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De zitting werd bijgewoond door mevrouw HÜBNER, lid van de Europese Commissie. Zij heeft 
gesproken over de nieuwe benadering van het cohesiebeleid en het voorstel van de Commissie voor 
de programmeringsperiode 2007-2013. 
 
 

1. TOEKOMST VAN EUROPA 
 

• Denkpauze: structuur, onderwerpen en kader voor een evaluatie van het 
debat over de Europese Unie 

– Rapporteur: mevrouw VAN TURNHOUT (Diverse werkzaamheden – IE) 
 
– Referenties: SC/025 – CESE 1144/2005 fin – CESE 1249/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 
Als Europees institutioneel forum voor raadpleging, vertegenwoordiging en voorlichting van de 
maatschappelijke organisaties en voor de verdediging van de belangen van die organisaties, neemt het 
EESC de volgende standpunten in: 
 

− de logica en de onderbouwing die tot het grondwettelijk verdrag hebben geleid, blijven 
overeind; 

− de huidige situatie is ontstaan uit de bezorgdheid van de burgers over bepaalde 
problemen, waarvoor in het verdrag oplossingen werden gezocht; dat het verdrag nu nog 
steeds niet is aangenomen is dus paradoxaal; 

− de participatiedemocratie, die in het grondwettelijk verdrag werd verankerd, blijft van 
essentieel belang om de democratische legitimiteit van de EU te vergroten; 

− uit de partic ipatiedemocratie kan een gemeenschappelijke visie ontstaan, die zou kunnen 
helpen het integratieproces weer op de rails te zetten; 

− de EU-instellingen en de lidstaten zouden dan ook zonder dralen werk moeten maken van 
de participatiedemocratie, m.n. door vooruit te lopen op de bepalingen van het 
grondwettelijk verdrag inzake het democratische bestel van de Unie; 

− de Unie moet tot de verbeelding van het publiek spreken en de Lissabonstrategie in de 
praktijk brengen; 

− hoewel er al heel wat vooruitgang is geboekt moet verder worden gewerkt aan 
communicatie en overleg; 

− op dit ogenblik is er in de lidstaten geen sprake van de door de staatshoofden en 
regeringsleiders voorgestelde brede maatschappelijke discussie, wat het moeilijk maakt 
vooruitgang te boeken; 

− de hoofdverantwoordelijkheid voor de debatten tijdens de denkpauze ligt bij de lidstaten, 
wat niet wegneemt dat ook de Europese instellingen een belangrijke rol te vervullen 
hebben en het debat op Europees niveau moeten aanzwengelen; 
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− de Europese instellingen moeten zich ook actief inzetten voor de debatten op nationaal, 
regionaal en lokaal niveau door deel te nemen aan de organisatie daarvan; 

− de maatschappelijke organisaties kunnen een belangrijke ondersteunende rol spelen en 
moeten daarom worden betrokken bij een echte nationale, regionale en lokale dialoog. 

 
 

-    Contactpersoon: de heer Westlake 
(Tel.: 00 32 2 546 92 26 – e-mail : martin.westlake@esc.eu.int) 

 

2. FINANCIERING VAN EUROPA 
 

• Solidariteitsfonds van de EU 
– Rapporteur: de heer BARROS VALE (Werkgevers – PT) 
 
– Referenties: COM(2005) 108 final – 2005/0033 (COD) – CESE 1256/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 
De verbeteringen die de Commissie in de verordening aangebracht wil zien verdienen op zichzelf 
bijval, maar haar voorstel zou in drie verschillende opzichten beter moeten worden afgestemd op de 
werkelijke behoeften: 
 

a) het toepassingsgebied moet ook andere rampen, zoals droogte, omvatten; 
b) de relatieve drempels met betrekking tot de omvang van de vastgestelde schade moeten 

verlaagd worden; 
c) de Commissie zou moeten aangeven dat ook een beroep op het SFEU mag worden gedaan 

voor andere relevante kosten die nu nog niet worden genoemd in de verordening.  
 

