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1. INDUSTRIEBELEID EN INNOVATIE  
 

• Bevordering van duurzame groei van de arbeidsproductiviteit in Europa 

− Rapporteur:  KURKI (Werknemers – FI) 
 

− Ref.: Initiatiefadvies – CESE 1257/2007 
 

− Hoofdpunten: 
 
Naast de klassieke factoren die de economische groei bevorderen dienen volgens het Comité nieuwe 
elementen te worden gecreëerd die een duurzame groei bevorderen.  Er zou moeten worden gestreefd 
naar een sterkere productiviteitsgroei, er zou een manier moeten worden gevonden om de daling van 
het arbeidsaanbod te vertragen en werken moet aantrekkelijker worden gemaakt. 
 
Het Comité is van mening dat de Europese Unie de taak heeft lidstaten en ondernemingen te 
ondersteunen in hun pogingen de productiviteit op een duurzame manier te verhogen. Dit is een 
wezenlijk onderdeel van de Lissabonstrategie. De idee dat kwalitatieve en sociale vernieuwingen op 
de werkplek van groot belang zijn voor het succes van een onderneming dient actief te worden 
gepropageerd. 
 
Het Comité herhaalt zijn voorstel om een Europese index op te stellen voor de kwaliteit van het werk. 
Hiermee zou de basis kunnen worden gelegd voor nieuwe initiatieven om de kwaliteit van het 
beroepsleven te verhogen. De uitgebreide en veelzijdige expertise die het Comité kan voorleggen zou 
hiervoor een goede basis vormen.  
 
Het Comité raadt de Commissie aan meer onderzoek te laten doen naar de relatie tussen de kwaliteit 
van het beroepsleven en de productiviteit.  
 
Het Comité is van oordeel dat het nuttig zou zijn om bij innovatie- en opleidingsinitiatieven van de 
EU de nadruk te leggen op innovatie op de werkplek en nieuwe beroepsvaardigheden en 
managementstijlen.  
 
Het Comité stelt voor dat de lidstaten in het kader van hun werkgelegenheidsprogramma's en 
innovatiebeleid programma's invoeren ter bevordering van de arbeidskwaliteit -en productiviteit. 
 
Van essentieel belang is dat de discussie over duurzame productiviteit wordt voortgezet en nieuwe 
concrete initiatieven worden uitgewerkt. Het Comité kan hieraan een wezenlijke bijdrage leveren door 
aan te geven hoe maatschappelijke organisaties hierover denken. 
 

− Contactpersoon: Torben Bach Nielsen  
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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• Ontwikkeling van de chemische industrie in Europa 
– Rapporteur:  ZBOŘIL (Werkgevers – CZ) 
 
– Ref.: Informatief rapport – CESE 733/2007 fin 
 
– Hoofdpunten: 
 
Dit informatieve rapport biedt een overzicht van de ontwikkeling van de chemiesector in de periode 
2000-2005 en is gebaseerd op de resultaten van het door de consultant Reckon verrichte statistische 
onderzoek en de openbare hoorzitting die op 1 mei 2007 in Dresden is gehouden. 
 
In het eerste gedeelte van het rapport gaat de aandacht uit naar de positie van de chemische industrie 
in de EU en op de mondiale markten. 
 
De Europese chemische industrie staat nog altijd bekend als een actieve en krachtige bedrijfstak. Er is 
echter wel sprake van toenemende wereldwijde concurrentie. De chemische industrie is van 
fundamenteel belang voor bijna alle bedrijfssectoren en haar strategieën hebben directe invloed op de 
downstream users van chemicaliën. De chemische industrie is een bron van werkgelegenheid voor 
rond de 4 miljoen mensen. De EU neemt nog altijd een toppositie in, maar zij heeft de eerste plaats 
moeten afstaan aan Azië. 
 
Het volgende gedeelte van het informatieve rapport gaat over werkgelegenheid, O&O en 
investeringen, energie en milieu. 
 
De werkgelegenheid in de chemiesector van de EU-25 is de afgelopen 5 jaar met 5% afgenomen. De 
leeftijd van de werknemers is over de jaren 2001 tot 2005 licht toegenomen. Verder is het aantal 
werknemers in hooggekwalificeerd, niet-manueel werk toegenomen. 
 
Investeringen en onderzoek en ontwikkeling zijn hoofdelementen in het veiligstellen van de toekomst 
van de chemiesector. De chemiesector is de belangrijkste investeerder in O&O binnen de Europese 
verwerkende industrie. 
 
De Europese chemische industrie is één van de meest energie-intensieve industriesectoren. Zij wordt 
omringd door regio's/landen waar de energielasten veel lager liggen; deze lage energieprijzen zijn een 
verkapte vorm van subsidie voor de chemiesector in de betrokken landen. 
 
In de conclusies van het informatieve rapport staan de belangrijkste trends, kansen en risico's, zoals de 
voortdurende ontwikkeling van nieuwe en verbeterde producten en processen, de banalisering tot 
massa-artikel, het stabiele niveau van uitgaven voor O&O, de afnemende werkgelegenheid en de trage 
groei van de productie. 
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De chemiesector wordt nog altijd achtervolgd door een slechte reputatie. Het imago van de sector 
moet dus dringend worden opgepoetst, hetgeen ook ondersteuning door de Europese instellingen 
vraagt. 
 
In het algemeen is het bestaande regelgevingsklimaat in de EU niet erg gunstig voor het 
mededingingsvermogen van de Europese chemiesector. Het EESC en de sector verwelkomen 
initiatieven als "Beter wetgeven" en effectbeoordeling van regelgeving. 
 
Met de REACH-verordening zouden de risico's op stijging van de niet-productieve kosten op 
kartelafspraken en op overmatige belasting van het MKB moeten verminderen. De met de 
tenuitvoerlegging van de verordening gepaard gaande kosten lijken aanvaardbaar, althans voor de 
grotere spelers, maar de zo opgehemelde voordelen voor de consument en de werknemers moeten nog 
blijken. Het Comité verwacht wel dat er in de nabije toekomst inderdaad een vermindering van het 
aantal bedrijfsongevallen en de daaruit voortvloeiende ziektes kan worden bereikt. 
 
