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1. BURGERSCHAP EN GRONDRECHTEN 
 

• Rol en impact van vrijwilligersactiviteiten in de Europese samenleving  
− Rapporteur : KOLLER (Werknemers – HU) 
− Co-rapporteur : zu EULENBURG (Diverse werkzaamheden – DE) 

 
− Referentie : Verkennend advies – CESE 1575/2005 

 
− Hoofdpunten : 
−  

o Het Europees Economisch en Sociaal Comité dringt er bij de Commissie op aan een 
jaar van vrijwilligers uit te roepen en zo spoedig mogelijk met een witboek over 
vrijwilligerswerk en actief burgerschap in Europa te komen.  

o  
o De regeringen van de lidstaten moeten worden aangespoord een nationaal beleid en 

een strategie inzake vrijwilligerswerk uit te stippelen teneinde vrijwillig engagement 
rechtstreeks te ondersteunen en te erkennen. De EU kan in dit verband voor een kader 
zorgen, alsmede de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten bevorderen. 

o  
o In alle lidstaten moet werk worden gemaakt van raamwetgeving om het recht op 

vrijwilligerswerk, ongeacht de rechtspositie of sociale status van de betrokkene, te 
regelen.  

o  
o Niet alleen regeringen maar ook andere betrokken actoren – parlementen, regionale 

en lokale instanties en maatschappelijke organisaties – zouden het belang van 
vrijwilligerswerk moeten erkennen. Tegelijk pleit het Comité ervoor aandacht te 
schenken aan de relatie tussen school en civil society. Aan jongeren vanaf 15 jaar zou 
in het kader van een “sociaal en ecologisch jaar” kunnen worden voorgesteld de 
handen uit de mouwen te steken, om hen zo tot belangrijke en zinvolle bezigheden 
aan te zetten.  

o  
o In het kader van haar inspanningen ter erkenning van informeel en niet-formeel leren 

moet de EU vooral de nadruk leggen op erkenning van competenties die via 
vrijwillige activiteiten zijn verworven. Het gebruik van de Europass voor jongeren 
zou bijdragen tot een grotere erkenning van door jongeren verricht vrijwilligerswerk. 
Het EESC zou dan ook graag zien dat alle lidstaten en de EU zelf een beleid inzake 
vrijwilligerswerk uitstippelen, dat moet bestaan uit een strategie en een concreet 
programma ter bevordering van vrijwilligerswerk. 

o  
o Op Europees niveau zijn er betrouwbare en vergelijkbare gegevens nodig en dient het 

Europees Vrijwilligerswerk te worden ondersteund. Volgens het EESC zou de 
Europese Unie Europese programma’s voor vrijwilligerswerk voor alle 
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bevolkingsgroepen moeten openstellen en deze niet alleen tot langdurig 
vrijwilligerswerk van jongeren mogen beperken. Het Comité zou graag zien dat er 
een aanbeveling wordt gepubliceerd die specifiek over vrijwilligerswerk door 
ouderen handelt. 

 
− Contact : Ewa Kaniewska 

                 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 

 

• EU-strategie kinderrechten 
− Rapporteur : van TURNHOUT (Diverse werkzaamheden – IE) 

 
− Referentie : COM(2006) 367 final – CESE 1578/2006  

 
− Hoofdpunten : 

 
− Het EESC staat positief tegenover het voorstel van de Commissie om een globale 

EU-strategie te ontwikkelen met het oog op een efficiënte bevordering en 
bescherming van kinderrechten in het interne en externe beleid van de EU en ter 
ondersteuning van de initiatieven die lidstaten op dit terrein nemen.  

−  
− Helaas wijst de Commissie er niet op dat aan de strategie minimumnormen ten 

grondslag moeten liggen en bevat de mededeling geen overkoepelende doelstellingen 
met concrete deadlines. 

−  
− De structuren die worden voorgesteld om bij te dragen tot de verwezenlijking van 

deze strategie, zijn welgekozen. Het EESC zal zijn best doen om actief deel te nemen 
aan deze belangrijke fora. De status en politieke invloed van de coördinator 
kinderrechten moeten groot genoeg zijn, willen de doelstellingen van zijn opdracht 
gerealiseerd kunnen worden. Door de politieke wil te mobiliseren, kan de uitvoering 
van de mededeling worden bevorderd en kunnen het Groenboek en de strategie 
verder worden uitgewerkt. 