− Contactpersoon: de heer Pietrasanta 
(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Financieel reglement 
– Rapporteur: de heer BURANI (Werkgevers  – IT) 
 
– Referenties: COM(2005) 181 final – 2005/0090 (CNS) – CESE 1259/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 
Het EESC stemt in met de strekking van het Commissievoorstel voor een nieuw financieel reglement, 
met name wat betreft de afschaffing van centrale controles ex ante, de vervanging hiervan door 
controles die worden verricht voorafgaande aan de goedkeuring van betalingen voor reeds 
goedgekeurde projecten. 
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Anderzijds maant het EESC tot voorzichtigheid bij het honoreren van verzoeken van financiële 
diensten van talloze instellingen waar het gaat om vereenvoudiging of afschaffing van  diverse 
formaliteiten en controles voor contracten en subsidies van “geringe omvang”. Ook al staat het buiten 
kijf dat de controles veel mankracht en tijd vergen, meent het Comité dat het lovenswaardige streven 
om de kosten te beteugelen getemperd zou moeten worden door een overweging van geheel 
tegengestelde aard: de noodzaak om bij burgers in Europa en betrokkenen niet de indruk te wekken 
van simplisme of nonchalance als het gaat om “geringe” bedragen.   
 
De organisaties uit het maatschappelijk middenveld verzoeken van hun kant dat elke wijziging van 
het financieel reglement plaatsvindt in overleg met de Commissie, in een geest van wederzijds begrip 
en erop toeziend dat er voor beide partijen goed financieel beheer plaatsvindt. Het EESC steunt dit 
verzoek, maar herinnert eraan dat elk goedgekeurd besluit een gezond en transparant beheer van 
overheidsgeld niet in de weg mag staan. 

 
− Contactpersoon: de heer Allende 

(Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

3. EUROPA VAN DE BURGERS 
 

• Actieprogramma“Actief burgerschap” 
– Rapporteur: de heer LE SCORNET (Diverse werkzaamheden – FR) 
 
– Referenties: COM(2005) 116 final – 2005/0041 (COD) – CESE 1247/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 
De Commissie stelt voor de ontwikkeling van het Europese burgerschap tot een belangrijke prioriteit 
van het optreden van de Unie te maken. Deze prioritering is volgens het EESC niet alleen terecht 
maar zelfs urgent en van doorslaggevend belang voor de voortzetting van de Europese eenmaking. 
 
Het programma voor de periode 2007-2013 beschikt evenwel over onvoldoende middelen, en de 
methoden die worden gehanteerd hebben weliswaar hun deugdelijkheid bewezen maar zijn te weinig 
innovatief om een antwoord te bieden op de uitdagingen die zich thans nog duidelijker aftekenen. 
 
Het EESC wil een hoofdrol spelen en de krachten bundelen om ervoor te zorgen dat aan het 
programma het nodige belang wordt gehecht. 

 
 

− Contactpersoon: de heer Brombo 
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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Jeugdbeleid 
– Rapporteur: mevrouw VAN TURNHOUT  (Diverse werkzaamheden – IE) 
 
– Referenties: COM(2005) 206 final – CESE 1248/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 
Het Europees Economisch en Sociaal Comité is ingenomen met het Europees pact voor de jeugd en 
de uitwerking ervan zoals aangegeven in de Commissiemededeling over Europese beleidsmaatregelen 
voor jongeren. Deze mededeling biedt een kader dat als basis kan dienen voor toekomstige 
beleidsontwikkelingen op gebieden die voor jongeren in de Europese Unie belangrijk zijn. 
 
Het zou daarom graag zien dat jongeren in dit verband een centrale plaats toebedeeld krijgen, alsmede 
aangemoedigd worden en ruimte krijgen om actief aan de ontwikkeling van het beleid deel te nemen. 
Bijdragen tot verandering is een belangrijk motief om jongeren te laten deelnemen. De lidstaten en 
instellingen moeten voor de nodige middelen, ondersteuning en mechanismen zorgen om jongeren op 
alle niveaus gemakkelijker te betrekken bij de besluitvorming en bij maatregelen die hun leven 
beïnvloeden. Alleen reële impact kan tot reële verantwoordelijkheid leiden. 
 
