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De zitting werd bijgewoond door de heer MICHEL, lid van de Europese Commissie. In het kader van 
de goedkeuring van het advies over de Europese consensus heeft hij gesproken over de toekomst van 
het ontwikkelingsbeleid van de EU.  
 
 

1. EUROPEES RECHT 
 

• Betere toepassing van de Europese wetgeving 
– Rapporteur: VAN IERSEL (Werkgevers – NL) 
 
– Referenties: initiatiefadvies – EESC 1069/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 

In dit advies beklemtoont het Europees Economisch en Sociaal Comité dat betere wetgeving en 
toepassing en handhaving nauw met elkaar verbonden zijn: een goede wet is een wet die 
uitvoerbaar is en gehandhaafd wordt. Er bestaan in Europa verschillen in cultuur en bekwaamheid 
en ook wordt er niet overal evenveel moeite gedaan om wetgeving doeltreffend ten uitvoer te 
leggen.  
 
Het Comité onderscheidt verschillende soorten maatregelen die door de lidstaten en de Commissie 
moeten worden genomen. Voor de lidstaten is het voornamelijk een kwestie van politieke wil. Uit 
de houding van de nationale overheden moet blijken dat zij zèlf de EU zijn en dat zij zich 
dienovereenkomstig inzetten voor de besluiten van de Unie. Deze overheden dienen af te zien van 
het toevoegen van niet-bedoelde toevoegingen en van het zogeheten cherry-picking, dat wil 
zeggen het maken van arbitraire keuzes uit het geheel van in richtlijnen opgenomen vereisten. Ook 
dient de voorlichting verbeterd te worden. Het Comité pleit voor een actieve rol van de 
Commissie bij de bevordering van het vertrouwen tussen de toezichthoudende instanties door zich 
in te zetten voor netwerken van nationale overheden, voor de systematische evaluatie van hun 
prestaties en voor het opsporen en verspreiden van goede praktijken.  
 
Volgens het EESC is er een cultuuromslag nodig, waarbij het accent minder komt te liggen op de 
invoering van nieuwe EU-regelgeving en meer op de effectieve uitvoering van bestaande 
regelgeving, zodat de geldende EU-wetgeving en het gevoerde Europese beleid hun doel volledig 
bereiken.  
 

-    Contactpersoon: de heer Jean-Pierre Faure  
(Tel. : 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 

 

• "Beter wetgeven"(WIM) 
– Rapporteur: de heer RETUREAU (Werknemers – FR) 
 
– Referenties: Verkennend advies – EESC 1068/2005 
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– Hoofdpunten: 
 

"Beter wetgeven" betekent vooral dat de wetgever zich moet verplaatsen in de adressaat van de 
rechtsregel, wat inspraak impliceert. "Beter wetgeven" betekent ook minder wetgeven, want teveel 
wetgeving leidt tot een ondoordringbaar juridisch oerwoud, hetgeen weer leidt tot een 
belemmering van de handel. Het betekent ook dat ervoor gezorgd wordt dat regels effectief en 
eenvoudig kunnen worden toegepast (zie ook advies CESE 606/2005 final, rapporteur M. van 
Iersel). Maar daarbij dient wel naar behoren rekening te worden gehouden met de door het 
maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven verwachte en benodigde rechtszekerheid en 
stabiliteit.  
 
Elk directoraat-generaal (DG) van de Europese Commissie moet een passend 
vereenvoudigingsprogramma opstellen, waarin ingegaan moet worden op de noodzaak en de 
verwachte impact van de voorgestelde vereenvoudiging voor de gebruikers van de desbetreffende 
wetgeving. Ook moet steeds worden aangegeven hoe de desbetreffende wetsteksten zullen worden 
vereenvoudigd, alsook hoeveel middelen het nodig denkt te hebben voor de realisering van zijn 
vereenvoudigingsprogramma. 
 
Een vergaande wijziging of versoepeling van wetgeving die in de praktijk een andere uitwerking 
heeft dan oorspronkelijk beoogd werd, is niet iets dat de autoriteit van de wetgever aantast, maar 
is juist een teken van politieke intelligentie die zorgt voor een versterking van zowel het 
vertrouwen van de adressaat als de wetsnaleving. De beoordeling van wetgeving dient te worden 
beschouwd als een pluriforme activiteit waaraan alle betrokkenen moeten kunnen deelnemen. 
Alleen zo kan die beoordeling een onbetwist politiek en maatschappelijk draagvlak verkrijgen.  
 
