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-1Aan de zitting werd deelgenomen door José VIEIRA DA SILVA, Portugees minister van
werkgelegenheid en sociale solidariteit, die namens zijn regering de prioriteiten van het
werkprogramma van het Portugese voorzitterschap heeft toegelicht. Ook aanwezig was Jacques
BARROT, vice-voorzitter van de Commissie, die in aanwezigheid van de voorzitters van de nationale
sociaal-economische raden, een toespraak heeft gehouden over "De hervorming van de verdragen en
de toekomst van Europa; klimaatverandering en energie". Tenslotte kwam Danuta HÜBNER, lid van
de Commissie, uitleg geven over het regionaal beleid (het vierde cohesieverslag).

1. SOCIALE SAMENHANG EN ARBEIDSMARKT



Arbeidskansen voor prioritaire categorieën (Lissabonstrategie)

−

Rapporteur: W. GREIF (Werknemers – AT)

−

Referentie: initiatiefadvies – CESE 997/2007

−

Hoofdpunten:

Er wordt maar langzaam vooruitgang geboekt met de realisering van de in Lissabon vastgestelde
ambitieuze werkgelegenheidsdoelstellingen. In het sociaal en werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
zou daarom volgens het EESC met betrekking tot de prioritaire categorieën op de arbeidsmarkt die in
dit advies aan bod komen, meer aandacht moeten worden geschonken aan:
−
−
−
−
−
−
−

maatregelen ter bevordering van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt;
intensievere bestrijding van de talrijke vormen van discriminatie op grond van leeftijd,
geslacht, handicap of etnische afkomst;
bevordering van de werkzekerheid en tegengaan van "precaire" dienstverbanden;
maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van werk;
investeringen in (bij)scholing en levenslang leren;
modernisering en verbetering van de zekerheid op sociaal vlak bij atypische
dienstverbanden, overal waar dat nodig is;
opheffen van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt opheffen van
de belemmeringen waar mensen met een zorgplicht op stuiten als zij (opnieuw) op de
arbeidsmarkt actief willen worden of op de arbeidsmarkt willen blijven, en prikkels om
vaders te stimuleren om vaker zorgtaken op zich te nemen;

De formulering van duidelijke prioriteiten en concrete maatregelen voor meerdere van de in dit
advies behandelde categorieën is zeer belangrijk. Het EESC:
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−

−

−

•

is daarom voorstander van meer bindende doelstellingen op Europees niveau. Bovendien
moet met het oog op het toezicht op de naleving door de lidstaten van de
werkgelegenheidsstrategie de rol van de Commissie in worden uitgebreid;
pleit voorts voor een verdere herziening van de doelstellingen, met name die t.a.v. de
bestrijding van jeugdwerkloosheid, de bevorders van gelijke behandeling, de steun voor
gehandicapten en de integratie van immigranten.
En wil dat de nationale hervormingsprogramma's in de toekomst van meer ambitie zullen
getuigen. In dit licht zou het graag zien dat in de lidstaten overleg van de grond komt over
concrete doestellingen voor een adequate financiering uit de publieke middelen van
actieve arbeidsmarktmaatregelen.

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

De rol van de sociale partners bij het combineren van beroeps-, gezins- en
privéleven
−

Rapporteur: P. CLEVER (Werkgevers – DE)

−

Referentie: verkennend advies – CESE 998/2007

−

Hoofdpunten:

Het beter op elkaar afstemmen van werk en gezin is één van de vier hoofdgebieden waarop de
nationale sociale partners overeenkomstig het maatregelenkader inzake gendergelijkheid tot 2010
in actie zullen komen1.
Een betere combineerbaarheid van werk en gezin is een belangrijk instrument om in het
beroepsleven voor meer gelijke kansen te zorgen tussen mannen en vrouwen, alsook tussen
vrouwen mèt en vrouwen zònder kinderen.
De sociale partners beschikken over aanzienlijke mogelijkheden om tot oplossingen bij te
dragen. Gezien hun structuren in de afzonderlijke landen zijn zij namelijk in staat om door hun
inzet op dit gebied het dagelijks leven van de werknemers aanzienlijk te beïnvloeden.
Volgens het Comité moet ernaar worden gestreefd om de fundamentele verdeling tussen mannen
en vrouwen van onbetaald werk buiten de arbeidsmarkt, zoals de opvoeding van kinderen, de
zorg voor familieleden en het huishouden, anders te organiseren. Mannen moeten worden
aangezet tot het accepteren van een daadwerkelijke lastenverdeling binnen het paar. Dit vereist
een ingrijpende en structurele mentaliteitsverandering.
1