−  
− Het EESC betreurt het dat de Commissie niet meer aandacht besteedt aan de situatie 

van kinderen van het vrouwelijk geslacht, van gehandicapte kinderen, van 
migrantenkinderen, van kinderen die asiel zoeken en van kinderen die gevlucht zijn, 
ongeacht of ze zich in de EU of elders bevinden. 

−  
− Het is een goede zaak dat in de mededeling wordt erkend dat de lidstaten zich dienen 

te houden aan internationale verdragen. De lidstaten moeten in de strategie met meer 
aandrang worden gewezen op de noodzaak om de verplichtingen die zij op Europees 
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en internationaal niveau zijn aangegaan, met name in het VN-Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind (IVRK), zo snel mogelijk in daden om te zetten. 

−  
− Bij de ontwikkeling van de strategie dient rekening te worden gehouden met de 

diversiteit van kinderen en hun behoeften. Vooral thema’s als armoede en 
discriminatie van kinderen verdienen in dit verband aandacht. Eerst en vooral moet er 
werk worden gemaakt van de ontwikkeling van een set onderling vergelijkbare 
indicatoren en van de verzameling van consistente gegevens door de lidstaten.  

−  
− Het Europees Parlement zou een speciale regeling kunnen overwegen om de strategie 

en de daarin voorgestelde maatregelen te financieren. 
 

− Contact : Anna Redstedt 
                 (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 

 

• Kinderen als slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld 
− Rapporteur : HEINISCH (Diverse werkzaamheden – DE) 

 
− Referentie : Aanvullend advies – CESE 1577/2006  

 
−  Hoofdpunten : 

 
Dit aanvullend advies sluit aan op het advies over "Huiselijk geweld tegen vrouwen" dat het EESC op 
16 maart 2006 heeft uitgebracht Ook in onderhavig advies gaat de aandacht alleen uit naar deze kant 
van gewelddadige gezinsverhoudingen, waarbij de nadruk echter ligt op de gevolgen van dergelijke 
mishandelingen voor kinderen die er getuige van zijn.  
 
Het EESC  
 
• verzoekt het EU-voorzitterschap van de Raad met klem om bij de behandeling van het onderwerp 
"huiselijk geweld tegen vrouwen" ook aandacht te besteden aan het thema "kinderen als indirecte 
slachtoffers van huiselijk geweld"; 
 
• stelt een gemeenschappelijke aanpak van de Raad, het Europees Parlement, het Comité van de 
Regio's en UNICEF voor om het driejarenprogramma (2006-2008) van de Raad van Europa, getiteld 
"Een Europa voor en met kinderen" (Building a Europe for and with children), een impuls te geven; 
 
• verzoekt om een eerste EU-breed onderzoek naar de prevalentie van huiselijk geweld en de gevolgen 
hiervan voor opgroeiende kinderen én naar de steun die deze kinderen (kunnen) krijgen, en 
 
• is van mening dat de lidstaten tot taak hebben het onderwerp "Kinderen als indirecte slachtoffers van 
huiselijk geweld" op te nemen in hun actieplannen ter bestrijding van huiselijk geweld, waarbij de 
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aandacht met name dient uit te gaan naar: onderzoek; maatregelen die erop gericht zijn dat de 
getroffen kinderen als aparte groep worden behandeld; netwerkvorming en samenwerking; regelingen 
inzake het omgangs- en zorgrecht waarbij rekening worden gehouden met de specifieke 
omstandigheden; de speciale situatie van kinderen van mishandelde migrantenvrouwen; scholing van 
de medewerkers van alle betrokken instanties; preventiemaatregelen; maatschappelijke 
voorlichtingscampagnes, en contactpersonen resp. formele steunverleningsstructuren voor de 
kinderen. 
 