Het EESC beschouwt de opdracht om het communautair corpus juris eenvoudiger, 
samenhangender en relevant te maken als een uiterst politieke aangelegenheid die vraagt om 
grootschalige interinstitutionele actie en een even zo grote ondersteuning vanuit het 
maatschappelijk middenveld.  

 
– Contactpersoon: de heer Jean-Pierre Faure  
 (Tel. : 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@esc.eu.int) 

 
 

• Groenboek – toepasselijke recht in echtscheidingszaken 
  

− Rapporteur: de heer RETUREAU (Werknemers – FR) 
 
− Referenties: COM(2005) 82 final – EESC 1064/2005 
 
− Hoofdpunten: 
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Op grond van het feit dat het recht van de lidstaten op het gebied van echtscheidingen en 
scheidingen van tafel en bed of de voorwaarden voor en de gevolgen van de nietigverklaring van 
een huwelijk vergaand uiteenloopt, wordt in het Groenboek, op goede gronden, niet voorgesteld 
om voor harmonisatie van het materiële recht te kiezen. 

 
Het Comité blijft openstaan voor deze belangrijke kwestie voor de burgers en hun mobiliteit. Het 
zal goed letten op de resultaten van de door de Commissie opgestarte raadpleging en de meer 
gedetailleerde regelgevingsvoorstellen die daaruit kunnen voortvloeien. Ook kan worden gedacht 
aan bijstelling van de nieuwe verordening “Brussel II” of een specifiek op echtscheiding 
toegesneden verordening. 
 
− Contactpersoon: de heer Pierluigi Brombo 

(Tel. : 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

2. SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN 
 

• De sociale dialoog bij veranderingen in het bedrijfsleven 
– Rapporteur: de heer ZÖHRER (Werknemers – AT) 
 
–   Referenties: initiatiefadvies – EESC 1073/2005 

 
– Hoofdpunten: 

 
Het Comité is verheugd over de inspanningen die geleverd worden ter versterking van de sociale 
dialoog, vooral in de nieuwe lidstaten. Want dit is dé manier om de industriële 
reconversieprocessen in goede banen te leiden, aangezien de dialoog zorgt voor de stimulering van 
innovatie en concurrentiekracht, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de Lissabon-
doelstellingen. Want het welslagen van een veranderingsproces kan niet alleen worden afgemeten 
aan het concurrentievermogen van een bedrijf of bedrijfstak; het gaat er ook om of het lukt om de 
werkgelegenheid te behouden en om de negatieve gevolgen van het proces op sociaal aanvaardbare 
wijze te ondervangen. 
 
Het Comité hecht een groot belang aan sectorspecifieke initiatieven en steunt het voornemen van 
de Commissie om nieuwe sectoren ertoe aan te moedigen een sociale dialoog op te zetten. Daarbij 
moet niet alleen gekeken worden naar sectoren die zich in een crisis bevinden, want het is 
belangrijk om in een vroeg stadium op veranderingen te kunnen reageren en die veranderingen op 
een slagvaardig manier in goede banen te leiden. Daartoe dienen de sociale partners betere 
analyse-instrumenten tot hun beschikking te krijgen. 
 
Het Comité benadrukt de rol die de Europese ondernemingsraden toekomt, kijkt uit naar de 
aangekondigde Mededeling over de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen en is 
verheugd over de alomvattende, horizontale aanpak waarvoor de Commissie in haar recente 
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Mededeling "Herstructurering en werkgelegenheid" heeft gekozen, en waarover het Comité een 
advies in voorbereiding heeft. 
 

