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Under tvistbilæggelsesproceduren vedrørende det japanske marked for film og papir understregede Japan sin
politik med at sikre adgang på ikke-diskriminatorisk grundlag til det japanske distributionssystem og med at
forbedre markedsadgangen inden for filmsektoren og andre sektorer. Japan gav ikke nogen konkrete tilsagn
under tvistbilæggelsesproceduren.
For at sikre, at der sker fremskridt med åbningen af dette marked og det japanske marked generelt vil
Kommissionen fortsætte med nøje at følge gennemførelsen af det japanske tilsagn om at forbedre markedsadgangen. Kommissionen har indtrængende opfordret Japan til at gennemføre fundamentale reformer i sit
distributionssystem for at få mindsket de store omkostninger ved at drive forretningsvirksomhed i Japan, for at
forbedre markedsadgangen for udenlandske eksportører og tjenesteudbydere og for at udvide forbrugervalget.
Kommissionen sendte for nylig mere end 200 forslag om deregulering til den japanske regering. Disse omfattede
forslag på distributionsområdet. I Kommissionens forslag var der også en anmodning om, at Japan styrker
håndhævelsen af konkurrencepolitikken. Gennemførelsen af det japanske treårige dereguleringsprogram fra
april 1998 åbner mulighed for, at der kan træffes foranstaltninger til at lette adgangen til det japanske
distributionssystem for udenlandske virksomheder.
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0802/98
af André Laignel (PSE) til Kommissionen
(26. marts 1998)

Om: Initiativ til nedsættelse af den ugentlige arbejdstid til 35 timer i hele Den Europæiske Union
Det er indlysende, at en nedsættelse af den ugentlige arbejdstid til 35 timer ville fremme beskæftigelsen og de
europæiske borgeres livskvalitet og lige muligheder med hensyn til adgang til beskæftigelse i hele Den
Europæiske Union.
I dette øjemed er det nødvendigt med et klart og viljefast tilsagn fra Kommisionen. Under hvilke former og
hvornår agter Kommisisonen at træffe foranstaltninger til en opadgående harmonisering af de sociale
lovgivninger og navnlig til indførelse af en lovbestemt ugentlig arbejdstid på 35 timer i alle Den Europæiske
Unions medlemsstater?

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Pádraig Flynn
(14. maj 1998)
Kommissionen mener, at spørgsmål vedrørende modernisering af arbejdets tilrettelæggelse, herunder arbejdstidsbestemmelser, bør behandles som beskrevet i Rådets resolution af 15. december 1997 om retningslinjerne for
beskæftigelsen i 1998 (1). Heri opfordres arbejdsmarkedets parter »på de relevante niveauer [...] til at forhandle
aftaler om en modernisering af arbejdets tilrettelæggelse, herunder smidige arbejdsformer, for at gøre
virksomhederne produktive og konkurrencedygtige og opnå den nødvendige ligevægt mellem fleksibilitet og
sikkerhed. Disse aftaler kan f.eks. omfatte en arbejdstid på årsbasis, arbejdstidsnedsættelse, nedbringelse af
overarbejde, større udbredelse af deltidsarbejde, livslang uddannelse og orlovsordninger.«
Kommissionen vil fortsat støtte bestræbelser fra arbejdsmarkedets parter på alle niveauer for at nå til enighed om
nogle af eller alle disse emner, således at målsætningen om omstillingsevne kan opfyldes. Ud over ønsket om at
sikre arbejdstagernes sundhed og sikkerhed i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden agter Kommissionen imidlertid ikke at fremsætte forslag om yderligere nedsættelse af den lovbestemte, gennemsnitlige
ugentlige arbejdstid.
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