Het EESC is ermee ingenomen dat in het pact bijzondere aandacht wordt geschonken aan de kwestie 
van werkgelegenheid voor jongeren. Het pact voor de jeugd moet evenwel worden uitgewerkt en ten 
uitvoer gelegd vanuit het oogpunt dat het een belangrijk doel op zich is, en niet alleen als onderdeel 
van de Lissabonstrategie. Bovendien is niet alleen het welslagen van de Lissabonstrategie belangrijk 
voor jongeren, maar zijn jongeren ook belangrijk voor het welslagen van de Lissabonstrategie. 
Investeren in jongeren is van cruciaal belang om betere groei- en werkgelegenheidscijfers te halen en 
om duurzame innovatie en kordater ondernemerschap te verzekeren. Deelname van jongeren aan de 
strategie en hun zeggenschap en engagement ten aanzien van de daarmee samenhangende 
doelstellingen zijn noodzakelijk om van de Lissabonagenda een succes te maken. 

 
Het EESC zou graag zien dat de lidstaten de volgende doelstellingen in hun nationale 
hervormingsprogramma’s in het kader van de Lissabonstrategie opnemen: 
 

§ iedere lidstaat moet ernaar streven het aantal werkloze jongeren in de periode 2006-
2010 met minstens 50% te verminderen (thans zijn er in de Europese Unie 17,9% 
jongeren onder de 25 werkloos); 

§ er moeten sociale beschermingsstelsels worden ontwikkeld die jongeren in staat 
stellen hun eigen toekomst te bepalen; 

§ er moeten maatregelen worden getroffen om de sociale integratie van jongeren te 
bevorderen, en met name de problemen aan te pakken van jongeren die geen 
onderwijs of opleiding genieten, of werkloos zijn; 

§ er moeten doelstellingen worden vastgesteld om de verschillen in toegang tot 
beroeps- en technologische opleidingen tussen jongens en meisjes weg te werken en 
om de loonverschillen bij aanwerving te verminderen; 
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§ het aantal vroegtijdige schoolverlaters moet in de periode 2006-2010 met 50% 
worden verminderd en het opdoen van ervaring in bedrijven moet worden 
aangemoedigd; 

§ de kennis van vreemde talen moet worden bevorderd door meer kansen op onderwijs 
en werkgelegenheid te scheppen en de mobiliteit van jongeren te verbeteren;  

§ jong ondernemerschap moet worden aangemoedigd door financiële en technische 
bijstand te verstrekken en de bureaucratische rompslomp bij overname, overdracht en 
starten van een onderneming te beperken; 

§ gereguleerde en gecontroleerde universele opvang en onderwijs van jonge kinderen 
volgens overeengekomen normen moet worden ondersteund; 

§ gezinnen in achterstandsposities moeten aanvullende bijstand krijgen. 
 

− Contactpersoon: mevrouw Barbesta  
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 

• Mobiliteit van personen in de uitgebreide Unie en de impact hiervan op de 
vervoersmodaliteiten 

– Rapporteur: de heer LEVAUX(Werkgevers – FR) 
 
– Referenties: initiatiefadvies – CESE 1250/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 
Het EESC: 
 

− is van mening dat de mobiliteit van personen binnen de uitgebreide Unie beslist moet 
worden gewaarborgd om de democratie te versterken en bij te dragen aan de samenhang 
binnen de EU; 

− is van oordeel dat de Commissie, op basis van de beschikbare gegevens die een sterke 
toename van de vraag naar personenvervoer laten zien, onderzoeken en vervolgens een 
algemene en specifieke discussie over dit onderwerp zou moeten opstarten zoals dat ook 
wordt gedaan voor de ontwikkeling van het goederenvervoer; 

− stelt voor om in 2010 een nieuw "Witboek: vervoerbeleid" over deze discussies op te 
stellen, waarbij dit beleid meer aandacht moet krijgen dan in het onderzoek van 2001 
teneinde te kunnen voldoen aan de behoeften van het personenvervoer in 2020/2030. 

 
− Contactpersoon: de heer Del Fiore 

(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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• Dialoog tussen het maatschappelijk middenveld van de EU-lidstaten en de 
kandidaat-lidstaten 

– Rapporteur: de heer PEZZINI (Werkgevers – IT) 
 
– Referenties: COM(2005) 290 final – CESE 1264/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 
In zijn aanbevelingen en conclusies benadrukt het EESC het volgende: 
 

• dat de resultaten van het streven naar overeenstemming tussen de diverse culturen en de 
voordelen van de overname van het acquis niet alleen Istanboel, Ankara en de andere 
grote steden, maar ook de minder grote steden en het platteland ten goede moeten komen; 

