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De zitting werd bijgewoond door mevrouw FISCHER BOEL, lid van de Europese Commissie, die 
over de stand van zaken ten aanzien van het GLB heeft gesproken, alsook door mevrouw REDING, 
lid van de Europese Commissie, die over elektronische netwerken en communicatiediensten heeft 
gesproken. Verder zijn tijdens deze zitting aan de drie winnaars van de EESC-prijzen voor 2007 voor 
het maatschappelijk middenveld uitgereikt. 
 

1. LISSABONSTRATEGIE  
 

• Uitvoering van de Lissabonstrategie: stand van zaken en perspectieven 
– Rapporteurs: van IERSEL (Werkgevers – NL) 
    BARABÁS (Diverse werkzaamheden – HU) 

 
–  Referentie: Initiatiefadvies – CESE 1428/2007 fin - CESE 1715/2007 
 
– Hoofdpunten: 

 
De uitvoering van de Lissabonagenda mag niet alleen een zaak zijn van beleidsmakers, wetgevers 
en groepen op hoog niveau, maar moet een proces zijn van iedereen, voor iedereen en door 
iedereen, en wel om twee redenen:  

− bijdragen van vele maatschappelijke geledingen zijn gewenst om de beste manieren van 
aanpak te bepalen; 

− de uitvoering in de lidstaten hangt grotendeels af van de samenwerking tussen alle 
betrokkenen. 
 
Essentieel is de uitvoering van maatregelen zelf en hoe daartoe gebruik wordt gemaakt van 
doelstellingen, meetbare resultaten en tijdschema's. Het maatschappelijk middenveld in het 
algemeen en de nationale SER's in het bijzonder kunnen in dit verband een doorslaggevende rol 
spelen door te wijzen op tekortkomingen en te helpen bij het vinden van duurzame oplossingen. 
 
Uitwisseling van standpunten en goede praktijkvoorbeelden tussen de nationale SER's over de 
NHP's en de Lissabonagenda kunnen zeer nuttig zijn. Het EESC zou daarvoor een forum kunnen 
bieden. 
 
Het stelt verder voor dat de Europese Raad hem opdraagt om elk jaar een verslag uit te brengen 
over de mate waarin het maatschappelijk middenveld en de nationale SER's in het algemeen 
worden betrokken bij de uitvoering van de Lissabonstrategie. In dat verslag zou het EESC ook 
concrete voorstellen en wenselijke verbeteringen moeten kunnen formuleren. 

 
–  Contactpersoon: Jüri Soosaar 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 28– e-mail: juri.soosaar@eesc.europa.eu)  
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2. HET IN DE HANDEL BRENGEN VAN PRODUCTEN  
 

• Het in de handel brengen van producten/accreditatie en markttoezicht 
– Referentie: COM(2007) 37 final – 2007/0029 COD  

• Gemeenschappelijk kader voor het in de handel brengen van producten  
– Referentie: COM(2007) 53 final – 2007/0030 COD 

• Handelsproducten/Nationale voorschriften van toepassing in een 
andere lidstaat 

–   Referentie: COM(2007) 36 final – 2007/0028 COD – CESE 1693/2007 
–   Rapporteur:  PEZZINI (Werkgevers – IT) 
 
–  Hoofdpunten: 

 
Het Comité kan zich vinden in het wetgevingspakket dat de Commissie heeft voorgesteld, 
aangezien dit een belangrijke stap vooruit betekent naar: 

 

• een effectieve en uniforme naleving van het principe van wederzijdse erkenning; 

• een intensiever markttoezicht;  

• een gemeenschappelijk Europees accreditatiesysteem dat functioneert als een openbare 
dienst van algemeen belang;  

• gelijke competentieniveaus voor alle geaccrediteerde certificatie-instellingen;  

• strengere selectiecriteria en geharmoniseerde selectieprocedures voor de 
conformiteitsbeoordelingen; 

• een duurzame en structurele samenwerking tussen nationale overheden; 

• meer rechtsbescherming van de CE-markering en dus minder verwarring als gevolg van 
de vele andere markeringen; 

• een precieze vaststelling en omschrijving van de verantwoordelijkheden van eenieder die 
producten op de markt brengt; 

• een meer uniforme regelgeving, meer samenhang tussen de bestaande wetsteksten, een 
betere naleving van de voorschriften en minder administratieve rompslomp; 

• een gegarandeerde traceerbaarheid van alle producten die op de markt worden gebracht; 

• een volledige toepassing van het evenredigheidsprincipe met betrekking tot de 
certificeringsprocedures en -kosten voor met name kleine ondernemingen, niet standaard of in 
gelimiteerde oplage geproduceerde goederen; 

• volledige betrokkenheid van alle marktpartijen, in het bijzonder de consumenten; 

• een concrete regeling voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting met minimale 
kosten en wachttijden.  

