Europees Economisch en Sociaal Comité

Brussel, 13 november 2006

ZITTING
VAN 24, 25 en 26 OKTOBER 2006

SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE ADVIEZEN

De adviezen van het EESC zijn integraal en in de officiële talen van de EU te raadplegen op zijn
website:
http://eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/index_fr.asp
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-2De 430e zitting stond in het teken van de hernieuwing van het mandaat van het EESC voor diens XIIIe
vierjarige ambtstermijn over 2006-2010. Tijdens deze constituerende zitting werd de heer Dimitris
Dimitriadis verkozen tot voorzitter van het EESC en werden het nieuwe bureau, de gespecialiseerde
afdelingen, evenals de verschillende organen en structuren geïnstalleerd.

1. MONETAIR EN FISCAAL BELEID
•

Globale richtsnoeren voor het economisch beleid en economische
governance"

− Rapporteur : NYBERG (Werknemers – SE)
− Referentie: Initiatiefadvies – CESE 1369/2006
− Kernpunten :
Op 16 en 17 juni 2005 heeft de Europese Raad in de Conclusies van het voorzitterschap zijn
goedkeuring gehecht aan de Globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB) voor
2005-2008, als onderdeel van de Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid.
Aangezien groei en werkgelegenheid in Europa ook na de totstandbrenging van de EMU
achterblijven, wordt in dit advies de rol van de ECB en haar interactie met andere
beleidsmakers – met name op fiscaal gebied – en de voor het loonbeleid verantwoordelijke
sociale partners onderzocht.
De ECB en Ecofin moeten met dezelfde serie doelstellingen gaan werken. Het is vooral van
belang dat de eurogroep binnen Ecofin dezelfde koers volgt als de ECB.
Wat de prijsstabiliteit betreft zou de ECB een symmetrische doelstelling moeten hanteren,
bijvoorbeeld 2% +/- 1 procentpunt. De ECB moet uitgaan van de onderliggende inflatie.
De economische richtsnoeren moeten vooral gericht zijn op een minimumniveau van
economische groei, een zekere afname van de werkloosheid en de verwezenlijking van het in
de Lissabonagenda vastgelegde percentage voor arbeidsparticipatie.
Tussen de bijeenkomsten van het proces van Keulen moet er gezamenlijk onderzoek worden
verricht naar economische verbanden, de impact van diverse beleidsmaatregelen en
dergelijke. In de aanloop naar elke bijeenkomst moet het Parlement met een resolutie komen
over de economische situatie en het gewenste beleid. Zowel Ecofin als de eurogroep moeten
aanwezig zijn.
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− Contactpersoon: Gilbert Marchlewitz
(Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert. marchlewitz@eesc.europa.eu)
•

Praktische voorbereidingen – toekomstige uitbreiding van de eurozone
(derde verslag)

− Rapporteur: ROKSANDIĆ (Werkgevers – SL)
− Referentie: COM(2006) 322 final – CESE 1370/2006
− Kernpunten:
Het EESC is van mening dat in de mededeling van de Commissie een correcte en grondige
uiteenzetting wordt gegeven van het huidige proces ter voorbereiding van Slovenië op de
euro, alsmede van de vorderingen die zijn gemaakt in de tien andere lidstaten die van plan
zijn de euro in te voeren zodra zij daarvoor aan de nodige voorwaarden voldoen. Het Comité
onderschrijft dan ook deze mededeling.
Het Comité stelt de Commissie voor de lidstaten aan te bevelen tijdens de voorbereidingen
op de toetreding tot de eurozone, en los van de noodzakelijke informatiecampagne over de
invoering van de euro, er in het bijzonder voor te zorgen dat alle groepen van de bevolking
met de hulp van maatschappelijke organisaties bij het proces worden betrokken. De lidstaten
en de EU moeten dan ook financiële middelen ter beschikking stellen om de verschillende
bevolkingsgroepen in staat te stellen met de nieuwe munt te leven en te werken en ze daarop
voor te bereiden.
− Contactpersoon: Gilbert Marchlewitz
(Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)
•
–

Actieprogramma douane

–

Referentie: COM(2006) 201 final – 2006/0075 COD – CESE 1374/2006

−

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

Algemeen rapporteur: BATUT (werknemers – FR)
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2. BURGERSCHAP EN MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD
•
–