– Contactpersoon:  

  (Tel.: 00 32 2 546 86 28 – e-mail: ccmi@eesc.europa.eu) 
 
 

2. ENERGIE 
 

• Actieplan voor energie-efficiëntie  
– Rapporteur:  IOZIA (Werknemers – IT) 
 
– Ref.: COM(2006) 545 final – CESE 1243/2007 
 
– Hoofdpunten: 
 
Het Comité waardeert de door de Commissie voorgestelde maatregelen en meent dat alle zeilen 
moeten worden bijgezet om het energieverbruik terug te dringen en om de technisch haalbare 
besparingen van meer dan 20% mogelijk te maken. Hiertoe dienen er nationale plannen te worden 
uitgewerkt ten behoeve van een billijke verdeling van de doelstellingen tussen de lidstaten, uitgaande 
van ieders potentieel. 
Het Comité doet een aantal concrete aanbevelingen en suggesties op verschillende niveaus: 
 
- Op horizontaal en algemeen niveau stelt het voor een special debat over "levensstijlen", 

“energieverantwoord gebruik” en "kwaliteit van het bestaan" te voeren om het brede publiek 
hiervan te doordringen. Ook dient meer aandacht uit te gaan naar het onderwijs op alle 
niveaus, O&O en de internationale dimensie (partnerschappen, kaderovereenkomsten, post-
Kyoto-inspanningen). 

 
- Op politiek en sociaal-economisch niveau dient te worden gekeken naar gunstige fiscale 

regelingen, de financiering van maatregelen om de energie-efficiëntie te verbeteren, goede 
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praktijken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, enz. De sociale 
dialoog met het maatschappelijk middenveld, inclusief werkgeversorganisaties, vakbonden en 
milieu-organisaties maar ook met het lokale bestuur is fundamenteel. De tekortschietende 
coördinatie tussen het vervoers- en het energiebeleid is nog altijd evident. 

 
- Op een meer technisch niveau hebben de aanbevelingen en voorstellen betrekking op: 
 - prioritaire acties voor de opzet van districtnetwerken voor verwarming en koeling, en 

 bevordering van drievoudige koppeling en micro WKK-installaties; 
 - nieuwe geïntegreerde energiediensten en ontwikkeling van beroepen; 
 - uitbreiding van het eco-ontwerp tot woningbouw en vervoer; 
 - elektronische tellers waarmee de distributie van energie op afstand, alsook de 

 belasting van het netwerk optimaal geregeld kunnen worden; 
 - enz. 
 
– Contactpersoon: Siegfried Jantscher 
  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 

 

• Elektriciteitsopwekking met behulp van fossiele brandstoffen 
– Rapporteur:  ZBOŘIL (Werkgevers – CZ) 
 
– Ref.: COM(2006) 843 final – CESE 1246/2007 

 
– Hoofdpunten: 

 
Het EESC kan zich vinden in de analyse en beschrijving zoals die in het Commissiedocument worden 
gepresenteerd. Er is goede hoop dat het binnen de twintig jaar zal lukken om steenkooltechnologieën 
met een bijna-nulemissie (ZET's) te ontwikkelen en commercieel aantrekkelijk te maken. Dit mag er 
evenwel niet toe leiden dat men nu al strategieën en doelstellingen op het gebied van energiebeleid 
gaat goedkeuren waarbij wordt uitgegaan van een ruime beschikbaarheid van CCS-technologieën. Op 
het ogenblik beschikken we namelijk nog niet over aantoonbaar kosteneffectieve, commercieel 
haalbare methoden voor het afscheiden en vastleggen van het grootste deel van de door 
kolengestookte centrales uitgestoten CO2 (het tijdschema dat de Commissie hanteert voor de 
invoering van CCS is dus tamelijk optimistisch). Een ander belangrijk punt is de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden. De Commissie zou een adequaat raamwerk voor CCS moeten opzetten 
waarmee de belangrijkste risico's worden opgevangen, dat betrouwbaar is en dat tegelijk voldoende 
speelruimte laat. Mits de efficiency in de energiecentrales voortdurend wordt verbeterd en de 
ontwikkeling van technologieën voor een bijna-nulemissie wordt voortgezet, zal steenkool kunnen 
bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen op het gebied van preventieve 
klimaatbescherming en een fundamentele bijdrage kunnen leveren aan het bevredigen van de 
energiebehoefte in de toekomst.  

 
– Contactpersoon: Siegfried Jantscher  

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

• Vereenvoudiging van de regelgeving in de sector machinebouw - WIM 

– Rapporteur: IOZIA (Werknemers – IT) 
 
– Ref.: Verkennend advies – CESE 1238/2007 
 
– Hoofdpunten:  
 
Mevrouw Wallström en de heer Verheugen, beiden vice-voorzitter van de Europese Commissie, 
hebben het Comité verzocht een verkennend advies op te stellen over de vereenvoudiging van de 
regelgeving voor de sector machinebouw. De Commissie heeft vereenvoudiging en verbetering van 
het acquis communautaire namelijk hoog in het vaandel staan. 
 
Naar het oordeel van de Commissie staat het Europees Economisch en Sociaal Comité garant voor 
een heldere analyse van de algemene samenhang van de regelgeving in de sector machinebouw, 
afgezien van de betrokken sectoriële wetgeving.  
Het Comité steunt de initiatieven van de Commissie om het concurrentievermogen te vergroten en het 
juridische referentiekader te verbeteren. Dat laatste gebeurt door middel van betere en doelmatiger 
regelgeving, waarbij wordt uitgegaan van de situatie in de sector, die gekenmerkt wordt door de 
aanwezigheid van tienduizenden kleine en middelgrote ondernemingen.  
 
Het Comité hoopt dat de Commissie meer personeel inzet voor coördinatie, monitoring en soms ook 
voor de controle op de wijze van accreditatie, de activiteiten van het orgaan door kennisgeving en de 
kwaliteit van de certificering.  
 