− Contact : Torben Bach Nielsen 
                       (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 

 

• Toepasselijke wetgeving in huwelijkszaken 
 

− Rapporteur : RETUREAU (Werknemers – FR) 
 

− Referentie : COM(2006) 399 final 2006/0135 COD – CESE 1579/2006 
 
− Hoofdpunten : 

 
− Het Comité, dat over het eerste van de twee initiatieven is geraadpleegd, gaat in beginsel 

akkoord met de verruiming, via amendementen, van de rechterlijke bevoegdheid en de 
toepasselijke wetgeving zoals die zijn geregeld bij Verordening nr. 2201/2003. De 
voorgestelde wijziging vormt een welkome aanvulling op de verordening inzake erkenning 
van gerechtelijke beslissingen op het gebied van huwelijk en ouderlijke verantwoordelijkheid. 

 
Het blijft echter de vraag of de verdeling van gemeenschappelijke bezittingen wel apart moet 
worden behandeld en of het verstandig is om het persoonlijke toepassingsgebied hiervan door 
te trekken naar niet-getrouwde paren. 
 
Met name wat vonnissen uit derde landen betreft, zou er een bepaling moeten komen dat 
buitenlandse rechterlijke uitspraken pas mogen worden erkend als ze voldoen aan het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, aan het in 2000 door de Raad van Nice afgekondigde Handvest en aan het principe 
van absolute rechtsgelijkheid tussen echtelieden.  
 

− Contact : Pierluigi Brombo 
                        (Tel.: 00 32 2 546 97 18 –  e-mail : pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
 
 

2. BEDRIJVEN EN SOCIALE SAMENHANG 
 

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
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−  Rapporteur : PICHENOT (Diverse werkzaamheden – FR) 
 

−  Referentie : COM(2006) 136 final – CESE 1576/2006 
 

−  Hoofdpunten : 
 

Het EESC is van mening dat de burgers toegang dienen te hebben tot betrouwbare en zo 
volledig mogelijke informatie over verklaringen en praktijken van bedrijven en regio's. 
Verslaglegging van goede kwaliteit verschaft hun de mogelijkheid om als consument, 
spaarder en ingezetene een keuze te maken. Daartoe hebben zij er behoefte aan dat bedrijven 
rekenschap afleggen aan de samenleving, dat producten traceerbaar zijn en dat betrokken 
organisaties hen daarin bijstaan. 
 
Zo zou in het kader van het actieplan "Europa voor het voetlicht brengen" een 
informatieportaal betreffende MVO kunnen worden ingericht.  
 
Het EESC suggereert de lidstaten om de bevordering van MVO te integreren in hun nationale 
hervormingsplannen (NHP's) en hun strategieën voor duurzame ontwikkeling. Voorts roept 
het Comité de overheden in de lidstaten en de EU ertoe op om de door MVO-beleid 
teweeggebrachte opkomst en ontwikkeling van nieuwe activiteitensectoren te stimuleren.  

 
Het EESC is ingenomen met de door de Commissie in haar mededeling geuite wens dat de 
Groep van nationale vertegenwoordigers op hoog niveau over MVO nieuw leven wordt 
ingeblazen als discussieplatform om de uitwisseling van goede praktijken te verbeteren.  

 
Het EESC roept de sociale partners in de Europese multinationals op om de transnationale 
sociale dialoog te verrijken door over internationale kaderakkoorden betreffende MVO te 
onderhandelen.  

 
Verder betuigt het Comité zijn steun aan initiatieven om MVO in de sectorale sociale dialoog 
op te nemen waar het gaat om het beheer van economische veranderingen.  

 
Het Comité wijst erop dat MVO als voorbeeld dient wanneer het geïntegreerd is in de 
bedrijfsstrategie en op alle ondernemingsniveaus in praktijk wordt gebracht.  

 
Het Comité is het ermee eens dat de veralgemenisering van MVO via het MKB geschiedt. 
Het nodigt alle soorten bedrijven uit, ook die van de sociale economie, om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen. 

 
Het Comité roept het Europees bedrijfsleven ertoe op om bij te dragen tot het opstellen en 
herzien van de verschillende meet- en voorlichtingsinstrumenten, zulks aan de hand van 
criteria die zijn gebaseerd op de fundamentele teksten, opgenomen in de lijst die door het 
Multistakeholder Forum 2004 is opgesteld.  
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Ten slotte stelt het Comité de Commissie voor om een van de volgende jaren uit te roepen tot 
"Europees Jaar van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen". 
 