–   Contactpersoon: de heer  José Miguel Cólera 
(Tel. : 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 

• Sociaal beleid/Binnenvaart 
– Rapporteur: de heer ETTY (Werknemers – NL) 
 
–   Co-rapporteur : de heer SIMONS (Werkgevers – NL) 

 
 –   Referenties: initiatiefadvies – EESC 1071/2005 

 
–  Hoofdpunten: 

 
Het EESC is van mening dat de tijd nu rijp is voor het opbouwen van een communautair sociaal 
beleid voor de binnenvaart, bij voorkeur in een pan-Europese context. Zo'n beleid zou op alle 
Europese waterwegen van kracht moeten zijn. De huidige wet- en regelgeving in de sector is sterk 
versnipperd en zou in genoemde zin geharmoniseerd en geüniformeerd moeten worden, vooral nu 
de uitbreiding van de EU alleen maar tot nog meer complicaties leidt. De prioriteit dient thans te 
liggen bij de bemanningsvoorschriften en de werk- en rusttijden, evenals bij het totstandbrengen 
van een echte en actieve sociale dialoog. En dat met name gezien de verwachte verscherping van 
de concurrentie - zowel in de binnenvaartsector zelf als tussen de binnenvaart en andere 
vervoerswijzen. Bij het uitwerken van een nieuw ontwerp voor het sociaal beleid in de EU-
binnenvaart zou de Europese Commissie nauw moeten samenwerken met de sociale partners, de 
CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart), de Donaucommissie en de Internationale 
Arbeidsorganisatie. Deze benadering vereist echter dat de leden van de CCR en de 
Donaucommissie hun instanties de nodige bevoegdheden op het gebied van het sociaal beleid 
geven en hun capaciteit dienovereenkomstig uitbreiden. De sociale dialoog op sectorniveau (in 
nationaal én Europees verband) is het belangrijkste instrument om een brug te slaan tussen de 
standpunten van werkgevers, zelfstandigen en werknemers en de doelstellingen van het EU-
beleid. Het Comité is verder van mening dat extra aandacht voor onderwijs en opleiding dringend 
gewenst is. Ten slotte wijst het erop dat gezien het eigen karakter van de sector de tussen de 
sociale partners gemaakte aanvullende afspraken op de minimumvoorschriften van de Raad, in 
aanmerking genomen dienen te worden. 
 

–   Contactpersoon: de heer Siegfried Jantscher 
  (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

• Socialezekerheidsregelingen werknemers en zelfstandigen 
 
− Rapporteur: de heer RODRIGUEZ GARCIA CARO (Werkgevers – ES) 
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− Referenties: COM(2004) 830 final – 2004/0284 COD – CESE 1065/2005 
 
− Hoofdpunten: 
 

Het Comité staat achter het voorstel, onder voorbehoud van de hierboven geformuleerde 
opmerkingen. Het is zich bewust van de noodzaak tot verbetering en vereenvoudiging van de 
verordeningen 1408/71 en 574/72, om zo het vrije verkeer van de EU-burgers weer een stap 
dichterbij te brengen. Toch is het van mening dat nog grotere vooruitgang geboekt zou kunnen 
worden met de inwerkingtreding van Verordening 883/2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, die op zichzelf al een algemene en verreikende vereenvoudiging 
betekent. 
 
Aangezien het Comité zich niet meer heeft kunnen uitspreken over de definitieve tekst van deze 
verordening, die na langdurig onderhandelen uiteindelijk uit de bus is gekomen, zou het hierover 
zo snel mogelijk een initiatiefadvies moeten opstellen, liefst nog vóór het begin van de 
wetgevingsprocedure m.b.t. de nieuwe toepassingsverordening waaraan de Commissie momenteel 
de laatste hand legt. 
 
Het Comité verzoekt de Commissie het voorstel voor de toepassingsverordening zo snel mogelijk 
af te werken, en dringt er bij de Raad en het Europees Parlement op aan dat zij de 
wetgevingsprocedure die moet leiden tot de goedkeuring van dit voorstel, zo veel mogelijk 
bespoedigen. Het mag namelijk niet weer gebeuren, zoals bij de behandeling van Verordening nr. 
883/2004, dat er enorme vertragingen worden opgelopen, zeker niet nu 2006 is uitgeroepen tot het 
Europees Jaar van de mobiliteit van werknemers. 
 