Groenboek - Europees initiatief inzake transparantie

–

Referentie: COM(2006) 194 final – CESE 1373/2006

–

Kernpunten:

Algemeen rapporteur: SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers – ES)

Het Comité verwelkomt de publicatie van het Groenboek over transparantie, maar betreurt dat
de definitie die in het Groenboek wordt gegeven van ‘belangengroeperingen’ zo vaag is,
waardoor het onderscheid tussen maatschappelijke organisaties en belangengroeperingen
verloren dreigt te gaan en er geen erkenning is voor de specifieke rol die het maatschappelijk
middenveld speelt in het kader van de participatiedemocratie op Europees niveau. Bovendien
dient er een onderscheid te worden gemaakt tussen toegang tot informatie, een recht voor alle
EU-burgers, en raadpleging, een recht dat is voorbehouden aan diegenen die een legitiem
belang hebben bij het communautaire beleid.
Wat de verschillende onderdelen van het Groenboek betreft,
•

•

•

•

−

is het Comité voorstander van verplichte registratie van de betrokken partijen als
voorwaarde om in aanmerking te komen voor het recht om geraadpleegd te worden over
welbepaalde thema’s;
pleit het ervoor dat de Commissie een bindende, aan de verplichte registratie
gekoppelde gedragscode opzet en goedkeurt, vergelijkbaar met de code van het
Europees Parlement, met gedragsregels die in overeenstemming zijn met het doel van de
raadpleging en die met name duidelijk maken welke consequenties er zijn verbonden aan
overtreding van de regels;
is het van mening dat de feedback over de minimumvoorwaarden voor raadpleging
verbeterd kan worden, met name door elke DG te verplichten een effectbeoordeling uit
te voeren na élke openbare raadpleging en niet alleen over de strategische doelstellingen,
zoals nu het geval is. Bovendien zou de Commissie zich over een aantal belangrijke
kwesties moeten buigen, zoals de taal waarin de beoordeling is opgesteld, de objectiviteit
van de vragen en de antwoordtermijnen;
pleit het ervoor dat alle lidstaten verplicht worden openbaar te maken wie de
begunstigde partijen zijn van de gezamenlijk beheerde EU-fondsen, en om deze
gegevens te publiceren op het internet.

Contactpersoon: Patrick Fève
(Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@eesc.europa.eu)
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3. MEDEDINGING
•

Groenboek - Schending antitrustregels

− Algemeen rapporteur: SÁNCHEZ (Werknemers – ES)
− Referentie: COM(2005) 672 final – CESE 1349/2006
− Kernpunten:
Het Comité is van mening dat via EU-richtsnoeren zou kunnen worden vastgelegd onder welke
voorwaarden een schadevordering wegens schending van het EG-Verdrag mag worden
ingesteld. Op die manier moeten degenen die door verboden concurrentiepraktijken
economische schade hebben geleden of inkomsten hebben gederfd binnen redelijk grenzen
schadeloos worden gesteld. Maar nog belangrijker is dat consumenten de mogelijkheid krijgen
om hun economische rechten, die voortvloeien uit de wetgeving inzake
consumentenbescherming, uit te oefenen.
De publicatie van het Groenboek is dan ook een goede zaak, al zouden de procedures wel
korter moeten duren zodat sneller de beste resultaten kunnen worden behaald.
Het Comité wil de discussie in de juiste richting sturen door middel van een aantal
opmerkingen over de volgende onderwerpen: toegang tot bewijsmateriaal, schadevergoeding,
collectieve en individuele schadevorderingen, financiering van schadevorderingen, ‘passingon defence’, de procesbevoegdheid van indirecte afnemers, en de rechterlijke bevoegdheid en
toepasselijk recht.
− Contactpersoon: Luís Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)

4. SOCIALE BESCHERMING
• Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels – wijze van toepassing
–

Rapporteur: GREIF (Werknemers – AT)