 
− Contact : Alan Hick 

                       (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@eesc.europa.eu) 
 
 
3.  ELEKTRONISCHE OVERHEID 

 

• Het i2010-actieplan voor de elektronische overheid 
–  Rapporteur  : HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden – ES) 

 
     –  Referentie : COM(2006) 173 final – CESE 1581/2006 

  
Het Comité steunt het actieplan van de Commissie en is van mening dat de uitvoering van het 
actieplan kan helpen voorkomen dat diverse groepen in de samenleving worden gemarginaliseerd 
en geen kans (meer) maken op de arbeidsmarkt; ook kunnen de kwaliteit en de stabiliteit van de 
werkgelegenheid erdoor worden verbeterd, wordt digitale ongelijkheid tegengegaan, vindt de idee 
van “de dienstverlenende overheid” op brede schaal ingang en wordt terdege rekening gehouden 
met kwetsbare groepen. Tot slot zorgt het actieplan ervoor dat de sociale cohesie niet wordt 
ondermijnd door tot dusver onbestaande ongelijkheden.  
 
Het Comité pleit nadrukkelijk voor het formuleren van doelstellingen die breedbandinternet voor 
iedereen bereikbaar willen maken en voor het promoten van internet als informatie- en 
communicatieinstrument bij uitstek. Of de burgers vertrouwen hebben in dit instrument zal 
afhangen van de mate waarin het gebruik ervan gegarandeerd kan worden, hetgeen van invloed is 
op de elektronische overheidsdiensten die aan de burgers kunnen worden geleverd. 

 
 – Contact : Anna Wagner  
                            (Tel. : 00 33 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@eesc.europa.eu)  
 
 
4.  LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING 

 

• Hervorming GMO wijn 
– Rapporteur : KIENLE  (Werkgevers – DE) 

 
–   Rerefentie : COM(2006) 319 final – CESE 1569/2006 
 
– Hoofdpunten : 
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Ook het EESC is er voorstander van dat er een specifieke GMO voor wijn in stand wordt 
gehouden, waarbinnen gestalte kan worden gegeven aan de optie "Grondige hervorming". 
Het prijst het voorstel van de Commissie om de wijnproducerende lidstaten een nationaal 
totaalbedrag ter beschikking te stellen, maar staat afwijzend tegenover pogingen om het 
wijnmarktbeleid weer op nationale leest te schoeien. 
 

 
–    Contact : Arturo Iñiguez Yuste  

                    (Tel. : 00 32 2 546 87 68  – e-mail : arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

• Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 
–   Rapporteur : KIENLE (Werkgevers – DE) 

 
–   Referentie : COM(2006) 237 final – 2006/0082 CNS – CESE 1570/2006 
 
–   Contact : Arturo Iñiguez Yuste  
                   (Tel. : 00 32 2 546 87 68 –  e-mail : arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 

• Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
–   Algemeen rapporteur : GKOFAS (Diverse werkzaamheden – EL) 
 
–   Referentie : COM(2006) 607 final – 2006/0195 COD – CESE 1571/2006 
 
–   Contact : Yvette Azzopardi 
                   (Tel. : 00 32 2 546 98 18 –  e-mail : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

 

• Hervorming GMO bananen 
–   Rapporteur : ESPUNY MOYANO (Werkgevers –  ES) 
 
–   Referentie : Initiatiefadvies – CESE 1573/2006 
 
–    Contact : Arturo Iñiguez Yuste  
                     (Tel. : 00 32 2 546 87 68 –  e-mail : arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
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5.  ONDERZOEK EN INNOVATIE 

 
 

• Europa’s onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatiepotentieel benutten 
en versterken 

– Rapporteur : Prof. Gerd WOLF (Diverse werkzaamheden – DE) 
 

– Referentie : verkennend advies – CESE 1566/2006 
 

– Hoofdpunten : 
 

