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De zitting stond in het teken van een openbare vergadering over "Klimaatverandering en de strategie 
van Lissabon", en werd bijgewoond door de heer Léonard ORBAN, lid van de Europese Commissie, 
die een toespraak heeft gehouden over "Meertaligheid – een beleid voor en met alle betrokkenen". 
 
 

1. KLIMAATVERANDERING 
 
 
• Klimaatverandering en de Lissabonstrategie 
− Rapporteur:  EHNMARK (Werknemers – SE) 
 
− Ref.: Initiatiefadvies – CESE 1458/2007 
 
− Hoofdpunten:  

 
De verandering van het klimaat kan noodlottige gevolgen hebben, niet alleen voor ons welzijn, 
maar zelfs voor onze overlevingskansen. De klimaatverandering is werkelijk een globale 
bedreiging: door de steeds snellere toename van de CO2-uitstoot, neemt ze almaar ernstiger 
vormen aan. Het EESC dringt bij de Europese Commissie met klem aan op programma's en 
maatregelen ter verwezenlijking van de jongstleden maart vastgelegde doelstellingen. De burger 
wil duidelijkheid over de prioriteiten en de maatregelen die moeten worden genomen. Europa 
moet niet alleen vooroplopen als het aankomt op plannen maken, maar ook als het gaat om de 
uitvoering ervan. 
 
De Lissabonstrategie ter bevordering van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid zou 
ook grootscheepse maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering moeten omvatten. Door 
de Lissabonstrategie in praktijk te brengen – en deze "groen" te kleuren - kan de EU beschikken 
over een inmiddels hecht verankerde methode en een goed werkend coördinatiesysteem. Zij moet 
hierbij voor de grootst mogelijke efficiency zorgen en zoveel mogelijk gebruik maken van 
synergieën. De bestrijding van de klimaatverandering kan goed uitpakken voor het 
concurrentievermogen. Wereldwijd wordt gezocht naar nieuwe vormen van energiebesparing, 
bijvoorbeeld in het vervoer. De investeringen in O&O moeten worden opgevoerd. 
 
Niet alleen vanwege de economische belangen, maar ook met het oog op de ernst van de 
klimaatverandering, is het zaak dat afspraken worden gemaakt over maatregelen ter 
verwezenlijking van de Lissabondoelstelling "duurzame groei". In de nieuwe 
programmeerperiode van de Lissabonstrategie zal dan ook goed moeten worden nagedacht over 
de definitie van het begrip "groei". Groei die koolstofneutraal is of zelfs een positieve 
koolstofbalans heeft, dient te worden bevorderd. Het EESC heeft er bij verschillende 
gelegenheden op aangedrongen om groei niet langer te zien als een puur kwantificeerbaar begrip. 
We hebben behoefte aan een nieuwe definitie, waarin kwalitatieve doelstellingen, gericht op 
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duurzaamheid, op de voorgrond dienen te staan. Toename van de broeikasgasuitstoot valt 
uiteraard niet te rijmen met dit criterium van duurzaamheid. 

 
− Contactpersoon: Robert Kaukewitsch 
 (Tel.: 00 32 2 282 23 66 – e-mail: robert.kaukewitsch@eesc.europa.eu) 
 

2. ENERGIE 
 
 
• Voortgangsverslag inzake biobrandstoffen  
− Rapporteur: IOZIA (Werknemers – IT) 
 
− Ref.: COM(2006) 845 final – CESE 1449/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 

Conclusies en aanbevelingen 
 

• Het EESC onderschrijft in hoofdlijnen de conclusies van de Europese Voorjaarsraad van 
maart 8 en 9 maart. 

 
• Aan biobrandstoffen van de eerste generatie kleven veel nadelen, en zij beantwoorden 

ook niet geheel aan de Europese doelstellingen. De productiekosten zijn hoog, net als de 
milieukosten: zij onttrekken graan aan de voedselketen voor mens en dier en zijn 
medeverantwoordelijk voor de stijging van de graanprijs op de wereldmarkt. 

 
Met betrekking tot biodiesel doen zich met name de volgende problemen voor: 

 
− geringe productiviteit; 
− hoge kosten (0,4 - 0,7 €/L); 
− stabiliteitsproblemen (aanwezigheid van zuurstofhoudende groepen) en 

moeilijkheden met de opslag. 
 

Aan bioethanol kleven weer andere nadelen: 
 

− geringe productiviteit (maar minder dan bij biodiesel het geval is); 
− hoog verbruik van water en meststoffen; 
− ongeschiktheid om via de bestaande pipelines voor olie te worden vervoerd 

(corrosieproblemen). 
 

• Het EESC onderstreept dat naast de sociale, economische en milieugevolgen ook de 
technische problemen in verband met de ontwikkeling van biobrandstoffen aandachtig 
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moeten worden bestudeerd. Er dient met name te worden gekeken naar het 
productierendement van de grondstoffen voor biobrandstoffen: uit 1 ton bieten wordt 
circa 400 liter bioethanol verkregen (ongeveer 1.500 Mcal). Deze verhouding lijkt niet zo 
gunstig en is niet erg efficiënt, zeker gezien de hoeveelheid energie die nodig is om 
biomassa om te zetten in biobrandstof. 

 
• Vanuit strikt milieuoogpunt moet volgens het EESC tevens rekening worden gehouden 

met het gevaar van ontbossing en de risico's i.v.m. de opslag van grondstoffen: de 
daarmee verband houdende biologische en biochemische problemen moeten goed worden 
bestudeerd. 