 
 – Contactpersoon: Jean-Pierre Faure 

 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jeanpierre.faure@eesc.europa.eu) 
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3. INDUSTRIE- EN INNOVATIEBELEID  
 

• De ontwikkeling van de Europese cementindustrie  
–  Rapporteur:  KRZAKLEWSKI  (Werknemers – PL) 
–  Co-rapporteur:  CINCERA (Categorie 3 – CZ) 

 
–  Referentie: Informatief rapport – CESE 1041/2007 fin rev. 

 
–   Hoofdpunten:  

 
De cementindustrie drukt een belangrijke stempel op het milieu, ondanks het feit dat deze sector 
beschikt over instrumenten en regelgeving en dat de Europese cementindustrie zich ervoor inzet 
om milieuvriendelijker te worden. 
 
Het Europees beleid inzake CO2-uitstoot dient te worden bijgesteld, waarbij meer aandacht 
dient te gaan naar de specifieke kenmerken van de sector en de globale context, teneinde te 
voorkomen dat de toenemende vraag naar cement leidt tot meer import uit landen die het 
Kyotoverdrag niet hebben ondertekend en waar de fabrieken minder efficiënt werken. 
Als de instrumenten waarmee de klimaatverandering wordt bestreden onvoldoende worden 
geoptimaliseerd en bijgestuurd, kunnen ze niet alleen het concurrentievermogen aantasten, maar 
zelfs schadelijk zijn voor het milieu. De geplande toekenning van CO2-quota zou moeten 
worden voorafgegaan door een analyse teneinde duurzame doelstellingen vast te leggen, een 
verstoring van de markt te voorkomen en de bedrijven aan te moedigen om hun energie-
efficiëntie te verbeteren en bijgevolg hun CO2-uitstoot verder te verminderen. In het post-
Kyoto-tijdperk kan het Europees systeem voor emissiehandel alleen maar succes boeken als het 
ook in andere landen wordt ingevoerd en als het beter wordt afgestemd op de wereldmarkt in 
deze sector.  
 
Door gebruik te maken van de afvalverbrandingstechnologie en van nieuwe technologieën 
waardoor de opwekking van elektriciteit en de productie van cement aan elkaar worden 
gekoppeld, kan het gebruik van natuurlijke brandstoffen worden teruggeschroefd en kunnen 
natuurlijke rijkdommen worden gespaard. 
 
Ten slotte dienen de Europese instellingen en de Europese sociale partners van de cementsector 
te streven naar een intensievere sectorale dialoog op Europees en nationaal niveau, met name 
over problemen inzake veiligheid en hygiëne op de werkplek, over de opleiding van 
werknemers en de mogelijkheid van werknemers om de vereiste capaciteiten te verwerven, over 
het gevaar van verlies aan arbeidsplaatsen, omdat bedrijven waarschijnlijk zullen verhuizen 
naar landen die het Kyoto-protocol niet hebben ondertekend, en over de toename van import uit 
deze landen. 
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− Contactpersoon: Pol Liemans 
  (Tel. : 00 32 2 546 82 15 – e-mail : pol.liemans@eesc.europa.eu) 

 
 

• Milieuregelgeving en industriële veranderingen 
– Rapporteur:  PEZZINI (Werkgevers – IT) 
– Corapporteur:  NOWICKI (Categorie 3 – PL) 

 
– Referentie: Initiatiefadvies – CESE 1709/2007 
 
–  Hoofdpunten:  
 

Zowel economische als sociale actoren, maar ook overheids- en particuliere ondernemingen, 
bewindvoerders en overheidsinstellingen moeten zich er terdege van bewust zijn dat we voor 
een nieuwe industriële revolutie staan, waarbij de kwaliteit van leven en het milieu centraal 
staan en die vraagt om een nieuwe, geïntegreerde manier van ontwerpen, produceren, 
consumeren, en van beheer en behoud van de natuurlijke hulpbronnen. 
 
Het is volgens het Comité dringende noodzaak dat we onze defensieve en reactieve houding 
inruilen voor een overtuigd en proactief optreden en de blik op de toekomst richten door zowel 
in de EU als in de lidstaten een duidelijk en stabiel kader in het leven te roepen van positieve, 
duurzame acties. 
 
