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1. BURGERSCHAP, IMMIGRATIE EN MAATSCHAPPELIJK 

MIDDENVELD  
 

• Immigratie binnen de EU en het integratiebeleid: samenwerking tussen 
regionale en lokale overheden en het maatschappelijk middenveld 

− Rapporteur : PARIZA CASTAÑOS (Werknemers – ES) 
 

− Referentie : Initiatiefadvies – CESE 1169/2006 
 

− Kernpunten : 
 

Met onderhavig advies levert het EESC een nieuwe bijdrage, waarin de nadruk ligt op de rol 
van de sociale en politieke actoren op regionaal en lokaal niveau, omdat juist hier de 
problemen het doeltreffendst kunnen worden aangepakt en beleidsmaatregelen het meest 
effect sorteren. 
 
Ter aanvulling op het opstellen van dit advies heeft het EESC in Barcelona een hoorzitting 
gehouden om best practices van het beleid van lokale en regionale overheden uit te wisselen. 
Ook heeft het in Dublin in samenwerking met de IAO en de Europese Stichting tot 
verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden een hoorzitting gehouden om goede 
praktijkvoorbeelden van integratie en de bestrijding van discriminatie op de werkvloer in 
kaart te brengen. 
 
Regionale en lokale overheden beschikken – naar gelang van de bevoegdheden die zij in de 
verschillende lidstaten hebben – over beleids-, wetgevings- en begrotingsinstrumenten die zij 
in het integratiebeleid op passende wijze moeten gebruiken. 
 
In samenwerking met de sociale partners moet ervoor worden gezorgd dat wetgeving en 
overheidsbeleid op werkgelegenheidsgebied elkaar aanvullen. Arbeidsmarktintegratie is 
namelijk ook een kwestie van maatschappijhouding en van afspraken tussen vakbonden en 
werkgevers. 
 

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

 
 

• Europees burgerschap en de middelen om dit zichtbaar en effectief te 
maken 

− Rapporteur :  VEVER (Werkgevers – FR) 
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− Referentie : Initiatiefadvies – CESE 1173/2006 
 

− Kernpunten : 
 

De formele opname van de rechten van de Europese burgers in de Verdragen heeft niet 
volstaan om het groeiende euroscepticisme van de publieke opinie tegenover de Unie in te 
dammen. 
 
Het Europees burgerschap moet weer onverkort kunnen worden uitgeoefend. 
 
Het EESC stelt in de eerste plaats voor om de meest schrijnende lacunes aan te vullen: 
 
- op korte termijn de werkzaamheden voor het Europees statuut van verenigingen 
 hervatten en dit statuut goedkeuren; 
- idem dito voor het statuut van de onderlinge waarborgmaatschappijen; 
- een vereenvoudigd Europees statuut voor het MKB in het leven roepen; 
- het Gemeenschapsoctrooi ten uitvoer leggen in de landen die dit hebben geratificeerd; 
- een einde maken aan alle dubbele belastingen, in ieder geval in de eurozone; 
- zorgen voor een niet-discriminatoire meeneembaarheid van sociale voorzieningen. 
 

 Het EESC stelt in de tweede plaats voor om te komen tot een meer op de burger gericht 
 bestuur van de Unie, d.w.z.:  
 

− het euvel dat de burgers in de media onvoldoende worden doordrongen van het belang 
van de EU (gebrek aan "sensibilisering") te verhelpen door te stimuleren dat de beste 
praktijken worden toegepast, met steun van een Europees agentschap voor de 
audiovisuele media;  

− meer gewicht toe te kennen aan de raadplegingsfase tijdens de voorbereiding van 
ontwerpvoorstellen, door er beter op toe te zien dat die fase een meerwaarde inhoudt voor 
de burgers; 

− telkens als voorstellen in de Raad vastlopen of als de Commissie voorstellen die verband 
houden met de Europese rechten van de burgers, weer intrekt, daar op te wijzen en 
daarvoor publiekelijk een verklaring te geven;  

− in sociale en beroepskringen zelfregulering en coregulering te stimuleren op alle terreinen 
die voor het maatschappelijk middenveld rechtstreeks van belang zijn;  

− samen met de diverse agentschappen die meewerken aan de interne markt, een concept 
van Europese openbare dienstverlening te preciseren, waaronder ook op den duur de 
instelling van gemeenschappelijke douanediensten aan de buitengrenzen van de Unie; 

− meer interactieve methoden te ontwikkelen om informatie over Europa te geven;   
− de sociale en beroepskringen "in het veld" bij de werking van de structuurfondsen te 

betrekken. 
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Tot slot stelt het EESC voor om gemeenschappelijke initiatieven met een sterk 
identiteitsverlenend karakter te bevorderen door o.m. 
 
− meer voorrang te geven aan de financiering door de EU van grootschalige Europese 

projecten die een bijzonder grote betekenis hebben (trans-Europese netwerken, 
onderzoek, hoogwaardige technologie);  

− te investeren in ambitieuze Europese programma's op het gebied van onderwijs en 
(taal)opleiding, met inbegrip van een voor jongeren aantrekkelijke burgerdienst van 
vrijwilligers; 

− beroemdheden te vragen om ervoor uit te komen dat ze trots zijn op hun "Europese 
identiteit"; 

− te investeren in ambitieuze programma's op het gebied van cultuur en de media, met een 
gemeenschappelijk statuut voor stichtingen en sponsoring; 

− vooral veel vooruitgang te boeken met de sociaal-economische integratie van de 
eurozone; 

− besluiten te nemen die een grote politieke weerklank vinden (bv. op dezelfde dag het 
Europees Parlement verkiezen, in heel Europa van 9 mei een vrije dag maken of 
vooruitlopen op een Europees burgerinitiatiefrecht). 

 
− Contactpersoon : Alan Hick 

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

 

• Een routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 2006-2010 
– Rapporteur :  ATTARD (Diverse werkzaamheden – MT) 

 
– Referentie : COM(2006) 92 final – CESE 1174/2006 
 
– Kernpunten : 

 
 Het EESC: 
 

• erkent dat gemeenschappelijke prioriteiten bij het werkgelegenheidsbeleid noodzakelijk 
zijn om de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten; 

 
• is van oordeel dat alle betrokken partijen er verantwoordelijk voor zijn dat de loonstelsels 

niet leiden tot loondiscriminatie tussen vrouwen en mannen; 
 
• beveelt aan om maatregelen te nemen waardoor meer vrouwen in technische vakken 

afstuderen; 
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• stelt voor om strategieën voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op het gebied van de 
sociale bescherming te intensiveren om ervoor te zorgen dat de belastingstelsels en de 
sociale zekerheidsinstellingen erop ingesteld worden om tegemoet te komen aan de 
behoeften van vrouwen die het risico van armoede lopen (vooral alleenstaande moeders); 

 
• is van mening dat in de nationale strategieën voor gezondheidszorg en langdurige zorg 

geïntegreerd beleid moet worden opgenomen voor de kwaliteit van de gezondheid op het 
werk van vrouwen;  

 
• adviseert om gendergelijkheid volledig op te nemen in al het beleid van de EU op het 

vlak van migratie; 
 
• onderkent het belang van maatregelen om de opvang voor kinderen en afhankelijke 

ouderen en gehandicapten te waarborgen; 
 
• beveelt aan dat doelstellingen en termijnen worden vastgesteld om de deelname van 

vrouwen aan alle vormen van besluitvorming te vergroten; 
 
• beveelt aan dat er een Europees Actieplan inzake geweld tegen vrouwen wordt 

gelanceerd; 
 
• adviseert dat in opleidingsinstellingen voor de media modules voor gendergelijkheid 

worden geïntroduceerd; 
 
• is van mening dat verbetering van bestuur voor gendergelijkheid essentieel is voor het 

welslagen van de routekaart en adviseert om de bestaande systemen voor dialoog en 
overleg met het maatschappelijke middenveld te versterken; 

 
• pleit voor een op jaarbasis uit te voeren aparte gendereffectbeoordeling van de 

EU-begroting. 
 
 

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

 
 
2. BEROEPSLEVEN EN ARBEIDSRECHT  
 

• Kwaliteit van het beroepsleven, productiviteit en werkgelegenheid in het 
licht van de mondialisering en de demografische veranderingen 
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– Rapporteur :  ENGELEN-KEFER (Werkgevers – DE) 
 

– Referentie: Verkennend advies – CESE 1172/2006 
 

– Kernpunten: 
 

   Het EESC: 
 
• is van mening dat Europa zich moet richten op zijn sterke punten, namelijk hoogwaardige 

producten en diensten, goed opgeleide werknemers en zijn sociaal model; 
 
• verwijst naar wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat wanneer de kwaliteit van het 

beroepsleven wordt verbeterd, de productiviteit en het innovatievermogen van bedrijven 
groeien; kwaliteit van werk omvat uiteenlopende aspecten, zoals het vermijden en 
verminderen van gezondheidsrisico's, de arbeidsorganisatie op de werkplek, sociale 
zekerheid (met inbegrip van een toereikend inkomen), de mogelijkheid om 
vakbekwaamheid en vaardigheden verder te ontwikkelen, alsook de mogelijkheid om 
werk en gezinsleven beter te combineren;  

 
• is van oordeel dat in de bedrijfsstructuren en de bedrijfscultuur rekening moet worden 

gehouden met het feit dat duurzame arbeidsplaatsen, gezonde arbeidsomstandigheden en 
vormen van arbeidsorganisatie die werknemers méér autonomie verschaffen, een 
belangrijke factor zijn bij het verhogen van de productiviteit en van het 
innovatievermogen; de Lissabonstrategie moet eveneens op bedrijfsniveau ten uitvoer 
worden gelegd door economische en sociale doelstellingen met elkaar te combineren, 
waarbij de sociale dialoog een belangrijke rol speelt; 

 
• acht het noodzakelijk dat nieuwe vormen van arbeidsorganisatie worden ingevoerd om de 

arbeidsvoldoening en de inzet van werknemers te vergroten; coöperatieve vormen van 
arbeidsorganisatie met platte hiërarchische structuren en een grotere mate van 
zelfstandigheid maken het mogelijk om enerzijds de kennis en vaardigheden van mensen 
optimaal te benutten en anderzijds tegemoet te komen aan de toegenomen behoefte aan 
flexibiliteit in de economie; 

 
• is voorstander van de "flexicurity"-aanpak – die inhoudt dat flexibiliteit en sociale 

zekerheid met elkaar in evenwicht moeten zijn – waartoe de Raad voor werkgelegenheid 
en sociaal beleid tijdens zijn op 1 en 2 juni 2006 gehouden bijeenkomst heeft besloten; 

 
• pleit ervoor verder onderzoek te laten doen naar het verband tussen kwaliteit van het 

beroepsleven en productiviteit; de Stichting van Dublin zou geschikt zijn om dit 
onderzoek uit te voeren; 

 

Greffe CESE 135/2006 fr/de/en/es/it/HT/BW/EVD/EL/ib/ls .../... 