• dat de organisaties uit het maatschappelijk middenveld een centrale rol toebedeeld 
moeten krijgen bij de planning en uitvoering van de voorlichtingscampagne in het kader 
van de voorbereiding van Turkijes toetreding tot de Unie; 

• dat de procedures zoveel mogelijk moeten worden vereenvoudigd en dat de organisaties 
er duidelijk over moeten worden geïnformeerd; 

• dat de delegatie van de Commissie in Turkije een belangrijke aanzet kan geven tot de 
totstandkoming van een concrete en gestructureerde dialoog tussen diverse geledingen 
van het maatschappelijk middenveld in Turkije, en tussen het Europese en het Turkse 
middenveld; 

• dat Turkije, mede met het oog op het acquis, zijn wetgeving inzake verenigingen en 
organisaties zodanig moet aanpassen dat de bestaande belemmeringen voor de 
ontwikkeling van ngo's verdwijnen; 

• dat vrouwen een adequate rol toebedeeld moeten krijgen bij alle 
samenwerkingsactiviteiten, in alle overlegmechanismen en bij alle geplande acties; 

• dat de Turkse organisaties de nodige steun moeten krijgen, zodat zij op korte termijn 
kunnen aansluiten bij de Europese en internationale organisaties in de betrokken sectoren; 

• dat de deelname van Turkije aan onderwijs- en opleidingsprogramma's  op alle mogelijke 
manieren moet worden gestimuleerd; universitaire stages in het kader van het (uit te 
breiden) Erasmus-programma zouden studenten de kans geven elkaar te ontmoeten en 
beter te leren kennen; 

• dat een groot deel van de administratieve rompslomp waarmee Turkse ondernemers of 
andere economische actoren te maken krijgen wanneer zij iets willen organiseren in een 
ander Europees land, kan worden verminderd of zelfs afgeschaft; 

• dat er alles aan moet worden gedaan om zo veel mogelijk Europeanen de kans te geven 
de Turkse bevolking beter te leren kennen, en vice versa. 

  
− Contactpersoon: de heer Eglitis  

(Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
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4. WERELDHANDEL 
 

• Voorbereiding van de zesde WTO-ministersconferentie 
– Rapporteur: de heer NILSSON (Diverse werkzaamheden –  SE) 
 
– Referenties: initiatiefadvies – CESE 1263/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 
De aanbevelingen en conclusies van het EESC kunnen als volgt worden samengevat: 
 

• het EESC is van mening dat een succesvol verloop van de ministersconferentie in 
Hongkong een duidelijk positief signaal zou uitzenden, dat vertrouwen wekt en aantoont 
dat de deelnemende landen bereid zijn zich in te zetten voor een sterk multilateraal 
handelssysteem; 

• het is bezorgd over het trage tempo van de onderhandelingen in de aanloop naar de 
ministersconferentie te Hongkong; 

• het stelt voor een duidelijker onderscheid te maken tussen de verschillende soorten 
ontwikkelingslanden. De WTO-overeenkomsten bevatten bepalingen die voorzien in een 
speciale en gedifferentieerde behandeling van landen, en daar zal aan vast moeten worden 
gehouden; 

• het benadrukt dat een succesvol verloop van de landbouwonderhandelingen voorwaarde 
is voor substantiële resultaten bij onderhandelingen op andere terreinen; 

• het vestigt er t.a.v. de onderhandelingen over markttoegang voor niet-landbouwproducten 
(NAMA) nogmaals de aandacht op dat de deelnemende landen een akkoord moeten 
sluiten over de structuur van de tariefafbouw en andere vitale elementen uit het NAMA-
pakket; 

• het betreurt de tot dusverre tegenvallende resultaten bij de onderhandelingen over 
diensten en is er voorstander van dat wordt gezocht naar aanvullende 
onderhandelingsprocedures op dit gebied in de maanden die voorafgaan aan de 
ministersconferentie van Hongkong; 

• het vindt dat de deelnemende landen ten minste een globale overeenkomst zouden moeten 
sluiten op het gebied van anti-dumping en subsidies, en dat de ministers afspraken 
moeten maken over de aanvang van op wetsteksten gebaseerde onderhandelingen;  

• de handelsbarrières voor milieugoederen en -diensten moeten zo snel mogelijk geslecht 
worden; 