Nieuwe en duurzame industriële initiatieven dienen onderdeel te worden van de 
structuurfondsen, van communautaire programma's voor innovatie, onderzoek en opleiding en 
van de hiervoor relevante financiële instrumenten. 
 
Het Comité dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de goedkeuring van concrete 
maatregelen te versnellen die door vereenvoudiging een einde kunnen maken aan de 
bureaucratische rompslomp en de stijgende kosten kunnen drukken die samenhangen met alle 
bureaucratische en technische verplichtingen van de huidige milieuwetgeving, die moet worden 
gestroomlijnd en op consequente wijze geconsolideerd. 
 
Zoals al vaker is herhaald door het Comité en is verklaard tijdens topbijeenkomsten van de 
Commissie, de Raad en het Europees Parlement, dient een halt te worden toegeroepen aan de 
bureaucratische rompslomp voor het bedrijfsleven, zodat er meer economische en 
maatschappelijke speelruimte ontstaat en duurzame modernisering van productie- en 
organisatieprocessen een kans krijgt. 
 

− Contactpersoon:  
                (Tel.: 00 32 2 546 86 28 – e-mail : ccmi@eesc.europa.eu) 
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• Ontwikkeling van de automobielsector in Europa 
– Rapporteur: ZÖHRER  (Werknemers – AT) 
– Co-rapporteur:  GLAHE (Categorie 1 – DE) 

 
– Referentie: Informatief rapport – CESE 1065/2007 fin rev. 
 

– Hoofdpunten: 
 

Het informatief rapport omvat zowel eindfabrikanten (original equipment manufacturers – 
OEM's) als de toeleverancierbranche. 
 
Er wordt een toekomstgerichte analyse van de sector gemaakt: zij behandelt de internationale 
ontwikkelingen van de sector, gaat in op de manier waarop de sector zich in de afgelopen tien 
jaar in Europa heeft ontwikkeld en besteedt ruime aandacht aan de huidige Europese productie- 
en verkoopcijfers van personen- en bedrijfswagens.  
 
De steeds belangrijkere rol van de toeleveringsindustrie in de waarde- en toeleveringsketens 
van de automobielsector komt ook aan de orde. Verder gaat de aandacht uit naar de 
veranderende verhoudingen tussen fabrikanten en toeleveranciers en de situatie waarin deze 
laatste groep zich bevindt. 
 
De belangrijkse conclusies en aanbevelingen van het Comité luiden als volgt: 
 
Eerst en vooral moet de automobielindustrie twee zaken met elkaar zien te verenigen: aan de 
ene kant de individuele mobiliteit en het goederenvervoer, die beide onontbeerlijk zijn, en aan 
de andere kant de verkeersdichtheid, waarvan de grens in zicht komt, en de daarmee verbonden 
milieuschade, veiligheidsrisico's en schaarser wordende grondstoffen. 
 
De Commissie zou een brede discussie moeten aanzwengelen, met allerlei uiteenlopende 
deelnemers uit de industrie, het maatschappelijk middenveld, de politiek en de wetenschap, om 
over een toekomstige vervoersaanpak van gedachten te wisselen en concrete projecten uit te 
werken. Er moet naar een nieuw en geïntegreerd beleid voor de sector worden gestreefd. 
 
Gezien de wel zeer strikte en daardoor niet volledig statistisch accurate afbakening doet de 
Commissie er goed aan om de buiten beschouwing gebleven schakels in de toeleveringsketen 
en ook de ontwikkeling van de werkgelegenheid (kansen op werk, diploma's en 
arbeidsvoorwaarden) grondiger te analyseren. 
 
Het toekomstige regelgevingskader voor de automobielsector dient in het teken te staan van 
betere regelgeving. Noodzakelijke wetgeving moet binnen de Commissie (ook tussen de 
verschillende DG's) gecoördineerd worden, en de belangrijkste partijen moeten er in een vroeg 
stadium over geraadpleegd worden. 
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De automobielsector van de EU moet niet zozeer op kosten concurreren als wel zijn innovatieve 
vermogen in de strijd gooien. 
 
De samenwerking tussen fabrikanten, toeleveranciers, technische dienstverleners, universiteiten 
en hogescholen dient geïntensiveerd te worden. 