Wat de hervormingen die in de diverse bijlagen bij Verordening 1408/71 weergegeven worden 
betreft, dringt het Comité er nogmaals op aan dat bijlage II, deel II, inzake de bijzondere 
uitkeringen bij geboorte of adoptie, zo snel mogelijk wordt geschrapt, met goedvinden van de 
lidstaten die nog steeds vasthouden aan de uitzonderingsregeling. 

 
− Contactpersoon: de heer Alan Hick 

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

3. GELIJKE BEHANDELING EN GELIJKE KANSEN 
• Armoede onder vrouwen in Europa 
 
− Rapporteur: mevrouw KING (Werkgevers – UK) 
 
− Referenties: Raadpleging door het Europees Parlement– CESE 1074/2005 
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 In april 2005 heeft het Europees Parlement besloten het EESC te verzoeken een advies op te 
stellen over “Armoede onder vrouwen in Europa”; het Parlement had hier zelf al een verslag over 
opgesteld en ook het Comité van de Regio's had al advies uitgebracht. 

 
− Hoofdpunten: 
 
Het EESC juicht het op 5 maart 2004 gezamenlijk door de Commissie en de Raad uitgebrachte 
verslag over sociale integratie toe. Een ernstig verzuim daarin is echter dat geen gewag wordt 
gemaakt van de vaststelling van en het toezicht op gender-specifieke indicatoren. 

 
Het aanpakken van gender-gerelateerde aspecten van armoede betekent ook dat de verbintenis inzake 
armoedebestrijding wordt nagekomen die op de in 1995 in Kopenhagen gehouden Wereldtop voor 
sociale ontwikkeling is aangegaan. 
 
Alhoewel tal van lidstaten de nodige voorzieningen hebben getroffen om armoede en 
maatschappelijke integratie onderdeel van hun nationale beleidsvorming te maken, zou er toch nog 
meer moeten worden gedaan: zo zouden de sociale partners en NGO's bij de besluitvorming over en 
de uitvoering van beleid moeten worden betrokken. 
 
De Lissabon-doelstellingen die zijn gericht op meer werkgelegenheid voor vrouwen, dienen 
aangevuld te worden met strategieën om vrouwen die een armoederisico lopen, voor de arbeidsmarkt 
interessante vaardigheden aan te leren. Bovendien zijn vérstrekkendere initiatieven en maatregelen 
nodig om vrouwen in alle fasen van hun leven bestaanszekerheid te bieden.  
 
De lidstaten zullen veel baat hebben bij de uitwisseling van hun ervaringen op gebieden die voor het 
vraagstuk van armoede onder vrouwen van belang zijn (pensioenregelingen, socialezekerheidsstelsels, 
tienerzwangerschappen, vrouwenhandel, enz.). 
 
Het Europees Instituut voor Gendergelijkheid dat in 2007 zijn deuren zal openen, zal alleen de nodige 
verandering kunnen brengen als het de daarvoor benodigde financiële middelen krijgt. 
 
− Contactpersoon: de heer Torben Bach Nielsen 
           (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

• Oprichting van een Europees Genderinstituut 
− Rapporteur: Ms Štechová (Werknemers – CZ) 

 
− Referenties: COM(2005) 81 final – 2005/0017 COD – CESE 1066/2005 
 
− Hoofdpunten:  
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Het EESC steunt het voorstel tot oprichting van een Europees Genderinstituut, want het veronderstelt 
dat dit instituut voor zowel de EU als de lidstaten een effectief hulpmiddel zal zijn – met een groot 
potentieel – bij hun inspanningen ter bevordering van gendergelijkheid, zowel op juridisch vlak als in de 
dagelijkse praktijk. 
 
De oprichting van het Instituut niet mag leiden tot vervanging of verzwakking van de huidige ervaren 
gespecialiseerde agentschappen of van de agentschappen die op communautair niveau in oprichting zijn. 
De oprichting van het Instituut mag ook niet leiden tot een verminderde toepassing van het 
mainstreamingbeginsel in de instellingen van de Gemeenschap of in welk beleid of welk programma 
ervan dan ook. 
 
Het EESC dringt erop aan dat de vertegenwoordigers van de Europese sociale partners en de 
desbetreffende representatieve NGO’s in de raad van bestuur dezelfde positie krijgen als de overige 
leden. Met andere woorden, dat zij hetzelfde stemrecht krijgen. 
 