- 6 - 

• stelt voor om een Europese index voor de kwaliteit van werk te ontwikkelen op basis van 
relevante studies; mede dankzij een dergelijke index zouden veranderingen en 
vooruitgang zichtbaar gemaakt kunnen worden, en zou tegelijkertijd de aanzet kunnen 
worden gegeven tot nieuwe initiatieven ter verbetering van de kwaliteit van het 
beroepsleven.  

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

 
 

• Verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) 
–  Rapporteur :  von FÜRSTENWERTH (Werkgevers – DE) 

 
–  Referentie : COM(2005) 650 final – 2005/0261 COD – CESE 1153/2006 

 
–  Kernpunten : 

 
Het Comité kan zich vinden in het streven van de Commissie om het collisierecht betreffende 
verbintenissen uit overeenkomst in een Europese verordening te regelen. De verordening is 
nuttig en nodig voor de ontwikkeling van een uniforme Europese rechtsruimte, aangezien de 
materie momenteel bestreken wordt door een verdrag dat geactualiseerd moet worden.  
 
Het Comité stelt tot zijn tevredenheid vast dat Ierland zich op vrijwillige basis bij de 
verordening wil aansluiten. Het betreurt dat de verordening niet van kracht zal zijn in het 
Verenigd Koninkrijk en Denemarken, omdat de harmoniseringseffecten hierdoor minder groot 
zullen zijn dan mogelijk was geweest. De Commissie zou alles moeten proberen om ervoor te 
zorgen dat de verordening in beide laatstgenoemde landen toch nog overgenomen c.q. van 
kracht wordt. 

 
–  Contactpersoon :   Magdalena Carabin 

             (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.carabin@eesc.europa.eu) 
 
 

• De nieuwe rol van de Europese ondernemingsraden bij de Europese 
integratie 

–  Rapporteur : IOZIA (Werknemers – IT) 
 
 – Reference : Initiatiefadvies  – CESE 1170/2006 
 

– Kernpunten: 
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Het Europees Economisch en Sociaal Comité erkent de essentiële rol van de Europese 
ondernemingsraden (hierna: EOR'S) voor de bevordering en instandhouding van de sociale 
samenhang en als instrument voor de integratie van de Europese werknemers, terwijl via de 
wederzijdse kennis en het wederzijds begrip tevens het Europese burgerschap wordt 
gestimuleerd. De meer dan 10.000 EOR-gedelegeerden in Europa zijn rechtstreeks en actief 
betrokken bij de totstandkoming van een nieuwe samenleving. 
 
Op grond van deze richtlijn was de Commissie gehouden om uiterlijk op 22 september 1999, 
"in overleg met de Lid-Staten en de sociale partners op Europees niveau", de wijze van 
toepassing van de richtlijn aan een nieuw onderzoek te onderwerpen, en "zo nodig aan de Raad 
de nodige wijzigingen voor te stellen". 
 
De Commissie heeft een begin gemaakt met de raadpleging van de Europese sociale partners. 
De UNICE en het CEEP zijn tegen een herziening van de richtlijn, terwijl het EVV al meerdere 
malen heeft aangedrongen op een dringende herziening. 
 
Het EESC heeft de huidige situatie uitvoerig bestudeerd, onder meer door een hoorzitting te 
organiseren met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, het bedrijfsleven en het 
maatschappelijk middenveld.. 
 
In de jaren na de goedkeuring van Richtlijn 94/45/EG is de communautaire wetgeving inzake 
het recht op informatie en raadpleging nog verfijnd, namelijk met de richtlijnen 2001/86/EG, 
2002/14/EG en 2003/72/EG, waarin de begrippen informatie en raadpleging beter zijn 
uitgewerkt dan in Richtlijn 94/45/EG, en waarin de inspraakprocedures voor werknemers reeds 
vóór de eigenlijke besluitvorming plaatsvinden. Dankzij deze procedures zijn de Europese 
ondernemingen beter opgewassen tegen de concurrentie op de wereldmarkt. 
 
Het EESC onderscheidt drie belangrijke punten waarop Richtlijn 94/45/EG zo snel mogelijk 
zou moeten worden aangepast: 
 
−  coördinatie van de bepalingen van Richtlijn 94/45/EG op het gebied van informatie en 

raadpleging met de desbetreffende bepalingen in de andere richtlijnen; 
−  vergroten van het aantal vertegenwoordigers van werknemers in de bijzondere 

onderhandelingsgroep (BOG) en in de EOR's, rekening houdend met de uitbreiding van de 
Unie en het recht van de vertegenwoordigers van alle lidstaten om hiervan deel uit te 
maken. De richtlijn had het lidmaatschap beperkt tot maximaal 17 leden, uitgaande van het 
aantal landen waarop de richtlijn betrekking had; 

−  erkenning van het recht van nationale en Europese vakbonden om plaats te nemen in de 
BOG en de EOR's, met de mogelijkheid om eigen deskundigen in te schakelen, ook buiten 
de daarvoor bedoelde vergaderingen. 

 
Het EESC stelt voor dat de richtlijn, na een voldoende lange periode waarin de nieuwe lidstaten 
de kans krijgen zich te integreren en de sociale partners via speciale seminars lering kunnen 
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trekken uit de ervaringen met EOR's, opnieuw onder de loep wordt genomen, waarbij rekening 
moet worden gehouden met deze ervaringen en de conclusies die nu reeds kunnen worden 
getrokken. 
 
Het Europese sociaal model kenmerkt zich niet alleen door de bescherming van de zwaksten in 
de samenleving en het welzijn, maar ook door het respect voor de rechten inzake de 
waardigheid van de persoon, waar en wanneer dan ook. In een modern Europa moeten de 
burgerrechten overal kunnen worden uitgeoefend, dus ook op de werkplek en met name binnen 
transnationale ondernemingen. Het EESC dringt er bij de Commissie op aan de positieve 
nieuwe ontwikkelingen sinds de goedkeuring van Richtlijn 94/45/EG te erkennen, en de meest 
geschikte maatregelen te nemen om de burgers nog sterker het gevoel te geven dat zij tot de 
Unie behoren. 
 

− Contactpersoon : Stefania Barbesta  
   (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@eesc.europa.eu) 
 
 

3. BESTRIJDING VAN GEORGANISEERDE MISDAAD EN 
TERRORISME 

 
• Deelname van het maatschappelijk middenveld aan de bestrijding van 

georganiseerde misdaad en terrorisme 
− Rapporteurs : RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Werkgevers – ES) 

   PARIZA CASTAÑOS (Werknemers – ES) 
   CABRA DE LUNA (Diverse werkzaamheden – ES)  

− Referentie : Verkennend advies – CESE 1171/2006 
− Kernpunten: 
 

Maatschappelijke organisaties spelen een fundamentele rol bij de bevordering van de waarden 
van de rechtstaat en dragen actief bij aan het democratisch leven. Het sociale werk dat zij in 
Europa verrichten heeft een zeer positieve uitwerking. Daarnaast dragen zij bij tot een actief 
Europees burgerschap en tot de ontwikkeling van de participatiedemocratie. Deze organisaties 
kunnen en mogen echter niet de plaats innemen van de nationale en Europese autoriteiten waar 
het gaat om het operationele beleid. 
 
Het EESC vindt het onaanvaardbaar dat terroristen en andere criminelen aan gerechtelijke 
vervolging kunnen ontsnappen doordat de EU-binnengrenzen maatregelen van politie en 
justitie in de weg staan. Het dringt er bij de EU-instellingen en de lidstaten op aan om voor 
terrorismebestrijding een gemeenschappelijke strategie te ontwikkelen en uit te voeren en een 
eind te maken aan de huidige situatie waarbij de waan van de dag de besluitvorming bepaalt. 
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De huidige aanpak, waarbij sprake is van louter intergouvernementele samenwerking, is in de 
ogen van het EESC grotendeels ontoereikend en vaak niet efficiënt. 
 
Het EESC steunt de oprichting van het door de Commissie voorgestelde Europese platform 
voor publiek-private samenwerking en acht het absoluut noodzakelijk dat alles in het werk 
wordt gesteld om de publiek-private samenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de 
Unie en de lidstaten zo goed mogelijk te laten renderen. 
 

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

4. MILIEUBESCHERMING EN KLIMAATVERANDERING 
 

• Bestrijding van klimaatverandering – de rol van het maatschappelijk 
middenveld 

− Rapporteur :  EHNMARK (Werkgevers – SE) 
− Referentie : Initiatiefadvies - CESE 455/2006  
− Kernpunten :  

 
Klimaatverandering is een proces dat niet kan worden gestopt, in ieder geval niet in de 
komende 15 à 20 jaar. Wat dat betreft moeten we er mee zien te leren leven, het effect ervan 
proberen te temperen, en ons aanpassen. 
 
Momenteel wordt bij de bestrijding van klimaatverandering veel te veel aandacht besteed aan 
macro-ontwikkelingen en de verre toekomst. Er moet een discussie komen over de manier 
waarop klimaatverandering burgers in hun dagelijks leven treft en zal treffen. Het onderwerp 
klimaatverandering moet begrijpelijker en concreter worden gemaakt.  
 