 

− Contactpersoon: Muñoz 
(Tel. : 00 32 2 546 83 73 – e-mail : amelia.munozcabezon@eesc.europa.eu) 

 

• Landbouwtrekkers – Geluidsniveau 
Advies categorie C 

– Referentie: COM(2007) 588 final – 2007/0205 COD – CESE 1695/2007 
 

– Contactpersoon: João Pereira dos Santos  

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

• Betere ontmanteling van schepen – Groenboek 
− Rapporteur:  ADAMS (Diverse werkzaamheden – VK) 

 

− Referentie: COM(2007) 269 final – CESE 1701/2007 
 

− Hoofdpunten: 
 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om op zowel internationaal als regionaal niveau actie te ondernemen om zo snel 
mogelijk verandering te brengen in de huidige onaanvaardbare praktijken bij de ontmanteling 
van schepen.  
Het ontmantelen van afgeschreven schepen is een complexe materie, mede omdat het de 
ontwikkelingslanden die dat goedkoop kunnen doen, een belangrijke bron van werkgelegenheid 
en grondstoffen oplevert. Anderzijds houden de structurele armoede en andere sociale en 
juridische problemen in sommige gebieden van Zuid-Azië nauw verband met het feit dat zelfs 
de meest elementaire arbeids-, veiligheids- en milieunormen ontbreken of niet worden 
nageleefd.  
 
Standpunten van het EESC: 
 

− De EU dient er beslist voor te zorgen dat haar voorschriften op het gebied van maritieme 
bescherming en veiligheid, bijvoorbeeld m.b.t. enkelwandige tankers, daadwerkelijk worden 
nageleefd door de afvaltransportverordening, die het Verdrag van Basel inclusief het verbod 
van Basel omvat, en de beginselen daarvan volledig te implementeren; het mag niet zo zijn dat 
de risico's eenvoudigweg op de ontwikkelingslanden worden afgewenteld. 
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− Via de IMO moet een strenge internationale regeling worden ingevoerd om afgeschreven 
schepen te identificeren, te controleren en te verwijderen. De controle dient daarbij even scherp 
te zijn als in het geval van het Verdrag van Basel: alle relevante normen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) moeten in de regeling worden opgenomen, er mogen geen 
uitzonderingen worden toegestaan en er moet worden voorkomen dat afgeschreven schepen met 
gevaarlijk afval koers zetten naar landen met ontoereikende installaties die geen verdragspartij 
zijn. 
 

− Het zal echter nog jaren duren voordat een dergelijke IMO-overeenkomst uitgevoerd kan 
worden. Daarom pleit het EESC voor het volgende: (i) doeltreffende vrijwillige programma's 
van scheepseigenaren om de problemen rond de ontmanteling van schepen zoveel mogelijk te 
beperken moeten aangemoedigd en ondersteund worden; (ii) de EU moet haar huidige 
wetgeving duidelijk toepassen door de afvaltransportverordening te handhaven. Havenstaten 
moeten de bevoegdheid hebben om een schip "afgeschreven" te verklaren; (iii) de EU zou zich 
moeten toeleggen op een regeling voor veilige en milieuhygiënisch verantwoorde 
ontmantelingsinstallaties waarbij certificering en auditing door derden worden uitgevoerd. 
 

− Wanneer al bij het ontwerpen van schepen naar de recyclingsmogelijkheden wordt gekeken, 
d.w.z. dat de risico's worden vastgesteld en giftige materialen tijdens de bouw zoveel mogelijk 
worden vervangen, kunnen op lange termijn positieve effecten worden bereikt. Het EESC 
steunt dergelijke inspanningen van zowel EU, IMO als scheepseigenaren en scheepsbouwers. 

 

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

4. LANDBOUWBELEID  
 

• Grensoverschrijdende arbeidskrachten in de landbouw 

– Rapporteur:  SIECKER (Werknemers – NL) 
 
– Referentie: Initiatiefadvies – CESE 1698/2007 
 
 Hoofdpunten: 
 
 In dit advies stelt het EESC dat arbeidsmigranten in alle opzichten op dezelfde manier 

behandeld worden als de ingezeten werknemers met wie zij samenwerken. Bij gelijk werk moet 
sprake zijn van gelijke beloning en er moeten betere voorwaarden komen met betrekking tot de 
toegang tot de sociale zekerheid. Dat is niet alleen een sociaal belang van werknemers. Het is 
ook een economisch belang voor werkgevers (gelijk speelveld voor eerlijke concurrentie) en 
een financieel belang van de lidstaten (fiscus). 
 