Wat normalisatie betreft, zou het Comité graag zien dat alle betrokkenen hieraan ex ante kunnen 
deelnemen. 
 
Wat de "geharmoniseerde" normalisatie betreft, deze moet volgens het Comité gratis of desnoods voor 
een symbolische prijs ter beschikking worden gesteld, met name voor het MKB.  
 
Het Comité benadrukt dat alle niet gerechtvaardigde administratieve kosten moeten worden geschrapt, 
zodat de lasten voor de producenten veel minder groot worden. 
 
Het Comité wil dat de Commissie ernstig overweegt wat ze kan doen om de stabiliteit van de 
normalisatie te bevorderen, ook door open te staan voor suggesties van de actoren en de belangrijkste 
stakeholders. Het Comité raadt de Commissie aan om, alvorens met regelgeving te komen, te bekijken 
of dezelfde doelstellingen niet op een andere manier bereikt kunnen worden, bv. door zelf- of co-
regulering. 
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Het Comité wil dat de technische belemmeringen voor de voltooiing van de interne markt worden 
opgeheven. 
 
Het Comité pleit ervoor dat toekomstige wetgeving steeds wordt voorafgegaan door een nauwkeurige 
effectbeoordeling (ex ante), met inachtneming van de mate van proportionaliteit, en ook door een zeer 
strikte monitoring (ex post). 
 
Essentieel hierbij is de Europese sectorgebonden sociale dialoog voor het bepalen van alle 
gemeenschappelijke initiatieven ten behoeve van de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het 
concurrentievermogen in de sector, met inachtneming van onwrikbare principes: de veiligheid van 
werknemers, burgers en het milieu. 
 
– Contactpersoon: Jean-Pierre Faure 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 

 
 

Aanvullend advies:  

• CCMI 042 Vereenvoudiging van het regelgevingskader voor de subsector machinebouw  

− Rapporteur: van IERSEL (Werkgevers – NL) 
 

− Ref.: Aanvullend advies– CESE 694/2007 fin 
 

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

 
 

• CARS 21 
– Rapporteur:  DAVOUST (Werkgevers – FR) 

 
– Ref.: COM(2007) 22 final – CESE 1239/2007 
 
– Hoofdpunten:  
 
Het Comité stelt met tevredenheid vast dat de Commissie een totaalbenadering wenst te ontwikkelen, 
en dat zij daarin de verschillende dimensies van de ontwikkeling en het concurrentievermogen van de 
industrie en de verschillende belanghebbende partijen wenst te integreren. Het is ingenomen met de 
vermindering van de administratieve lasten als gevolg van de vervanging van 38 EU-richtlijnen door 
de dienovereenkomstige internationale reglementen van de VN/ECE. 
 
Gezien de problemen met de toepassing van deze aanpak, namelijk: 

 
- het streven naar consensus leidt tot uitstel van te maken keuzen; 
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- de inhoud van de analyse en van de aanbevelingen is sterk afhankelijk van de 
stakeholders die erbij worden betrokken; 

- de keuze voor een geïntegreerde aanpak kan ertoe leiden dat de verantwoordelijkheden 
worden vertroebeld bij de analyse van de problemen, 

 
beveelt het EESC aan: 
 

− dat de industrie de tijd moet krijgen om de technologie te ontwikkelen die nodig is om 
aan de strengere vereisten te voldoen, zonder dat dit leidt tot aanzienlijke prijsstijgingen 
van de producten en dus tot een vertraging van de vernieuwing van het wagenpark; 

− dat de aanpak van de milieukwesties niet wordt beperkt tot het terugdringen van de CO2-
uitstoot, en dat niet alleen naar technologische oplossingen moet worden gekeken maar 
dat een holistische aanpak moet worden ontwikkeld waarin meer aandacht wordt besteed 
aan de plaats van de personenauto en het wegvervoer in de Europese samenleving; 

− dat de Commissie bij de organisatie van het forum over herstructurering in de 
automobielindustrie, alsook bij de in 2009 te maken tussentijdse evaluatie en de 
effectbeoordelingen waarop die evaluatie moet worden gebaseerd, de geïntegreerde 
benadering van CARS 21 hanteert, ten einde dit forum een grotere legitimiteit te 
verschaffen; 

− dat het meer rechtstreeks en eerder bij deze werkzaamheden wordt betrokken, omdat het 
door zijn aard en samenstelling de aangewezen instelling is om het mogelijk te maken dat 
de verschillende geledingen van de Europese samenleving worden betrokken bij het door 
de Commissie voor hen uit te voeren beleid. 

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

• Motorvoertuigen – voorgeschreven platen en gegevens 

 Advies van categorie C 
 
– Ref.: COM(2007) 344 final – CESE 1242/2007 
 
– Contactpersoon: João Pereira dos Santos 

  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

 

4. ECONOMISCH EN MONETAIR BELEID  
 

• Versterking van de eurozone  

− Rapporteur:  BURANI (Werkgevers – IT) 

− Co-rapporteur: DERRUINE (Werknemers – BE) 
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− Ref.: COM(2006) 714 final (SEC(2006) 1490) – CESE 1261/2007 
 

− Hoofdpunten: 
 
Op het gebied van de financiële marktintegratie zijn extra bepalingen nodig om de belangen van de 
consument optimaal te kunnen beschermen. 
 
Het Comité zou graag zien dat het economisch, het monetair en het werkgelegenheidsbeleid tijdens 
gezamenlijke bijeenkomsten van de eurogroep en de Raad Werkgelegenheid op elkaar worden 
afgestemd. 
 
Het is een taak van de nationale regeringen om vol overtuiging de eurozone te promoten. Het is 
overigens wenselijk dat de lidstaten die de euro in 2002 niet hebben ingevoerd, laten weten of zij dat 
in de toekomst nog van plan zijn te doen. 
 