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2005/mar/gender_equality_en.pdf
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De wijze waarop de sociale partners hiermee omgaan, is in belangrijke mate medebepalend voor
de manier waarop de samenleving ertegen aankijkt. Uit de in de Scandinavische landen en in
Duitsland opgedane ervaringen blijkt dat het kan helpen om financiële toelagen, bijv. een deel
van de kinderbijslag, alleen dàn aan een gezin te geven (of de toelagen te verhogen) als ook de
vader gedurende een bepaalde tijd voor de opvang van zijn kind zorgt. Vooral ook tegen de
achtergrond van de veranderde rollenpatronen van mannen en vrouwen doen de sociale partners
er goed aan te beklemtonen dat de ontwikkeling van kinderen niet negatief wordt beïnvloed
doordat hun moeder een beroepsactiviteit uitoefent of hun vader voor het gezin zorgt.
De sociale partners kunnen antwoorden helpen vinden op de vraag hoe ouders het door hen
gewenste levensmodel in de praktijk kunnen brengen. Het Comité wijst er tevens op dat de
beschermingsvoorschriften die er voor zwangere vrouwen en voor mannen en vrouwen met
ouderschapsverlof bestaan, streng in acht moeten worden genomen en niet door indirecte
discriminatie omzeild mogen worden.
Ondernemingen die werknemers helpen bij het vinden van kinderopvang, verdienen
ondersteuning. Wanneer ouders niet op steun van hun werkgever kunnen rekenen, schaadt een
onderneming zichzelf, omdat het negatief uitwerkt op de sfeer in het bedrijf en op de motivatie
van het personeel.
Bij de invoering van flexibele arbeidstijdmodellen vindt het Comité dat de flexicurity-aanpak in
aanmerking moet worden genomen. Bij onderhandelingen over flexibiliteit moeten de sociale
partners streven naar een win-winsituatie voor ondernemingen en werknemers.
Het Comité is van mening dat door de sociale partners ondersteunde "wedstrijden" tussen
ondernemingen goed van pas kunnen komen om gezins- en vrouwvriendelijke voorbeelden onder
de aandacht van het publiek te brengen en als navolgenswaardig aan te bevelen. Dergelijke
"wedstrijden" maken het mogelijk om in breed verband aandacht te vestigen op nnovatieve
instrumenten.
Het Comité moedigt de sociale partners aan op regionaal en lokaal niveau initiatieven te
ontplooien om geëngageerde actoren (ondernemers, ondernemingsraden, ouderverenigingen,
geloofsgemeenschappen, sportclubs, gemeentelijke vertegenwoordigers, enz.) in steden en
gemeenten samen te brengen, teneinde de lokale leefomgeving op gecoördineerde wijze zodanig
gestalte te geven dat bedrijfs-, gezins- en privébelangen zo goed mogelijk met elkaar in
overeenstemming kunnen worden gebracht.
Het Comité beveelt uitdrukkelijk aan dat elke lidstaat concrete streefcijfers vaststelt inzake de
beschikbaarheid van opvangplaatsen voor kinderen onder de drie jaar. Om te waarborgen dat
werk en gezinstaken gecombineerd kunnen worden, zou er in 2010 voor ten minste 33% van alle
kinderen onder de drie jaar plaats moeten zijn in een kinderdagverblijf of bij een gekwalificeerde
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verbetering van de kinderopvang en hiertoe de nodige politieke maatregelen moeten treffen.
Er moet meer aandacht komen voor de uitbreiding van het zorgaanbod om mensen die zich
bezighouden met de zorg voor oudere familieleden te ontlasten.
In dezen kan er voor de sociale partners een taak zijn weggelegd, door informatie te verstrekken
over instrumenten die in de praktijk hun waarde reeds hebben bewezen. Hierbij kan het er bijv.
om gaan dat op korte termijn de werktijden worden aangepast. Andere voorbeelden zijn het
zodanig organiseren van de werkplek dat het verrichten van zorgtaken gemakkelijker wordt of
het verspreiden van informatiemateriaal over de organisatorische, financiële en juridische
aspecten van de zorgsituatie.
Het Comité verzoekt ten slotte de Raad, het Europees Parlement en de Commissie om de in dit
verkennend advies geformuleerde voorstellen bij hun toekomstige werkzaamheden in
aanmerking te nemen en te steunen, zodat het in de EU gemakkelijker wordt om beroep,
gezinstaken en privéleven met elkaar te combineren.
Contactpersoon: A. Hick
(Tel.: 00 32 2 546 32 03 – e-mail: alan.hick@eesc.europa.eu)

•

Flexizekerheid (collectieve onderhandelingen en de rol van de sociale
dialoog)

−

Rapporteur: T. JANSON (Werknemers – SE)

−

Referentie: verkennend advies – CESE 999/2007

−

Hoofdpunten:

Het Comité is ingenomen met het verzoek dat het van het Portugese voorzitterschap heeft gekregen
om een advies over flexizekerheid op te stellen, aangezien het binnen de discussie over flexizekerheid
tot dusver vooral is gegaan om het vergroten van de externe flexibiliteit en de manier waarop
arbeidsmarktmaatregelen of socialezekerheidsvoorzieningen deze grotere flexibiliteit kunnen
compenseren. Wanneer de aandacht echter naar andere dimensies zou uitgaan, zouden eerder winwinsituaties gecreëerd kunnen worden.
De sociale partners komt een grotere rol toe. Zij zouden een hoofdrol in iedere discussie over
flexizekerheid en een bevoorrechte positie in het overleg met de Commissie moeten krijgen. De
Commissie had dan ook meer nadruk moeten leggen op raadpleging van met name de Europese
sociale partners over de Europese definitie van flexizekerheid.
Versterking van het systeem van arbeidsverhoudingen op Europees en nationaal niveau is een
voorwaarde voor het voeren van iedere discussie over flexizekerheid. De sociale partners moeten
actief deelnemen aan een sterke en intensieve sociale dialoog en in staat worden gesteld te
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de onderdelen en de evaluatie van het flexizekerheidsmodel.
Commissie en lidstaten zouden in het kader van flexizekerheid meer aandacht moeten schenken aan
de verschillende situaties van mannen en vrouwen en van jongeren en ouderen. Vrouwen, oudere
werknemers en jongeren zijn qua flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt vaak slechter af en deze
achterstand moet weggewerkt worden.
Lidstaten en Commissie zouden moeten nagaan hoe het aanpassingsvermogen door middel van
interne flexibiliteit vergroot kan worden. Zij zouden hiervan een mogelijk en acceptabel aspect van
flexizekerheid moeten maken. Interne flexibiliteit kan een sleutelrol spelen bij het bevorderen van
productiviteit, innovatie en concurrentievermogen en kan zo bijdragen aan het realiseren van de
Lissabon-doelstellingen. Er dient een evenwicht te worden gevonden tussen flexibele werktijden en
bescherming van werknemers. De beste manier om dit te doen is door middel van regels die op basis
van collectieve onderhandelingen en de praktijken in de betreffende lidstaten tot stand zijn gekomen.
Dergelijke onderhandelingen vergen een degelijk ondersteunend kader van rechten, goed
functionerende sociale instituten en awerknemersvriendelijke socialezekerheidsstelsels.