• internationaal erkende IAO-arbeidsnormen moeten in het internationale handelssysteem 
worden verankerd en de IAO moet de status van permanent waarnemer bij de WTO 
krijgen; 

• het EESC roept de organisaties uit het maatschappelijk middenveld op om mee te doen 
aan voorlichtingscampagnes over de onderwerpen op de Doha-agenda. 
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− Contactpersoon: de heer Eglitis  
(Tel.: 00 32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 

 

• Ethische handel en garantiesystemen voor consumenten 
– Rapporteur: de heer ADAMS (Diverse werkzaamheden – UK) 
 
– Referenties: verkennend advies – CESE 1257/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 

• "Ethische handel" beslaat een breed terrein en omvat "fair trade"-keurmerken, 
arbeidsnormen/gedragscodes bij het betrekken van producten, instrumenten voor het 
waarborgen van transparantie bij de financiële dienstverlening of in de 
winningsindustrieën, normen voor biologische voeding, het welzijn van dieren, en diverse 
garanties op milieugebied. 

• Ethische handel is afhankelijk van op kennis gebaseerde systemen die zowel de aanbieder 
als de producent van goederen en diensten informeren, en marktgeoriënteerde 
maatregelen en reacties van consumenten bevorderen. Europa heeft wereldwijd een 
leidende positie op dit gebied. Initiatieven in het kader van ethische handel sluiten aan bij 
de strategie van Lissabon en helpen de millenniumdoelen te verwezenlijken. 

• Ethische handel kan een substantiële bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en aan 
de directe betrokkenheid van consumenten bij een positieve en krachtige respons op de 
mondialisering. 

• Er zijn meer dan 100 garantiesystemen met een keurmerk – t.b.v. sociale, arbeids- en 
milieuaspecten en op het gebied van dierenwelzijn – die meer dan 20 miljard euro aan 
omzet genereren. 

• In het advies wordt kritisch gekeken naar de voorwaarden waaraan dergelijke 
garantiesystemen moeten voldoen om doeltreffend te kunnen zijn, naar de mate waarin 
EU-beleid op dit gebied adequaat wordt geformuleerd en naar de dringende noodzaak van 
verduidelijking en coördinatie. Er worden tevens voorstellen gedaan voor een 
beleidskader aan de hand waarvan deze systemen kunnen worden beoordeeld. 

• Een dergelijk beleidskader moet een rationele basis verschaffen voor de vergelijking van 
voor consumenten bestemde garantiesystemen met andere beleidsinstrumenten waarmee 
soortgelijke doelstellingen worden nagestreefd, en moet voor de communautaire 
instellingen en de lidstaten een praktisch instrument vormen waaraan de samenhang van 
het beleid en de investering van middelen kan worden getoetst. 

• In het advies worden verder praktische voorstellen gedaan voor maatregelen die de 
communautaire instellingen, de lidstaten en de regionale en lokale gemeenschappen en 
overheden kunnen nemen om initiatieven op dit terrein te consolideren, te ondersteunen 
en uit te breiden. 

 
− Contactpersoon: de heer Bence 

(Tel.: 00 32 2 546 93 99 – e-mail: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
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5. MILIEU 
 

• De rol van de energiebronnen in de toekomstige energiemix 
– Rapporteur: de heer WOLF (Diverse werkzaamheden – DE) 
 
– Referenties: Initiatiefadvies – CESE 1243/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 

Het EESC gaat ervan uit, dat de thans dominerende fossiele brandstoffen steenkool, aardolie en 
aardgas ook in de nabije toekomst een belangrijke rol zullen blijven spelen. Het komt erop aan 
hiervoor dringende maatregelen te nemen, om de daaraan verbonden nadelige gevolgen (de 
milieuproblematiek, de grotere afhankelijkheid van import, de voorzieningszekerheid, enz.) tegen 
te gaan. Het wijst er in dit verband op dat de voorraden van steenkool in vergelijking met die van 
de andere genoemde energiebronnen verreweg het grootst zijn. Door middel van een 
grootschaliger gebruik van zijn ruime steenkoolvoorraden kan Europa in dit opzicht zijn 
afhankelijkheid verminderen. 
 
