sig om
— påbyggnad av aerodynamiska anordningar (spoilers baktill
på fordonen) för att förbättra energieffektiviteten,
— ändring av förarhytter för att förbättra aerodynamiska pre
standa och trafiksäkerheten liksom förarens komfort.
3.2

Godkännande av en ökning med ett ton av vikten för:

— Tvåaxliga fordon med ett elektriskt eller hybridiserat fram
drivningssystem i syfte att ta hänsyn till de elektriska batte
riernas och den dubbla motorns vikt, utan att detta minskar
fordonets kapacitet för nyttolast.
— Samma viktökning kommer att tillåtas för bussar för att ta
hänsyn till den ökade genomsnittliga vikten på passagerarna
(1) För passagerartransport: M2 (från 8+1 säten med en maxvikt på
< 5 ton), M3 (samma sätesantal som M2 men med en maxvikt på
> 5 ton). För godstransporter: N2 (maxvikt > 3.5 och < 12 ton), N3
(maxvikt > 12 ton), O2 (släpvagnar med en maxvikt på > 0,75 ton
och < 3,5 ton), O3 (släpvagnar med en maxvikt på > 3,5 och
< 10 ton).
(2) COM(2011) 144 final.
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och deras bagage, men även till den nya fordonsbaserade
säkerhetsutrustningens vikt. På så sätt kan man undvika att
antalet passagerare per buss måste minskas.

3.3
Godkännande av en förlängning på 15 cm när det gäller
längden på lastbilar i syfte att möjliggöra användningen av
containrar med en längd på 45 fot inom EU.

3.4
För att lättare upptäcka överträdelser av viktbegränsning
arna rekommenderar kommissionen att man inför ombord
system för vägning, som gör det möjligt att meddela viktinfor
mation till den myndighet som gör vägkontroller, för att på så
sätt skapa rättvisa konkurrensvillkor för åkerierna.

3.5
Godkännande av en gränsöverskridande användning av
det europeiska modulsystemet eller längre och tyngre fordon
som endast korsar en gräns, förutsatt att de två medlemsstater
som berörs redan har tillåtit detta, och om direktivets undan
tagsvillkor uppfylls. Denna användning får inte ha någon bety
dande inverkan på den internationella konkurrensen.

3.6
Europeiska kommissionen kommer att fastställa tekniska
egenskaper, minimiprestandakrav, konstruktionskrav och för
faranden avseende ovanstående krav.

3.7
En expertgrupp har därför inrättats i syfte att anta dele
gerade akter som rör den resultatbaserade standardprincipen, för
att på så sätt undvika att oproportionerliga krav införs som i
synnerhet skulle kunna missgynna små och medelstora företag.
Samtliga huvudaktörer deltar i expertgruppens arbete.

4. EESK:s kommentarer
4.1 Bakre spoilers
4.1.1
Den längsta tillåtna fordonslängden kan ökas med upp
till två meter om (infällbara/vikbara) aerodynamiska spoilers
monteras baktill på fordonen.

4.1.2
EESK ställer sig bakom denna nya bestämmelse men
uppmanar kommissionen att undvika eventuella lagstiftnings
konflikter mellan detta förslag (tillåten förlängning på 2 m)
och
lagstiftningen
om
typgodkännande
(förordning
nr 1230/2012), som tillåter en förlängning på 50 cm baktill
på fordonet och som måste uppdateras så snart detta förslag
antas.

4.1.3
I förslaget anges också att installationen av sådana
aerodynamiska anordningar ska vara typgodkända på nationell
nivå av medlemsstaten, som ska utfärda ett lämpligt intyg som
erkänns av alla de andra medlemsstaterna. Med tanke på hur
viktiga dessa anordningar är, inte minst ur säkerhetssynpunkt,
rekommenderar EESK eftertryckligen att godkännandet av dessa
ska ingå i dagens system för europeiskt typgodkännande. Att
endast kräva ett nationellt godkännande skulle innebära ett steg
tillbaka avseende ett typgodkännande för hela fordonet.
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4.2 Strömlinjeformning av förarhytten
4.2.1
Både direktivet och expertkommitténs slutsatser bör
innehålla särskilda bestämmelser om en förbättring av förarens
komfort i förarhytten. En allt större del av de förare som kör i
internationell trafik inom EU tillbringar sin vilotid i lastbilen,
medan utländska förare (förare som är anställda i ett annat land
än bosättningslandet) i extrema fall bor i sina lastbilar i flera
månader. Det är absolut nödvändigt att förbättra förarhytten.
Dessa förbättringar måste kompletteras med genomförandet av
förordning (EG) 561/2006, som förbjuder förarna att tillbringa
veckovilan i fordonet, samt med åtgärder för att bygga nya
skyddade parkeringsområden där kostnaderna är rimliga.