Voor de sociale partners en het maatschappelijk middenveld is een cruciale rol weggelegd om 
de bevolking uit te leggen wat klimaatverandering inhoudt en om op lokaal niveau een 
discussie aan te wakkeren over hoe men daar via concrete maatregelen op klimaatverandering 
kan reageren.  
 
Grote delen van de samenleving zullen door klimaatverandering worden getroffen, zoals het 
EESC al aan de hand van een aantal voorbeelden heeft laten zien. De belangrijkste conclusie is 
dat gemeenten in de EU samen met de sociale partners en het maatschappelijk middenveld wat 
de voorbereidingen op de gevolgen van klimaatverandering betreft meer verantwoordelijkheid 
moet nemen.  
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Elke lidstaat zou voor de coördinatie van maatregelen tegen klimaatverandering een orgaan 
moeten aanwijzen of oprichten dat zorgt voor informatie en een goede coördinatie tussen 
gemeenten, regio's en het nationale niveau bij de bestrijding van klimaatverandering.  
 
Helaas klinkt in discussies over klimaatverandering vaak de indruk door dat dit een "ver van 
mijn bed"-onderwerp is. Klimaatverandering is echter allang niet meer iets dat voornamelijk 
of uitsluitend in de verre toekomst speelt. 
 
Aan de hand van EMAS krijgen organisaties en instellingen een concreet beeld van de milieu-
effecten van hun activiteiten – bijvoorbeeld het gebruik van energie en materialen, het reizen 
per auto, trein of vliegtuig – en kunnen ze deze reduceren. Het EESC zou kunnen overwegen 
om EMAS in te voeren en dan met name kunnen berekenen welke hoeveelheid schadelijke 
gassen door het reizen van en naar vergaderingen wordt uitgestoten. Op grond daarvan kan het 
dan besluiten om compenserende maatregelen te nemen. 
 

–  Contactpersoon : Annika Korzinek 
              (Tel: 00 32 2 546 80 65 –  e-mail : Annika.korzinek@eesc.europa.eu) 

 

• Typegoedkeuring van motorvoertuigen - emissies 
–   Rapporteur : RANOCCHIARI (Werkgevers – IT) 

   
–   Referentie : COM(2005) 683 final – 2005/0282 COD – CESE 1154/2006 

 
–   Kernpunten : 
 

Het EESC is ingenomen met het Commissievoorstel, dat een nieuwe stap is op weg naar 
voortdurende verbetering van de uitstootniveaus van motorvoertuigen. Het tekent aan dat de 
verordening aanzienlijke problemen oplevert, zowel voor het bedrijfsleven als voor de 
autoriteiten in de lidstaten die belast zijn met de typegoedkeuring en inschrijving van 
voertuigen.  
 
Het beveelt aan de data voor de inwerkingtreding van de nieuwe voorschriften in het 
onderhavige voorstel voor een verordening te herzien en de verordening te laten ingaan op 
1 januari 2010 (voor de typegoedkeuring van nieuwe types voertuigen), respectievelijk op 
1 januari 2011 (voor de nieuw ingeschreven voertuigen) of, als alternatief, uit te gaan van 36 
dan wel 48 maanden na publicatie van de nieuwe verordeningen in het Publicatieblad van de 
EU. Het pleit voorts voor het behoud van de extra periode van één jaar voor voertuigen van de 
categorie N1, klasse II en III. 
 
Het staat achter de voorgestelde limieten voor voertuigen met een dieselmotor. Het vraagt zich 
echter af of de limieten voor voertuigen met een benzine- of gasmotor daadwerkelijk verder 
aangescherpt moeten worden. 
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Wat betreft de voertuigen van de categorie M11  voor specifieke taken of voor het 
bedrijfsleven roept het EESC de Commissie op om voor deze voertuigen met een 
nauwkeuriger en beter afgebakende definitie te komen dan de in de huidige richtlijn 
opgenomen omschrijving. 
 
Het EESC roept de Commissie op in de tekst van het voorstel die passages tegen het licht te 
houden die administratieve onduidelijkheid kunnen opleveren. 
 

– Contactpersoon :  Magdalena Carabin 
               (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.carabin@eesc.europa.eu) 
 

 

• Thematische strategie voor het stadsmilieu 
–   Rapporteur : PEZZINI (Werkgevers – IT) 

 
–   Referentie : COM(2005) 718 final – SEC(2006) 16 – CESE 1158/2006 

 
–   Contactpersoon : Yvette Azzopardi  

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

 

• Het op de markt brengen van bepaalde kwikhoudende meettoestellen 
–   Rapporteur : CASSINA (Werknemers – IT) 
 
–   Referentie : COM(2006) 69 final – 2006/0018 COD – CESE 1163/2006 
 
–    Contactpersoon :  Yvette Azzopardi  

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

5. INDUSTRIEBELEID EN GLOBALISERING 
 

• Sectorgewijs overzicht van bedrijfsverplaatsingen 
–   Rapporteur : VAN IERSEL (Werkgevers –  NL) 

 –   Corapporteur : CALVET CHAMBON (Werkgevers – ES) 
   

–   Referentie : Informatief rapport – CESE 1143/2006 
 

                                                      
1

  Categorie M betreft voertuigen met minstens 4 wielen die zijn ingericht voor het vervoer van passagiers. Zij worden verdeeld in 
3 klassen (M1, M2 en M3) op grond van het aantal zitplaatsen en het maximumgewicht: M1< 9 plaatsen; M2> 9 plaatsen 
< 5.000 kg; M3> 9 plaatsen en >5.000 kg. 
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–   Kernpunten : 
 

In aanvulling op het advies over de “Reikwijdte en gevolgen van bedrijfsverplaatsingen” 
(CCMI/014), dat op 14 juli 2005 door het Comité is goedgekeurd, wordt met dit rapport beoogd 
om, aan de hand van de meest relevante indicatoren, een overzicht te geven van 
bedrijfsverplaatsingen in 19 sectoren. Daarbij wordt het beschikbare statistische en andere 
materiaal per sector op compacte wijze wordt geanalyseerd; dit maakt een nauwkeurige 
beschrijving van de situatie inzake bedrijfsverplaatsingen per sector mogelijk. De opdracht 
werd gegund aan RECKON LLP, een extern consultancy-bureau dat zijn werkzaamheden heeft 
uitgevoerd onder de supervisie en begeleiding van een CCMI-studiegroep. 
 
De bedoeling van het rapport is dan ook om in kort bestek te beschrijven voor welke aanpak het 
consultancy-bureau in nauwe samenwerking met de studiegroep van de CCMI heeft gekozen, 
alsmede om beknopt commentaar te leveren op de belangrijkste resultaten die zijn weergegeven 
in het overzicht. Deze worden in een bredere context geplaatst en voorzien van suggesties. 
 
Binnen het kader van de werkzaamheden van het EESC markeert het opstellen van dit 
informatief rapport een nieuwe stap, omdat het de expertise en vakkennis van de leden en 
afgevaardigden van de CCMI koppelt aan het resultaat van een studie die is opgesteld door een 
extern consultancy-bureau, dat evenwel onder nauw toezicht van de betrokken CCMI-
studiegroep heeft gewacht.  
 
Het eindresultaat is een product met een grote meerwaarde, gelet op het feit dat (zoals kan 
worden opgemaakt uit de bronnenbespreking in de externe studie) er tot dusverre in Europa 
geen poging is ondernomen door een overheids- of particuliere instelling om een omvattende 
studie te verrichten, gebaseerd op al het beschikbare materiaal en met een puur sectorgewijze 
benadering van het verschijnsel bedrijfsverplaatsingen. 
 

− Contactpersoon : José Miguel Cólera Rodríguez 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 29 –  e-mail : josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
 

 
• Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 
–  Rapporteur : VAN IERSEL (Werkgevers – NL) 
– Corapporteur : GIBELLIERI (Werknemers – IT) 

   
–    Referentie : Initiatiefadvies  –  CESE 1147/2006 
 
–    Kernpunten :  

 
Het Comité sluit zich aan bij het voorstel van de Commissie om een Europees Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering (EFG) op te richten en langs deze weg financiële steun te 
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verlenen bij ernstige en onvoorzienbare economische ontwrichtingen met directe, ingrijpende 
gevolgen voor de werknemers. 
 
Het vindt het goed dat de lidstaten de hoofdverantwoordelijkheid dragen en dat het Fonds alleen 
op verzoek van een lidstaat en op basis van een besluit van de begrotingsautoriteit wordt 
ingeschakeld. De regels moeten duidelijk zijn. 
 
In tijden van ernstige economische ontwrichting zijn anticiperend beleid, dynamisch 
ondernemerschap, regionale verantwoordelijkheid almede tijdig optreden van en nauwe 
samenwerking tussen alle relevante stakeholders – bedrijfsleven, sociale partners, overheid, 
regionale instanties, enz. – cruciale factoren. Als instrument van communautaire solidariteit 
heeft het EFG een aanvullende functie. Ter wille van de geloofwaardigheid mogen de 
verwachtingen niet te hoog gespannen zijn.  
 
De te ondersteunen specifieke acties moeten passen in de algehele planning van alle betrokken 
stakeholders. Het EFG mag niet worden ingeschakeld op gebieden waar de lidstaten exclusieve 
bevoegdheden hebben. Er moet duidelijk op worden gewezen dat het Fonds is bedoeld voor het 
ondersteunen van specifieke maatregelen die mensen in een economische noodsituatie aan een 
baan moeten helpen. 
 
Het Comité roept de Commissie op ervoor te zorgen dat de sociale partners actief worden 
betrokken bij het scheppen van nieuwe werkgelegenheid voor werknemers die hun baan hebben 
verloren. Het is doorgaans niet gemakkelijk om afgevloeide werknemers snel weer aan het werk 
te krijgen. De ervaring leert dat daar heel wat tijd voor nodig is. 
 