−

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

•

Inzetbaarheid en ondernemingszin – genderproblematiek en de rol van
het maatschappelijk middenveld en de regionale overheden

−

Rapporteur: L. M. PARIZA CASTANOS (Werknemers – ES)

−

Ref.: verkennend advies - CESE 1000/2007

−

Hoofdpunten:

De toekomst van Europa staat of valt met een gelijke behandeling en positie van mannen en vrouwen.
Het genderperspectief moet daarom volgens het Comité meer nadruk krijgen in de Lissabonstrategie.
Daarnaast wordt voorgesteld om bij de tussentijdse herziening van de geïntegreerde richtsnoeren voor
groei en werkgelegenheid en in de nationale hervormingsplannen aandacht te besteden aan de
volgende punten:
−

−

−

de lidstaten moeten serieus werk maken van het Europese pact voor gendergelijkheid en
een ambtenaar benoemen die nationaal verantwoordelijk is voor gelijke kansen van
mannen en vrouwen;
er moeten nieuwe specifieke doelstellingen worden vastgelegd voor gendergelijkheid in
het werkgelegenheidsbeleid met o.a. kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, en om
(met name in het onderwijs) seksestereotypen uit te bannen die een rem vormen op de
ondernemingszin van vrouwen;
op bestuurlijk vlak moeten de zaken worden verbeterd (betere governance). Dit betekent:
adequate inspraak voor sociale partners en maatschappelijke organisaties, met name op
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bij de nationale hervormingsplannen.
−

2.

Contactpersoon: P. Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – email: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)
BEDRIJFSLEVEN EN INNOVATIE

•

Innovatie: impact op industriële reconversie en de rol van de EIB

−
−

Rapporteur: J. TOTH (Diverse werkzaamheden - HU)
Corapporteur: E. CALVET CHAMBON (Categorie 1 – ES)

−

Ref.: initiatiefadvies – CESE 996/2007

−

Hoofdpunten:

In de in dit initiatiefadvies opgenomen "Conclusies en aanbevelingen" somt het Comité de zwakke
punten van de innovatie in Europa op en wijst het op de Europese paradox dat Europa sterk is in
fundamenteel onderzoek, maar zich de loef laat afsteken in de praktische en commerciële exploitatie
van de bereikte resultaten. Dit laatste is vooral te wijten aan tekortschietende marketingmethoden.
Het is volgens het Comité van belang dat de juiste instrumenten worden ingezet om het innovatiepeil
op te krikken:
−
−

−
−

maatschappij en bedrijfsleven moeten er bewust van worden gemaakt dat innovatie heden
ten dage aan de basis ligt van economische welvaart;
de Europese onderzoeksresultaten op het gebied van O&O zijn goed, maar de vraagzijde
zou moeten worden versterkt door de risico´s voor ondernemers te beperken; er is een
wijziging in de structuur van de overheidsuitgaven nodig;
analyse van de modernste financieringsinstrumenten van de EIB-groep leert dat de
Commissie en de EIB de financiering moeten blijven ondersteunen;
het menselijk kapitaal is een belangrijke factor: motivatie en mobiliteit zijn essentieel.

Tot slot analyseert het Comité de meest recente instrumenten die via de EIB-groep worden ingezet om
innovatie te stimuleren.
Daarbij gaat het om
−
−

het initiatief Innovation 2010 (i2i), het belangrijkste instrument van de EIB op dit gebied
de faciliteit voor gestructureerde financiering (FGS), die niet alleen voor O&O wordt
ingezet
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het programma voor concurrentievermogen en innovatie (PCI) en de risicodelende
financieringsfaciliteit (gezamenlijke initiatieven van de Commissie en EIB)
EIF-steun voor innovatie bij het MKB

−

Contactpersoon: A. Muñoz Cabezón
(Tel.: 00 32 2 546 83 73 – email: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu)

•

Potentieel van ondernemingen, met name het MKB (Lissabonstrategie)

–

Rapporteur: C. FAES (Diverse werkzaamheden – BE)

–

Ref.: initiatiefadvies – CESE 982/2007

–

Hoofdpunten:

Het MKB speelt een belangrijke rol bij de verwezenlijking van de Lissabondoelstellingen. Het Comité
zou daarom graag zien dat er bij de volgende herziening van de geïntegreerde richtsnoeren voor groei
en werkgelegenheid voor de periode 2008-2010 meer doelgerichte en beter gestroomlijnde en
geïntegreerde richtsnoeren voor het MKB worden uitgewerkt, vooral wat het hoofdstuk over microeconomische hervormingen betreft. Om deze bedrijven een volwaardige plaats in dit proces te kunnen
geven en zo meer maatregelen mogelijk te maken roept het de Raad op om – conform het verzoek van
het Europees Parlement – zo snel mogelijk een wettelijke status toe te kennen aan het Handvest voor
kleine bedrijven.
Het Comité acht het tevens van belang dat:
−
−