 
• Het EESC is van mening dat bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de zorg voor en 

bescherming van de bodem. 
 

• Het EESC dringt er bij de Commissie en alle Europese instellingen op aan, bijzondere 
aandacht te schenken aan het probleem van het waterverbruik bij de productie van 
biobrandstoffen. 

 
• Het EESC is van mening dat het onderzoek naar en de ontwikkeling van biobrandstoffen 

van de tweede en derde generatie, zoals biobutanol, moeten worden gestimuleerd. 
 

• Het EESC wijst er tevens op dat de ontwikkeling van biobrandstoffen kansen biedt voor 
de Europese economie, en kan bijdragen tot de doelstellingen van de agenda van 
Lissabon. 

 
• De belangstelling van de landbouw voor de ontwikkeling van biobrandstoffen dient te 

worden aangemoedigd. 
 

• Het EESC beveelt de Commissie aan de mogelijkheid te bestuderen om het systeem van 
emissiecertificaten uit te breiden tot de vervoersector, waarmee een extra stimulans kan 
worden gegeven aan de zoektocht naar nieuwe oplossingen voor de terugdringing van 
schadelijke emissies. 

 
• Het EESC verzoekt de Commissie een verplichte en alomvattende certificering in te 

voeren die de duurzame productie van biobrandstoffen in alle stadia mogelijk maakt. 
 
− Contactpersoon: Sven Dammann  
 (Tel.: 00 32 2 546 93 66 – e-mail: svenn.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 
• Vermindering CO2-uitstoot door personenauto’s en lichte 

bedrijfsvoertuigen  
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− Rapporteur: RANOCCHIARI (Werkgevers – IT) 
 

− Ref.: COM(2007) 19 final – CESE 1450/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 

Het EESC staat achter het initiatief van de Commissie en is van mening dat de verbetering van 
de prestaties van voertuigen op het vlak van CO2-uitstoot in bedrijfseconomisch en technologisch 
opzicht haalbaar moet blijven voor de fabrikanten en een personenauto niet te duur mag maken 
voor de consument. Het wetgevingskader moet in sociaal, economisch en milieu-opzicht zo 
doeltreffend mogelijk zijn. Er zou een grondige impactanalyse moeten worden gemaakt, aan de 
hand waarvan kosten en baten van de verschillende oplossingen – zoals alternatieve 
brandstoffen, fiscale stimulansen, het gebruik van banden met lage rolweerstand – in kaart 
kunnen worden gebracht. Verder is het zaak dat nieuwe wetgeving de concurrentie tussen de 
fabrikanten zo min mogelijk beïnvloedt. Het EESC begrijpt niet waarom de Commissie wil dat 
ook lichte bedrijfsvoertuigen onder de nieuwe wetgeving gaan vallen. 

 
− Contactpersoon: Siegfried Jantscher 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 
3. LISSABONSTRATEGIE 
 
 
• De ondernemersgeest en de agenda van Lissabon 
− Rapporteur: Sharma (Werkgevers – UK) 
 
− Co-rapporteur: Olsson (Diverse werkzaamheden – SE) 
 
− Ref.: Initiatiefadvies – CESE 1460/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 

 Het EESC wijst op het volgende: 
 

• In de agenda van Lissabon zou de nadruk moeten worden gelegd op ondernemerschap, in 
de breedste zin des woords, als een van de belangrijkste instrumenten voor het genereren 
van meer groei en betere banen, het verwezenlijken van sociale samenhang en het 
bestrijden van sociale uitsluiting. 

 
• Bij onderwijs en opleiding voor alle leeftijdscategorieën en op alle niveaus moeten de 

creativiteit en de mogelijkheden van elk individu worden gestimuleerd. 
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• De publieke en private actoren dienen te worden gemobiliseerd om een ondernemersgeest 

in de breedste zin des woords te ontwikkelen. Dit geldt voor gemeenschappen, 
organisaties en individuen. 

 
• Daarnaast zou de Commissie moeten werken aan een kader om de geboekte vooruitgang 

te evalueren en goede praktijkvoorbeelden te verspreiden; het uitwisselen van "best 
practices" is belangrijk en de vooruitgang zou gevolgd kunnen worden door jaarlijks 
conferenties te organiseren om de stand van zaken op te maken. 

 
• De sociale partners zouden de voordelen moeten overwegen van het bevorderen van de 

ondernemersgeest en tot een gemeenschappelijke basis voor holistische maatregelen 
moeten komen. 

 
• De sociale economie en de non-gouvernementele organisaties moeten een grotere rol 

gaan spelen bij het ontwikkelen van de ondernemersgeest ten behoeve van 
maatschappelijke doeleinden en sociale innovatie. 

 
• Het EESC schaart zich achter het initiatief van het DG Werkgelegenheid, sociale zaken 

en gelijke kansen om een ondernemerschap omvattende strategie op te starten en is van 
plan om daar actief aan deel te nemen. 

 
• De media spelen een cruciale rol om een Europa tot stand te brengen dat gebaseerd is op 

de ondernemersgeest. 
 

• Het EESC roept de commissarissen Figel en Verheugen ertoe op om middels gezamenlijk 
optreden van de DG's Onderwijs & cultuur en Ondernemingen & industrie de voordelen 
en de waarde van de ondernemersvaardigheden in het kader van de Lissabonagenda te 
promoten door 2009 uit te roepen tot "Jaar van creativiteit, innovatie en de 
ondernemersgeest". 