- 8 - 

Greffe CESE 190/2007  fr/en/it/JVK/cb 
 .../... 

Het EESC bepleit dat de voorgestelde richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van geharmoniseerde sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende 
onderdanen van derde landen ook van toepassing is op werkgevers die werknemers uit de EU-
landen waarvoor nog beperkingen gelden, illegaal tewerkstellen. Bovendien acht het EESC het 
van het grootste belang dat de EU er nauwlettend op toeziet dat de richtlijn niet alleen in alle 
lidstaten wordt geïmplementeerd in de regelgeving maar ook wordt gehandhaafd in de praktijk. 
 
Het doet het EESC deugd dat de Europese Commissie een voorstel voor een onderzoek naar 
deze (schijn)zelfstandigheid door de Europese sociale partners in de bouw heeft goedgekeurd 
en het neemt met instemming kennis van het feit dat de Commissie dit onderzoek ook 
financiert. 

 

− Contactpersoon: Jakob Andersen 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 46 – e-mail: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 
 

• Werkgelegenheidssituatie in de landbouw 
–  Rapporteur:  WILMS (Werknemers –  DE) 
–  Referentie: Vervolgadvies – CESE 1699/2007 
 
–  Hoofdpunten: 

 
In dit advies benadrukt het EESC dat de arbeidsmarkt in de EU op een in sociaal opzicht 
duurzame manier moet worden ontwikkeld: iedereen moet de kans krijgen om door middel van 
arbeid in zijn levensonderhoud te voorzien. Deze kans komt in de verdrukking als steeds meer 
goedkope arbeidskrachten uit derde landen worden toegelaten. Werknemers in de landbouw 
moeten ongeacht hun herkomst in alle opzichten gelijk worden behandeld. 
 
Op de korte termijn zou het volgende moeten gebeuren: 
 
-      er moeten minimumnormen komen voor de arbeidsomstandigheden en de huisvesting van 
arbeidsmigranten; 
-      arbeidsmigranten dienen volledige sociale bescherming te genieten; hiertoe behoort ook het 
opbouwen van pensioenrechten; 
-      ook seizoensarbeiders moeten opleidingsmogelijkheden worden geboden; 
-  arbeidsmigranten moeten geïnformeerd worden over hun rechten en hun arbeidsvoorwaarden. 
Volgens het EESC is er weinig duidelijkheid over de precieze omvang van de werkgelegenheid 
in de landbouw en de sociale normen die daar gelden. Hierdoor worden de 
concurrentieverhoudingen scheefgetrokken. Om dit te verhelpen zouden bedrijven aan de hand 
van sociale criteria gecertificeerd moeten worden. 

− Contactpersoon: Jakob Andersen 
 (Tel : 00 32 2 546 96 46 –  e-mail: jakob.andersen@eesc.europa.eu) 
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• Hervorming GMO wijn 
− Rapporteur:  KIENLE (Werkgevers – DE) 
 

− Referentie: COM(2007) 372 final – 2007/0138 CNS – CESE 1703/2007 
 

− Hoofdpunten:  
 
De wijnbouw in de EU vormt de bestaansgrond van 1,5 miljoen overwegend kleine 
gezinsbedrijven en biedt (al dan niet seizoensgebonden) werk aan ruim 2,5 miljoen mensen. 
Daarom wijst het EESC erop dat er bij de hervorming maatregelen genomen moeten worden die 
gunstig uitwerken op de inkomens van de wijnbouwers en op de 
werkgelegenheidsmogelijkheden in de Europese wijnbouw. 
 
Onmiddellijke afschaffing van de interventiemaatregelen is volgens het EESC onaanvaardbaar. 
Daarom raadt het aan dat er in het kader van de nationale enveloppe in de "phasing out"-periode 
2008-2010 steun kan worden verleend voor distillatie voor de vervaardiging van drinkalcohol 
en voor particuliere opslag. 
 
Het streven om de wijnbereidingsprocedés af te stemmen op de OIV-regels moet een vastere 
plaats krijgen in de strategische koers van bilaterale of internationale handelsovereenkomsten. 
Het toestaan bij importwijnen van alle wijnbereidingsprocedés die ergens ter wereld zijn 
erkend, strookt niet met het voornemen om de bepalingen meer te doen aansluiten bij de regels 
van de OIV voor Europese wijnen en zou tot verdere scheeftrekking van de concurrentie leiden. 
 