Het EESC is van mening dat de voor het Instituut bestemde financiële middelen van zodanige omvang 
moeten zijn dat het Instituut zijn taak terdege kan vervullen, in samenwerking met andere 
communautaire agentschappen of programma’s die ook op het gendervraagstuk ingaan, overigens 
zonder dat het ten koste van deze organisaties en programma’s gaat. 
 

− Contactpersoon: mevrouw Ewa Kaniewska 
            (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

4.  TERRITORIALE SAMENHANG 
 

• De bijdrage van toerisme aan het sociaal-economisch herstel van 
achteropgeraakte gebieden 

 
– Rapporteur: de heer MENDOZA CASTRO (Werknemers – ES) 
 
– Referenties: initiatiefadvies – EESC 1057/2005 
 
– Hoofdpunten: 

 
Het EESC beveelt in zijn advies aan dat: 
 
• er aan de hand van geslaagde praktijkvoorbeelden een proefproject wordt gelanceerd om na te 

gaan hoe de structuurfondsen het beste kunnen worden ingezet ter bevordering van het 
toerisme in gebieden met een sociaal-economische achterstand; 
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• het optreden van de verschillende bestuursniveaus (nationaal, regionaal, lokaal) wordt 
gecoördineerd;  

 
• er Waarnemingsposten voor toerisme worden opgezet om de mogelijkheden van de sector te 

onderzoeken en de verschillende strategieën en beleidsmaatregelen ter ontwikkeling van het 
toerisme uit te werken; 

 
• er een Europees toerismebeleid wordt uitgewerkt rond een Europees toerismemodel, dat niet 

per se gebaseerd is op regelgeving, maar vooral op waarden en beginselen (zoals 
duurzaamheid, kwaliteit van de dienstverlening, de producten en de arbeidsplaatsen, 
veiligheid voor de consument, publiekprivate samenwerking, toegankelijkheid voor iedereen, 
promotie van het lokale erfgoed en de lokale cultuur) die moeten garanderen dat het toerisme 
in Europa en in alle landen op korte, middellange en lange termijn een solide grondslag heeft. 

 
 Volgens het EESC kan toerisme voor veel achterstandsgebieden een goede alternatieve bron 

van inkomsten vormen die kansen biedt voor sociale en economische ontwikkeling en nieuwe 
banen oplevert. Het is belangrijk producten en diensten aan te bieden die de toeristische vraag 
in deze gebieden kunnen stimuleren. 

 
 Het EESC wijst op een aantal obstakels die de ontwikkeling van toerisme in 

achterstandsgebieden bemoeilijken, en op een aantal voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan om toerisme tot een haalbaar alternatief voor achterstandsgebieden te doen 
uitgroeien, hetgeen afhangt van vele factoren die per gebied uiteenlopen. 

 
 Om de overlevingskansen van toeristische ondernemingen in achterstandsgebieden te 

vergroten is het van vitaal belang dat er in de omgeving diverse aanvullende activiteiten 
worden ontwikkeld die hetzelfde doel nastreven, waardoor een echt “toeristisch verbond” 
ontstaat waarbij elk bedrijf fungeert als schakel in de keten van één groot toeristisch aanbod. 
De “toeristische route”, waarbij een heleboel bedrijven zijn betrokken, is bijvoorbeeld een 
concrete uitingsvorm van zo'n verbond. 

 
– Contactpersoon: mevrouw Nemesio Martinez  
     (Tel. : 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 
 

5. EXTERNE BETREKKINGEN 
 

• Het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie - "De Europese 
consensus" 

 
− Rapporteur : de heer ZUFIAUR (Werknemers – ES) 

 
−  Referenties: COM(2005) 311 final – CESE 1072/2005 
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− Hoofdpunten:  
 
Het EESC stelt voor om het Europese ontwikkelingsbeleid dezelfde prioriteit te geven als het 
veiligheidsbeleid. 
 
In deze tijden van economische globalisering dient het uitdragen van het Europees sociaal model een 
van de centrale doelstellingen van het Europese ontwikkelingsbeleid te zijn. 
 