–

Referentie: COM(2006) 16 final – 2006/0006 (COD) – CESE 1371/2006

− Kernpunten:
Het Comité beschouwt onderhavig Commissievoorstel als een belangrijke stap voorwaarts op
de weg naar verbeterde voorwaarden voor het vrije verkeer in de EU.
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• is ingenomen met de uitbreiding van de (materiële en personele) werkingssfeer en
met alle bepalingen die tot doel hebben om de samenwerking tussen
socialezekerheidsorganen te verbeteren;
•

ziet in dat op de administratie kan worden bezuinigd en dat verzekerden voordeel
hebben bij snellere procedures bij grensoverschrijdende gevallen, maar beseft dat die
versnelde gegevensuitwisseling alléén nog geen doorbraak betekent. De
socialezekerheidsorganen in de lidstaten kunnen die grotere efficiëntie qua
afhandelingstijd alleen bereiken als tegelijkertijd wordt gezorgd voor voldoende
gekwalificeerd personeel en voor adequate technische hulpmiddelen;

•

wil er met klem op wijzen dat het bij de gegevensuitwisseling - die voortaan
voornamelijk elektronisch zal plaatsvinden - om gevoelige persoonsgebonden
gegevens gaat (bv. over iemands gezondheid, arbeidsongeschiktheid of
werkloosheid). Er moet dus beslist worden gegarandeerd dat die gegevens naar
behoren worden beschermd en niet in verkeerde handen terecht kunnen komen;

•

is van mening dat profijt moet worden getrokken uit de ervaringen met de Europese
ziekteverzekeringskaart;

•

is zonder meer voorstander van alle maatregelen in de toepassingsverordening
waardoor de gebruikers van de nieuwe Verordening (EG) nr. 883/2004 meer
rechtszekerheid en transparantie wordt geboden. In het verleden is al voorgekomen
dat schulden in de clearing tussen socialezekerheidsorganen van verschillende
lidstaten jarenlang niet vereffend werden;

•

vraagt de Commissie en de lidstaten om meer maatregelen door te voeren om alle
potentiële gebruikers van de verordening nog beter vertrouwd te maken met de
regelingen voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en de voordelen
daarvan. Met de daartoe te treffen voorbereidingen mag niet langer worden gewacht.

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

5. LANDBOUW, VISSERIJ EN VEEHOUDERIJ
•

Plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur

−

Algemeen rapporteur: ESPUÑY MOYANO (Werkgever – ES)

−

Referentie: COM(2006) 154 final – 2006/0056 CNS – CESE 1355/2006
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Contactpersoon: Yvette Azzopardi
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

•

Actieplan bescherming en welzijn dieren

−

Algemeen rapporteur: NIELSEN (Diverse werkzaamheden – DK)

−

Referentie: COM(2006) 13 final – CESE 1356/2006

−

Kernpunten:
De belangstelling voor het welzijn en de bescherming van dieren neemt in grote delen van de
EU alsook in sommige landen daarbuiten steeds meer toe. Het is dan ook zinvol om de
marktdeelnemers te ondersteunen en de desbetreffende EU-minimumeisen voor zover nodig
aan te passen. Dit betekent niet per se dat er strengere eisen moeten komen; er bestaat eerder
behoefte aan betere en relevantere regels die op wetenschappelijk en sociaal-economisch
onderzoek zijn gestoeld. Ook is het belangrijk dat er een soort gemeenschappelijke
kwaliteitsaanduiding wordt ingevoerd voor producten die aan bepaalde dierenwelzijnseisen
voldoen. Tot slot moeten er aanzienlijke verbeteringen worden doorgevoerd voor dieren die
voor onderzoek en proeven en voor wettelijk verplichte veiligheidstests worden gebruikt.
Het actieplan van de Commissie voorziet over het geheel genomen in deze behoeften en kan
de basis voor de verdere prioriteitenstelling op dit gebied vormen. Het EESC kan zich in
principe dan ook vinden in de voorgestelde strategie, maar wil wel nader bekijken of er bij de
concrete maatregelen die de Commissie voorstelt sprake is van een evenwicht tussen het
dierenwelzijnsaspect en de sociaal-economische aspecten. Cruciaal punt is dat de EUproductie niet verdrongen mag worden door invoer uit derde landen die minder strenge
normen hanteren. Dan zou de dierproductie zich namelijk verplaatsen naar gebieden waar
dieren onder slechtere omstandigheden worden gehouden en zouden EU-producenten
gedwongen zijn hun bedrijf te stoppen.
Wat de handel in landbouwproducten betreft, moet dierenwelzijn op termijn als nietcommerciële overweging worden meegenomen. Op kortere termijn moeten Commissie en
maatschappelijk middenveld druk uitoefenen op de detailhandel en de
levensmiddelenindustrie in de EU om te bereiken dat aan de hand van certificeringsregelingen
en garanties ervoor wordt gezorgd dat geïmporteerde producten aan soortgelijke
dierenwelzijnseisen voldoen.