Het EESC vindt dat het nu zaak is voor Europa dat het doordrongen raakt van zijn traditionele 
leidende positie op het gebied van onderzoek en innovatie en dat het deze positie nieuw leven 
inblaast. Hiertoe is het volgende nodig: de vereiste capaciteiten van de burgers moeten meer worden 
gestimuleerd, er moet meer in onderzoek en ontwikkeling worden geïnvesteerd, de efficiëntie daarvan 
moet stijgen, de bereidheid en het vermogen van het bedrijfsleven om te innoveren moeten worden 
gestimuleerd, en de deze veranderingen in de weg staande belemmeringen moeten worden 
teruggedrongen. 
Belangrijkste voorwaarde daarvoor is een maatschappelijk klimaat dat openstaat voor vooruitgang, 
waarin dit inzicht zich ten volle kan ontplooien. 
Dit houdt in deze context het volgende in: 
 
− de burgers dienen meer vertrouwd te worden gemaakt met wetenschap en techniek en dat het 

aanwezige talent beter moet worden benut en meer moet worden gestimuleerd; 
− kinderen en jongeren dienen te worden overtuigd van het nut van wetenschap en techniek; 
− universiteiten en technische hogescholen moeten een wetenschappelijk-technische opleiding 

waarborgen die minstens voldoet aan de beste internationale standaard; 
− wetenschappers en ingenieurs moeten aantrekkelijke beroepsmogelijkheden en –stimulansen 

krijgen; 
− het plezier van het bedrijfsleven in innovatie en de bereidheid tot investeren in onderzoek en 

ontwikkeling, moeten gestimuleerd en (financieel) aantrekkelijker gemaakt worden aan de hand 
van de juiste juridische, bestuurlijke en financiële randvoorwaarden. 

 
Ook dient de wederzijdse mobiliteit tussen universiteit en bedrijfsleven gewicht in de schaal te leggen. 
Het zou met name nuttig zijn om een nieuw, attractief mobiliteits- en beurzenstelsel voor 
kennisoverdracht, opleiding en nascholing in te voeren. 
 
Het EESC heeft voorts de volgende aanbevelingen geformuleerd: 
 
− het aandeel van de communautaire subsidie voor onderzoek en ontwikkeling moet bij de voor 

2008 voorgenomen herziening van de EU-begroting tot 3% worden opgetrokken; 
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− de staatssteun van de Gemeenschap moet er zo uit komen te zien dat het lidstaten ertoe aanzet om 
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van universiteiten,  onderzoeksorganisaties en 
bedrijfsleven, alsook de onderlinge samenwerking, meer, effectiever en minder bureaucratisch te 
bevorderen; 

− het budgetrecht van de lidstaten dient voor de bevordering van O&O-maatregelen de 
mogelijkheid te bieden om uitgaven flexibeler aan te passen aan het projectverloop; 

− de werkzaamheden voor een communautair octrooi zouden nu toch eindelijk met succes moeten 
worden bekroond. 

 
–   Contactpersoon : Luís Lobo 

                (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 
 
6.  Vervoer 
 

• Beveiliging bevoorradingsketen / vrachtvervoer 
 –   Rapporteur : SIMONS (Werkgevers – NL) 
   

   –   Referentie : COM(2006) 79 final – 2006/0025 COD – CESE 1580/2006 
 

     –   Hoofdpunten : 
 
Het Comité steunt het voorstel van de Commissie om in de EU te zorgen voor een grotere 
bescherming tegen terroristische aanslagen door het vrachtvervoer over de weg, via het spoor en per 
binnenvaartschip beter te beveiligen. Gezien de cruciale rol van de speciale autoriteit per lidstaat die 
belast is met de coördinatie, implementatie en monitoring van de maatregelen voor de beveiliging van 
de bevoorradingsketen, is het Comité echter van oordeel dat het Commissievoorstel veel te mager is. 
Voorts is het Comité van mening dat het voorstel tekortschiet, aangezien het zeer bureaucratisch 
aandoet en de ermee gepaard gaande lasten worden afgewenteld op de werkgevers en werknemers van 
de betrokken bedrijfstakken. Het Comité betreurt dat maatregelen ter bescherming van de fysieke 
infrastructuur ontbreken. Het had graag gezien dat er een inventarisatie van de kenmerken van de 
vervoerstakken was gemaakt; door de karakterverschillen tussen de vervoermodaliteiten zijn er per 
vervoerstak aangepaste maatregelen nodig. De omschrijving van "veilige exploitanten" biedt geen 
garantie dat dit in de EU zal leiden tot een geharmoniseerd systeem van minimumnormen, zodat er 
dan sprake is van een level playing field. Volgens het Comité moeten de kosten voor rekening van de 
exploitanten komen en doorberekend worden in de prijs of het tarief dat zij in rekening brengen. De 
Unie moet voldoende middelen vrijmaken om landen buiten de EU in staat te stellen, maatregelen te 
treffen om hetzelfde beveiligingsniveau te bereiken. 