Het EESC stelt voor om exportsubsidies (inclusief die voor landbouwproducten) te koppelen aan 
exportprijzen, aangezien mede hierdoor de armoede substantieel zal kunnen worden teruggedrongen. 
 
De Unie dient in haar associatieovereenkomsten met andere regio's of landen een sociale paragraaf op 
te nemen. Het Comité stelt dan ook voor om aan de lijst van millenniumdoelen een negende doel toe 
te voegen: zorgen voor fatsoenlijk werk. 
 
Bovendien wordt aanbevolen om  in het kader van het ontwikkelingsbeleid maatregelen te treffen die 
in regio’s waarmee samengewerkt wordt, zorg dragen voor de bescherming van 
mensenrechtenactivisten, waaronder personen die opkomen voor de bescherming van de rechten van 
werknemers. 
 
Ook moet bij het beoordelen van de efficiëntie van ontwikkelingsstrategieën rekening worden 
gehouden met milieuaspecten; 
 
Het Europese ontwikkelingsbeleid moet de migratiebewegingen in goede banen helpen leiden en 
bijdragen tot een betere bescherming van de rechten van migranten. 
 
Het Comité dringt erop aan dat de Unie haar beleid waar nodig meer in overeenstemming brengt met 
haar ontwikkelingsstrategie en dat zij haar ontwikkelingsbeleid gescheiden houdt van het beleid op 
andere terreinen. 
 
Het Comité vraagt de Commissie, de Raad en het Europees Parlement ook om steun bij het uitbouwen 
van zijn contacten met de sociaal-economische kringen in de ACS-landen naar andere delen van de 
wereld, zoals Latijns-Amerika en het Middellandse-Zeegebied. 
 
De bevordering van de totstandkoming van een stabiel en democratisch stelsel van 
arbeidsverhoudingen, de verdere uitbouw van de sociale dialoog en de aansporing van het 
bedrijfsleven tot maatschappelijk verantwoord ondernemen worden beschouwd als essentiële 
doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid van de Unie. 
 
De Unie zou meer aandacht moeten schenken aan middeninkomenlanden die veel armoede en sociale 
ongelijkheid kennen. 
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Het EESC stelt voor om de schuldenkwijtschelding waar de G8 toe besloten heeft, uit te breiden tot  
álle armere landen en om daarvoor echte extra middelen uit te trekken. 
 
Het Comité pleit ervoor extra financieringsbronnen aan te boren om de ontwikkelingsdoelstellingen te 
kunnen realiseren en de internationale publieke goederen te kunnen beschermen. 
 
Het EESC is van oordeel dat ontkoppeling van hulp een van de centrale doelstellingen van het 
Europese ontwikkelingsbeleid dient te zijn. 
 
− Contactpersoon: mevrouw Susanna Baizou 
            (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

• Rol van de raadgevende organen en de maatschappelijke en 
beroepsorganisaties bij de tenuitvoerlegging van de associatie-
overeenkomsten en in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid 

− Rapporteur: mevrouw CASSINA (Werknemers – IT) 
 
− Referenties: informatief rapport – CESE 520/2005 final  
 
− Hoofdpunten: 
 

In het informatief rapport van de afdeling "Externe betrekkingen" wordt een toelichting gegeven 
op het toepassingsgebied, de voorwaarden en de procedures voor de tenuitvoerlegging van het 
nieuwe "Europees nabuurschapbeleid" (ENB) dat op alle buurlanden is gericht, met inbegrip van 
de mediterrane landen die door de Middellandse Zee van de EU zijn gescheiden. Voorgesteld 
wordt om de adviesorganen hierin een specifieke rol te geven; ook wordt op een rij gezet wat hun 
adviestaak inhoudt. In het rapport wordt gewezen op de verantwoordelijkheden van de derde 
landen in kwestie en die van de Europese instellingen. Tot slot wordt een aantal suggesties gedaan 
voor de EU-instellingen en de regeringen van de mediterrane partnerlanden om de adviesorganen 
en maatschappelijke organisaties meer bij de tenuitvoerlegging van het partnerschapsbeleid en bij 
het ENB te betrekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de volgende aanbevelingen: 
 