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

Uitgaven op veterinair gebied

−

Algemeen rapporteur: NIELSEN (Diverse werkzaamheden – DK)
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Referentie: COM(2006) 273 final – 2006/0098 CNS – CESE 1357/2006

−

Contactpersoon: Yvette Azzopardi
(Tel.: 32 2 546 9818 – e-mail: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

•

Schelpdierwater (Codificatie)

−

Algemeen rapporteur: KALLIO (Diverse werkzaamheden – FI)

−

Referentie: COM(2006) 205 final – 2006/0067 COD – CESE 1358/2006

−

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

•

Bescherming van kalveren (gecodificeerde versie)

−
−
−

Algemeen rapporteur: NIELSEN (Diverse werkzaamheden – DK)
Referentie: COM(2006) 258 final – 2006/0097 CNS – CESE 1359/2006

−

Contactpersoon: Arturo Iñiguez Yuste
(Tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)

•

Uitroeiing van en controle op bepaalde dierziekten (gecodificeerde
versie)

−

Algemeen rapporteur: COUPEAU (Diverse werkzaamheden – FR)

−

Referentie: COM(2006) 315 final – 2006/0104 CNS – CESE 1361/2006

−

Contactpersoon: Arturo Iñiguez Yuste
(Tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)

•

EU-actieplan voor de bossen

−

Algemeen rapporteur: WILMS (Werknemers – DE)

−

Referentie: COM(2006) 302 final – 1362/2006

−

Kernpunten:
Het Comité wijst erop dat een EU-actieplan voor de bossen op adequate wijze moet worden
opgezet, zodanig dat economische, ecologische en sociale aspecten (duurzaam) met elkaar in
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functies.
Het is van mening dat het aantal doelstellingen van 4 moet worden uitgebreid naar 5: "het bos
als plaats om te werken" zou eraan moeten worden toegevoegd. Hieronder zouden "behoud en
uitbreiding van de beroepsvaardigheden van tewerkgestelden in bossen" en "versterking en
instandhouding van plattelandsgebieden" moeten vallen.
Het beschouwt de versterking en instandhouding van plattelandsgebieden als een belangrijke
voorwaarde om het actieplan ter plaatse, in de lidstaten, succesvol ten uitvoer te kunnen
leggen.
Het stelt voor om het punt van behoud en uitbreiding van de beroepsvaardigheden van
tewerkgestelden in bossen mee te laten wegen als wordt gekeken naar het bos als plaats om te
werken.
Het wil erop wijzen dat het EU-actieplan voor de bossen een project dient te zijn waar men
volledig op kan vertrouwen, het mag niet bij woorden alleen blijven. Als het geen vertrouwen
wekt, zal het actieplan niet het benodigde draagvlak krijgen en zal het niet geloofwaardig zijn.
−

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

•

Verkeer van mengvoeders

−

Algemeen rapporteur: NIELSEN (Diverse werkzaamheden– DK)

−

Referentie: COM(2006) 340 final – 2006/0117 COD – CESE 1363/2006

−

Kernpunten:
De uitspraak van het Hof is binnen de diervoederindustrie in de EU bekend, en met
bovenstaande opmerking erkent de Commissie dat de rectificatie in de praktijk geen gevolgen
zal hebben. Het Comité vindt echter wel dat de voorschriften een afspiegeling van de huidige
rechtstoestand moeten zijn en kan zich dan ook vinden in de rectificatie die de Commissie
voorstelt.
Overigens steunt het Comité het beginsel van een “open vermelding” niet alleen in het belang
van de klant, maar ook ter wille van de mededinging. Het is voor landbouwproducenten
belangrijk om zo exact mogelijk te weten wat er in mengvoeder zit, niet alleen vanwege de
samenstelling van het voeder zelf, maar ook om prijzen en kwaliteit te kunnen vergelijken.
Het Comité wijst erop dat het voor het intracommunautaire verkeer en de naleving van de
desbetreffende EU-voorschriften van doorslaggevend belang is dat de nationale autoriteiten
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wel wat meer enthousiasme aan de dag mogen leggen waar het erom gaat haar verplichtingen
met de hulp van het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) na te komen.
−