Het EESC is ermee ingenomen dat de Commissie haar voorstellen inzake rooiregelingen 
gewijzigd heeft en het geplande budget heeft verlaagd. Rooiing zou als vrijwillige maatregel 
moeten worden aangeboden om wijnstokken op areaal dat niet voor de wijnbouw geschikt is te 
verwijderen en de sluiting van bedrijven zonder toekomstperspectieven in sociaal opzicht te 
begeleiden. 

 
Het EESC stelt tot zijn tevredenheid vast dat de Commissie haar oorspronkelijke tijdschema 
voor de liberalisering van de aanplantregels heeft gewijzigd. Het EESC blijft echter tegen een 
volledige liberalisering – ook in een later stadium – gekant, omdat hiermee de doelstellingen 
van de GMO-hervorming op economisch en sociaal gebied en op het vlak van milieu en 
landschapsonderhoud in gevaar zouden komen. Gezien de algemene verantwoordelijkheid voor 
de werkgelegenheid, de economie en de infrastructuur van de wijnbouwregio's, voor de sociale 
structuur, het milieu en de natuurbescherming kan er niet worden ingestemd met de 
verplaatsing van wijnbouw van cultureel waardevolle wijnlandschappen naar gebieden waar de 
teelt goedkoper is. 

 
Het EESC dringt er bij de Commissie op aan, binnen de nationale enveloppe ondersteunende 
maatregelen te plannen inzake consumentenvoorlichting en bevordering van de afzet, niet 
alleen op exportmarkten, maar ook op de interne markt. Daarbij moet speciale aandacht uitgaan 
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naar uitgebreide voorlichting over de gunstige effecten van een matige wijnconsumptie als 
onderdeel van een gezond voedingspatroon en een moderne levensstijl. De voorlichtings- en 
afzetbevorderingsmaatregelen moeten betrekking hebben op alle wijnbouwproducten. 

 
 Contactpersoon: Arturo Iniguez Yuste 

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

 

• Landbouw in gebieden met specifieke natuurlijke handicaps 
− Rapporteur:  BROS (Diverse werkzaamheden – FR) 
 
− Referentie: vervolg van initiatiefadvies – CESE 1704/2007 
 

− Contactpersoon: Eleonora di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 

 
 

5. SOCIALE BESCHERMING  
 

• Meer solidariteit tussen de generaties 
− Rapporteur:  JAHIER (Diverse werkzaamheden – IT) 

− Referentie: COM(2007) 244 final - CESE 1711/2007 
 

− Hoofdpunten: 
 
Het EESC is zeer verheugd over deze nieuwe mededeling van de Commissie, waarin een 
concreet tijdschema is opgenomen voor de verwezenlijking van de geplande Alliantie voor het 
gezin. 
Het is te hopen dat deze nieuwe actielijn op ruime aandacht mag blijven rekenen. 
 
Meer in het algemeen moet er een duidelijke erkenning komen voor de praktische en 
substantiële bijdrage van gezinnen aan onze samenleving. Het EESC ondersteunt de oprichting 
van een waarnemingscentrum voor goede praktijken op het gebied van gezinsbeleid binnen de 
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden. 
 
Er dient op te worden toegezien dat deze waarnemingspost zich niet alleen focust op 
gezinskwesties die verband houden met de arbeidsomstandigheden, maar dat deze tevens op 
gezette tijden nagaat wat de behoeften van de gezinnen en de generaties zijn. Van bijzonder 
belang is voorts het voorstel betreffende een herziening van de BTW-tarieven op producten 
voor zuigelingen, peuters en kleuters. 

 

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

Formatted: Bullets and

Numbering
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• Veterinairrechtelĳke voorschriften voor gezelschapsdieren 
Advis categorie C 

− Referentie: COM(2007) 572 final – 2007/0202 COD – CESE 1705/2007 
 

− Contactpersoon: Eleonora di Nicolantonio 
 (Tel : 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 

 
 

6. MIGRATIE  
 

• Migratie en ontwikkeling: kansen en uitdagingen 
− Rapporteur: SHARMA (Diverse werkzaamheden – VK ) 

 
− Referentie: Initiatiefadvies – CESE - 1713/2007 

 

− Hoofdpunten:  
• In dit initiatiefadvies van het EESC, getiteld 'Migratie en ontwikkeling: kansen en 

uitdagingen', wordt onderzocht hoe migratie migratie als ontwikkelingsinstrument kan 
fungeren; 