 
− Contactpersoon: Torben Bach Nielsen  
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
4. VERVOER 
 
 
• Vermindering broeikasgasemissies van wegvervoer 
− Rapporteur: OSBORN (Diverse werkzaamheden – UK) 
 
− Ref.: COM(2007) 18 final – 2007/0019 COD – CESE 1454/2007 
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− Hoofdpunten: 
 

Het EESC staat volledig achter het streven van de EU om de uitstoot van broeikasgassen terug te 
dringen, als onderdeel van een pakket maatregelen om de klimaatverandering een halt toe te 
roepen. In de vervoerssector moet het probleem echter bij de wortel worden aangepakt, d.w.z. er 
moet in de eerste plaats iets worden gedaan aan de achterliggende oorzaken van de enorme 
verkeerstoename. Het EESC ziet ook heel wat ruimte voor verbetering op het punt van de 
energie-efficiëntie, en zulks bij alle vervoerswijzen. Het betreurt dat de Commissie haar 
oorspronkelijke plannen voor het verbeteren van de efficiëntie van automotoren heeft 
teruggeschroefd, waardoor de druk op de automobielindustrie om energie-efficiëntere motoren te 
produceren, minder groot wordt. 
 
Het EESC stemt in beginsel in met een groter gebruik van biobrandstoffen in de EU, maar vindt 
wel dat het uiteindelijke effect daarvan op de CO2-uitstoot zeer zorgvuldig moet worden 
geëvalueerd. Er moet nauwlettend worden toegezien op het tempo en het evenwichtige verloop 
van die uitbreiding. Zo zou de Commissie nader moeten toelichten hoe ze de doelstelling van 
10% biobrandstoffengebruik in 2020 denkt te gaan halen, mede gelet op de door de Raad 
gestelde voorwaarden. Bovendien moet zij bereid zijn om haar aanpak weer te veranderen als 
blijkt dat biobrandstoffen minder efficiënt zijn voor de vermindering van de CO2-uitstoot dan 
verwacht of andere ongewenste effecten hebben op de structuur van de landbouw of op de 
biodiversiteit. 
 
Desondanks heeft het EESC geen bezwaar tegen het onderhavige voorstel om de regels voor 
brandstofspecificaties aan te passen met als doel de productie en verkoop van een nieuw type 
benzine met hoog biobrandstofgehalte mogelijk te maken, mits het nodige wordt gedaan om 
potentiële nadelige milieu-effecten te voorkomen. 
 
Het vindt het zonder meer goed dat de Commissie de brandstoffenindustrie ertoe wil verplichten 
om bij te houden en te rapporteren hoeveel broeikasgassen de geproduceerde brandstoffen 
gedurende hun hele levenscyclus uitstoten, en om tussen 2010 en 2020 de jaarlijkse uitstoot met 
1% terug te dringen. Het pleit ervoor om dit niet aan de lidstaten over te laten, maar op EU-
niveau te regelen. 
 

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

• Achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen  
 Advies van de categorie C 
 
− Ref.: COM(2007) 451 final – 2007/0162 COD – CESE 1447/2007 
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− Contactpersoon: João Pereira dos Santos  
 (Tel.: 0032 2 546 9245 –  e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 

• Landbouw- of bosbouwtrekkers -onderdrukking van radiostoringen 
 Advies van de categorie C 
 
− Ref.: COM(2007) 462 final – 2007/0166 COD – CESE 1448/2007 
 
− Contactpersoon: João Pereira dos Santos  
 (Tel.: 0032 2 546 9245 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 
• Controle op goederenvervoer over de weg - uitvoeringsbevoegdheden  
 Advies van de categorie C 
  
− Ref.: COM(2007) 509 final – 2007/0184 COD – CESE 1453/2007 
 
− Contactpersoon:  Siegfried Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

5. INDUSTRIEBELEID EN INNOVATIE 
 
 
• Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake innovatieve 

geneesmiddelen 
− Rapporteur: DANTIN (Werknemers – FR) 
 
− Ref.: COM(2007) 241 final – 2007/0089 CNS – CESE 1441/2007 
 
− Hoofdpunten:  

 
Het EESC is zeer te spreken over de brede raadplegingsronde die aan het opstellen van het 
verordeningsvoorstel vooraf is gegaan en staat achter het voornemen van de Commissie om 
jaarlijks verslag uit te brengen over de resultaten van de IMI JU. Het is daarentegen te betreuren 
dat er niet een gedetailleerde balans is opgemaakt van het functioneren en de resultaten van de 
voormalige Europese technologieplatforms. 
 
De farmaceutische industrie wordt beschouwd als een belangrijke strategische sector waarvan de 
producten de gezondheid en het welzijn van de Europese burgers duidelijk ten goede komen. 
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Gezien deze situatie en het feit dat in Europa steeds minder farmaceutisch onderzoek wordt 
verricht, is het besluit om een Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief inzake 
innovatieve geneesmiddelen (IMI JU) op te richten alleen maar toe te juichen 
 
De IMI JU zou de volgende taken moeten krijgen: 
 

• ervoor zorgen dat beter te voorspellen is of nieuwe geneesmiddelen veilig en doeltreffend 
zullen werken; 

 
• voorkomen dat geld wordt verspild doordat activiteiten elkaar overlappen in de publieke 

en particuliere sector; 
 
• voor aanvullende opleidingen zorgen; 
 
• met een nieuw instrument zorgen voor de nodige synergie. 