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

6. BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID EN HET MILIEU
•

Definitie en presentatie van gedistilleerde dranken

−

Algemeen rapporteur: DORDA (Werkgevers – PL)

−

Referentie: COM(2005) 125 final – 2005/0028 COD – CESE 1354/2006

−

Kernpunten:
Het Comité is ingenomen met het initiatief van de Commissie om de huidige regels inzake de
definitie, de aanduiding en de presentatie van gedistilleerde dranken te actualiseren en in het
bijzonder het systeem van geografische aanduidingen aan te passen, zodat deze zijn aangepast
aan de vereisten van de WTO. Ook schaart het zich achter het voorstel van de Commissie om
de definities van alle gedistilleerde dranken onder te brengen in een bijlage die na
goedkeuring door een Comité van beheer voor gedistilleerde dranken kan worden gewijzigd
zonder volledige herziening van de verordening. Zo kan met deze verordening gemakkelijker
worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.
Het Comité kan zich echter niet vinden in de in het voorstel opgenomen indeling in
categorieën, omdat die misleidend kan zijn en tot ongelijke behandeling van de verschillende
soorten gedistilleerde dranken kan leiden, bv. op het vlak van etikettering en belastingheffing.
In het Commissievoorstel is geen sprake van opsomming van ingrediënten; ook het Comité
vindt deze momenteel onnodig en onrealistisch. Het zou er wél voorstander van zijn dat
ingrediënten worden opgesomd als dit voor alle alcoholhoudende dranken op dezelfde wijze
vereist zou zijn en als dit op een voor de consument zinvolle manier zou gebeuren. In het
voorstel wordt met geen woord gerept over authenticiteitsindicatoren, terwijl deze indicatoren
juist een belangrijk middel in de strijd tegen fraude en namaakproducten zijn. In de
voorgestelde verordening zou moeten worden bepaald hoe zij dienen te worden gebruikt.
De definitie van wodka is erg omstreden: vooral over de grondstoffen die bij de productie
ervan mogen worden gebruikt, bestaat onenigheid. Het Comité stelt voor dat alleen granen,
aardappelen en bietmelasse gebruikt mogen worden en dat de gebruikte grondstoffen dus niet
op het etiket hoeven te worden vermeld. Verder moet er een regeling worden getroffen voor
de producten die dan niet langer "wodka" mogen worden genoemd. Voor deze producten zou
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- 11 er, vanaf het moment waarop er over de nieuwe verordening overeenstemming is bereikt, een
overgangsperiode van ca. drie jaar moeten gelden, zodat hun categorie veranderd kan worden
en de marketing aangepast.
−

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

•

Genetisch gemodificeerde micro-organismen (codificatie)
− Algemeen rapporteur: CHIRIACO (Werknemers – IT)
− Referentie: COM(2006) 286 final – 2006/0100 COD – CESE 1360/2006
− Contactpersoon: Filipa Pimentel
(Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

7. VERVOER
•

Afschaffing van controles Wegvervoer en binnenvaart

−

Algemeen rapporteur: SIMONS (Werkgevers – NL)

−

Referentie: COM(2006) 432 final – 2006/0146 COD – CESE

−

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

•

Toezichtautoriteit GNSS – wijziging van beheersstructuren

−

Algemeen rapporteur: BUFFETAUT (Werkgevers – FR)

−

Referentie: COM(2006) 261 final – 2006/0090 CNS – CESE

−

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

•

Motorvoertuigen/montageplaats achterkentekenplaat

−

Algemeen rapporteur: JANSON (Werknemers – SE)

–

Referentie: COM(2006) 478 final – 2006/0161 COD – CESE

–

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

−

Algemeen rapporteur: TÓTH (Diverse werkzaamheden – HU)

−

Referentie: COM(2006) 284 final – 2006/0099 COD – CESE

−

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

•

Statuut van de gemeenschappelijke onderneming Galileo

−

Algemeen rapporteur: PEZZINI (Werkgevers – IT)

−

Referentie: COM(2006) 351 final – 2006/0115 CNS – CESE

−

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

8. TELECOMMUNICATIE EN MEDIA
•
–

Misleidende reclame (codificatie)