De grote betekenis die de euro als internationale valuta heeft gekregen is voldoende reden om 
opnieuw voor te stellen de eurozone een eigen zetel in het Internationaal Monetair Fonds te geven. 
Daarvoor zou niet een van de huidige Europese leden zijn zetel moeten opofferen, maar zou er een 
zetel moeten bijkomen. 
 
Tot besluit wordt een enigszins controversieel voorstel gedaan, nl. de oprichting van een Europees 
stabilisatiefonds, dat zou moeten worden gespekt met belastingoverschotten uit "goede tijden" en zou 
moeten worden gebruikt voor de financiering van projecten van communautair belang. 
 

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

• Ontwikkeling van de financiële markten 
− Rapporteur:  DERRUINE (Werknemers – BE) 
 
− Ref.: Initiatiefadvies CESE 1262/2007 
 

− Hoofdpunten: 
 
De aanbevelingen in het advies hebben betrekking op verschillende terreinen: 
 
Het is van belang statistische instrumenten te ontwikkelen om de sector van hedge funds en private 
equities beter in kaart te brengen. Hedge funds en private equity funds zouden prudentiële normen 
opgelegd moeten krijgen. De ICBE-richtlijn zou in die zin aangepast moeten worden dat zij 
betrekking heeft op private equity funds en deze fondsen tot meer transparantie dwingt. De 
Commissie zou de initiatieven voor verbetering van informatie en vooral van het begrip bij 
consumenten van financiële diensten moeten aanmoedigen en voortzetten. Genoteerde 
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ondernemingen die overgenomen zijn, zouden een minimum aan informatie bekend moeten maken als 
zij van de beurs worden gehaald. 
 
Toekenning van fiscale voordelen zou de pensioenfondsen er wellicht toe brengen om kwaliteit en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid in hun beleid voor financiële investeringen op te nemen. De 
Commissie en de lidstaten moeten ervoor zorgen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen van 
toepassing is op beleggingsfondsen. De loonstatistieken (en ook de inkomstenstatistieken) zouden 
tenminste in kwintielen verdeeld moeten worden. 
 
Aangezien tal van besluiten voor investeringen op zeer korte termijn in belastingparadijzen genomen 
worden (offshore), roept het Comité de Raad, de Commissie en de ECB op om een op artikel 59 van 
het Verdrag gebaseerde actie te overwegen. Het Comité wijst op het belang van betere coördinatie van 
het fiscaal beleid, met vaststelling van minima, vooral voor de verschillende vormen van 
kapitaalbelasting. 

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

 
 

• Economisch beleid en industriestrategie 
− Rapporteur:  FLORIO (Werknemers – IT)   

  

− Ref.: Initiatiefadvies – CESE 1263/2007 
 

− Hoofdpunten: 
 
De globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB) moeten beter worden geïntegreerd met 
de initiatieven van de agenda van Lissabon en o.m. gericht worden op investeringen in innovatie en 
nieuwe technologieën in de industriesector. De Europese Investeringsbank moet een substantiële 
bijdrage leveren door onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. De administratieve lasten dienen te 
worden verlaagd, met name voor het MKB. Fiscale maatregelen moeten worden aangewend om 
investeringen in onderzoek en ontwikkeling door het bedrijfsleven te stimuleren. Er moeten 
maatregelen worden genomen waarmee op doeltreffende wijze de penetratie van de financiële wereld 
in het bedrijfsleven wordt gereguleerd. De EU moet ervoor zorgen dat meer wordt geïnvesteerd in 
onderzoek en ontwikkeling. Voor de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten dienen 
geschikte communautaire instrumenten in het leven te worden geroepen. Onderwijsinstellingen 
moeten beseffen dat de kennis die leerlingen wordt bijgebracht ook relevant moet zijn voor het 
bedrijfsleven. Een manier om de betrekkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren is door 
bedrijfsparken op te richten op universiteitscampussen en door de Europese topcentra (centers of 
excellence) en het Europees Technologie-Instituut beter te benutten. 
 

− Contactpersoon:  Gilbert  Marchlewitz 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 
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• Beslag op bankrekeningen (Groenboek) 

– Rapporteur: PEGADO LIZ (Diverse werkzaamheden – PT) 
 
– Ref.: COM(2006) 618 final – CESE 1237/2007 

   

– Contactpersoon: João Pereira dos Santos  

  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 

5. INTERNATIONALE HANDEL EN GLOBALISERING  
 

• Integratie van de wereldhandel en Outsourcing  
– Rapporteur:   ZÖHRER (Werknemers – AT) 
– Co-rapporteur:  LAGERHOLM (Cat. 1 – SE) 
 
– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 1255/2007 
 
– Hoofdpunten: 
 
De handel in intermediaire producten is een van de belangrijkste motoren voor industriële verandering 
en een specifieke vorm van internationale arbeidsverdeling. Offshore-outsourcing (beoordeeld aan de 
hand van externe handelsstromen van intermediaire producten) is een wezenlijk aspect van de 
internationale arbeidsverdeling, waarbij ondernemingen zich specialiseren in datgene waarin zij het 
best en het kostenefficiëntst zijn. In dit advies wordt alleen dit aspect van "offshore-outsourcing" 
behandeld. 
 
Op basis van een studie die de Europese Commissie eind 2006 gepubliceerd heeft, wordt in dit advies 
de ontwikkeling van de wereldhandel geanalyseerd. Daarnaast wordt onderzocht waarom 
offshore-outsourcing zowel in de goederen- als dienstensector is toegenomen en wat de plus- en 
minpunten van de EU zijn. Ook wordt bekeken wie bij dit proces wint en verliest. Ten slotte worden 
er specifieke conclusies getrokken en aanbevelingen voor de Europese industrie geformuleerd. 
 