• het EESC stelt vast dat migranten door geld over te schrijven een belangrijke rol spelen in 
de armoedebestrijding in de landen van herkomst; 

• om het effect van deze overschrijvingen te vergroten, verdient het aanbeveling de 
transactiekostne te verlagen en het geldverkeer te vereenvoudigen; 

• het advies wijst op de belangrijke rol van gemeenschappen in diaspora voor het mede 
ontwikkelen van de landen van herkomst, op de middellange tot lange termijn; 

•  in dit verband zou het een goede zaak zijn als de internationale gemeenschap en  
ontwikkelingsorganisaties meer samenwerken met de gemeenschappen in diaspora om 
deze bij te staan bij het uitbouwen van hun capaciteiten. Hiertoe onderschrijft het  Comité 
de instelling van een Migratie- en ontwikkelingsfonds; 

• het EESC roept alle betrokkenen op om de gevolgen van kennisvlucht tegen te gaan; 

• circulaire en virtuele migratie kan bijdragen aan de opbouw van de capaciteit van 
gemeenschappen in diaspora, evenals de oprichting van braintrusts in de landen van 
herkomst; 

• er dient meer aandacht te komen voor regionale benaderingen van migratie en 
ontwikkeling (te denken valt aan de reeds door de Afrikaanse Unie ondernomen aanpak); 

• het is raadzaam om migratie- en ontwikkelingsbeleid te integreren in andere relevante 
beleidsgebieden; 

• het Comité bepleit samenhang tussen het nationale en EU-beleid voor migratie. 
 

− Contactpersoon: Susanna Baizou 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@eesc.europa.eu) 
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7. ROL VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD IN 
MOLDAVIË  

 

• De betrekkingen tussen de Europese Unie en Moldavië: rol van het 
maatschappelijk middenveld 

− Rapporteur: PICHENOT (Diverse werkzaamheden – FR) 
 

− Referentie: Ininitiatiefadvies – CESE - 1714/2007 
 

− Hoofdpunten: 
Het Comité benadrukt dat het nationale actieplan EU-Moldavië in het kader van het 
nabuurschapsbeleid alleen succes kan hebben als de maatschappelijke organisaties bij de 
tenuitvoerlegging daarvan worden betrokken. 
 
Het Comité pleit voor duurzame en op vooruitgang gerichte betrekkingen met het Moldavische 
maatschappelijk middenveld. Daartoe moeten, om te beginnen, de betrekkingen worden 
gestructureerd. Het EESC zal derhalve een conferentie organiseren, waaraan lokale en regionale 
actoren deelnemen, en die op het volgende zal zijn gericht: 
 

− analyse van de bestaande mechanismen voor informatie en overleg van zowel de Moldavische 
overheid als de EU. Daartoe behoort ook een rapportage over de tenuitvoerlegging van het 
nationale actieplan voor 2005-2008;  

− voorbereiding en opleiding van het maatschappelijk middenveld met het oog op de 
voortzetting van het partnerschap na 2008. 
 
Het zou een goede zaak zijn als het maatschappelijk middenveld in Moldavië meer betrokken 
zou worden bij de dialoog met de landen van de westelijke Balkan en de regionale dialoog van 
de Zwarte Zeelanden, met name via interregionale en grensoverschrijdende samenwerking in 
dit voor de nabije toekomst zo belangrijke strategische gebied. De samenwerking tussen de EU 
en Moldavië ligt in het verlengde van de inmiddels al op kruissnelheid gekomen samenwerking 
met de buurlanden en in het bijzonder Rusland. 
 

− Contactpersoon: Raffaele Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@eesc.europa.eu)  

 
 

8. DUURZAME ONTWIKKELING  
 

• Aanpassing aan klimaatverandering (Groenboek) 

− Rapporteur:  OSBORN (Diverse werkzaamheden – VK) 
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− Referentie: COM(2007) 354 final – CESE 1702/2007 
 

− Hoofdpunten: 
 

Volgens het EESC moet bij de ontwikkeling van Europese en nationale aanpassingsstrategieën 
met de onderstaande kernpunten rekening worden gehouden: 
 
-      In de strategieën moeten maatregelen worden gepland op alle gebieden die in het 
Groenboek aan bod komen: bescherming van kustgebieden, overstromingen en droogtes, 
watervoorziening, branden, volksgezondheid, landbouw en biodiversiteit, landinrichting en 
planning van infrastructuur, bouwsector, enz.  
 