4.2.2
EESK påminner om att utformningen av förarhytter är
en dyr och komplicerad process som kräver tid. Tillverkarna
måste därför få tillräcklig ledtid före genomförandet. Av denna
anledning föreslår EESK en övergångsperiod för att skapa rätt
visa konkurrensvillkor för alla tillverkare.

4.3 Fordon med ett elektriskt eller hybridiserat framdrivningssystem
4.3.1
EESK stöder de undantag vad gäller vikt som beviljats
dessa fordon, både lastbilar och bussar, men rekommenderar
eftertryckligen att undantaget ska kunna tillämpas på fordon
med tre eller flera axlar.

4.3.2
EESK anser dessutom att alla miljöfordon bör behand
las på samma sätt, i enlighet med principen om teknikneutralitet
som även nyligen bekräftats av kommissionen i handlingspla
nen "CARS 2020: för en stark, konkurrenskraftig och hållbar
bilindustri i EU" (3). Av denna anledning rekommenderar EESK
att samma undantag beviljas även för andra framdrivnings
system och alternativa bränslen, när de tekniska lösningarna i
fråga medför extra vikt som minskar nyttolastkapaciteten, t.ex.
fordon som drivs med väte, CNG och LNG (flytande naturgas).

4.4 Containrar på 45 fot för intermodala transporter
4.4.1
EESK ställer sig fullständigt bakom förslaget om att till
låta en förlängning på 15 cm när det gäller fordon som trans
porterar containrar på 45 fot.

4.4.2
Denna typ av containrar, som globalt sett ökade med
86 % mellan 2000 och 2010 och som utgör 20 % av samtliga
containrar i världen, med en marknadsandel på omkring 3 % i
Europa, kommer inte längre att behöva ett särskilt tillstånd,
vilket främjar bättre intermodala transporter.