Energiebesparing en een efficiënter verbruik van alle soorten brandstoffen zijn andere belangrijke 
speerpunten van het energiebeleid, net als een grotere toepassing van alternatieve energiesystemen 
zoals hernieuwbare energie en kernenergie. Wat de strategieën ter verhoging van de energie-
efficiëntie betreft: in de energiemix zouden de schaarsere en flexibeler toepasbare grondstoffen 
aardgas en aardolie zoveel mogelijk gereserveerd moeten worden voor díe toepassingen 
(bijvoorbeeld brandstoffen voor het vervoer, grondstoffen voor de chemische industrie) waar het 
gebruik van kolen alleen maar extra kosten, energieverbruik en CO2-emissies met zich meebrengt. 
De CO2-emissies per producteenheid dienen met gebruikmaking van de mogelijkheden die de 
technische vooruitgang biedt steeds verder teruggebracht te worden. Dit betekent dat de energie-
efficiëntie in alle verschillende fasen van de energieomzetting en het energiegebruik verbeterd 
dient te worden. Om minder CO2uit te stoten en minder brandstof te verbruiken dienen de 
onontbeerlijke nieuwe energiecentrales uitgerust te worden met de beste beschikbare technieken. 
Wat het vervoer betreft moet er alles aan worden gedaan om het specifieke brandstofverbruik te 
verminderen en het steeds verder toenemende algehele brandstofverbruik een halt toe te roepen 
(motorvoertuigtechnologieën, verkeersgeleidingssystemen, enz.). Verder wordt erop gewezen dat 
ook bij stroomopwekking met fossiele brandstoffen er op de lange termijn de mogelijkheid bestaat 
om de CO2-uitstoot bij de omzetting van energie aanzienlijk omlaag te brengen (d.m.v. Clean 
Coal Technology). 
 
De verdere ontwikkeling van alternatieve energiesystemen is zeer belangrijk. Om de energie-
efficiëntie te verhogen en alternatieve energiebronnen te ontwikkelen moet de industrie meer aan 
onderzoek en ontwikkeling doen. Het is dan ook een goede zaak dat het onderwerp "energie" zo'n 
belangrijke plaats inneemt in het voorstel voor het zevende O&O-kaderprogramma. Voor dit 
onderwerp zouden voldoende middelen moeten worden uitgetrokken. 
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− Contactpersoon: de heer Jantscher  
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: sigfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
 

• Bosbouwstrategie van de EU 
– Rapporteur: de heer KALLIO (Diverse werkzaamheden – FI) 
– Co-rapporteur: de heer WILMS (Werknemers – DE) 
 
– Referenties: COM(2005) 84 final – CESE 1252/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 
Het EESC steunt de beleidslijnen die de Commissie in de mededeling heeft uitgestippeld, met name 
méér aandacht voor de tenuitvoerlegging van de bosbouwstrategie en een verbeterde coördinatie. Het 
steunt het door de Commissie voorgestelde actieplan voor een duurzame bosbouw, maar beveelt aan 
dat: 
 

• de prioriteiten en verantwoordelijkheden in dit actieplan worden omschreven, en dat 
voldoende middelen worden vrijgemaakt voor de tenuitvoerlegging ervan; 

• bij de tenuitvoerlegging van andere communautaire beleidsonderdelen rekening wordt 
gehouden met de belangen van de bosbouw; 

• het actieplan de ontwikkeling van innovatieve en marktgerichte methoden voor 
dienstverlening op milieugebied ondersteunt; 

• in de eerste plaats een klimaat worden geschapen waarin het concurrentievermogen en de 
economische levensvatbaarheid van de bos- en houtsector optimaal worden gewaarborgd; 

• het gebruik van hout en andere bosproducten als hernieuwbare en milieuvriendelijke 
materialen moet worden bevorderd; 

• het actieplan voorziet in de bevordering van onderzoek en ontwikkeling op 
bosbouwgebied; 

• het actieplan voorziet in praktische maatregelen ter verbetering van de coördinatie van en 
de communicatie over de communautaire besluitvorming inzake bosaangelegenheden. 

 
Het EESC is van mening dat de bosbouwstrategie en de tenuitvoerlegging daarvan gebaseerd moeten 
blijven op het subsidiariteitsbeginsel en op een in economisch, ecologisch, sociaal en cultureel opzicht 
duurzame vorm van bosbouw. Het benadrukt dat bij er de tenuitvoerlegging van de bosbouwstrategie 
op moet worden toegezien dat de doelstellingen aansluiten bij de strategieën van Lissabon en 
Göteborg. 