 
       –   Contactpersoon : Siegfried Jantscher  
                            (Tel. : 00 32 2 546 82 87 –  e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
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• Identificatie van bedieningsorganen (codificatie) 
– Algemeen rapporteur: SIMONS (Werkgevers –  NL) 
   
– Referentie : COM(2006) 556 final – 2006/0175 COD – CESE 1567/2006 
 
–    Contactpersoon : Luís Lobo  
                      (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@eesc.europa.eu) 

 
 

• Technische voorschriften binnenvaartschepen 
  –   Algemeen rapporteur: RUSCHE (Werkgevers – DE) 

  
     –   Referentie : COM(2006) 646 final – 2006/0210 COD – CESE 1582/2006 
          –   Contactpersoon : Maria José Lopez Grancha  
                             (Tel. : 00 32 2 546 87 13 – e-mail : mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

• Burgerluchtvaart - technische voorschriften  
         –  Algemeen rapporteur: SIMONS (Werkgevers – NL) 
  
         –  Referentie : COM(2006) 645 final – 2006/0209 COD – CESE 1583/2006 
 
         –  Contactpersoon : Maria José Lopez Grancha  
                           (Tel. : 00 32 2 546 87 13 – e-mail : mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 

7.  INTERNE MARKT 
 

Praktijken van en betrekkingen tussen de EU en de nationale overheden 
– Rapporteur : van IERSEL (Werkgevers – NL) 
 
– Document: initiatiefadvies  – CESE 1564/2006 

 
– Hoofdpunten: 
 

Een transparant en gelaagd bestuur is op een groot aantal gebieden in de EU een vereiste. Duidelijke, 
effectieve bestuurlijke en beleidsprocedures in de lidstaten zijn samen met betere (uitvoering en 
handhaving van) wetgeving een onlosmakelijk onderdeel van een goede EU-governance. Een en 
ander is ook goed voor de transparantie en maakt duidelijk welke impact de EU-wetgeving en het EU-
beleid op de hele samenleving hebben. De lidstaten blijken EU-aangelegenheden in politiek en 
bestuurlijk opzicht onderling heel verschillend aan te pakken. Het EESC wijst er in dit verband op dat 
een mogelijke legitimiteitscrisis van de EU niet in eerste instantie aan communicatieproblemen mag 
worden geweten. 
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Een open discussie in heel Europa over de beste manier waarop Europese aangelegenheden op 
nationaal niveau kunnen worden aangepakt zal ten goede komen aan de discussie over betere 
(uitvoering en handhaving van) wetgeving. Het EESC stelt voor om nationale bestuurspraktijken en -
procedures voortdurend te bestuderen. 

 
–    Contactpersoon : Jean-Pierre Faure 

                              (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 
8.   GEZONDHEID EN SOCIALE BESCHERMING 
 

• Geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik 
– Algemeen rapporteur : HEINISCH (Diverse werkzaamheden – DE) 

   
– Referentie : COM(2006) 640 final – 2006/0207 COD – CESE 1568/2006 

 
–    Contactpersoon : Claudia Drewes-Wran 

                 (Tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail : claudia.drewesWran@eesc.europa.eu) 
 

• Toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen 
aan levensmiddelen 

–   Algemeen rapporteur:  KAPUVARI (Werknemers – HU) 
 
–   Referentie : COM(2006) 606 final – 2006/0193 COD – CESE 1572/2006 

 
–    Contactpersoon : Yvette Azzopardi  

                     (Tel. : 00 32 2 546 98 18 –  e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

• Wijziging Verordening 1408/71 
− Rapporteur : Rodríguez García-Caro (Werkgevers – ES) 

 
− Referentie : COM(2005) 676 final – 2005/0258 COD – CESE 1574/2006 

 
− Hoofdpunten: 