- de sociale partners in de mediterrane partnerlanden moeten geholpen worden om 

representatiever te worden; 
- in samenwerking met de adviesorganen moet worden bekeken welke onderdelen van de 

nationale actieplannen met steun van maatschappelijke organisaties kunnen/moeten worden 
verwezenlijkt. Aangemoedigd moet worden dat deze organisaties waar nodig in actie komen; 

- het werk van adviesorganen moet als hoeksteen van de participatiedemocratie beschouwd 
worden; 

- er moet voor geijverd worden om de sociale partners, andere sociaal-economische actoren en 
maatschappelijke organisaties te informeren en te raadplegen over de uitwerking van de 
diverse benodigde maatregelen en hen hieraan te laten deelnemen. 
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− Contactpersoon: de heer Jacques Kemp 
            (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

 

•  Actieplan voor de Noordelijke dimensie 
− Rapporteur : de heer HAMRO-DROTZ (Werkgevers– FI) 

 
− Referenties: initiatiefadvies – EESC 1067/2005 
 
− Hoofdpunten:  

 
De Europese Unie verwacht van het EESC dat het  bijdraagt aan de tenuitvoerlegging van het 
Actieplan voor de Noordelijke dimensie. Het EESC worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
vierde ministerconferentie die het Britse voorzitterschap in november 2005 op touw zet. 
 
Het beleid voor de noordelijke dimensie en het tweede actieplan (NDAP II) genieten nog maar 
weinig bekendheid. Bovendien hebben regeringen en andere organisaties slechts weinig 
ondernomen om maatschappelijke organisaties te informeren over en te betrekken bij het 
NDAP II. 
 
Het EESC onderschrijft het voornemen om het beleid voor de noordelijke dimensie te koppelen 
aan de samenwerking tussen de EU en Rusland en de vier gemeenschappelijke ruimten. Gedacht 
zou kunnen worden aan samenwerkingsmechanismen, bijv. een gezamenlijk stuurcomité. 
 
Zaken die van belang zijn voor het maatschappelijk middenveld dienen opgenomen te worden in 
de routekaarten voor de samenwerking tussen de EU en Rusland, zoals onder meer gestructureerd 
overleg met het maatschappelijk middenveld in het kader van de toekomstige mechanismen voor 
het beleid voor de noordelijke dimensie. 
 
De huidige regionale instanties in de Oostzeeregio, met name de Raad van Oostzeestaten (CBSS), 
dienen een centrale rol te krijgen in het komende actieplan voor de noordelijke dimensie. 
 
Er moet meer openbare informatie worden verspreid over het beleid voor de noordelijke dimensie. 
Een eerste vereiste is in dit opzicht dat het informatiesysteem voor de Noordelijke dimensie 
(NDIS) verbeterd wordt. 
 
De financiering van partnerschappen dient per geval te worden bekeken, waarbij voor regeringen 
en internationale financiële instellingen een centrale rol weggelegd dient te zijn. 
 

− Contactpersoon: de heer Gatis Eglitis 
      (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail : gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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6. VOLKSGEZONDHEID 
 

• Obesitas in Europa - rol en verantwoordelijkheid van de partners uit het 
maatschappelijk middenveld 

 
− Rapporteur: mevrouw SHARMA (Werkgevers – UK) 

 
− Referenties: initiatiefadvies – CESE 1070/2005 
 
− Hoofdpunten:  

 
De afgelopen 30 jaar is het aantal mensen met ernstig overgewicht drastisch toegenomen. In 2000 
stelde de WHO dat obesitas "de grootste bedreiging voor de gezondheid in het Westen" vormt. 
 
Het EESC stelt de Obesitascheck voor, een campagne om obesitas geen kans meer te geven. Hiermee 
kunnen mensen in heel Europa bewuster worden gemaakt van de positieve effecten van een gezonde 
leefstijl en worden alle betrokken partijen gewezen op hun verantwoordelijkheid om obesitas te 
voorkomen. 
 
Het EESC is ervan overtuigd dat een aanpak gekozen moet worden waarbij allen de handen 
ineenslaan om obesitas te bestrijden en iedereen een toezegging doet in geld, tijd of natura. 
 