−

de Commissie en de Raad er zoveel mogelijk op toezien dat het motto "think small first"
een leidend beginsel wordt in alle relevante wetgeving;
het jaar 2009 wordt uitgeroepen tot het jaar van de ondernemer om de grote bijdrage van
ondernemers aan economische groei en welvaart te onderstrepen en vooral jongeren ertoe
aan te sporen om voor een loopbaan als ondernemer te kiezen;
ervoor gezorgd wordt dat het MKB gemakkelijk gebruik kan maken van het programma
voor concurrentievermogen en innovatie en er voldoende steun aan ontleent. Verder
moeten de effectiviteit en de toegankelijkheid voor het MKB van het zevende O&Okaderprogramma en de structuurfondsen goed in het oog worden gehouden.

Het grootste troef van een bedrijf zijn de werknemers. Adequate steunmaatregelen, op maat gesneden
cursussen en uitgekiende financiële prikkels zouden kleine en middelgrote bedrijven moeten helpen
om te investeren, om zo de competentie en vaardigheden van werkenden en ondernemers te
verbeteren.
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Tot slot dringt het Comité erop aan dat de Commissie:
−
−
−

de deelname van het MKB aan EU-programma's onderzoekt. Mocht deze deelname
tegenvallen, dan zou een bepaald minimumpercentage verplicht moeten worden gesteld;
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het MKB gemakkelijker voor de
uitvoering van te gunnen projecten in aanmerking komt;
een coördinerende structuur creëert voor een efficiënt MKB-beleid in alle programma's,
activiteiten en wetgeving.

–

Contactpersoon: L. Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 01 – email: luis.lobo@eesc.europa.eu)

•
–

Investeren in kennis en innovatie (Lissabonstrategie)

–

Ref.: initiatiefadvies – CESE 983/2007

–

Hoofdpunten:

Rapporteur: G. WOLF (Diverse werkzaamheden – DE)

Europa moet ervoor zorgen dat zij ook op de lange termijn haar voorsprong op het gebied van
onderzoek, technologische ontwikkeling en permanente innovatie behoudt.
Wetenschappelijke en technische topprestaties en de omzetting daarvan in concurrerend vermogen
zijn de conditio sine qua non voor het veiligstellen van onze toekomst. Met het oog hierop zijn
volgens het Comité twee zaken van cruciaal belang:
−

−

een maatschappelijk klimaat dat openstaat voor vooruitgang, innovatie en
ondernemerschap, opdat de vereiste randvoorwaarden worden geschapen en op alle
niveaus koersbepalende besluiten worden genomen waardoor het bedrijfsleven genoeg
vertrouwen en optimisme opbouwt voor de in Europa vereiste investeringen en er nieuwe
banen worden geschapen, en
een sterker besef bij de burger van de cruciale betekenis van fundamenteel onderzoek als
noodzakelijke voedingsbodem voor de kennis en innovatie van de toekomst.

Daarom herhaalt het Comité zijn aanbeveling om bij de herziening van de EU-begroting in 2008 de
communautaire steun op te trekken tot 3% van de totale steun voor O&O-investeringen.
Tegelijkertijd moet de bereidheid tot investeren in onderzoek en ontwikkeling, ook door het MKB,
gestimuleerd en (financieel) aantrekkelijker gemaakt worden door middel van de juiste juridische
(ook aansprakelijkheidsrechtelijke), bestuurlijke, fiscale en financiële randvoorwaarden. Een
belangrijke rol in dit verband speelt de EU-regelgeving inzake overheidsteun.
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−
−
−

doet het Comité een beroep op de lidstaten om hun onderwijsinstellingen te consolideren
en te verbeteren;
herhaalt het Comité zijn aanbeveling om door intensievere internationale samenwerking
een Europese kennisruimte te ontwikkelen; en
verzoekt het Comité de lidstaten en de Europese Unie om persoonlijke mobiliteit nog
intensiever te stimuleren.

Met betrekking tot het belang en de bevordering van innovatie
− onderschrijft het Comité alle inspanningen ter vereenvoudiging van de regelgeving;
− stelt het Comité voor te overwegen of bijvoorbeeld de EIB, tenminste voor het MKB, een
risicofonds kan oprichten waarmee eventuele risico's in verband met innovatie worden
gecompenseerd;
− onderstreept het Comité dat de vaardigheden en het prestatievermogen van werknemers
de meest gevoelige en waardevolle bron van kennis en innovatie zijn;
− verzoekt het Comité om ervaren specialisten en wetenschappelijk-technische
onderzoekers nauwer bij de besluitvorming te betrekken.
Tot slot heeft het Comité, in zijn hoedanigheid van bruggenhoofd naar het maatschappelijk
middenveld, "ondernemerschap met een menselijk gezicht" tot een van de kernthema's van zijn
komende werkprogramma gemaakt. Alleen door verantwoordelijk en dynamisch ondernemerschap
dat zich optimaal kan ontplooien, zullen de doelstellingen van Lissabon op den duur kunnen
worden verwezenlijkt.
–

Contactpersoon: L. Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 01 – email: luis.lobo@eesc.europa.eu)

3. VERVOER
•

Achteruitkijkspiegels van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen
(codificatie)
– Ref.: COM(2007) 236 final – 2007/0081 COD – CESE 985/2007