Ter wille van de efficiëntie en de coherentie moet worden gezorgd voor een goede coördinatie 
tussen de diverse instrumenten, en met name tussen het EFG en de structuurfondsen. 

 
− Contactpersoon :  Amelia Muñoz Cabezón 

            (Tel. : 00 32 2 546 83 73 – e-mail : amélia.munozcabezon@eesc.europa.eu)
 

• Duurzame ontwikkeling en industriële reconversie 
–  Rapporteur : SIECKER (Werknemers – NL) 
– Corapporteur : CINCERA (Diversen – CZ) 

   
–    Referentie : Initiatiefadvies  –  CESE 1142/2006 
 
–    Kernpunten : 
 

 Het onderhavige initiatiefadvies heeft tot doel, na te gaan hoe duurzame ontwikkeling als 
katalysator voor een geleidelijke en proactieve industriële reconversie kan fungeren. Het 
advies bevat voorbeelden uit de energie- en aanverwante sectoren, maar de hier beschreven 
processen zijn ook op andere sectoren van toepassing. 
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 Het EESC bevestigt dat de drie pijlers van de Lissabonstrategie alle even belangrijk zijn. 

Duurzaamheid is niet zomaar een van verschillende opties op een lijst;  het is in feite de enige 
manier om een leefbare toekomst veilig te stellen. Het begrip "duurzaamheid" is een 
overkoepelend begrip, dat zich niet beperkt tot het milieu. Het heeft tevens betrekking op 
economische en sociale duurzaamheid. Continuïteit van een onderneming is een vorm van 
economische duurzaamheid die het best gewaarborgd kan worden door de winstgevendheid 
op peil te houden. Europa kan daaraan bijdragen door de concurrentiekracht middels 
innovatie te versterken en met actief beleid en een mix van gerichte maatregelen onderzoek 
en ontwikkeling te stimuleren. 

 
 De eco-industrie biedt veel mogelijkheden voor economische groei. Europa heeft een sterke 

positie in tal van sectoren in deze industrie. Om deze sterke positie te behouden en te 
versterken en vergelijkbare resultaten te boeken in andere sectoren, moet Europa volgens het 
Comité meer ambitie tonen. 

 
 Een industriebeleid dat op duurzame ontwikkeling is gericht kan bijdragen tot het 

concurrentievermogen van de hele Europese economie, zowel in nieuwe, groeiende sectoren 
als in de traditionele industriële sectoren. Het EESC zou graag zien dat de Europese 
Commissie een dergelijk beleid steunt. Voorbeelden verderop in dit advies laten zien dat goed 
doordachte en uitgevoerde steunmechanismen bij de invoering van nieuwe 
milieutechnologieën kunnen helpen een markt te creëren voor deze technologieën, die dan 
vervolgens zonder verdere steun kunnen worden ontwikkeld. Ieder steunmechanisme moet 
duidelijk degressief zijn, omdat de kosten van de staatssteun het internationale 
concurrentievermogen van andere sectoren niet mogen schaden. 

 
 Duurzame ontwikkeling mag niet beperkt vanuit een Europese context opgevat worden; ze 

heeft een globale dimensie. Het Europese duurzaamheidsbeleid moet worden uitgerust met 
instrumenten waarmee de verplaatsing van arbeid naar andere regio's wordt voorkómen. Om 
een level playing field te waarborgen is een tweeledige aanpak nodig, voor binnen én voor 
buiten de EU. 

 

• De territoriale governance van de industriële reconversie 
– Rapporteur : PEZZINI (Werkgevers – IT) 
–  Corapporteur : GIBELLIERI (Werknemers – IT) 

   
–   Referentie : Initiatiefadvies – CESE 1144/2006 
 

–   Kernpunten :  
 
Het EESC is ervan overtuigd dat: 
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• Er geen governance-trajecten bestaan die door elke regionale en lokale overheid 
kunnen worden gevolgd. Iedere decentrale bestuursinstantie zou een eigen oplossing 
moeten zoeken die het best beantwoordt aan de plaatselijke vereisten op het vlak van 
territoriale bestuurbaarheid en die past binnen het nationale, Europese en 
internationale kader, met inachtneming van een aantal voor al die 'governance-
oplossingen' gemeenschappelijke criteria. 

 
• Het onontbeerlijk is dat een gestructureerde sociale dialoog integrerend deel uitmaakt 

van territoriaal beleid. Aan deze eis kan o.a. invulling worden gegeven door samen 
met de vertegenwoordigers van de sociale partners en de georganiseerde civiele 
samenleving de bestaande decentrale sociaal-economische raden optimaal te benutten 
en door efficiënte sociaal-economische partnerschapsstructuren te creëren. Op die 
manier komen sterke en zwakke punten in hun volle omvang aan het licht en wordt 
duidelijk waar nieuwe mogelijkheden op de interne en internationale markt liggen. 

 
• Alleen via een geïntegreerde en participatieve territoriale aanpak met de kennis die is 

opgedaan dankzij investeringen in onderzoek en ontwikkeling, innovatie en 
onderwijs, innovatievaardigheden kunnen worden verworven en 
concurrentievoordelen gegenereerd voor het Europese bedrijfsleven, waarmee dat in 
staat is decentraal menselijk en financieel kapitaal aan te trekken. 

 
• Het nieuwe kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie 2007-2013 

niet los kan worden gezien van ander communautair beleid en programma's gericht 
op regio's en steden. 

 
• Er behoefte bestaat aan een vergaande afstemming van het kaderprogramma voor 

concurrentievermogen en innovatie op de maatregelen uit het regionaal en 
cohesiebeleid, op het beleid voor grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking, en op het zevende kaderprogramma OTO&D. 

 
Het EESC herhaalt ten slotte wat het in enkele van zijn recente adviezen over modern 
industriebeleid heeft gezegd: "Wat ontbreekt is een duidelijke koppeling tussen de inspanningen op 
EU-niveau en de noodzakelijke betrokkenheid van regeringen, industrie en belanghebbenden op 
nationaal en regionaal niveau." 
 
− Contactpersoon : Paul Liemans 

             (Tel. : 00 32 2 546 82 15 – e-mail : pol.liemans@eesc.europa.eu) 
 

• IT-gesteund levenslang leren en industriële reconversie 
 –  Rapporteur: KRZAKLEWSKI (Werknemers – PL) 
 –  Co-rapporteur: SZÜCS (Diverse werkzaamheden – HU) 
   

–  Referentie: Initiatiefadvies – CESE 1145/2006  
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–  Kernpunten: 

 
IT-gesteund onderwijs (e-learning) zou een doeltreffend instrument zijn om het 
concurrentievermogen van ondernemingen te verbeteren. Dit geldt vooral voor kleine en 
middelgrote ondernemingen, aangezien deze een cruciale bijdrage kunnen leveren aan de 
economische groei en het genereren van arbeidsplaatsen.. 
 
In de EU dient men meer doordrongen te raken van de mogelijkheden van ICT, met name als het 
gaat om de manier waarop deze technologieën van nut kunnen zijn voor opleidingen in de 
industrie en het levenslang leren. ICT kan onder meer van grote betekenis zijn voor: 
 
− onderwijs dat grotendeels tijdens werkuren plaatsvindt en gericht is op het oplossen van 
 bestaande problemen in een gegeven context; 
− methodes en benaderingen die voorbouwen op eerder, onder andere via het werk en in de 
 praktijk, verworven leervaardigheden, en aanzetten tot een actieve betrokkenheid bij 
 zowel individueel onderwijs als opleidingen in groepsverband. 
 
Voorgesteld wordt om, in de lijn van een aantal in de EU reeds gangbare benamingen als 
e-Europa, e-learning en e-skills, voor IT-gesteund levenslang leren de term e-LL (e-lifelong 
learning) in te voeren. Daarmee wil het duidelijk laten uitkomen welke rol dit soort onderwijs in 
het programma e-Europa en daarop volgende programma's speelt en hoe sterk de noodzaak is om 
het verder tot ontwikkeling en onder de aandacht te brengen.  
 
Er wordt nogmaals benadrukt dat in dit verband op geen enkele wijze uitsluiting (van het 
platteland en kleine steden, blinden, ouderen enz.) in de hand mag worden gewerkt. Het EESC 
doet een beroep op de Europese Commissie om de kwestie van de toegang tot 
breedbandverbindingen te erkennen als onderdeel van een ruimere strategie die ertoe moet leiden 
dat e-toegankelijkheid de status van openbare nutsdienst krijgt. De Europese instellingen zullen 
zich met betrekking tot IT-gesteund leren ook moeten buigen over het probleem van de 
intellectuele eigendom.  
 
Het EESC vindt dat dringend moet worden bepaald welke nieuwe rol er bij de bevordering en 
invoering van IT-gesteund levenslang leren op de Europese arbeidsmarkt is weggelegd voor het 
maatschappelijk middenveld en de sociale dialoog. 
 

− Contactpersoon: Muñoz 
            (Tel.: 00 32 2 546 83 73 – e-mail : amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 
 

•  Interacties tussen dienstverlening en industrie in Europa 
–  Rapporteur: CALLEJA (Werkgevers – MT) 
–  Co-rapporteur: ROHDE (Werknemers – DE) 
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–   Referentie: Initiatiefadvies – CESE 1146/2006  
 

–   Kernpunten: 
Het EESC benadrukt de positieve bijdrage die zakelijke diensten kunnen leveren om de 
productiviteit en de concurrentiekracht van zowel de industrie als de dienstverlening in Europa 
te verhogen. Het advies wijst op de positieve mogelijkheden voor verbetering en uitbreiding 
van zakelijke diensten en vestigt vooral de aandacht op ontwikkelingen binnen de nieuwe 
‘service engineering’ alsook op de gevolgen van externalisering/uitbesteding van zakelijke 
diensten. Vanuit deze invalshoek beveelt het Comité op EU-niveau met name de volgende 
specifieke maatregelen aan: 
 
• de interne markt voor zakelijke diensten vervolmaken, met name door het verwijderen van 

belemmeringen voor het soepel functioneren van de sector; 
• zakelijke diensten dienen zo snel mogelijk erkend te worden als integraal onderdeel van welk 

industriebeleid dan ook; 
• oprichting van een Europese waarnemingspost voor zakelijke diensten; 
• verdieping van de sociale dialoog ten behoeve van follow-up en evaluatie van veranderingen 

op gebied van arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden voor nieuwe banen die voortvloeien uit 
structurele veranderingen. 