 
− Contactpersoon: Claudia Drewes-Wran  
 (Tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
 
• Technologie-initiatief ingebedde computersystemen/gemeenschappelijke 

onderneming ARTEMIS 
− Rapporteur: DANTIN (Werknemers – FR) 
 
− Ref: COM(2007) 243 final – 2007/0088 CNS – CESE 1442/2007 
 
− Hoofdpunten:  

 
Het EESC onderstreept het belang van de door de Commissie voorgestelde innoverende 
investeringsstrategie, waarbij de middelen van de EU, het bedrijfsleven, de lidstaten en 
deelnemende O&O-instellingen worden gebundeld. 
 
De gemeenschappelijke onderneming ARTEMIS, die gebaseerd is op een publiek-privaat 
partnerschap, biedt een goed uitgangspunt voor de totstandbrenging van een Europese 
onderzoeksruimte en is van groot belang voor het concurrentievermogen van het Europese 
bedrijfsleven. 
 
Het EESC beveelt het volgende aan: 
 

• vereenvoudiging van de procedures; 
 
• een informatieprogramma om het nodige geld te helpen vrijmaken; en 
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• programma's voor beroepsopleidingen om ervoor te zorgen dat werknemers over de juiste 

vaardigheden beschikken voor de met ARTEMIS te creëren arbeidsplaatsen. 
 
− Contactpersoon: Claudia Drewes-Wran  
 (Tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
 
• Oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky 
− Algemeen rapporteur: DANTIN (Werknemers – FR) 
 
− Ref.: COM(2007) 315 final – 2007/0118 CNS – CESE 1443/2007 
 
− Contactpersoon: Filipa Pimentel  
 (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 
• Oprichting van de gemeenschappelijke onderneming ENIAC 
− Algemeen rapporteur: DANTIN (Werknemers – FR) 
 
− Ref.: COM(2007) 356 final – 2007/0122 CNS – CESE 1444/2007 
 
− Contactpersoon: Filipa Pimentel  
 (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: Filipa.Pimentel@eesc.europa.eu) 
 
 

6. LANDBOUWBELEID 
 
 
• Toestand van het GLB en hoe het na 2013 verder moet 
− Rapporteur:  KIENLE (Werkgevers – DE) 
 
− Ref.: Verkennend advies – CESE 1457/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 

Bij de Health Check moet volgens het EESC prioriteit worden gegeven aan een grondige 
monitoring van de bestuursrechtelijke bepalingen inzake de bedrijfstoeslag, alsook aan de 
tenuitvoerlegging van de cross compliance. Het streven naar multifunctionaliteit en de 
verplichtingen uit hoofde van artikel 33 van het EG-Verdrag vergen volgens het EESC ook in de 
toekomst maatregelen die: 
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• het risico van de toenemende instabiliteit van de landbouwmarkten kunnen wegnemen; 
 
• kunnen verzekeren dat het vaststellen van hoge productienormen niet zinloos wordt door 

de invoer van producten die niet aan de EU-eisen voldoen; 
 
• ertoe bijdragen dat een veelzijdig levensmiddelenaanbod ook in de toekomst verzekerd 

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

7. REGIONAAL BELEID 
 
 
• Ontwikkeling van de compenserende vergoeding voor probleemgebieden 

vanaf 2010  
− Rapporteur: KIENLE (Werkgevers – DE) 
 
− Ref.: Initiatiefadvies – CESE 1456/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 

Het EESC is van oordeel dat gebieden met een  natuurlijke handicap op speciale aandacht van 
politiek en samenleving moeten kunnen rekenen. Dit geldt zeker ook voor "andere 
probleemgebieden" (tussengebieden), die in dit advies centraal staan. Het EESC ziet de voor 
deze gebieden bedoelde compenserende vergoeding, die door de EU en de lidstaten gezamenlijk 
wordt gefinancierd, als een onmisbaar instrument om het cultuurlandschap en de landbouw in die 
gebieden in stand te houden. De betrokkenen moeten er meer op kunnen vertrouwen dat de 
vergoeding gedurende een bepaalde periode wordt uitgekeerd. 

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

8. ONTWIKKELINGSHULP 
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• Immigratiebeleid en ontwikkelingssamenwerking met herkomstlanden 
− Rapporteur: M. PARIZA CASTAÑOS (Werknemers – ES) 
 
− Ref.: Initiatiefadvies – CESE 1461/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 

Sinds 2006 heeft de analyse van de connecties tussen migratie en ontwikkeling tot een nieuwe 
kijk op deze materie geleid, waarbij ook rekening wordt gehouden met de belangen van de 
herkomstlanden. Vóór deze kentering werd het migratievraagstuk in Europa hoofdzakelijk vanuit 
de optiek van de belangen en behoeften van de gastlanden benaderd. 
 
Tot dusverre heeft de EU in haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid weinig aandacht 
geschonken aan de relatie tussen migratie en armoedebestrijding.  
 
Ontwikkelingssamenwerking is niet rechtstreeks gericht op het bevorderen of afremmen van 
migratie, maar kan via de bestrijding van armoede en ongelijkheid de oorzaken van ongewenste 
emigratie helpen wegnemen. 
 