–

Contactpersoon: M. Belarova-Carabin
(Tel.: 00 32 2 546 83 03 – email: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

•
•
•

Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem
Europees Spoorwegbureau- wijziging
Spoorwegveiligheid
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–

Rapporteur: R. CONFALONIERI (Diverse werkzaamheden – IT)

–

Ref.:

–

Contactpersoon: M.J. Lopez Grancha
(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – email: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

•
–

Vervoer van gevaarlijke goederen over land

–

Ref.: COM(2006) 852 final – 2006/0278 COD – CESE 988/2007

–

Contactpersoon: S. Jantscher
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – email: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

•
–

Satellietnavigatie – Groenboek
Rapporteur: S. BUFFETAUT (Werkgevers – FR)

–

Ref.: COM(2006) 769 final – CESE 989/2007

–

Contactpersoon: A. Bazsik
(Tel.: 00 32 2 546 86 58 – email: agota.bazsik@eesc.europa.eu)

•

Lijnvaartconferences/gedragscode

–

Algemeen rapporteur: A. BREDIMA-SAVOPOULOU (Werkgevers – EL)

–

Ref.: COM(2006) 869 final – 2006/0308 COD – CESE 991/2007

–

Contactpersoon: M.J. Lopez Grancha
(Tel. : 00 32 2 546 87 13 – email: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

•
–

Uitvoering van de Europese GNSS-programma's - GALILEO

–

Ref.: COM(2007) 261 final – CESE 993/2007

–

Contactpersoon: A. Bazsik
(Tel.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu)

COM(2006) 783 final – 2006/0273 COD – CESE 987/2007
COM(2006) 785 final – 2006/0274 COD – CESE 987/2007
COM(2006) 784 final – 2006/0272 COD – CESE 987/2007

Rapporteur: K. OSTROWSKI (Werkgevers – PL)

Algemeen rapporteur: S. BUFFETAUT (Werkgevers – FR)
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4. TELECOMMUNICATIE
•
–

Radiofrequentie-identificatie (RFID)

–

Ref.: verkennend advies – CESE 992/2007

–

Hoofdpunten:

Rapporteur: P. MORGAN (Werkgevers – UK)

Dit verkennend advies heeft betrekking op de mededeling van de Commissie "Radiofrequentieidentificatie (RFID) in Europa: maatregelen met het oog op een beleidskader." Op grond van de
reacties op die mededeling zal de Commissie tegen het eind van het jaar een aanbeveling aan de
lidstaten doen. In dit advies concentreert het Comité zich dan ook op de inhoud van die
aanbeveling.
Radiofrequentie-identificatie (RFID) is een waardevolle technologie, die op termijn van groot
belang zal worden. De huidige en toekomstige toepassingen van RFID kunnen tal van
bedrijfsprocessen in zowel de publieke als de private sector verbeteren en kunnen voor zowel
natuurlijke personen als ondernemingen aanzienlijke voordelen opleveren. RFID kan tevens tot
een enorme ontwikkeling van internettoepassingen leiden. Maar RFID kan ook, als het niet
uiterst nauwgezet wordt gecontroleerd, de privacy van mensen schenden, burgerlijke vrijheden
ondermijnen en de veiligheid van personen en ondernemingen in gevaar brengen.
Waar RFID-toepassingen worden toegestaan, moet het gebruik ervan volkomen transparant zijn
voor alle betrokkenen. Toepassingen die de behandeling van goederen verbeteren, zijn algemeen
aanvaardbaar. Toepassingen waarbij mensen van tags worden voorzien, zijn in het algemeen
onaanvaardbaar, behalve in tijdelijke situaties. Toepassingen die mensen en goederen met elkaar
verbinden, kunnen aanvaardbaar zijn voor marketingdoeleinden. Toepassingen waarbij mensen
worden geïdentificeerd aan de hand van de goederen die zij hebben gekocht, zijn over het
algemeen onaanvaardbaar. Sommige toepassingen zijn sowieso onaanvaardbaar in een vrije
maatschappij en mogen nooit worden toegestaan. De dwingende noodzaak om privacy en
anonimiteit in stand te houden, moet de kern vormen van de aanbeveling van de Commissie aan
de lidstaten.
–

Contactpersoon: A. Bazsik
(Tel.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu)
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5. ENERGIEBELEID
•

Het bepalen van een energiebeleid voor Europa (Lissabonstrategie)

–

Rapporteur: U.B. SIRKEINEN (Werkgevers – FI)

–

Ref.: initiatiefadvies – CESE 986/2007

–

Hoofdpunten:
Samen met nationale sociaal-economische raden komt het Comité met de volgende
aanbevelingen voor het energiebeleid in het kader van de Lissabonstrategie, ofwel het
"Energiebeleid voor een kennismaatschappij":
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