 
Meer in het algemeen moeten er op marktniveau nog andere, door overheden gesteunde, 
maatregelen worden genomen. Het gaat daarbij onder meer om: 
 
• bevordering van zakelijke dienstverlening om de prestaties van het bedrijfsleven en de 
 industrie te verbeteren en concurrentievoordelen te verwezenlijken; 
• aanmoediging van uitgebreider en efficiënter gebruik van zakelijke diensten door het MKB; 
• stimulering van de werkgelegenheid en verbetering van de arbeidsomstandigheden in de 
 zakelijke dienstverleningssector teneinde productiviteit, de kwaliteit van de diensten en de 
 levensstandaard te verhogen; 
• verbetering van het aanpassingsvermogen en de inzetbaarheid van werknemers die door 
 structurele veranderingen worden getroffen. 

 
− Contactpersoon: José Miguel Cólera Rodríguez 

             (Tel.: 00 32 2 546 9629 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
 

• Structurele bedrijfsstatistieken 
–   Rapporteur: FLORIO (Werknemers – IT) 
 
–   Reférentie: COM(2006) 66 final – 2006/0020 COD – CESE 1156/2006 

 
–   Kernpunten: 
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Het EESC steunt over het algemeen het voorstel voor een herschikking van Verordening 
(EG/Euratom) nr. 58/97 inzake structurele bedrijfsstatistieken en wijst op de belangrijke rol van 
Eurostat. 
 
Daarnaast maakt het EESC de volgende kanttekeningen: 
 
− De statistieken moeten zo veel mogelijk zijn gebaseerd op actuele en reeds beschikbare 
 gegevens. De administratieve kosten van de statistische meting moeten in verhouding staan 
 tot de omvang van de onderneming. 
− Het is belangrijk dat er een goed systeem bestaat voor raadpleging en overleg tussen Eurostat, 
 de sociale partners, academici en bedrijfsverenigingen. Dit systeem dient te worden 
 geperfectioneerd en uitgebreid in het kader van CEIES-Eurostat (één vertegenwoordiger per 
 lidstaat). 
− Indien Eurostat en de sociale partners meer overleg zouden plegen over de kosten van de 
 sociale zekerheid, dan zou dit kunnen helpen om de kostenlast voor de bedrijven beter uit te 
 splitsen. 
− Met specifiekere gegevens over de werkgelegenheid zou er een nog duidelijker beeld ontstaan 
 van de activiteiten van ondernemingen. De structurele bedrijfsstatistieken mogen niet 
 voorbijgaan aan de kwaliteit van de werkgelegenheid.  
− Aangezien het om gevoelige sectoren gaat, zoals gezondheidszorg en onderwijs, die voor alle 
 Europese burgers van fundamenteel belang zijn, is het niet gepast deze sectoren onder de 
 structurele bedrijfsstatistieken te laten vallen. Het is te hopen dat de Commissie voorziet in 
 een statistische meting van deze sectoren op ad-hocbasis. 
− Wat betreft de aankoop van energieproducten en de investeringen in human resources in de 
 sector O&O is het van belang om de kwalitatieve en kwantitatieve impact hiervan op het 
 bedrijfsleven te beoordelen.  
− De verzameling van statistische gegevens over de verwijdering van industrieel afval, de 
 behandeling van afvalwater en de reiniging van vervuilde gebieden zijn van het allergrootste 
 belang. 
− Er zou meer gewicht moeten worden gegeven aan regionale statistieken, waarin wordt 
 vermeld in welke gebieden industriële en ondernemingsactiviteiten zijn ontwikkeld, wat de 
 overheersende activiteiten zijn, in welke gebieden de meeste investeringen in onderzoek 
 worden gedaan en in welke gebieden de meeste bedrijven worden opgericht of opgeheven. 

 
  –  Contactpersoon: Magdalena Carabin 

   (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.carabin@eesc.europa.eu) 
 

6. ENERGIEBELEID 
 

• Energiemix  
–   Rapporteur: SIRKEINEN (Werkgevers – FI) 
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–   Referentie: Verkennend advies – CESE 1176/2006 
 

– Kernpunten: 
In aansluiting op al het werk dat het op energiegebied heeft verricht, pleit het EESC voor 
ontwikkeling van een strategie voor een gediversifieerde energiemix waarin alle opties qua 
energiewinning en -gebruik worden opengehouden. Energie-efficiëntie, inclusief 
warmtekrachtkoppeling, vormt het eerste belangrijke antwoord op energieproblemen. Meer 
efficiëntie draagt bij aan de verwezenlijking van alle energiebeleidsdoelstellingen: 
concurrentievermogen, voorzieningszekerheid, klimaatverandering. Duurzame energiebronnen 
hebben nog altijd een groot potentieel in de EU en dienen verdere – speciaal toegesneden – 
steun te krijgen. Maatregelen moeten voorzichtig worden uitgestippeld om de energieprijzen 
niet nóg sterker te laten stijgen. Vergroot de energie-efficiëntie in het vervoer met een breed 
scala aan maatregelen (van alternatieve brandstoffen via intelligente vervoersplanning tot 
hybridevoertuigen enz. enz.). Zolang andere technologieën en energiebronnen (kernfusie, 
duurzame energie enz.) niet in de vraag kunnen voorzien, is en blijft kernenergie een reële 
optie voor de nabije toekomst. Maak kerncentrales nog veiliger en maak gebruik van een 
bestaande, praktische oplossing voor het kernafvalprobleem. Met nieuwe technologieën zullen 
de traditionele energiebronnen (clean coal-technologie, liquified natural gas enz.) in de 
toekomst veel meer op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden aangewend. Daarnaast 
dragen een betere coördinatie van het energiebeleid binnen de EU en intensievere O&O-
activiteiten eveneens bij aan een betere energiestrategie. Zorgvuldig moet worden nagegaan 
welk effect huidige en toekomstige klimaatbeschermings- en milieumaatregelen zullen hebben 
op de andere doelstellingen van het energiebeleid – concurrentievermogen en 
voorzieningszekerheid – én op een gediversifieerde energieaanvoer. 

 
  –    Contact persoon: Siegfried Jantscher 

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

7.  EXTERNE BETREKKINGEN 
 
• Het maatschappelijk middenveld in Wit-Rusland 

–   Rapporteur: STULIK (Diverse werkzaamheden – CZ) 
 

–   Referentie: Initiatiefadvies – CESE 1167/2006 
 

–   Kernpunten:  
De EU-instellingen en de lidstaten dienen stelling te nemen tegen Wit-Rusland en wat betreft 
steun aan het maatschappelijk middenveld dienen zij onder elkaar hun strategieën te 
coördineren en op elkaar af te stemmen, samen met andere internationale donoren. 
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Invoering van eventuele economische en andere sancties dient te worden voorafgegaan door 
een nauwkeurige analyse van de mogelijke voor- en nadelen. Gezien het feit dat het regime 
van president Loekasjenko zo goed als alle media in handen heeft, is het voor dat regime een 
koud kunstje om bij de Wit-Russische burgers de beeldvorming over de EU te vertekenen, en 
haar af te schilderen als een vijandige instelling.  
 
Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen sancties met directe gevolgen voor de 
inwoners van het land aan de ene kant en voor de machthebbers aan de andere kant. Met dit 
onderscheid moet rekening worden gehouden bij het instellen van eventuele sancties. Deze 
dienen niet direct de burgers van het land te treffen.  
 
Deelname aan het Europees Nabuurschapsbeleid kan alleen als Wit-Rusland de politieke wil 
toont om wezenlijke politieke hervormingen door te voeren en geheel en al kiest voor de 
‘Europese weg’.  
 
Rusland is nog steeds een van de belangrijkste krachten in Wit-Rusland. Gezien het feit dat 
Rusland een officiële strategische partner is van de EU, is het noodzakelijk om samen met 
Rusland, Russische politici en vertegenwoordigers van het Russische maatschappelijk 
middenveld een politieke dialoog te voeren over de situatie in Wit-Rusland. 
 

− Contactpersoon: Gatis Eglitis 
                           (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@eesc.europa.eu) 
 
 

• Steun voor jongeren in mediterrane partnerlanden 
–  Rapporteur: CALLEJA (Werkgevers – MT) 
 
–  Referentie: CESE 1168/2006 

 
–  Informatief rapport: 

 
–  Kernpunten: 

De Euromed-autoriteiten en de overheden van de mediterrane partnerlanden dienen onderwijs 
en integratie van jongeren in het sociaal-economische leven tot een prioriteit te maken. Ook 
dienen zij bij het opstellen en implementeren van de Nationale Actieplannen in het kader van 
het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) stelselmatig het advies van de sociale partners en de 
overige geledingen van het maatschappelijk middenveld, en met name jongerenorganisaties, in 
te winnen. 
 
De door het ENB geboden kansen voor jongeren moeten beter onder de aandacht worden 
gebracht en een en ander moet ook beter worden gecoördineerd. 
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De EU en de mediterrane partnerlanden dienen hun samenwerking op het gebied van cultuur en 
onderwijs op te voeren. Zij moeten onder meer kennisstandaarden ontwikkelen en elkaars 
diploma's en beroepskwalificaties erkennen en meer begrip en tolerantie voor andere culturen 
en religies kweken, met name via uitwisselingen en twinning-activiteiten. 