Het dringt er bij de Commissie, het Europees Parlement en de Raad op aan dat zij via het 
buitenlands beleid van de EU een internationaal rechtskader voor migratie van de grond proberen 
te krijgen, uitgaande van de Universele Verklaring van de rechten van de mens, het 
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele rechten. 
 
Het EESC is voorstander van een nieuwe benadering van het immigratievraagstuk, en met name 
van meer samenwerking met de herkomstlanden met als doel migratie in te zetten als 
ontwikkelingsinstrument. Dat betekent dat vele aspecten van het immigratiebeleid – onder meer 
de toelatingscriteria en de mobiliteitsregeling voor migranten – opnieuw moeten worden 
bekeken. 
 
Om de voordelen voor de herkomstlanden te maximaliseren pleit het EESC ervoor om de 
transactiekosten bij geldovermakingen door migranten te drukken. 
 
De EU moet de transnationale migrantennetwerken ondersteunen omdat deze een positieve 
impact hebben op de ontwikkeling van de herkomstlanden. 
 
Het EESC pleit voor terugkeer en verruiming van de mobiliteitsmogelijkheden om menselijk 
kapitaal terug te winnen en de brain drain te voorkómen. Ook dringt het aan op een op de 
ontwikkelingsdoelstellingen geënt toelatingsbeleid: door migranten op te nemen wordt immers 
bijgedragen tot de ontwikkeling van de herkomstlanden. 
 

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

9. SOCIALE BESCHERMING EN BESCHERMING VAN 
WERKNEMERS 

 

• Krediet en sociale uitsluiting in een maatschappij van overvloed  
− Rapporteur: PEGADO LIZ (Diverse werkzaamheden – PT) 
 
− Ref.: Initiatiefadvies – CESE 1459/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 

Bij gebrek aan Europese richtsnoeren ter zake hebben de lidstaten van de EU een eigen, nationale 
aanpak ontwikkeld om schuldenproblemen te voorkomen en burgers en gezinnen die met een te 
hoge schuldenlast hebben te kampen, te helpen en te begeleiden. 
 
Er wordt voorgesteld een Europese waarnemingspost voor schuldenproblemen op te richten, die 
de ontwikkeling van het verschijnsel op Europees niveau moet bestuderen, als discussieforum 
voor alle belanghebbenden kan functioneren en maatregelen ter preventie en bestrijding moet 
formuleren, coördineren en evalueren. 
 
Het EESC is zich er evenwel van bewust dat een harmonisatiepoging van deze aard en omvang 
alleen kans van slagen heeft indien de Commissie, het Europees Parlement en de Raad, in nauw 
overleg met het maatschappelijk middenveld, waarin het merendeel van de belanghebbenden is 
vertegenwoordigd (gezinnen, werknemers, consumenten, financiële instellingen enz.), besluiten 
dat actie ter zake dringend geboden is. 
 
Hopelijk resulteert dit in een haalbaarheidsstudie, een raadplegingsronde, wetsvoorstellen en 
andere relevante initiatieven, te beginnen met de publicatie van een groenboek waarin de kwestie 
uiteengezet wordt en waarin alle belanghebbenden, middels een uitgebreide openbare 
raadpleging, hun stem kunnen laten horen. 
 
Het EESC verzoekt het Europees Parlement en de Raad om de zorgen die hier namens het 
maatschappelijk middenveld worden uitgesproken ter harte te nemen en deze hoog op de politieke 
agenda te plaatsen. 
 

 
− Contactpersoon: Ewa Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
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• Ouderenmishandeling 
− Rapporteur: HEINISCH (Diverse werkzaamheden – DE) 
 
− Ref.: Verkennend advies – CESE 1465/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 
 

 Het EESC wijst op het volgende: 
 

• Op grond van artikel 25 van het Handvest van de grondrechten erkent en eerbiedigt de 
Europese Unie het recht van ouderen om een waardig en zelfstandig leven te leiden. De 
uitdaging van de toekomst bestaat erin, positief met deze demografische verandering om 
te gaan. 

 
• Aan ouderenmishandeling wordt veel te weinig aandacht besteed. Het grootste risico 

lopen ouderen die afhankelijk zijn van zorgverlening en die alleen thuis of in een 
zorginstelling wonen. 

 
• Het EESC roept de EU-Raadsvoorzitters, de Europese Commissie en de regeringen van 

de lidstaten dan ook op om het thema ouderenmishandeling – met name binnen de 
context van de zorgverlening – op de agenda te plaatsen. 

 
• Het EESC acht een gemeenschappelijke Europese strategie noodzakelijk. Een studie over 

"Mishandeling van ouderen, met name in de zorg", die betrekking heeft op de gehele EU, 
moet aan een dergelijke Europese strategie ten grondslag liggen. 

 
• Het EESC acht het voor de kwaliteitsbewaking en de ontwikkeling van normen in de 

zorgsector absoluut noodzakelijk dat op nationaal en EU-niveau voorbeelden en modellen 
van goede praktijken worden uitgewisseld. 