4.4.3
En aspekt av förslaget som kan ifrågasättas är anled
ningen till begränsningen av vägsträckan i artikel 11, där det
anges att den högst får vara 300 km eller sträcka sig fram till
närmaste terminal som har reguljär trafik. En sådan bestäm
melse kan bli ganska svår att tolka och kontrollera. Det verkar
dessutom vara diskutabelt att särbehandla vägtransporterna till
och från närsjötransporter inom Europa, där inga gränser
(3) COM(2012) 636 final.
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fastställs och där en längre vägsträcka tydligen också tillåts på
ett sätt som diskriminerar andra kombinationer av intermodala
transporter.
4.5 Ombordsystem för vägning
4.5.1
Det har konstaterats att kontroller av fordon när det
gäller överlast ofta är ineffektiva och för få, vilket innebär en
risk för trafiksäkerheten. Ett stort antal överträdelser ger också
transportföretag som inte följer reglerna konkurrensfördelar.
4.5.2
Det är ingen lätt uppgift att installera sådan utrustning
ombord. Tekniska lösningar saknas för vissa fordonstyper, och
det kommer att bli mycket svårt och dyrt att hitta ett system
som är tillräckligt tillförlitligt för att användas som kontroll
verktyg. Denna typ av utrustning kan dessutom endast installe
ras i nya fordon, och det finns en risk att medlemsstaterna
kommer att införa olika system, med en fragmentering av mark
naden som följd.
4.5.3
Samma mätresultat skulle kunna uppnås genom att
man fördubblar antalet WIM-mätningar, och detta tycks även
utifrån konsekvensbedömningen som gjorts i samband med
detta förslag vara en fungerande och bra lösning där fördelarna
för medlemsstaterna är mycket större än kostnaderna.
4.6 Det europeiska modulsystemet
4.6.1
Denna fråga har blivit mer känslig och kontroversiell
sedan det nuvarande direktivet antogs 1996, när undantaget
avseende modulsystemet godkändes efter att Finland och Sverige
gått med i EU, eftersom längre och tyngre fordon redan använ
des i transporterna mellan dessa två länder.
4.6.2
I korta drag innebär det europeiska modulsystemet att
den längsta påhängsvagnen, med en maximal längd på 13,6 m,
kombineras med det längsta flaket, med en maximal tillåten
längd på 7,82 m inom EU. Resultatet är ett fordon som är
upp till 25,25 m långt, med en totalvikt på upp till 60 ton.
Inom andra EU-länder, där det europeiska modulsystemet inte
är tillåtet, är den maximala tillåtna längden 16,5 m för ledade
fordon och 18,75 m för fordonståg med en totalvikt på upp till
40 ton (upp till 44 ton när fordonet är lastat med containrar på
40–45 fot inom ramen för intermodala transporter).
4.6.3
För- och nackdelarna med modulsystemet är väl kart
lagda och återspeglas i viss mån i de olika "smeknamn" som
fordonen fått, allt från "eco combi" och "euro combi" till "giga
liners" och jättelastbilar.
4.6.4
Modulsystemets förespråkare framhåller att det kom
mer att förbättra logistiksystemet i Europa. Två av de längre
och tyngre lastbilarna kan ersätta tre av dagens tunga lastbilar,
vilket skulle innebära en minskning av antalet resor med 30 %,
en minskning av bränsleförbrukningen med 15 % och en kost
nadsbesparing på över 20 %. Allt detta kommer att medföra
ytterligare fördelar med avseende på miljö, trafikstockningar,
vägslitage och trafiksäkerhet.
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Den andra sidan använder mer eller mindre samma argument,
men i syfte att framhålla motsatsen: Man anser att modulsyste
met utgör en risk för trafiksäkerheten, med stor inverkan på
väginfrastrukturen och en större miljöbelastning, eftersom det
genom att göra vägtransporterna billigare kommer att leda till
att mer gods transporteras på väg i stället för järnväg.
4.6.5
Dessa motstridiga åsikter finns inte bara bland de olika
aktörerna utan även bland medlemsstaterna. Som nämnts ovan
är modulsystemet sedan länge godkänt i Finland och Sverige,
och i Nederländerna godkändes det 2008, efter flera års tester. I
Tyskland, Belgien och Danmark pågår fortfarande tester, medan
andra medlemsstater har meddelat att de motsätter sig systemet.

12.11.2013

— Ingen medlemsstat kan tvingas att använda modulsystemet,
och samtliga länder har rätt att förbjuda sådan trafik inom
sitt eget territorium.
— Fordon som använder modulsystemet kan korsa gränsen
mellan två angränsande medlemsstater som tillåter systemet,
under förutsättning att transporten begränsas till dessa två
medlemsstater och sker på särskilda vägnät.
4.6.7
EESK anser att kommissionens förslag om det europe
iska modulsystemet är korrekt, både ur rättslig och ur politisk
synvinkel.

4.6.6
Vad kommissionen nu föreslår är endast ett förtydli
gande av texten i det gällande direktivet, där formuleringen
ansågs en aning tvetydig. De viktigaste punkterna är följande:

4.6.8
Kommissionen kan varken införa ett förbud eller en
liberalisering utan att bryta mot subsidiaritetsprincipen och neu
traliteten mellan transportslagen. EESK anser att det är upp till
medlemsstaterna att fatta ett beslut med utgångspunkt i sina
egna kostnadsnyttoanalyser.

— I enlighet med subsidiaritetsprincipen är det upp till med
lemsstaterna om de, utifrån de olika lokala förhållandena,
vill tillåta det europeiska modulsystemet. Detta beslut ska
fattas i linje med den neutralitet mellan transportslagen
som gäller inom EU.

4.6.9
Ur ett längre perspektiv, och som EESK redan föreslagit
i ett tidigare yttrande (4), bör man göra en bedömning av huru
vida längre fordon som drivs med nya bränslen kan kopplas till
utvecklingen av de multimodala korridorer som planeras i färd
planen som en del av det centrala TEN-T-nätet.

Bryssel den 11 juli 2013
Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs
ordförande
Henri MALOSSE

(4) EUT C 24, 28.1.2012, s. 146–153.
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