 
− Contactpersoon:Laila Wold 

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

8. INTERNE MARKT, BELASTINGEN, FINANCIËLE DIENSTEN 
 

• Stemrechten van aandeelhouders/tot de handel toegelaten aandelen 
−  Rapporteur: CASSIDY (Werkgevers – UK) 

 
− Referentie: COM (2005) 685 final – CESE 1148/2006 

 
− Kernpunten:  

 
Het EESC kan zich vinden in het Commissievoorstel, omdat belemmeringen voor de 
grensoverschrijdende uitoefening van stemrechten een obstakel vormen voor de interne markt. 
Het is vooral ingenomen met de voorstellen voor stemmen bij volmacht (artikel 10) en met het 
feit dat elke vorm van aandelenblokkering is uitgesloten.  
 
Het EESC zou verder graag zien dat meer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om ten 
behoeve van transparantie en aandeelhoudersparticipatie elektronisch te stemmen. Het zou dan 
ook graag een intensiever gebruik van veilige stemmogelijkheden via internet, en misschien ook 
via sms, willen zien. 
 
Ten slotte zou de formulering van artikel 5 (betreffende informatieverstrekking aan de 
aandeelhouders voor de algemene vergadering) moeten worden aangescherpt. 
 

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

 
  

• Basisgegevens over koopkrachtpariteiten 
–   Rapporteur: SANTILLÁN CABEZA (Werknemers – ES) 

 
–   Referentie: COM(2006) 135 final – 2006/0042 (COD) – CESE 1149/2006 

 
– Kernpunten:  
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 Het EESC is tevreden over de voorgestelde verordening, die de rechtsgrond moet gaan vormen 
voor de totstandbrenging van koopkrachtpariteiten (KKP's), en adviseert dan ook om deze zo 
snel mogelijk goed te keuren. Uit kostenoverwegingen berekent de Commissie (Eurostat) 
KKP's momenteel per land, en niet per regio. Deze KKP's worden echter ook gebruikt om de 
economische prestaties van regio's te bepalen. De lidstaten zouden daarom alles moeten doen 
wat economisch en technisch gezien in hun macht ligt om ervoor te zorgen dat deze 
coëfficiënten een zo nauwkeurig mogelijke afspiegeling vormen van de geografische 
prijsverschillen. De minimumtermijn van zes jaar voor de herziening van de coëfficiënten lijkt 
veel te ruim bemeten. De Commissie doet er daarom goed aan deze termijn in te korten. 
Informatie over prijzen zou indien mogelijk elke twee jaar moeten worden geleverd (in de 
ontwerpverordening staat een minimum van drie jaar). 

 
   –  Contactpersoon: Gilbert Marchlewitz 

                            (Tel.: 00 32 2 546 93 58 –  e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
 
 

• Een papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven 
–  Rapporteur: BURANI (Werkgevers – IT) 

 
–  Reférentie: COM(2005) 609 final – 2005/0247 COD – CESE 1151/2006 

 
–  Kernpunten:  

Goedkeuring van dit door de Commissie voorgestelde geautomatiseerde systeem impliceert 
dat alle lidstaten én de diensten die geacht worden de concepten ‘één enkele interface’ en ‘één 
enkel loket’ in praktijk te brengen, zich daar samen voor moeten inzetten en dat hun 
inspanningen worden gecoördineerd. 
 
Het EESC juicht de belangrijkste vernieuwingen uit het voorstel toe, mits de daarmee 
gemoeide kosten de draagkracht van burgers en bedrijfsleven niet te boven gaan. Voorts 
plaatst het een aantal kanttekeningen bij de integratie van de geautomatiseerde systemen en de 
complementariteit daarvan. 

 
– Contactpersoon: Magdalena Carabin 

                (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.carabin@eesc.europa.eu) 
 

 

• Betalingsdiensten 
–   Rapporteur: von FÜRSTENWERTH (Werkgevers – DE) 

 
–   Referentie: COM(2005) 603 final – 2005/0245 COD – CESE 1152/2006 
–   Kernpunten: 
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Het EESC is voorstander van de totstandbrenging van een uniforme eurobetalingsruimte 
(Single Euro Payments Area – SEPA), die van cruciaal belang is voor de verwezenlijking van 
een interne markt zonder binnengrenzen. Het sluit zich op dit punt dan aan bij de Europese 
Commissie.  
 
Niettemin bestaat er de vrees dat de SEPA in 2008 nog niet zal zijn ingevoerd (zoals de 
bedoeling is), omdat de regeling veel te omslachtig is. 
 
Het EESC is daarom van mening dat het uitgangspunt ‘better regulation’ gebaat is bij 
concentratie op uitsluitend hetgeen werkelijk geregeld moet worden. Met de richtlijn moet er 
dan ook in het belang van betrekkers en aanbieders van betalingsdiensten naar worden 
gestreefd om het betalingsverkeer te stimuleren en te vergemakkelijken en het niet te 
bemoeilijken door bureaucratische maatregelen die de kosten van de systemen opdrijven en 
de acceptatie onder de gebruikers doen afnemen.  
 
Bij de verwezenlijking van een interne markt voor betalingsdiensten spelen er ten slotte nog 
andere kwesties die nog niet konden worden opgelost. Deze betreffen de veiligheid van het 
elektronisch betalingsverkeer en daarmee samenhangende aspecten, en de toegang tot een 
girorekening. 

 
–   Contactpersoon: Magdalena Carabin 

                            (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.carabin@eesc.europa.eu) 
 
 

• Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens 
– Rapporteur: PEGADO LIZ (diverse werkzaamheden – PT) 

   
– Referentie: COM(2006) 93 final – 2006/0031 COD – CESE 1157/2006 

 
– Kernpunten: 

Het EESC is ingenomen met het initiatief van de Commissie, maar heeft er wel het volgende 
over op te merken: 
− De lidstaten zullen waarschijnlijk niet veel tijd nodig hebben om de richtlijn om te 
 zetten. Al met al lijkt een termijn van 12 à 18 maanden hiervoor voldoende.  
− Wat de indeling van de illegale activiteiten betreft, zou een vergelijking tussen het 
 bestaande recht in de lidstaten goede diensten kunnen bewijzen. Het strafrechtelijk 
 kader zou zo snel mogelijk door de Raad moeten worden besproken.  
− Het begrip ‘illegaal verhandelen’ zou in het licht van de strijd tegen de 
 grensoverschrĳdende georganiseerde criminaliteit moeten worden bekeken, zodat het 
 alleen tot sancties kan komen in gevallen die uitsluitend onder het VN-protocol 
 vallen. 
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− De bepaling in nr. 3 c) van bijlage I bij de Richtlijn, met definities van antieke 
 wapens of replica's van antieke wapens, moet door de Commissie worden 
 gecoördineerd. 
Tot slot zouden misschien eveneens regelingen moeten worden getroffen voor wapens die 
voor de jacht of in de sport worden gebruikt of worden verzameld. Ook hier dient de 
veiligheid namelijk voorop te staan; wapens blijven tenslotte dodelijke voorwerpen. 

 
– Contactpersoon: Luís Lobo  

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

• Glucose en lactose 
–    Rapporteur:  DONNELLY (diverse werkzaamheden – IE) 

 
–    Referentie: COM(2006) 116 final – 2006/0038 CNS – CESE 1165/2006 

 
–    Contactpersoon: Yvette Azzopardi  

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

9.  LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ 
 

• Landbouw in gebieden met specifieke natuurlijke handicaps 
–   Co-rapporteurs: BROS (Diverse werkzaamheden – FR) 

                 CABALL i SUBURANA (Diverse werkzaamheden – ES) 
 
–   Referentie: Initiatiefadvies – CESE 1159/2006 

 
–    Kernpunten: 

Het Comité wijst erop dat het bestaan van regio’s met specifieke natuurlijke handicaps 
(berggebieden, eilanden en perifere regio’s) zowel algemeen als op beleidsniveau moet 
worden erkend, zodat er een specifiek en coherent beleid kan worden uitgewerkt dat aansluit 
bij de werkelijke behoeften van deze regio’s. 
 
Het Comité verzoekt de Commissie met het oog op deze handicaps en gelet op het belang en 
de behoeften van de landbouw in gebieden een specifiek beleid voor de gebieden in kwestie 
uit te werken, zodat de verschillende bestaande beleidsmaatregelen op elkaar kunnen worden 
afgestemd en een synergie-effect wordt bereikt. 
 
Hoewel de beleidsmaatregelen in het kader van de tweede pijler van het GLB, 
plattelandsontwikkeling, onmisbaar zijn en dus prioriteit moeten krijgen, is het akkoord over 
de financiële vooruitzichten er gekomen nadat met name op dit punt werd beknibbeld. Met 
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het oog op deze budgettaire inkrimping verzoekt het Comité de Commissie en de Raad de 
middelen voor plattelandsontwikkeling bij voorkeur te bestemmen voor de meest kwetsbare 
zones die de steun het hardst nodig hebben, d.w.z. de gebieden met permanente natuurlijke 
handicaps. 
 
Voorts verzoekt het Comité de Commissie en de lidstaten erop toe te zien dat de 
programma’s voor plattelandsontwikkeling en de regionale structuurfondsenprogramma’s in 
deze gebieden elkaar aanvullen en op elkaar zijn afgestemd. 
 
Het Comité haalt het voorbeeld aan van initiatieven als EUROMONTANA, dat bedoeld is 
om het bestaan van bergregio’s onder de aandacht te brengen. Ook eilanden en perifere 
regio’s zouden dit soort samenwerkingsplatformen moeten opzetten. Bedoeling is dat het 
maatschappelijk middenveld hieraan actief deelneemt en dat met name aandacht wordt 
besteed aan het plattelandsbeleid. Gezien de kwetsbaarheid en het belang van de landbouw in 
deze gebieden is het verder van kapitaal belang dat een waarnemingspost wordt opgericht 
voor deze gebieden (bergregio’s, eilanden en ultraperifere gebieden). 
 