 
− Contactpersoon: mevrouw Azzopardi  

(Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
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• Financiering Europees Agentschap voor maritieme veiligheid – 
verontreiniging door schepen 

– Rapporteur: de heer CHAGAS (Werknemers – PT) 
 
 –   Referenties: COM(2005) 210 final – 2005/0098 COD – CESE 1244/2005 

 
–   Contactpersoon: mevrouw Wagner  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 

 

• Geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis 
 

         –   Algemeen rapporteur: de heer PEZZINI (Werkgevers – IT) 
 

–   Referenties: COM(2005) 370 final – 20050149 COD – CESE 1313/2005 
 
 

6.   VEETEELT EN LANDBOUWPRODUCTIE 
 

• Bescherming van vleeskuikens 
–   Rapporteur:  de heer NIELSEN (Diverse werkzaamheden – DK) 

 
–   Referenties: COM(2005) 221 final – 2005/0099 CNS – CESE 1246/2005 

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

• Risico-  en crisisbeheer in de landbouw 
–    Rapporteur:  de heer BROS (Diverse werkzaamheden – FR) 

 
–    Referenties: COM(2005) 74 final – CESE  
 
–    Contactpersoon: mevrouw Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

 

• GMO/Suiker 
– Rapporteur: de heer BASTIAN (Werkgevers –  FR) 
 
– Referenties: COM(2005) 263 final – 2005/0118-0119-0120 CNS – CESE 1251/2005 
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– Hoofdpunten: 
 
Het EESC ziet in dat aanpassing van de GMO/suiker noodzakelijk is, maar vindt dat de 
hervormingsvoorstellen inzake de productie- en prijsverlagingen veel te ver gaan. De uitvoering van 
deze voorstellen zou ingrijpende gevolgen hebben voor de Europese suikersector, en zou ten minste 
150.000 arbeidsplaatsen verloren doen gaan in vaak toch al zwakke regio’s waar geen rendabele 
alternatieven voor de suikerteelt zijn. 
 
Het EESC: 

• steunt het verzoek van de minder ontwikkelde landen, die graag zouden zien dat de Unie 
importquota voor suiker vaststelt; 

• dringt erop aan dat de prijsverlagingen geleidelijk worden ingevoerd en strikt beperkt 
blijven tot internationale verbintenissen; 

• is voorstander van de instandhouding van de interventieregeling; 
• zou graag zien dat de gedeeltelijke compenserende steun aan telers ter compensatie van 

het inkomstenverlies wegens de verlaging van de bietenprijzen zoveel mogelijk wordt 
opgetrokken, en in zijn geheel wordt toegekend; 

• schaart zich achter het voorstel van de Commissie inzake het 
herstructureringsprogramma, maar wenst dat de telers een stem in het kapittel krijgen; 
daarnaast zouden de telers die worden getroffen door de sluiting van fabrieken steun 
moeten krijgen voor de herstructurering van hun bedrijven; 

• beveelt aan dat de structuurfondsen en het Europees Sociaal Fonds zouden moeten 
worden betrokken bij de steunverlening, zodat niet alleen de nodige schadeloosstellingen 
kunnen worden verstrekt, maar de werknemers die worden getroffen door de 
herstructurering van de Europese suikerindustrie ook de best mogelijk omscholing 
krijgen; 

• dringt erop aan dat het energiedebat (biobrandstoffenbeleid) ook dringend aandacht gaat 
besteden aan de suikersector, omdat ook hier mogelijkheden liggen om de nefaste 
gevolgen van de hervorming te helpen opvangen; 

• vraagt de Raad oog te hebben voor de situatie in probleemregio’s of gebieden waar 
weinig rendabele alternatieven op landbouwgebied bestaan. 