toets energiebeleid en andere relevante randvoorwaarden aan het streven van de EU naar
een efficiënte, koolstofarme economie;
zorg door middel van een hoogwaardig onderwijsstelsel voor goed opgeleide en goed
gemotiveerde arbeidskrachten;
zorg voor evenveel publieke investeringen in O&O als bij de grootste concurrenten het
geval is en stimuleer particuliere investeringen in O&O;
ontwikkel vooral met andere grote partijen internationale samenwerking op het gebied
van energietechnologie en houd systematisch bij wat de grootste concurrenten en
belangrijkste partners op dit terrein ondernemen;
zorg voor risicokapitaal voor de ontwikkeling en start up van kleine en middelgrote
bedrijven én voor investeringen in nieuwe technologie;
zie toe op gezonde concurrentie op de energiemarkten, zodat bedrijven tot innoveren
worden aangezet. Wat duurzame energie betreft is toegang tot netwerken waarschijnlijk
cruciaal voor succesvol innoveren;
pak factoren aan die belemmerend werken voor investeringen die nodig zijn om nieuwe
technologie in gebruik te kunnen nemen. Eisen inzake planning en vergunningen hebben
een vertragend effect op investeringen en staan deze zelfs in de weg. Om
investeringsrisico's te verlagen is er een voorspelbaar en stabiel regelgevingskader nodig;
zorg ervoor dat nieuwe technologie de EU-markt en internationale markten op kan;
zorg internationaal voor gelijke voorwaarden voor iedereen, bijvoorbeeld een
wereldwijde CO2-prijs. Tegelijkertijd moet ervoor gewaakt worden dat het een
doodgewoon handelsartikel wordt; de reductie ervan is namelijk bepalend voor het
overleven van de planeet;
ambitieuze doelstellingen kunnen bijdragen aan een sterke positie van de EU op de
internationale markten voor technologieën voor energie-efficiënte en duurzame energie.
Met doelstellingen en de bijbehorende deadlines moet echter zorgvuldig worden
omgegaan; de mogelijkheid om ze te verwezenlijken moet reëel zijn;
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om de aanpak te laten renderen, moet een zorgvuldige keuze worden gemaakt uit de
volgende maatregelen, die neerkomen op een actieve ondersteuning van innovatie:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

O&O-financiering
Onderwijs en opleiding
Voorlichting aan het publiek
Prijsmechanismes, heffingen
Subsidies
Bindende doelstellingen en verplichtingen
Regulering en bindende normen
Vrijwillige normen, vrijwillige afspraken
Openbare aanbestedingen.

–

Contactpersoon: S. Jantscher
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

•
–

Indicatief nucleair programma

–

Ref.: COM(2006) 844 final – CESE 990/2007

–

Hoofdpunten:

Rapporteur: U.B. SIRKEINEN (Werkgevers – FI)

Het Comité kan zich over het algemeen vinden in de analyse en beschrijving van de belangrijkste
vraagstukken. Kernenergie neemt een cruciale positie in op de energiemarkt. Ook voldoet
kernenergie zonder meer aan de doelstellingen van het energiebeleid van de EU: de
productiekosten van kernenergie zijn tegenwoordig duidelijk concurrerend, de productie van
kernenergie is nauwelijks afhankelijk van landen buiten de EU en de brandstofbronnen zijn
gediversifieerd en betrouwbaar, zodat ook aan de vereisten van een continue voorziening wordt
voldaan. Kernenergie is momenteel de grootste CO2 -vrije energiebron in Europa. De overige
milieueffecten zijn beperkt en worden in de hand gehouden. Als het huidige aandeel aan
kernenergie niet wordt gehandhaafd totdat er nieuwe energie-oplossingen voorhanden zijn,
kunnen de klimaat- en energiebeleidsdoelstellingen onmogelijk worden gehaald. Het Comité
benadrukt dat de EU de nog steeds belangrijke taak toekomt om verder te werken aan de
strengste normen inzake veiligheid, betrouwbaarheid en non-proliferatie zoals vereist bij het
Euratom-Verdrag. Het probleem van de verouderende Europese centrales is in de door de
Commissie voorbereide documenten niet uitgediept. Hierover is veel meer informatie nodig. Het
Comité wijst er ook op dat in het ontwerp-PINC met geen woord wordt gerept van bepaalde
bijkomende aspecten van kernenergie: de dreiging van terrorisme en het - in sommige
kerncentrales spelende - probleem van de bevoorrading met voldoende koelwater. De knowhow
op het gebied van stralingsbescherming en kerntechnologie is voor de EU van fundamenteel
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slotte hamert het Comité erop dat alle lidstaten het recht hebben om hun eigen energie-mix te
kiezen, m.i.v. kernenergie, zoals in het ontwerp-PINC is aangegeven.

–

Contactpersoon: S. Jantscher
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

6. TERRITORIALE SAMENWERKING
•

Euregio's

−

Rapporteur: J.M. ZUFIAUR (Werknemers – ES)

–

Ref.: initiatiefadvies – CESE 1002/2007

−

Hoofdpunten:
De vaststelling van de verordening over Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking
(EGTS) en de opname in het Verdrag van de nieuwe doelstelling "territoriale samenwerking"
hebben de euregio's meer armslag geboden.
Het Comité is van oordeel dat de territoriale samenwerking binnen euregio's een uitstekend
middel is om het Europese integratieproces nieuwe impulsen te geven, de door nationale grenzen
veroorzaakte economische, sociale en culturele versnippering tegen te gaan en de economische,
sociale en territoriale samenhang te bevorderen.
Wil de Europese territoriale samenwerking voldoen aan de verwachtingen die door de
hervormingen werden gewekt, dan moeten de nationale overheden en hun intermediaire
structuren nauwer bij de ontwikkeling van de euregio's worden betrokken. Dit betekent dat de
nationale overheden adequate strategieën ten behoeve van de grensoverschrijdende territoriale
samenwerking moeten ontwikkelen, en met name dat de lidstaten een oplossing moeten zoeken
voor de meest urgente problemen van hun grensbewoners, die veelal te maken hebben met zaken
als arbeidsmarkt, gezondheidszorg, sociale voorzieningen, onderwijs en vervoer.
Samen met de op grond van Verordening 1082/2006 opgerichte Europese Groeperingen voor
Territoriale Samenwerking vormen euregio's een perfecte illustratie van de beginselen die de
Commissie in 2001 in haar Witboek over Europese governance heeft geïntroduceerd. Het Comité
is van oordeel dat de efficiëntie van grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven en van
territoriale samenwerking in het algemeen wordt bepaald door de mate waarin men erin slaagt
een echt "partnerschap" tussen alle betrokken plaatselijke actoren tot stand te brengen. Het dringt
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maatschappelijk middenveld bij de territoriale samenwerkingsprojecten te betrekken.
Het is algemeen bekend dat sociaal-economische organisaties een belangrijke rol spelen in het
Europese integratieproces. Daarom juicht het Comité de transnationaliseringstendens op het vlak
van het maatschappelijke middenveld toe (oprichting van interregionale vakbondsraden en van
"euroregionale" sociaal-economische raden, diverse vormen van transnationale samenwerking
tussen werkgeversorganisaties, kamers van koophandel, onderzoeksinstituten en universiteiten,
enz.). Het hoopt dat deze tendens zich verder doorzet en is altijd bereid het zijne daartoe bij te
dragen.
−