Er zijn veel verschillende redenen waarom ondernemingen besluiten om aan offshore-outsourcing te 
gaan doen. Lagere arbeidskosten (lagere lonen en/of lager niveau van sociale bescherming) zijn 
momenteel ontegenzeglijk de voornaamste drijfveer, maar ook andere factoren, zoals lagere 
grondstoffenprijzen, de nabijheid tot groeimarkten of lagere kosten als gevolg van minder strenge 
milieuregels of een gunstige belastingregeling kunnen een belangrijke rol spelen. Een kosteneffectief 
en efficiënt vervoerssysteem is een belangrijke factor bij de besluitvorming over 
offshore-outsourcing. 
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Alles bij elkaar genomen heeft de EU haar leidende positie in de wereldhandel met succes weten te 
handhaven, zowel in de goederen- als in de dienstenhandel. In een groot aantal medium tech-sectoren 
en in de markt voor kapitaalintensieve goederen is zij marktleider. Reden tot bezorgdheid zijn echter 
het toenemende handelstekort ten aanzien van Azië en de vrij matige score in de ICT-sector. Ook 
vanuit de optiek van de ontwikkeling van de handel in intermediaire producten – die voor de EU over 
het geheel genomen gunstig uitvalt – is een positieve en actieve houding van de EU tegenover een 
vrije maar eerlijke wereldhandel en een actieve globaliseringsstrategie aan te bevelen. Bijzondere 
aandacht verdient daarbij de verdeling van de voordelen die een en ander met zich meebrengt. 
 
De EU dient zich in te zetten voor eerlijke mededingingsvoorwaarden en een (vanuit economisch, 
sociaal en milieuoogpunt) duurzame ontwikkeling van de wereldhandel. De EU dient zich goed 
bewust te zijn van haar sterke punten en moet deze verder verbeteren. Juist de bovengenoemde 
medium tech-sectoren worden vaak gekenmerkt door een sterk innovatievermogen. Daarnaast zijn er 
echter ook in nieuwe sectoren (fysieke en ideële) investeringen nodig. 
 
Gelet op de toename van offshore-outsourcing zijn er dringend méér en gedifferentieerde analyses 
nodig. Het Comité beveelt de Commissie aan om daar onverwijld, met de hulp van de betrokken 
actoren, werk van te maken en ook mogelijke scenario's voor de korte en de middellange termijn op te 
stellen. Dergelijke analyses kunnen deel uitmaken van sectorale onderzoeken in het kader van het 
nieuwe industriebeleid en kunnen als uitgangspunt dienen voor de discussies binnen het raamwerk 
van de sectorale sociale dialoog. 
 
Het antwoord op de uitdagingen waarvoor Europa zich door de integratie van de wereldhandel en de 
toenemende offshoring van Europese productieactiviteiten ziet geplaatst, ligt in de Lissabon-strategie. 
De CCMI wijst in dit verband op drie factoren die van doorslaggevend belang zijn voor Europa's 
aanpassings- en concurrentievermogen in het globaliseringsproces: voltooiing en versterking van de 
interne markt; bevordering van innovatie; stimulering van de werkgelegenheid. 
 

− Contactpersoon: Muñoz 

 (Tel.: 00 32 2 546 8373 – e-mail: amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 
 
 

6. FISCALITEIT  
 

• Fiscale stimulansen voor O&O 
− Rapporteur:  MORGAN (Werkgevers – UK) 
 

− Ref.: COM (2006) 728 final – CESE 1260/2007 
 

− Hoofdpunten:  
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Het Comité dringt erop aan dat elke lidstaat een optimale mix van belastingprikkels aangrijpt om het 
voortbestaan en de groei van het MKB binnen zijn economie mogelijk te maken. Derhalve is het 
Comité verbaasd dat in de mededeling geen sprake is van belastingvoordelen om nieuwe 
ondernemingen te helpen om aan kapitaal te komen. 
 
Het Comité beveelt onder meer het volgende aan: in de mededeling dient ook aandacht te worden 
besteed aan octrooien en licenties; lidstaten dienen beter gebruik te maken van belastingprikkels voor 
O&O voor industriële deelnemers aan internationale onderzoeksprojecten; lidstaten dienen te 
onderzoeken hoe door de staat opgelegde kosten voor jonge en innovatieve ondernemingen verlaagd 
kunnen worden; zowel donaties als onderzoeksmiddelen moeten vrijelijk van de ene lidstaat naar de 
andere kunnen vloeien; grensoverschrijdende mobiliteit van onderzoekers moet worden bevorderd; de 
Commissie zou een gemeenschappelijke structuur moeten opzetten voor wederzijdse erkenning van 
O&O-certificaten; er moet een EU-brede definitie van O&O en innovatie voor belastingdoeleinden 
worden vastgesteld; de overheidsinvesteringen in universiteiten en in door de overheid gesubsidieerde 
onderzoeksinstituten zouden moeten stijgen. 

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

• Coördinatie van de directebelastingstelsels  

− Rapporteur:  NYBERG (Werknemers – SE) 
 
− Ref.: COM(2006)823 final 
  COM(2006)824 final – {SEC(2006) 1690} – CESE 1264/2007 
  COM(2006)825 final 
 

− Hoofdpunten: 
 
Wat het doel en de opzet van de inspanningen op het gebied van belastingheffing en de interne markt 
betreft, is het Comité het met de Commissie eens dat het mogelijk is, door middel van coördinatie en 
samenwerking tussen de lidstaten fiscale doelstellingen te realiseren en de heffingsgrondslag te 
beschermen. 
 
De problemen rond grensoverschrijdende verliesverrekening zouden volgens het Comité op lange 
termijn d.m.v. een gemeenschappelijke heffingsgrondslag (CCCTB) opgelost kunnen worden. Of het 
toepassen van binnenlandse regelingen voor verliesverrekening op grensoverschrijdende situaties een 
goede benadering is valt uit zowel juridisch als macro-economisch oogpunt sterk te betwijfelen. 
 