 
–    Contactpersoon: mevrouw Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• GMO/Zaaizaad 
–   Rapporteur:  de heer BROS (Diverse werkzaamheden – FR) 

 
–   Referenties: COM(2005) 384 final – 2005/0164 CNS – CESE 1254/2005 

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

 
 

• OCM/Hop 
–   Rapporteur:  de heer KIENLE (Werkgevers – DE) 

 
–   Referenties: COM(2005) 386 final – 2005/0162 CNS – CESE 1258/2005 

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

 
 

• OCM/Wijnmarkt 
–   Rapporteur:  de heer BARATO TRIGUERO (Diverse werkzaamheden – ES) 

 
–   Referenties: COM(2005) 395 final – 2005/0160 CNS – CESE 1255/2005 

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

7. PARTICULIER VERMOGEN EN FISCALITEIT 
 

• Erfopvolging en testamenten 
– Rapporteur: de heer RETUREAU (Werknemers – FR) 
 
– Referenties: COM(2005) 65 final – CESE 1242/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 
Een verordening lijkt de geëigende vorm voor EG-wetgeving inzake de bevoegdheid, het 
toepasselijke recht en de wederzijdse erkenning voor erfopvolgingen met een internationaal aspect. 
 
Het Comité vindt, net als de Commissie, dat het momenteel onmogelijk is om uniforme materiële 
rechtsregels op te stellen die in alle lidstaten voor testamenten en internationale erfopvolgingen 
zouden gelden. Het kan zich dan ook vinden in de voorgestelde aandachtsgebieden en prioriteiten. 
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Middels vooruitgang ter zake zou immers reeds een groot aantal praktische moeilijkheden kunnen 
worden geregeld. 
 
Uniforme regelingen verdienen de voorkeur boven versnippering. Soms moet echter van dit 
uitgangspunt afgeweken kunnen worden. Dit geldt met name voor bepaalde in het buitenland 
gesitueerde (on)roerende goederen.    
 
Het Comité kan zich vinden in de in het communautaire Haagse programma voorgestelde “Europese 
verklaring van erfrecht” en de invoering van een registratiestelsel voor testamenten. 
 
Het Europees registratiestelsel zou in ieder geval overeen dienen te stemmen met de stelsels van de 
Verdragen van respectievelijk Bazel en Washington. 
 
Verder wordt de aandacht van de Commissie gevestigd op de fiscale problemen waarop erfgenamen 
kunnen stuiten wanneer een nalatenschap in twee of meer landen is gesitueerd.  
 
Er dient speciale bescherming te worden geboden aan handelingsonbekwame erfgenamen. 

 
− Contactpersoon: de heer Martinez 

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

• BTW-teruggaaf aan niet-ingezeten belastingplichtigen 
– Rapporteur: de heer BURANI (Werkgevers – IT) 
 
– Referenties: COM(2004) 728 final – 2005/0807 (CNS) – CESE 1260/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 
Ieder voorstel dat beoogt de administratieve rompslomp voor de gebruikers te verminderen, kan 
zonder meer op instemming van het EESC rekenen; dit geldt des te meer indien, zoals thans het geval 
is, vereenvoudiging voor de overheidsdiensten ook betekent dat de procedures gestroomlijnd en een 
betere arbeidsorganisatie aangemoedigd worden.  
 
Het EESC stemt volledig in met het voorstel om overheidsdiensten te verplichten steeds een snel 
antwoord te geven op de verzoeken die hun worden voorgelegd maar vraagt zich wel terecht af of 
de daarvoor vastgestelde termijnen voor alle 25 lidstaten van de Unie realistisch zijn. 
 
Het wijst erop dat een moratoir interest van 1% per maand op jaarbasis overeenkomt met een 
interest van 12,68%. In bepaalde landen zou dan ook van woekerrente sprake kunnen zijn. Het 
Comité stelt daarom voor artikel 8 als volgt te wijzigen: de rente bij achterstallige betaling moet in elk 
land worden berekend op basis van het percentage dat krachtens de nationale wetgeving op 
laattijdige belastingbetalers van toepassing is. 
 
− Contactpersoon : mevrouw Bedö 
    (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@esc.eu.int) 
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8. NIEUWE INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 
 

• Verlenging van het ICT- programma MODINIS 
– Rapporteur : de heer RETUREAU (Werknemers – FR) 

 
 –   Referenties: COM(2005) 347 final – 2005/0144 COD – CESE 1262/2005 

 
– Contactpersoon: mevrouw Wagner 
                    (Tel. : 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 

 

• Frequentiebanden voor de semafoondienst  
–   Rapporteur: de heer RETUREAU (Werknemers – FR) 

 
 –   Referenties: COM(2005) 361 final – CESE 1261/2005 

 
– Contactpersoon: mevrouw Wagner  
                    (Tel. : 00 32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int) 
 

 