7.

Contactpersoon: A. Allende
(Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@eesc.europa.eu)

MILIEUBESCHERMING

• Strategie voor duurzame ontwikkeling
– Rapporteur: L. RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE)
– Ref.: verkennend advies – CESE 994/2007
– Hoofdpunten:
Het Comité is zeer te spreken over de in de nieuwe strategie vastgelegde hoofddoelstellingen en
beleidsprincipes, en roept de Commissie, de Raad en het EuropeesParlement op om deze serieus te
nemen en alle aandacht te geven.
Het hoopt dat het in september 2007 te publiceren eerste voortgangsverslag o.m. over de volgende
vragen duidelijkheid verschaft:
−

welke economische instrumenten moet de Commissie gebruiken ter "bevordering van
markttransparantie en om te komen tot prijzen die de reële economische, sociale en
milieukosten van producten en diensten weerspiegelen (juiste prijzen)"?

−

hoe moet de eis van de Raad om "verdere stappen (te) bestuderen om de belastingdruk te
verschuiven van arbeid naar consumptie van hulpbronnen en energie en/of
verontreiniging, bij te dragen tot de EU-doelstellingen van toename van de
werkgelegenheid en beperking van de negatieve milieueffecten op een kosteneffectieve
wijze" in praktijk worden gebracht?

−

welk concreet tijdschema heeft de Commissie om het doel van de Europese Raad te
verwezenlijken, teweten: het geleidelijk afschaffen van subsidieregelingen die negatieve
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Comité om deze middelen in ieder geval voor een deel onder te brengen in een nieuw
EU-fonds voor duurzame ontwikkeling?
−

hoe kan de Commissie de flagrante tegenstelling tussen ambitie en realiteit bij de
uitvoering van het duurzaamheidsbeleid, die bijvoorbeeld in de vervoerssector duidelijk
aan de dag treedt (zie par. 4.15 en 4.16 van dit advies), in de toekomst voorkomen?

−

hoe moet worden omgegaan met de lidstaten die geen adequate nationale
duurzaamheidsstrategie hebben gepresenteerd?

– Contactpersoon: A. Korzinek
(Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu)
R.Kaukewitsc
(Tel.: 00 32 2 282 23 66 – e-mail: robert.kaukewitsch@eesc.europa.eu)

8.

BESCHERMING VAN DE VOLKSGEZONDHEID

• Gezondheid en migratie
–
–

Rapporteur: S. SHARMA (Diverse werkzaamheden – UK)
Corapporteur: A. CSER (Werknemers – HU)

−

Ref.: verkennend advies – CESE 1001/2007
–

Hoofdpunten:

Alle ingezetenen van de EU hebben recht op toegang tot medische en preventieve zorg, ongeacht zijn
of haar status, zoals is vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
Gezondheidszorg zou een wezenlijk onderdeel moeten zijn van het migratiebeleid.
In volksgezondheid-impactanalyses dient te worden nagegaan wat de invloed is van zowel het
specifieke gezondheidsbeleid als van andere beleidsmaatregelen op de gezondheid van migranten.
De gezondheidszorg voor migranten op de werkplek verdient prioriteit. Dit houdt samenwerking
tussen de sociale partners en de bevoegde overheden in, zodat de normen inzake gezondheidszorg en
veiligheid op de werkplek in de sectoren waar migranten doorgaans werkzaam zijn, worden
nageleefd.
Er is behoefte aan een meer cultuurgevoelige benadering van de (preventieve) gezondheidszorg,
waarbij het verbod op vrouwenbesnijdenis evenwel onverlet moet blijven.
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Mensen die in de gezondheidszorg werken, moeten zich voortdurend kunnen bijscholen en
beroepsmatig verder kunnen ontwikkelen om te kunnen inspelen op de veranderende zorgvraag onder
migrantengemeenschappen.

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

• Statistieken over gewasbeschermingsmiddelen
– Rapporteur: F. van OORSCHOT (Werkgevers – NL)
− Ref.: COM(2006) 778 final – 2006/0258 COD – CESE 995/2007
– Contactpersoon:Y. Azzopardi
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 –e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

9.