–    Contactpersoon:Filipa Pimentel 
                 (Tel.: 00 32 2 546 84 –  e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

• Gebruik van dierlijke bijproducten 
–   Rapporteur: SANTIAGO (Werkgevers – PT) 

 
–   Reférentie: Initiatiefadvies – CESE 1161/2006 

 
–   Contactpersoon:Filipa Pimentel  

                             (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

• Bijzondere maatregelen zijderupsenteelt 
– Rapporteur: LE NOUAIL (Werknemers – FR) 

 
–   Reférentie: COM(2006) 4 final – 2006/0003 CNS – CESE 1162/2006 

 
–   Contactpersoon: Filipa Pimentel  

                             (Tel.: 00 32 2 546 84 44 –  e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

• Economische situatie in de visserijsector 
–  Rapporteur: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Diverse werkzaamheden – ES) 
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–  Reférentie: COM(2006) 103 final – CESE 1164/2006 
 
–  Kernpunten: 

Het EESC schaart zich achter de diagnose van de Commissie dat de economische situatie in de 
communautaire visserijsector kritiek is en dat ingrijpen noodzakelijk is. De voorgestelde 
maatregelen om de sector er weer bovenop te helpen zijn in de ogen van het EESC echter 
onrealistisch en ontoereikend. De sector bestaat namelijk grotendeels uit familiebedrijven die 
maar over één enkel vaartuig beschikken. Ze vissen in gebieden met een beperkt bestand, 
werken met een minimaal aantal bemanningsleden, houden zich aan strikte beheersregels en 
hebben bijzonder weinig speelruimte voor de toepassing van herstructureringsmaatregelen die 
hun instandhouding op korte termijn moeten garanderen.  

Bovendien is er geen nieuw budget – los van het FIOV en het EVF (het 
Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij en het Europees Visserijfonds) – 
ter beschikking gesteld, zodat de mogelijkheden om de nieuwe maatregelen in praktijk te 
brengen, beperkt zijn. Het EESC oordeelt dan ook dat de mededeling voor het gros van de 
visserijbedrijven weinig concrete gevolgen zal hebben. 

Er zijn andere maatregelen nodig om de gevolgen van de hoge brandstofprijzen voor kleine 
visserijondernemingen te kunnen opvangen. Het EESC denkt daarbij aan: 

- het optrekken van het plafond van de ‘de minimis’-steun tot 100.000 euro per bedrijf; 

- het tijdelijk stilleggen van de vloot bij niet te voorziene gebeurtenissen, zoals de  
  door de hoge brandstofprijzen ontstane crisis; 

- het oprichten van een speciaal communautair sloopfonds met een eigen budget, zodat 
  reders die bereid zijn hun activiteit vrijwillig stop te zetten, dat op een behoorlijke 
  manier kunnen doen; de vlootsegmenten met de grootste problemen dienen in dit  
  verband voorrang te krijgen; 

- het verlenen van steun via stimulansen voor O&O (Onderzoek en Ontwikkeling) aan 
  projecten van de sector om de energie-efficiëntie van de visserij te verbeteren, te  
  zoeken naar alternatieven voor benzine en aanvullende energiebronnen, en  
  technologische platformen voor de visserij op te zetten. 

 
– Contactpersoon: Yvette Azzopardi 

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

10. VERVOER 
 

• De pan-Europese vervoerscorridors 
 – Rapporteur: mevrouw ALLEWELDT (Werknemers – DE) 
  

  – Referenties: Initiatiefadvies CESE 1175/2006 
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 – Kernpunten: 

Het EESC acht de nieuwe initiatieven op het gebied van vervoersbeleid (het vaststellen van 
nieuwe prioritaire projecten, nieuwe centrale verkeersaders die de EU met haar buurlanden 
verbinden etc.) in principe een goede zaak. Daar staat tegenover dat bij deze nieuwe 
initiatieven toch weer wordt voortgeborduurd op het oude stramien, d.w.z. dat vrijwel alles 
draait om de planning van verkeerswegen, terwijl er nauwelijks of geen aandacht wordt 
besteed aan kwesties op het gebied van intermodaliteit en milieueffecten noch aan de 
economische en sociale belangen van de gebieden rond de verkeersaders. Volgens het EESC 
moeten de mogelijkheden om projecten binnen de EU met EU-middelen tot 20% te 
cofinancieren, beter worden benut. Daarbij moet beter worden voldaan aan de voorwaarden 
die worden gesteld aan bijv. milieubescherming en veiligheid. De grensoverschrijdende 
organen (zoals de stuurgroepen van de corridors) moeten beter samenwerken met de 
desbetreffende organen die de Commissie in het leven heeft geroepen. Naast het regionale 
perspectief zal hierbij ook meer aandacht moeten zijn voor kwesties die betrekking hebben op 
de wijze van vervoer via de belangrijkste verkeersaders en voor de prioritaire projecten binnen 
het TEN-V-netwerk. 

– Contactpersoon: de heer Siegfried Jantscher 
  (tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)  
 

• Pakket inzake maritieme veiligheid - ERIKA III 
– Rapporteur: de heer RETUREAU (Werknemers – FR) 
– Corapporteur: mevrouw BREDIMA SAVOPOULOU (Werkgevers – EL) 

     
     – Referenties: COM(2005) 586-587-588-589-590-592-593 final – CESE 1177/2006 

   
 – Kernpunten: 

Het EESC staat in grote lijnen positief tegenover het derde maatregelenpakket voor maritieme 
veiligheid, dat een nieuwe en voortvarende stap naar meer maritieme veiligheid betekent. Het 
EESC steunt grotendeels de voorstellen inzake maatregelen voor vlaggenstaten, 
havenstaatcontroles, toezicht door classificatiebureaus die belast zijn met het uitvoeren van 
controles, onderzoeken naar ongevallen, en het monitoring- en informatiesysteem voor de 
zeescheepvaart (VTM, schepen in nood en vluchthavens).  
Het EESC heeft bedenkingen ten aanzien van de voorstellen inzake de aansprakelijkheid voor 
passagiersschepen op grond van het Verdrag van Athene van de Internationale Maritieme 
Organisatie (IMO) en op grond van de wettelijke aansprakelijkheid. 

 Het EESC herhaalt wat het in zijn adviezen over de pakketten ERIKA I en II reeds heeft 
verklaard, namelijk dat het graag zou zien dat in een nieuw maatregelenpakket inzake 
maritieme veiligheid de menselijke aspecten specifieker aan bod komen, en betreurt dat in dit 
derde pakket op Europees niveau onvoldoende aandacht wordt geschonken aan de menselijke 
factor. Het stelt voor om bij het formuleren van passende bepalingen uit te gaan van het in 2006 
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door de Internationale Arbeidsconferentie (maritieme vergadering) van de IAO goedgekeurde 
arbeidswetboek. 

 
 – Contactpersoon: mevrouw Anna Wagner  
  (tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@eesc.europa.eu) 

 

• GALILEO – Europese Toezichtautoriteit 
– Rapporteur: de heer BUFFETAUT (Werkgevers – FR) 

  
– Referenties: Initiatiefadvies CESE 1179/2006 

 
– Kernpunten: 

De gemeenschappelijke onderneming GALILEO (GALILEO Joint undertaking – GJU) is in 
maart 2002 opgericht voor de duur van vier jaar. Doel is een gecoördineerd beheer van de 
middelen om de ontwikkelings- en de valideringsfase van het Galileo-programma te realiseren. 
De gemeenschappelijke onderneming loopt op 28 mei 2006 af en moet dan al haar activa 
overdragen aan de Europese Toezichtautoriteit (GSA).  
 
Doel van het initiatiefadvies is om zich te buigen over de voorwaarden van overdracht vóór de 
opheffing van de gemeenschappelijke onderneming, en daarbij de problemen die met deze 
overdracht gepaard gaan in kaart te brengen en te komen met aanbevelingen voor een soepel 
verloop van deze voor het welslagen van het GALILEO-programma zo belangrijke 
overgangsfase. 
 
Het Europees Economisch en Sociaal Comité pleit ervoor 
- om een plan op te stellen voor de overdracht van de activiteiten van de gemeenschappelijke 
 onderneming aan de Toezichtautoriteit om de rechtszekerheid van deze overdracht te 
 waarborgen; 
- om in juridisch en praktisch opzicht de overdracht te regelen van activiteiten van 
 geassocieerde landen (China en Israël) van de gemeenschappelijke onderneming aan de 
 Toezichtautoriteit; 
- de effectieve overdracht van saldo’s van kredieten van de gemeenschappelijke onderneming 
 aan de Toezichtautoriteit te garanderen; 
- ervoor te zorgen dat overlapping van bevoegdheden tussen de gemeenschappelijke 
 onderneming en de Toezichtautoriteit wordt vermeden, tot de opheffingsdatum van de 
 gemeenschappelijke onderneming; 
- om elke onderbreking in het verloop van de onderhandelingen over de
 concessieovereenkomst te vermijden; 
- de regelgeving ten aanzien van de internationale verantwoordelijkheid van de lancerende 
 staten voor de satellieten van de Galileo-constellatie te waarborgen. 
 

– Contactpersoon: mevrouw Maria José Lopez Grancha  
  (tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
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• Actieplan binnenvaart - NAIADES 

 – Rapporteur: de heer SIMONS (Werkgevers – NL) 
  

  – Referenties: COM(2006) 6 final – CESE 1180/2006 
 
 –  Kernpunten: 

Het voorgestelde actieplan kan worden beschouwd als solide basis voor de ontwikkeling van de 
binnenvaart. Het EESC verwijt de Commissie evenwel nalatigheid ten aanzien van de 
aanbevelingen zoals verwoord door het EESC in zijn advies ten aanzien van het sociaal beleid. 
 
Door middel van een constructieve sociale dialoog op Europees niveau moet een strategie 
worden uitgestippeld om mensen te vinden die in de binnenvaart willen werken en om in alle 
lidstaten vergelijkbare sociale en arbeidsvoorwaarden te creëren. Tevens dient te worden 
geïnvesteerd in opleidingen en stages in de binnenvaart, teneinde aan op te leiden personeel 
perspectief en carrièremogelijkheden te bieden. 
 