Wat het overbrengen van ongerealiseerde winsten van ondernemingen tussen lidstaten betreft plaatst 
het Comité vraagtekens bij het voorstel van de Commissie, dat uitsluitend is gebaseerd op een zaak 
waarbij sprake is van overbrenging door een particulier. Daarnaast wijst het erop dat de 
belastingdiensten moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de betrokken lidstaten hun 
rechtmatig deel van de belastinginkomsten ontvangen. 
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− Contactpersoon: Imola Bedı 
  (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 

 
 

7. GEZONDHEID EN BESCHERMING VAN DE CONSUMENT  
 

• Patiëntenrechten  
− Rapporteur:  BOUIS (Diverse werkzaamheden – FR) 
 
– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 1256/2007 
 

− Hoofdpunten: 
 
In het licht van het Europees Handvest van de Grondrechten, de Commissiemededeling Raadpleging 
over een communautaire actie op het gebied van de gezondheidszorg, de op 1 juni 2006 door de Raad 
afgegeven Verklaring over de gemeenschappelijke waarden en principes van de Europese 
gezondheidstelsels, de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie inzake de mobiliteit van 
patiënten, het verslag van het Europees Parlement over de mobiliteit van patiënten in de ontwikkeling 
van de gezondheidszorg in de EU en de resolutie van het Europees Parlement van 15 maart 2007 
verzoekt het Comité de Europese Commissie om de nodige initiatieven te nemen voor de invoering 
van een volksgezondheidsbeleid waarin de rechten van de patiënt worden nageleefd. Om dit te 
bewerkstelligen is het nodig dat: 
 

- vergelijkbare gegevens over de regelgeving en de geldende ethische normen in de 
 verschillende lidstaten worden verzameld en geanalyseerd; 
- er een passende communautaire gedragscode wordt opgesteld; 
- de tenuitvoerlegging van de afgekondigde wetten en het ontwikkelde beleid op gezette tijden 
 wordt geëvalueerd; 
- de nationale beleidsmakers en de vertegenwoordigers van de verschillende sociaal-
 economische organisaties en de betrokken patiëntenverenigingen inzage krijgen in de 
 resultaten van deze werkzaamheden; 
- er een Europese dag van de patiëntenrechten wordt ingevoerd. 

 
Of het opstellen van individuele rechten ook ergens toe zal leiden, zal in grote mate afhangen van de 
ondersteuning van de hele samenleving. Daarom moet er worden gestreefd naar meer democratie in 
de volksgezondheid door de gebruikers en hun organisaties meer inspraak te geven binnen het 
zorgstelsel. 
 
De rechten van de patiënt staan niet op zich, maar zijn nauw verweven met de rechten van de 
menselijke persoon. Ze vormen een uiting van de wens van zieken om niet als een aparte categorie, 
maar als een volwaardig lid van de samenleving te worden beschouwd. 
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Gebleken is dat de zorggebruikers, gesterkt door hun ervaringen, maar ook door de groeiende stroom 
aan informatie, steeds mondiger worden. 
 
Daarom moet eens goed worden nagedacht over de inbreng van de patiënt zelf in de beslissingen die 
over hem worden genomen. Er is duidelijk behoefte aan meer transparantie en meer respect voor het 
individu. 
 
Dit heeft niets te maken met "juridisch consumentisme", maar wel met de erkenning van het feit dat 
de patiënt bepaalde rechten heeft en "mans" genoeg is om te worden betrokken bij de beslissingen die 
over hem worden genomen. 
 
Ook vanwege de raakvlakken tussen volksgezondheid en productiemethoden, levenswijze, 
arbeidsomstandigheden, milieu enz. moeten de zorggebruikers en hun belangenverenigingen hun stem 
kunnen laten horen. Er zullen immers maatschappelijke, economische en ethische keuzes moeten 
worden gemaakt, en dat kan niet aan de zorgverleners alleen worden overgelaten. 
 

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

 
 

• Grenswaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong 
– Rapporteur: COUPEAU (Diverse werkzaamheden – FR) 
 
– Ref.: COM(2007) 194 final – 2007/0064 COD – CESE 1251/2007 
 
– Contactpersoon: Yvette Azzopardi 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

8. EXTERNE BETREKKINGEN  
 

• De rol van lokale maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van de 
actieplannen in het kader van het Europees nabuurschapsbeleid en bij de 
totstandbrenging van een evenwichtige en duurzame ontwikkeling 

− Rapporteur:  IULIANO (Werknemers – IT) 
 

− Ref.: Informatief rapport – CESE 504/2007 fin 
 

− Hoofdpunten: 
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Aan de opstelling van dit informatief rapport, dat tijdens de volgende Euromed top van Sociaal-
Economische Raden en soortgelijke instellingen op 15 en 16 oktober 2007 in Athene zal worden 
gepresenteerd, is meegewerkt door de Sociaal-Economische Raden van Griekenland, Frankrijk, 
Tunesië, Israël en de Palestijnse Gebieden. 
 
In het rapport, dat met name kijkt naar de buurlanden ten zuiden van de Middellandse Zee, wordt 
benadrukt dat de lokale en regionale maatschappelijk organisaties in de partnerlanden moeten worden 
betrokken bij de uitvoering van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB). In de nationale actieplannen 
moet aandacht worden besteed aan de economische en sociale samenhang. De nationale en lokale 
overheid dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de sociale partners en de andere 
maatschappelijke organisaties op regionaal en lokaal niveau gedurende het hele proces een stem in het 
kapittel te geven – van de uitwerking van de actieplannen als zodanig (d.w.z. het uitstippelen van het 
beleid) tot de besluitvorming over de concrete acties en de evaluatie van de bereikte resultaten.  
Adviesorganen, zowel op nationaal als op regionaal en lokaal niveau, kunnen in belangrijke mate 
bijdragen aan het bevorderen van de participatie en het totstandbrengen van een evenwichtige en in 
sociaal en milieuopzicht duurzame territoriale ontwikkeling. Dit zorgt voor het aankweken van een 
sterk ownership-gevoel ten aanzien van het Europees nabuurschapsbeleid in de partnerlanden, en een 
grotere kans op succes. 
 