 
• Ouderenmishandeling – met name in de zorgverlening – kan slechts op nationaal niveau 

effectief worden bestreden. Er moeten dan ook nationale actieplannen worden opgesteld 
waarin met name de volgende zaken aan bod moeten komen: 

 
• het taboe op ouderenmishandeling in de zorg moet worden doorbroken door het publiek 

bewust te maken; 
 

• er moeten kaderrichtlijnen en wettelijke grondslagen komen die aansluiten bij het 
Handvest van de grondrechten van de EU; 
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• er moeten nationale verslagen worden opgesteld over preventie van ouderenmishandeling 
thuis en in zorginstellingen; 

 
• de informatievoorziening, de handelingsbevoegdheden en de samenwerking van alle 

individuen en instellingen die rechtstreeks met zorgverlening te maken hebben, moeten 
worden verbeterd; 

 
• er moeten laagdrempelige en op vertrouwelijke wijze toegankelijke adviesdiensten in het 

leven worden geroepen; 
 

• mantelzorgers moeten via passende voorzieningen ontlast kunnen worden; professionele 
zorgverleners moeten op ondersteuning en aanspreekmogelijkheden kunnen rekenen; 

 
• voor alle individuen en instellingen die rechtstreeks met de zorgsituatie te maken hebben, 

dienen er netwerken te worden geschapen.  
 
− Contactpersoon: Torben Bach Nielsen  
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – email: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
 
 
 
• Communautaire statistieken over volksgezondheid en gezondheid en 

veiligheid op het werk 
− Rapporteur: RETUREAU (Werknemers – FR) 
 
− Ref.: COM(2007) 46 final – 2007/0020 (COD) – CESE 1463/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 
 

Het EESC stemt in met het onderhavig voorstel voor een verordening en de rechtsgrondslag 
ervan; het voorstel is in overeenstemming met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, 
maar schept ook de mogelijkheid om statistieken te verzamelen die nodig zijn voor de 
verwezenlijking van de communautaire strategie inzake gezondheid en veiligheid op het werk. De 
ontwikkeling van een duidelijk rechtskader hiervoor dringt zich op. 
 
Met het oog op de mobiliteit van werknemers is het zaak te komen tot gemeenschappelijke 
definities en systemen voor de erkenning van: 

 
• arbeidsongevallen, en ongevallen in het woon-werkverkeer; 
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• beroepsziekten die het gevolg zijn van werkomstandigheden en/of veroorzaakt zijn door 
de gebruikte producten; 

 
• gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en invaliditeit ten gevolge van 

arbeidsongevallen en beroepsziekten, en de verloren werkdagen. 
 

Het zou nuttig zijn om in de lijst met het aantal personen dat door een bepaald soort ongeval 
getroffen wordt ook het geslacht en de leeftijd van de getroffenen te vermelden, en in de mate van 
het mogelijke het soort contract waaronder zij werken. Speciale aandacht dient in dit verband te 
gaan naar de vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens. 
 
De verdere ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden met de IAO en de WHO is wenselijk. 
De voorgestelde verordening is volgens het EESC één van de meest geschikte manieren om de 
aard en de definities van de te verzamelen gegevens en de methodes voor de verzameling en 
analyse van deze gegevens op elkaar af te stemmen. 

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

• Sociale zekerheid voor werknemers, zelfstandigen en hun familieleden 
− Rapporteur: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Werkgevers – ES) 
 
− Ref.: (COM(2007) 159 final - 2007/0054 (COD) – CESE 1464/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 

Het EESC stemt in met de voorgestelde wijzigingen in de bijlagen bij Verordening nr. 1408/71 
omdat het ervan overtuigd is dat ze de inhoud ervan ten goede komen en in het belang zijn van 
de EU-burgers op wie ze van toepassing zijn. In het bijzonder steunt het de wijzigingen waarmee 
beoogd wordt bepaalde socialezekerheidsprestaties onder de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels te doen vallen, zodat zij niet langer gelden als niet naar andere lidstaten 
exporteerbare prestaties die in een uitzonderingsregeling moeten worden opgenomen. 
 
Als vertegenwoordiger van de sociale partners en het maatschappelijk middenveld wil het EESC 
er ook op wijzen hoe langzaam het wetgevingsproces m.b.t. het voorstel voor een verordening 
over de toepassing van Verordening nr. 883/2004 verloopt. Als deze in werking was getreden, 
was onderhavig advies niet nodig geweest. Europees Parlement en Raad wordt derhalve verzocht 
zoveel mogelijk vaart te zetten achter de besluitvorming, zodat de nieuwe bepalingen inzake de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels zo snel mogelijk van kracht kunnen worden. 
 

 
− Contactpersoon: Maria Judite Berkemeier 
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 (Tel.: 00 32 2 546 98 97 – e-mail: mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu) 
 
 

10. UITBREIDING 
 
 

• De toetreding van Kroatië tot de Europese Unie 
− Rapporteur: SIGMUND (Diverse werkzaamheden – AT) 
 
− Ref.: Initiatiefadvies – CESE 1468/2007 
 
− Hoofdpunten: 

 
 
Het EESC is verheugd over het vlotte verloop van de onderhandelingen en over het feit dat ook 
het Kroatische middenveld een stem in het kapittel krijgt. Het benadrukt dat álle representatieve 
maatschappelijke organisaties, en met name de sociale partners, nauw bij de onderhandelingen 
over de relevante thema's moeten worden betrokken 
 
De economische situatie in Kroatië is stabiel, maar vertoont regionaal grote verschillen. Op 
sociaal gebied is de laatste jaren weliswaar duidelijke vooruitgang geboekt, maar dat neemt niet 
weg dat er nog het nodige werk aan de winkel is. Zo kampt het land bijvoorbeeld nog met een 
aantal ernstige arbeidsmarktproblemen. Het EESC benadrukt in dit verband dat er een gunstig 
ondernemingsklimaat moet worden geschapen, vooral voor kleine en middelgrote bedrijven, die 
immers de aanjagers zijn van de groei en werkgelegenheid, o.a. in achtergebleven gebieden. 
 