Het EESC roept de Commissie op om de aansprakelijkheid van de vervoerders van passagiers 
in de binnenvaart niet te laten beheersen door een nieuw regime zoals voorgesteld in het 
verordeningsvoorstel van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005) 592) met betrekking tot de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers in de 
zee- en binnenvaart in geval van een ongeluk. 

 
– Contactpersoon: mevrouw Anna Wagner  

  (tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@eesc.europa.eu) 
 

•  Wijziging – versnelde invoering dubbelwandige olietankschepen 
 – Rapporteur: de heer SIMONS (Werkgevers – NL) 
  

 – Referenties: COM(2006) 111 final – 2006/0046 COD – CESE 1182/2006 
 
 – Contactpersoon: de heer Siegfried Jantscher 
  (tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)  
11. TELECOMMUNICATIE EN INTERNET 
 

•  Televisie zonder grenzen  
 – Rapporteur: de heer HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden – ES) 
 
   – Referenties: COM(2005) 646 final – 2005/0260 COD – CESE 1178/2006 
 
   –  Kernpunten: 
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De Europese Commissie stelt voor, de uit 1989 daterende Richtlijn "Televisie zonder grenzen" 
te actualiseren om aan te sluiten bij de snelle technologische en commerciële ontwikkelingen 
in de Europese audiovisuele sector. Het moderniseren van de EU-regelgeving op audiovisueel 
gebied maakt deel uit van de strategie i2010 waarmee gestreefd wordt naar een Europese 
informatiemaatschappij die de groei en de werkgelegenheid ten goede komt. 
 
De voorgestelde definitie van "audiovisuele commerciële communicatie" is volgens het 
Comité veel te restrictief en lijkt klakkeloos te zijn overgenomen van de definitie van 
"audiovisuele mediadienst". Het verdient de voorkeur om audiovisuele commerciële 
communicatie te omschrijven als "beelden en/of geluiden ter ondersteuning van audiovisuele 
mediadiensten die er direct of indirect op gericht zijn om goederen, diensten of het imago van 
een natuurlijke of rechtspersoon die een economische activiteit bedrijft, te promoten". 
 
Het Comité is van mening dat de Commissie expliciet nader moet ingaan op het begrip 
"subliminale technieken in audiovisuele commerciële communicatie", waarbij verwezen moet 
worden naar het gebruik van visuele of geluidsprikkels die worden uitgezonden op niveaus die 
op de grens van de zintuiglijke waarneming liggen en die door het onderbewuste worden 
opgevangen. 
 
Aangezien het voornamelijk gaat om het beschermen van kinderen, betreurt het Comité dat de 
Commissie geen rekening heeft gehouden met bestaande beschermingstechnieken die in 
sommige lidstaten hun waarde hebben bewezen. Een voorbeeld hiervan is de 
"vijf-minutenregel", op grond waarvan geen reclame vóór of na een kinderprogramma mag 
worden uitgezonden. 
 
Het Comité wijst nadrukkelijk op de rol die consumenten- en gebruikersorganisaties spelen op 
het gebied van co-regulering en zelfregulering. Tot slot streeft het Comité naar een 
verantwoord bestuur waarbij de kwaliteit van zowel de wetgeving als de dienstverlening wordt 
gewaarborgd door de ethiek en de betrokkenheid van de partijen voor wie de wetgeving is 
bestemd. 

  
– Contactpersoon: mevrouw Maria José Lopez Grancha  

  (tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 
 

• Overbrugging van de breedbandkloof 
 – Rapporteur: de heer McDONOGH (Werkgevers – IE) 
  

 – Referenties: COM(2006) 129 final – CESE 1181/2006 
 
 – Kernpunten: 

De Commissiemededeling COM(2006) 129 final getiteld "Overbrugging van de 
breedbandkloof" is volgens het Comité niet ambitieus genoeg en bevat te weinig concrete 
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aanbevelingen waarmee blijk wordt gegeven van een serieus voornemen om de 
breedbandkloof te dichten. 
 
Breedbandconnectiviteit zou als dienst van substantieel algemeen belang onder de definitie 
van de universele dienst moeten vallen aangezien breedbanddiensten van steeds groter belang 
zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling. De Commissie zou alle noodzakelijke 
maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat de lidstaten het regelgevingskader voor 
elektronische communicatie streng handhaven, en zou speciale sancties moeten overwegen om 
de effectieve ontbundeling van het aansluitnet in de lidstaten te versnellen. 
 
Teneinde duidelijkheid te krijgen over de reële beschikbaarheid van breedband in Europa, zou 
de Commissie moeten vastleggen wat de minimale effectieve downloadsnelheid moet zijn 
voordat mag worden gesproken van "breedband". Ook zou de Commissie moeten aandringen 
op steun voor O&O waarvan het doel is te zoeken naar breedbandtechnologieën die effectieve 
oplossingen bieden voor het probleem van de realisering van snelle breedbandverbindingen in 
gebieden zonder adequate telecommunicatie-infrastructuur. 
 
Tot slot zouden beleidsmakers richtsnoeren moeten opstellen ter bescherming van de 
consument die gebruik maakt van breedbanddiensten. Dat zou ertoe moeten leiden dat de 
gebruikte terminologie eenvoudiger wordt en de aangeboden diensten en voordelen in 
duidelijkere taal worden toegelicht. Zo zal de consument met meer kennis van zaken kunnen 
besluiten over aankopen. 
 

– Contactpersoon: mevrouw Maria José Lopez Grancha  
  (tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 
 

12. ONTWIKKELINGSHULP 
 

• Nieuwe internationale middelen voor ontwikkeling en 
armoedebestrijding 

– Rapporteur: de heer ZUFIAUR (Werknemers – ES) 
 

– Referentie: Informatief rapport – CESE 1166/2006 
 

–  Kernpunten:  
− Het huidige niveau van de officiële ontwikkelingshulp is ontoereikend, en er moeten 

nieuwe middelen worden aangeboord om de stabiliteit en de voorzienbaarheid van de 
officiële ontwikkelingshulp te vergroten en de millenniumdoelstellingen te verwezenlijken; 

− Bij het in kaart brengen van de nieuwe financieringsmogelijkheden moet worden uitgegaan 
van een aantal beginselen en criteria inzake internationale financiering. Voorbeelden van 
deze beginselen zijn additionaliteit (de nieuwe middelen moeten een aanvulling op de 

Greffe CESE 135/2006 fr/de/en/es/it/HT/BW/EVD/EL/ib/ls .../... 



- 32 - 

officiële ontwikkelingshulp vormen), progressiviteit (wie het meest heeft, moet ook het 
meest betalen), transparantie, verantwoording en publieke controle, economische 
haalbaarheid etc.; 

− De meeste voorstellen voor nieuwe internationale middelen zijn technisch haalbaar. De 
voorstellen hebben onder meer betrekking op belasting op valutatransacties, belasting op 
vliegtickets, invoering van een Europese loterij etc.; 

− De Europese Unie moet een resoluter standpunt innemen en politiek leiderschap tonen ten 
aanzien van de diverse voorstellen; 

− De bijdrage van het maatschappelijk middenveld aan de discussie is van wezenlijk belang. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor zijn rol bij de communicatie over de noodzaak om nieuwe 
middelen aan te boren, bij de bewustmaking ten aanzien van ontwikkelingsvraagstukken en 
bij het oproepen van regeringen van EU-lidstaten om nieuwe financieringsbronnen in te 
stellen. 

 
– Contactpersoon: mevrouw Susanna Baizou 

 (tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@eesc.europa.int) 
 
 

13. TOERISME 
 

• Sociaal toerisme in Europa 
– Rapporteur: de heer MENDOZA CASTRO (Werknemers – ES) 
– Referentie: Initiatiefadvies – CESE 1155/2006 

 
–  Kernpunten: 

Het sociaal toerisme in het Europa van vandaag beantwoordt aan de beginselen van sociale, 
economische en milieuduurzaamheid. Ook kan het een belangrijke rol spelen bij de 
totstandbrenging van het Europa van de burgers en staat het voor bepaalde waarden die ook 
ten grondslag dienen te liggen aan het Europees toerismemodel. 
 
Het EESC doet dan ook de aanbeveling: 
 
− aan potentiële deelnemers aan programma’s voor sociaal toerisme om aan  
  toerisme te doen. Hoewel zij daartoe in het verleden mogelijk niet de kans hebben 
  gekregen moeten zij ervan worden doordrongen dat eenieder recht heeft op vakantie; 
− aan actoren die betrokken zijn bij het beheer van de diverse programma’s voor 
  sociaal toerisme om voortdurend te werken aan de verbetering van hun producten en 
  diensten, te investeren in infrastructuur en in innovatieve, liefst grensoverschrijdende 
  producten;  
− aan de toeristische sector om te kiezen voor deelname aan activiteiten op het gebied 
  van sociaal toerisme, aangezien deze geenszins in strijd zijn met een correct  
  bedrijfsbeheer en een groot gedeelte van de werknemers werk kunnen verschaffen;  
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− aan nationale, regionale en plaatselijke instellingen en overheden om zich niet 
  blind te staren op de maatschappelijke kant van het sociaal toerisme, maar ook te  
  kijken naar de economische voordelen; 
− aan de Europese instellingen om voldoende aandacht te besteden aan sociaal  
  toerisme, dat een aantal doelstellingen deelt met het toeristisch én het sociaal beleid. 
  De Commissie zou middelen moeten vrijmaken voor stimulansen, technische  
  coördinatie, de uitwisseling van ervaringen en de organisatie van ontmoetingen, zodat 
  transnationale overeenkomsten kunnen worden gesloten en een sterk Europees  
  platform voor sociaal toerisme kan worden opgericht. 
 
Gezien de politieke, sociale en economische draagwijdte van het sociaal toerisme zou het 
Europees Parlement ten slotte een debat op gang moeten brengen en een reeks resoluties ten 
gunste van het sociaal toerisme in Europa moeten opstellen. 
 

– Contactpersoon: de heer Luís Lobo  
  (tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 

____________ 
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