–

Referentie: COM(2006) 222 final – 2006/0070 COD – CESE 1352/2006

–

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

•

Roaming op publieke mobiele netwerken

−

Algemeen rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden – ES)

−

Referentie: COM(2006) 382 final – 2006/0133 COD – CESE 1367/2006

−

Kernpunten:

Algemeen rapporteur: WESTENDORP (Diverse werkzaamheden – NL)

De Commissie heeft op 12 juli j.l. een Voorstel voor een verordening betreffende roaming op
publieke mobiele netwerken binnen de Gemeenschap voorgelegd. Doel van dit voorstel is om
de exploitanten maximumtarieven op te leggen voor de levering van roamingdiensten aan
gebruikers voor gesprekken tussen de lidstaten van de EU.
De Commissie komt met een evenwichtig en noodzakelijk voorstel waardoor de consument
beter wordt beschermd.

Greffe CESE 157/2006 fr/en/HT/VDS/di/am/cb

.../...

- 13 Volgens het Comité moet ernaar worden gestreefd de tariefverschillen tussen nationale
roamingdiensten weg te werken, zonder de exploitanten te beletten via hun aanbod met elkaar
te concurreren. De klant zou m.a.w. dezelfde prijs betalen als in zijn thuisland, ongeacht het
land waar hij zich bevindt (de zogenaamde “thuismarktaanpak”). Het Comité moet tot zijn
spijt constateren dat deze doelstelling met het huidige voorstel niet zal worden bereikt.
Het betreurt verder dat de Commissie niet heeft gekeken naar de mogelijke gevolgen van haar
voorstel voor de werkgelegenheid. De retail–tariefmaxima – m.a.w. de prijzen voor de
eindgebruiker - treden pas na een periode van zes maanden in werking. Aangezien de
exploitanten zich zonder veel moeite aan de nieuwe situatie kunnen aanpassen, meent het
Comité dat deze periode dient te worden afgeschaft.
−

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

9. CULTUUR EN MEERTALIGHEID
•

Een nieuwe kaderstrategie voor meertaligheid

−

Rapporteur: LE NOUAIL MARLIÈRE (Werknemers – FR)

−

Referentie: COM(2005) 596 final– CESE 1372/2006

−

Kernpunten:
Het Comité zou graag zien dat:
•

•

•
•
•

de Commissie duidelijk aangeeft voor de lidstaten welke links kunnen worden gelegd en
welke aanvullende acties kunnen worden genomen in het kader van de vereiste nationale
plannen; het wijst erop dat meertaligheid de politieke en culturele integratie van de EU
kan ondersteunen en het wederzijds begrip en de sociale integratie bevordert;
op Europees niveau overleg wordt gepleegd over de omvang van het onderwijsaanbod,
zodat een duurzaam resultaat kan worden behaald en de potentieel beschikbare
vaardigheden niet uitsluitend op een beperkt aantal talen worden toegespitst;
alle meertalige praktijken op professioneel, cultureel, politiek, wetenschappelijk en
sociaal gebied worden bevorderd en aangemoedigd;
niet alleen deskundigen op sociaal en wetenschappelijk gebied, maar ook taalgebruikers,
tolken, vertalers, taalleraren en -deskundigen bij dit initiatief worden betrokken;
meer aandacht wordt geschonken aan de huidige generaties van jonge en minder jonge
volwassenen, via levenslang leren en op basis van hun culturele rechten, als de
Commissie de programmeringsfase zal ingaan;
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de Commissie zich niet alleen baseert op universitaire studies maar ook op acties van op
dit gebied actieve verenigingen en dat zij populaire initiatieven binnen het netwerk van
het maatschappelijk middenveld ondersteunt.

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

10. INTELLECTUELE EIGENDOM
•

Intellectuele eigendom –verhuurrecht (codificatie)

− Algemeen rapporteur: RETUREAU (Werknemers – FR)
Referentie: COM(2006) 226 final – 2006/0073 COD – CESE 1350/2006
− Contactpersoon: Luís Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)
•

Beschermingstermijn auteursrecht (codificatie)

− Algemeen rapporteur: RETUREAU (Werknemers – FR)
− Referentie: COM(2006) 219 final – 2006/0071 COD – CESE 1351/2006
− Contactpersoon: Luís Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu)
_____________
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