Ook de activiteiten van NGO's tonen aan dat het maatschappelijk middenveld in Kroatië een 
ontwikkelingsproces doormaakt. Binnen het aandachtsveld van de civiele samenleving heeft de 
laatste tijd duidelijk een accentverschuiving plaatsgevonden: tot voor kort lag de nadruk vooral 
op de bescherming en bevordering van de mensenrechten en op humanitaire activiteiten, maar 
sinds enige tijd krijgt de vormgeving van het sociale beleid en de sociale rechten steeds meer 
aandacht. 
 
Wat de activiteiten van het maatschappelijk middenveld in Kroatië betreft verdient de dialoog 
tussen de sociale partners zoals die op verschillende niveaus wordt gevoerd, bijzondere aandacht. 
Binnen het institutionele kader van de Kroatische Sociaal-Economische Raad voltrekt zich een 
goed georganiseerde tripartiete sociale dialoog (werkgevers, werknemers en overheid), die tot nu 
toe echter nog geen noemenswaardige resultaten heeft opgeleverd. 
 
Het EESC is bereid het land te helpen met het zoeken naar oplossingen voor de huidige en 
toekomstige problemen. De samenwerking zou bijv. het volgende kunnen omvatten: 
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• bijeenkomsten op sectoraal niveau met vertegenwoordigers van het Kroatische 
maatschappelijk middenveld voor het uitwisselen van gegevens, meningen en ervaringen; 

 
• deelname van EESC-leden aan seminars of andere initiatieven in IPA-kader (instrument 

voor pretoetredingssteun); 
 
• samenwerking met de organisatoren van een Kroatische voorlichtingscampagne over de 

toetreding, waarbij gezamenlijk voorbeelden worden uitgedacht die op een 
aanschouwelijke en transparante wijze duidelijk maken welke gevolgen de toetreding 
voor specifieke groepen zal hebben. 

 
− Contactpersoon: Loïc Defaye 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 57 –  e-mail: loic.defaye@eesc.europa.eu) 
 
 

11. BELASTINGEN 
 

• Bijzondere belasting gasolie 
− Rapporteur: BURANI (Werkgevers – IT) 
 
− Ref.: COM(2007) 52 final – 2007/0023 CNS – CESE 1466/2007 
 
− Hoofdpunten:  

 
Het richtlijnvoorstel is gerechtvaardigd – met enkele kanttekeningen van het EESC. 
 
Volgens het EESC dient er vooral op het volgende te worden gelet: de algemene 
kostenverhoging, de gevolgen voor het industriebeleid, de situatie in de perifere regio's, het 
externe concurrentievermogen van de EU, de gevolgen voor de werkgelegenheid, effecten op de 
algehele productiviteit en efficiëntie van de sector goederenvervoer over de weg en de specifieke 
bepalingen van het systeem voor teruggave. 

 
− Contactpersoon:  Imola Bedő 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 
 
• Tijdelijke bepalingen inzake btw-tarieven 
− Rapporteur: BURANI (Werkgevers – IT) 
 
− Ref.: COM(2007) 381 final/2 – 2007/0136 CNS – CESE 1467/2007 
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− Hoofdpunten: 
 

Het EESC is ingenomen met de recente werkzaamheden van de Commissie. Vanuit technisch 
oogpunt is er werkelijk niets op het voorstel aan te merken: alleen politieke motieven zijn 
bepalend voor het verdere verloop van de besluitvorming. Dit gezegd hebbende wil het EESC de 
besluitvormers erop wijzen dat de markt en de burgers behoefte hebben aan transparante en 
billijke regelgeving die vlot tot stand komt. 

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

12. CONSUMENTENBESCHERMING 
 
 
• Consumentenbescherming – Timeshare 
− Rapporteur: PEGADO LIZ (Diverse werkzaamheden – PT) 
 
− Ref.: COM(2007) 303 final – 2007/0113 COD – CESE 1445/2007 
 
– Hoofdpunten: 

 
Hoewel het EESC het op de meeste punten grotendeels met de Commissie eens is, is het van 
mening dat deze materie, overeenkomstig het Groenboek inzake de herziening van het 
consumentenacquis, in aanmerking komt voor maximale harmonisatie vanwege het specifieke 
karakter van het recht in kwestie en vanwege de sterk uiteenlopende wijzen waarop de lidstaten 
vorm en invulling hebben gegeven aan de veelzijdige juridische aard ervan. 
 
Het EESC vindt bovendien dat de lat voor consumentenbescherming veel te laag ligt en verzoekt 
de Commissie derhalve om, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, ook andere, even 
belangrijke, aspecten in het voorstel voor een richtlijn te regelen, met als uitgangspunt een hoger 
niveau van consumentenbescherming 
 
Het EESC: 
 

• stelt daarom voor een aantal bepalingen met betrekking tot het rechtskader van de rechten 
in kwestie, de hoofdzaak van de overeenkomst en de verhouding hiervan tot aanvullende 
overeenkomsten aan te passen; 

 
• wijst erop dat de nadruk moet worden gelegd op een goede voorlichting van alle partijen, 

met name de meer kwetsbare groepen, en is dan ook van mening dat de lidstaten 
strafmaatregelen moeten kunnen nemen; 
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• stelt met name een reeks wijzigingen voor en formuleert een aantal aanbevelingen die het 

voorstel in technisch-juridisch opzicht moeten verbeteren en in overeenstemming moeten 
brengen met de ideeën, begrippen of praktijken die reeds in andere richtlijnen zijn 
geïntroduceerd. 