Het Comité zal, in coördinatie met de Euromediterrane Sociaal-Economische Raden, zijn kennis en 
ervaring met betrekking tot het versterken van de economische en sociale samenhang inbrengen. Het 
zal ook nauw samenwerken met het Comité van de Regio's om uit de samenwerking tussen regionale 
en lokale overheden en maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk synergie-effecten te puren. 
 

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

9. SOCIALE SAMENHANG EN SOCIALE INDICATOREN  
 

• Harmonisatie van handicapindicatoren 
– Rapporteur: JOOST (Diverse werkzaamheden – EE) 
 
– Ref.: Verkennend advies – CESE 1259/2007 
 
– Hoofdpunten: 
 
Om vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van gelijke kansen voor personen met een handicap 
zou een stappenplan moeten worden goedgekeurd. Dit zou, naast een reeks indicatoren, ook 
kwantitatieve doelstellingen moeten omvatten, die de lidstaten zouden moeten verwezenlijken op een 
aantal overeengekomen prioritaire terreinen. 
 
De Commissie en de lidstaten zouden werk moeten maken van een betrouwbare en coherente reeks 
indicatoren en kwantitatieve doelstellingen in elk statistisch gebied. Verder dienen er 
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beleidsdoelstellingen te worden geformuleerd die elke lidstaat binnen een bepaalde termijn moet 
verwezenlijken.  
 
De werkgroep op hoog niveau inzake gehandicapten zou een lijst met prioriteiten voor 
gegevensverzameling moeten goedkeuren, uitgaande van de bestaande ISTAT-lijst . 
 
De lidstaten moeten hun inspanningen om door middel van enquêtes informatie te verzamelen over 
handicaps, onverminderd voortzetten. Dergelijke enquêtes zouden regelmatig (b.v. om de twee jaar) 
moeten worden gehouden. 
 
De Europese enquête naar de arbeidskrachten (LFS) moet vaker worden gehouden om de situatie op 
te meten.  
 
De Europese Commissie zou in de enquêtes van Eurostat een coherente module inzake handicaps 
moeten opnemen, waarvan de voornoemde elementen deel uitmaken en op basis waarvan regelmatig 
verslag wordt uitgebracht. Op die manier kan beleid naar behoren worden geëvalueerd en kunnen 
prioriteiten worden gesteld. 
 
Gehandicaptenorganisaties in de lidstaten dienen betrokken te worden bij de ontwikkeling van 
indicatoren die in de desbetreffende lidstaat het belangrijkst worden gevonden. 
 
– Contactpersoon:  Ewa Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 

 
 

10. MILIEUBESCHERMING  
 

• Bescherming van het milieu door middel van het strafrecht 
– Rapporteur:   RETUREAU (Werknemers – FR) 
 
–  Ref.: COM(2007) 51 final – 2007/0022 COD – CESE 1248/2007 
 
–  Hoofdpunten: 
 
Het Comité kan zich erin vinden als ernstige milieuschade aan strafrechtelijke sancties kan worden 
onderworpen. Het herhaalt ook dat de Commissie de bevoegdheid moet hebben om de lidstaten te 
dwingen evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties op te leggen wanneer de 
tenuitvoerlegging van Gemeenschapsbeleid zulks vergt. Daarbij gaat het met name om de 
bescherming van het milieu tegen zware aantasting. Deze straffen moeten in het kader van het 
nationale strafrecht worden toegepast. Ten slotte dient de Commissie over bevoegdheden te 
beschikken om toezicht te houden op de efficiënte toepassing van het strafrecht in milieuzaken, en dat 
ook actief te doen.  
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Voorts vindt ook het Comité dat door criminele organisaties bestraft moeten worden en dat hiervoor 
zelfs de strafrechtstelsels van de lidstaten op elkaar afgestemd moeten worden. Het Verdrag en de 
jurisprudentie zijn in dit verband echter duidelijk: de strafrechtelijke regelingen van de lidstaten 
kunnen in beginsel uitsluitend in het kader van de politionele en gerechtelijke samenwerking op het 
gebied van strafrecht nader tot elkaar worden gebracht, zoals voorzien in titel VI van het EU-Verdrag 
en niet, zoals de Commissie voorstelt, op basis van het EG-Verdrag. 
Het verdient de voorkeur dat de bevoegdheid van de Gemeenschap beperkt blijft tot het definiëren van 
de na te komen verplichtingen en het voorzien in straffen. Wil men verder gaan en ook de zwaarte van 
de straffen regelen, dan is er een kaderbesluit nodig dat is gebaseerd op titel VI van het EU-Verdrag. 
 
Daarnaast vraagt het Comité zich af of in het Gemeenschapsrecht maximumstraffen mogen worden 
aangegeven. 
 
Ten slotte zou het graag zien dat de politieke aspecten die vanzelfsprekend kleven aan de 
bevoegdheidverdeling en de rol die het Comité voor het Europees Parlement wenst bij alle wetgeving 
met een strafrechtelijke component onderworpen worden aan een meer gedetailleerde rechtspraak van 
het Hof van Justitie of onderwerp vormen van een interinstitutioneel akkoord dan wel een bijstelling 
die vervolgens bij de herziening door de IGC in de Verdragen kan worden geïntegreerd. Dit laatste 
verdient de voorkeur omdat het dringend zaak is om effectieve straffen in te voeren om het milieu te 
beschermen. 
 

− Contactpersoon: Yvette Azzopardi 
  (Tel.: 00 32 2 546 9 818 –  e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 

 
 

• Stoffen met hormonale of thyreostatische werking in de veehouderij 
– Rapporteur:  JIROVEČ (Diverse werkzaamheden – CZ) 
 
– Ref.: COM(2007) 292 final – 2007/0102 COD – CESE 1253/2007 
 
– Contactpersoon:  Yvette Azzopardi   
  (Tel.: 00 32 2 546 98 18 –  e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 

 

• Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
 Advies van categorie C 
 
– Ref.: COM(2007) 368 final – CESE 1254/2007 
 
–  Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
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11. VISSERIJ 
 

• Beheer van gegevens in de visserijsector  
– Rapporteur:  SARRÓ IPARRAGUIRRE (diverse werkzaamheden – ES) 
 
– Ref.: COM(2007) 196 final – 2007/0070 CNS – CESE 1252/2007 
 

– Hoofdpunten: 
 
Over het geheel genomen kan de voorgestelde verordening de goedkeuring van het Comité 
wegdragen. Wel maakt het zich zorgen over het feit dat er steeds meer EU-voorschriften bijkomen, 
waardoor de administratieve lasten alsmaar toenemen. In dit verband betwijfelt het of de voorgestelde 
verordening echt een "vereenvoudiging" betekent die tot minder rompslomp voor zowel de lidstaten 
als de betrokkenen leidt. 
 