Iedere betrokkene, van Europese Commissie tot gezinslid, kan worden verzocht aan de campagne deel 
te nemen door naar zijn eigen activiteiten te kijken en na te gaan welke veranderingen aangebracht 
kunnen worden om obesitas te voorkomen. 
 
Doel is in heel Europa een omgeving te scheppen waarin gezonde eetgewoonten, een evenwichtig 
voedingspatroon en lichaamsbeweging worden bevorderd, zonder met de beschuldigende vinger te 
wijzen. 
 
− Contactpersoon: mevrouw Ewa Kaniewska 
       (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

 

• Aviaire influenza 
–  Rapporteur: de heer DONNELLY (diverse werkzaamheden – IE) 

 
− Referenties: COM(2005) 171 final – 2005/0062-63 CNS – CESE 1061/2005 
 
− Hoofdpunten: 
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Het EESC is ingenomen met de Commissievoorstellen voor maatregelen op gemeenschappelijk 
niveau ter beheersing van aviaire influenza (AI), waarmee goed wordt gereageerd op het 
toenemende aantal uitbraken ervan. De nieuwe definitie van AI en de verplichte bewakings- en 
bestrijdingsmaatregelen voor LPAI vormen voor het EESC belangrijke stappen in de strijd tegen 
het virus en de potentiële negatieve gevolgen ervan. Het EESC erkent dat veel kennis is opgedaan 
over vaccinatie en het is ingenomen met de voorgestelde beschermende en noodvaccinaties als 
extra beleidsinstrument bij de bestrijding van AI. Ook is het EESC ingenomen met het voorstel 
om een uitbraak van AI verplicht te melden aan de voor volksgezondheid bevoegde autoriteiten. 
Het EESC erkent dat er mogelijk nieuwe risico's op het vlak van diergezondheid zijn ontstaan 
door het feit dat de EU na de uitbreiding andere buitengrenzen heeft gekregen. Het zou dan ook 
graag zien dat de Commissie voldoende middelen ter beschikking stelt voor controle en toezicht 
op de uitvoering en omzetting van de in dit verband relevante richtlijnen. Het EESC ziet in dat de 
bestrijding van AI een internationale aangelegenheid is en verzoekt de Commissie derhalve om 
ernaar te streven dat AI overal ter wereld op gelijke wijze wordt bestreden 
 

–  Contactpersoon: mevrouw Yvette Azzopardi   
(Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
 

7. VERVOER EN PASSAGIERSRECHTEN 
 

• Voorlichting van passagiers m.b.t. de identiteit van de luchtvervoerder 
– Rapporteur: de heer MCDONOGH (Werkgevers – IE) 

 
 –   Referenties: COM(2005) 48 final – 2005/008 COD – CESE 1060/2005 

 
– Contactpersoon: de heer Luis Lobo  

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

 

• Rechten van personen met een mobiliteitshandicap bij vliegtuigreizen 
– Rapporteur: de heer CABRA DE LUNA (diverse werkzaamheden – ES) 

1059/2005 
 –   Referenties: COM(2005) 47 final – 2005/07 COD – CESE 1059/2005 

  
– Contactpersoon: de heer Luis Lobo  

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

8. LANDBOUW EN VISSERIJ 
 

• GMO/ruwe tabak 
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–   Rapporteur: de heer FAKAS (diverse werkzaamheden – EL) 
 

–   Referenties: COM(2005) 235 final – 2005/0105 CNS – CESE 1062/2005 
 
– Contactpersoon: mevrouw Eleonora Di Nicolantonio  

      (Tel. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 

• Visvergunning aan derde landen 
–   Rapporteur: de heer SARRÓ IPARRAGUIRRE (diverse werkzaamheden – ES) 

 
–   Referenties: COM(2005) 238 final – 2005/0110 CNS – CESE 1063/2005 

 
– Contactpersoon: mevrouw Yvette Azzopardi  

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

9. OVERHEIDSOPDRACHTEN 
 

• Plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten 
– Rapporteur: de heer PETRINGA (diverse werkzaamheden – IT) 
 
– Referenties: COM(2005) 214 final – 2005/0100 COD – CESE 1058/2005 
 
–    Contactpersoon: mevrouw Aleksandra Klenke 
      (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

 
 
 