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

13. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 
 
 

• De Europese Onderzoeksruimte (Groenboek) 
− Rapporteur: WOLF (Diverse werkzaamheden – DE) 
 
− Ref.: COM(2007) 161 final – CESE 1440/2007 
 
− Hoofdpunten: 

 
Het EESC juicht het toe dat de Commissie van plan is de Europese onderzoeksruimte verder uit 
te bouwen. De doelstellingen en voorstellen van de Commissie verdienen in grote lijnen bijval, al 
moeten deze wel aangevuld en hier en daar verduidelijkt of gecorrigeerd worden. 
 
Het EESC analyseert in zijn advies verschillende aspecten m.b.t. deze onderzoeksruimte, en doet 
een reek voorstellen: de totstandbrenging van een aantrekkelijke arbeidsmarkt voor 
onderzoekers; ervoor zorgen dat de Europese O&O-activiteiten weer tot de wereldtop gaan 
behoren en hiervoor alle andere benodigde maatregelen nemen; het gebruik van 
structuurfondsmiddelen voor infrastructurele maatregelen op O&O-gebied; de doelstelling om 
voor technisch-wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuren van wereldklasse te zorgen; en de 
aantrekkingskracht van het Europese onderzoek verbeteren en de huidige "brain drain" een halt 
toeroepen. 
 

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

14. TELECOMMUNICATIE 
 
 
• Mobiele satellietdiensten  
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− Algemeen rapporteur: OPRAN (Werkgevers – RO) 
 
− Ref.: COM(2007) 480 final – 2007/0174 COD – CESE 1452/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 

Het EESC kan zich vinden in onderhavig voorstel en beveelt aan dat het zo spoedig mogelijk 
wordt goedgekeurd en in werking zal treden. 
 
Het schaart zich vooral achter de in titel 1, artikel 1, lid 1, voorgestelde doelstelling: een 
eenvormige, op EG-niveau gecoördineerde procedure voor selectie en machtiging door de 
lidstaten van exploitanten van mobiele satellietsystemen. 
 
Onmiddellijke goedkeuring van het voorstel is geboden met het oog op: 
 

• de natuurlijke capaciteit van de systemen om zowel grote Europese regio's als een aantal 
lidstaten te bedienen, 

 
• het relatief beperkt aantal radiofrequenties dat voor dit soort communicatie beschikbaar 

is, 
 
• de momenteel van lidstaat tot lidstaat uiteenlopende oplossingen voor selectie en 

machtiging, 
 
• het beperkte gebruik dat vandaag de dag van de beschikbare radiofrequenties wordt 

gemaakt. 
 
Het EESC benadrukt dat de invoering en het gebruik van de systemen, alleen al o.g.v. het 
geografische gebied dat wordt bestreken, een essentieel initiatief vormt waarmee wordt gezorgd 
voor de expansie van de Europese ruimte-industrie en de ontwikkeling van specifieke 
toepassingen op communicatiegebied. Verder ligt een en ander in het verlengde van de 
Lissabonstrategie voor duurzame ontwikkeling en wordt, tegen de achtergrond van het verhogen 
van het concurrentievermogen, met name direct bijgedragen tot de creatie van nieuwe 
arbeidsplaatsen. 
 
Het constateert verder met genoegen dat er in dit verband in Europa behoorlijk wat aan 
technische apparatuur voorhanden is, wat nog eens extra pleit voor goedkeuring van dit voorstel. 
Drie van de grootste exploitanten van satellietcommunicatiesystemen ter wereld zijn namelijk 
Europees en deze soort communicatie is momenteel goed voor 40% van de huidige inkomsten 
van de Europese ruimte-industrie. 
 
Verder is het EESC tevreden over het feit dat de Commissie er reeds in is geslaagd om de 
instemming van alle betrokkenen met haar ontwerp, dat zich nog maar in een beginstadium 
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bevindt, te verkrijgen. Daarbij gaat het om de exploitanten van telecommunicatiesystemen, het 
Europees Ruimtevaartagentschap en de nationale regelgevers. 
 
Ook gaat het ervan uit dat de eindversie van de beschikking een redelijk compromis belichaamt 
van standpunten die tijdens de raadpleging niet met elkaar strookten. Daarbij ging het met name 
om methoden en selectiecriteria, flexibiliteit op nationaal niveau aangaande de termijnen voor 
het verkrijgen van machtigingen en de looptijd van die machtigingen, alsook om intensievere 
coördinatie van de nationale machtigingsprocedures. 

 
− Contactpersoon: Agota Bazsik  
 (Tel.: 0032 2 546 8287 – e-mail: Agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 

15. COMMUNAUTAIRE WETGEVING 
 

• Weegwerktuigen 
 Advies van de categorie C 
 
− Ref.: COM(2007) 446 final – 2007/0164 COD – CESE 1446/2007 
  
− Contactpersoon: João Pereira dos Santos  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
 
• Wijziging - Toepassing van sommige bepalingen op Estland 

Advies van de categorie C 
 
− Ref.: COM(2007) 411 final – 2007/0141 COD – CESE 1451/2007 
 
− Contactpersoon: Siegfried Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