Het Comité vindt de term "eindgebruikers" onnauwkeurig gedefinieerd, want met deze definitie 
("natuurlijke of rechtspersonen of organisaties die belang hebben bij de wetenschappelijke analyse 
van gegevens betreffende de visserijsector") kan iedereen als een eindverbruiker worden beschouwd. 
Daarom wordt de Commissie verzocht dit begrip veel scherper af te bakenen. 
 
De Commissie zou de verschillende redenen voor overtredingen die tot sancties voor de lidstaten 
kunnen leiden duidelijker moeten aangeven en de financiële correcties hieraan moeten aanpassen. 
 
De Commissie zou uitdrukkelijk moeten bepalen dat de programma's inzake waarnemers op zee via 
de lidstaten gefinancierd worden en dat de programma's waarbij de bemanning de 
bemonsteringsprogramma's zelf moet uitvoeren tot een minimum worden beperkt, omdat de werklast 
anders te groot kan worden. 
 
Wat de evaluatie van de milieugevolgen van de visserijactiviteit betreft, zou de Commissie duidelijk 
moeten vastleggen welke gegevens nodig zijn en door wie deze moeten worden verzameld. 
 
Wat het beheer en het gebruik van de verzamelde primaire gegevens betreft, benadrukt het Comité dat 
het belangrijk is dat er vertrouwelijk mee wordt omgesprongen door iedereen die overeenkomstig de 
voorgestelde verordening toegang tot deze gegevens heeft. 
 
De bepaling dat de verzamelaars van economische gegevens (monsternemers) vrije toegang moeten 
hebben tot bedrijfsgebouwen zou moeten worden geschrapt, omdat zij tot juridische problemen kan 
leiden. 
 
Het Comité is er zeer over te spreken dat in het voorstel grote nadruk wordt gelegd op de 
milieuaspecten van visserijactiviteiten. Met de voorgestelde verordening kan zijns inziens voor de 
gegevens worden gezorgd die nodig zijn om een op het ecosysteem gebaseerde aanpak van het 
visserijbeheer in te voeren. 
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− Contactpersoon: Yvette Azzopardi 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

12. VERVOER 
 

• Luchthavengelden 
– Rapporteur:  McDONOGH (Werkgevers – IE) 
 
– Ref.: COM(2006) 820 final – 2007/013 COD – CESE 1244/2007 
 
– Hoofdpunten: 
 
De Commissie zou criteria voor de opzet van de verschillende soorten luchthavens moeten opstellen 
om ervoor te zorgen dat deze praktisch, functioneel en uit commercieel oogpunt gerechtvaardigd zijn. 
 
Kosten die worden gemaakt om luchthavens te beveiligen moeten voor rekening van de staat komen. 
Het gaat hier om een kwestie van nationale veiligheid. 
 
De aanleg en exploitatie van regionale luchthavens moet gestimuleerd worden. Deze luchthavens zijn 
van groot economisch belang voor de regio's. Bovendien ontlasten zij grote luchthavens en bieden zij 
vaak waardevolle ondersteuning bij opsporings- en reddingsacties.  
 
Luchthavens moeten worden beschouwd als nutsbedrijven die niet noodzakelijkerwijs winst maken en 
onder bepaalde omstandigheden financiële bijstand nodig kunnen hebben. 
 
De Commissie zou moeten inzien dat kleine luchthavens, die vanwege het geringe aantal passagiers 
mogelijk niet rendabel zijn, met hoge tarieven moeten werken om aan de eisen te kunnen voldoen. 
 
Luchthavens moeten zich aan bepaalde minimumregels houden. Om die reden kunnen zij niet altijd 
toegeven aan de druk van goedkope luchtvaartmaatschappijen, die aandringen op een lager 
dienstverleningsniveau en dus op lagere heffingen. Luchthavens zouden daarom het recht moeten 
hebben om hun kosten door te berekenen in de heffingen die zij opleggen, ongeacht het 
dienstverleningsniveau waar een luchtvaartmaatschappij om vraagt.  
 
Op luchthavens moeten biometrische identificatiesystemen komen voor mensen die vaak het vliegtuig 
nemen, zodat zij snel door de veiligheidscontrole kunnen. Zo nodig zou hier een heffing voor 
ingevoerd moeten worden.  
 
Luchthavens moeten erop toezien dat de beschikbare voorzieningen en diensten conform de relevante 
Europese wetgeving beantwoorden aan de specifieke behoeften van gehandicapten en personen met 
beperkte mobiliteit. 
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– Contactpersoon: Sven Dammann   

  (Tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

• Touringcar- en autobusdiensten (herschikking) 
– Rapporteur:  ALLEN (Diverse werkzaamheden – IE) 
 
– Ref.: COM(2007) 264 final – 2007/0097 COD – CESE 1247/2007 
 
– Contactpersoon: Sven Dammann 

  (Tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

13. LANDBOUWMACHINES  
 

• Landbouwtrekkers – beveiligingsinrichtingen  
 Advies van categorie C 
 
– Ref.: COM(2007) 310 final – CESE 1240/2007 
 
– Contactpersoon: João Pereira dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 

 

• Landbouwtrekkers – sleepinrichting  

 Advies van categorie C 
 
– Ref.: COM(2007) 319 final – 2007/0117 COD – CESE 1241/2007 
  
– Contactpersoon: João Pereira dos Santos 

  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