 
 Het Europees Economisch en Sociaal Comité is ingenomen met het voorstel tot wijziging van 

Verordening 1408/71 en hoopt dat dit één van de laatste, of beter nog de allerlaatste keer is 
dat het zich over een wijziging hiervan moet uitspreken voordat Verordening 883/2004 
volledig van kracht wordt. 
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 Het EESC verzoekt de lidstaten en het Europees Parlement derhalve om de goedkeuring van 
de nieuwe toepassingsverordening voortvarender en efficiënter aan te pakken dan die van 
Verordening 883/2004. Een betere bijdrage aan het Jaar van de mobiliteit van werknemers 
kunnen de EU-instellingen niet leveren. 
 

− Contactpersoon : Susanne Johansson 
                (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 

 

9.  TELECOMMUNICATIE EN MEDIA 
 

• BTW/radio- en televisieomroepdiensten en langs elektronische weg 
verrichte diensten 

− Rapporteur : BURANI (Werkgevers – IT) 
 

− Referentie : COM(2006) 739 final – 2006/0245 (CNS) – CESE 1563/2006 
 

− Hoofdpunten:  
 

Het Comité neemt akte van de argumenten van de Commissie gebogen en is van mening dat 
het niet het juiste moment is om inhoudelijk diep in te gaan op de bepalingen uit de richtlijn. 
Omdat er op korte termijn toch wetgeving moet komen voor de sector en omdat het Comité 
geloof hecht aan de opmerking van de Commissie dat de bestaande maatregelen reeds hun 
waarde hebben bewezen, is het Comité het alleszins eens met het voorstel tot verlenging. 
Bovendien is een termijn van twee jaar (dus tot 31 december 2008) net voldoende, en 
misschien zelfs wel te kort, om nieuwe voorstellen in deze kwestie uit te werken, zeker als 
men bedenkt dat de wetgevingsprocedures op fiscaal gebied een lange adem vereisen. 

 
− Contactpersoon : Imola Bedő 

                       (Tel. : 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 

10. TOERISME 
 

• Een nieuw EU-toerismebeleid: naar een sterker partnerschap 
– Rapporteur : Juan MENDOZA (Werknemers – ES) 
– Co-rapporteur :  BARROS VALE (Werkgevers – PT) 

 
– Referentie : COM(2006) 134 final – CESE 1565/2005 
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– Hoofdpunten : 

 
 Het Europees Economisch en Sociaal Comité en schaart zich achter het voornemen van de 

Commissie om de komende jaren duidelijkheid en zekerheid te scheppen omtrent het beleid 
en de strategie op het vlak van toerisme. 

 
 Ook kan het Comité zich vinden in de door de Commissie geformuleerde participatieve 

aanpak, en pleit het voor de oprichting van een Europese toerisme-adviesraad en voor het 
onderzoeken van de mogelijkheden om een Europees agentschap voor toerisme op te zetten. 

 
 Het Comité kijkt vol verwachting uit naar het resultaat van de inspanningen op het vlak van 

toerisme die momenteel gaande zijn in het kader van Agenda 21 van het toerisme. Dit 
document zal ongetwijfeld een aanvulling en concretisering zijn van het algemene beleid 
inzake duurzaamheid en Europees toerisme. 

 
 Verder stelt het Comité voor om ter bevordering van het statistisch onderzoek een netwerk 

van Waarnemingsposten voor Toerisme op te richten, die niet alleen meer gegevens ter 
beschikking kunnen stellen, maar ook een strategische en toekomstverkennende visie kunnen 
uitwerken. 

 
 Het Comité zal zich blijven inzetten voor het beleidsterrein van toerisme, overeenkomstig de 

lijnen die zijn uitgezet in de Mededeling van de Commissie, en roept de overige Europese 
instellingen, de lidstaten, de gemeentes en regio’s en al diegenen die werkzaam zijn in de 
sector – ondernemers en vakbonden – evenals de burgers ertoe op, bij te dragen tot vergroting 
van de kennis rond en de steun voor toerisme, dat een recht is voor iedereen en dat een 
strategische bedrijfstak vormt voor de toekomst van Europa. 

 
–   Contactpersoon : Luís Lobo 

                 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

 
____________ 

 