CONSUMENTENBESCHERMING

• Groenboek – Herziening van het consumentenacquis
−

Rapporteur: R. ADAMS (Diverse werkzaamheden – UK)

−

Ref.: COM(2006) 744 final – CESE 984/2007

−

Hoofdpunten:
Het Comité twijfelt eraan of de in het Groenboek gekozen aanpak kan resulteren in een hoog en
uniform niveau van consumentenbescherming binnen de Unie en wijst erop dat een
vereenvoudigd, consistent en gehandhaafd consumentenacquis een noodzakelijke voorwaarde is
om een dergelijk beschermingsniveau te garanderen.
Het Comité ondersteunt de tenuitvoerlegging van de beginselen voor "Beter wetgeven" in de
consumentenwetgeving. Alle voorstellen voor geharmoniseerde regels op dit gebied zouden
moeten worden geschraagd door een degelijke effectbeoordeling en dienen gericht te zijn op
vereenvoudiging en verduidelijking van bestaande regels.
De prioriteit moet in dit verband liggen bij verbetering van de handhaving en bij de aanscherping
of invoering van eenvoudige, heldere verhaalprocedures.
Het Comité spoort de Commissie er tevens toe aan rekening te houden met zijn advies van april
2006 over het Juridisch kader voor het consumentbeleid, waarin wordt gepleit voor het treffen van
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doorvoering van de interne markt.
Als grondbeginsel voor de harmonisatie van de consumentenwetgeving binnen de Unie zou ten
slotte moeten gelden dat het beste en hoogste niveau van consumentenbescherming dat in de
lidstaten te vinden valt, als referentie wordt genomen. Een te kiezen "horizontaal instrument' moet
op de hoogste normen gebaseerd zijn, terwijl "verticale maatregelen" moeten worden toegespitst
op verduidelijking van technische kwesties. Een horizontaal instrument zou volledig
geharmoniseerde regels op bepaalde punten kunnen bevatten, zoals inzake het herroepingsrecht,
de definitie van het begrip consument, oneerlijke bedingen, levering of het verhaalsrecht van de
consument, terwijl op andere punten minimale harmonisatie voldoende is.

–

Contactpersoon: L. Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 01 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)

10.

GELIJKE KANSEN

• Bevordering van het
Euromediterrane regio

ondernemerschap

−

Rapporteur: G. ATTARD (Diverse werkzaamheden – MT)

–

Ref.: initiatiefadvies – CESE 1004/2007

−

Hoofdpunten:

van

vrouwen

in

de

In dit advies wordt een overzicht gegeven van de huidige situatie van vrouwen in de Euromediterrane
regio, alsmede van de initiatieven die reeds zijn ontplooid om de rol van vrouwen in de samenleving
te versterken en ondernemerschap van vrouwen te bevorderen. De nadruk wordt gelegd op het belang
van onderwijs, informatietechnologieën en toegang tot financiering.
Het Comité dringt er bij de Commissie op aan specifieke maatregelen te nemen om ondernemerschap
ovrouwen in de nationale actieplannen in het kader van het Europese nabuurschapsbeleid (ENB) te
bevorderen.
Het pleit ook voor een grotere rol voor ngo's en sociaal-economische organisaties die zich richten op
het bevorderen van economische activiteiten van vrouwen via publiek-private partnerschappen.
Ten slotte pleit het ook nog voor de oprichting van een Euromediterraan platform voor micro-, kleine
en middelgrote bedrijven, dat programma's voor vrouwelijke ondernemers kan ondersteunen en
ontwikkelen.
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−

Contactpersoon: L Wold
(Tel.: 00 32 2 546 91 58 – e-mail: laila.wold@eesc.europa.eu)

11.

EXTERNE BETREKKINGEN

• Betrekkingen EU - Midden-Amerika
–

Rapporteur: M. SOARES (Werknemers – PT)

–

Ref.: initiatiefadvies - CESE 1003/2007

–

Hoofdpunten:
Nu de onderhandelingen over een associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika zijn
opgestart, dient het Comité na te gaan hoe het staat met de betrekkingen met deze regio. Ook is
het van belang dat het maatschappelijk middenveld van beide partijen van meet af aan bij de
onderhandelingen betrokken wordt.
Het Comité wijst erop dat sociale clausules nodig zijn. Alleen op die manier zal een
associatieovereenkomst de hele samenleving ten goede komen en een beslissende bijdrage leveren
aan de versterking van de democratie, de strijd tegen armoede, sociale uitsluiting en werkloosheid
en de ontwikkeling van een economisch model dat geen ongelijkheid in de hand werkt. Verder
dient een dergelijke overeenkomst gericht te zijn op versterking van de sociale samenhang en
respect voor de biodiversiteit (dit houdt in dat ook rekening wordt gehouden met de duizenden
kleine producenten die de landbouw op een milieuvriendelijkere leest willen schoeien). Ten slotte
dient er in het kader van de onderhandelingen en bij de tenuitvoerlegging van het akkoord
nauwlettend op te worden toegezien dat de betrokken regeringen de IAO-arbeidsnormen ten volle
naleven.
Cruciaal voor de inspraak van het maatschappelijk middenveld is de oprichting van een gemengd
comité voor de follow-up van de onderhandelingen, dat een institutionele basis moet krijgen.

– Contactpersoon: Bz PORRES
(Tel.: 00 32 546 91 31 – e-mail : beatriz.porres@eesc.europa.eu)
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12.

INTELLECTUELE EIGENDOM

•

Strafrechtelijke maatregelen/Intellectuele eigendom

−

Rapporteur: D. RETUREAU (Werknemers – FR)

–

Ref.: COM(2005) 276 final - 2005/0127-0128 COD – CESE 981/2007

−

Contactpersoon: L. Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 01 – : luis.lobo@eesc.europa.eu)

_____________
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