-      In toekomstige programma's moet een groter deel van de Europese begrotingsmiddelen 
voor dergelijke aanpassingsmaatregelen worden uitgetrokken en de noodzaak van aanpassing 
moet in de criteria voor de beoordeling van programma's en projecten worden opgenomen.  
 
-      Europa en zijn lidstaten moeten aanzienlijk meer en nieuwe middelen inzetten om de 
aanpassing in ontwikkelingslanden te ondersteunen. 
 
-      Bestrijdings- en aanpassingsstrategieën moeten op elkaar worden afgestemd en elkaar 
aanvullen. Risicobeoordeling en –beheer moeten een cruciale rol spelen bij het vaststellen van 
prioriteiten. 
 
-      Het Europese onderzoek naar de gevolgen van de klimaatverandering en de aanpassing 
daaraan moet aanzienlijk worden opgevoerd. 
 
-      Het Europese middenveld, met inbegrip van consumenten en het brede publiek, moet 
intensiever bij een en ander worden betrokken teneinde de problemen m.b.t. klimaatverandering 
en de noodzaak van een verandering van gedragspatronen te laten doordringen bij een breder 
publiek. Mensen zullen hun gedrag moeten bijstellen om verdere klimaatveranderingen een halt 
te kunnen toeroepen en zich aan te passen aan veranderingen die inmiddels onvermijdelijk zijn 
geworden. 
 
-      Er zou een onafhankelijke instantie moeten komen om vorderingen inzake aanpassing aan 
de klimaatverandering en bestrijdingsmaatregelen in Europa te monitoren en te blijven 
aansporen tot de nodige aanpassingsmaatregelen en nakoming van aangegane verbintenissen. 
 

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

  (Groenboek) 
– Rapporteur:  RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE) 
 
– Referentie: COM(2007)140 final – CESE 1697/2007 
 
–  Hoofdpunten:  
 

Hoewel het EESC de naar voren gebrachte argumenten kan begrijpen en ze juist vindt, is het 
enigszins teleurgesteld door het Groenboek, dat immers een lange ontstaansgeschiedenis heeft 
gekend en waarvan de publicatie telkens is uitgesteld, en had het wat meer duidelijkheid 
gewenst wat het voor de toekomst geplande gebruik van marktconforme instrumenten betreft. 
Als "marktconforme instrumenten" worden belastingen, heffingen, doelgerichte subsidies en 
verhandelbare vergunningen genoemd. 
 
Het EESC roept de Commissie dan ook op om de met het Groenboek gelanceerde openbare 
discussie aan te grijpen om aan de hand van concrete voorbeelden enerzijds de mogelijkheden 
en gevolgen en anderzijds de beperkingen van diverse milieubeschermingsinstrumenten in kaart 
te brengen. Volgens het Comité had er allang een discussie moeten komen over een verlaging 
van de belasting op arbeid en een daarmee gepaard gaande compensatie door inkomsten uit 
belastingen op milieuonvriendelijke activiteiten. 
 
Het EESC acht het van het grootste belang dat het in het vooruitzicht gestelde overzicht van 
milieuonvriendelijke subsidies zo spoedig mogelijk beschikbaar komt en dat deze subsidies zo 
snel mogelijk worden afgeschaft. Volgens het Comité verstoren milieuonvriendelijke subsidies 
in hoge mate de concurrentie en getuigen zij van een verkeerde toewijzing van overheidsgeld 
die volstrekt onaanvaardbaar is. 

 

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

 

• De rol van de nationale raden voor duurzame ontwikkeling 

–  Rapporteur:  HAKEN (Diverse werkzaamheden – CZ) 
 

–  Referentie: Initiatiefadvies – CESE 1700/2007 

 
–  Hoofdpunten: 

 
Een overzicht van de nationale raden voor duurzame ontwikkeling in de EU levert een rijk 
geschakeerd beeld op. In sommige lidstaten zijn er geen of slechts inactieve raden, terwijl de 
wél actieve raden sterk verschillen qua takenpakket, samenstelling, onafhankelijkheid, 
middelen en impact.  
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Gezien de positieve ervaringen van lidstaten met "sterke" nationale raden roept het Comité de 
lidstaten op om de positie van hun nationale raad te verbeteren of, als zij nog niet over een 
dergelijk orgaan beschikken, er een op te richten en erop toe te zien dat deze naar behoren kan 
functioneren. 
 
Het Comité acht het belangrijk dat dergelijke raden: 
 
·   uit vertegenwoordigers van alle relevante maatschappelijke geledingen bestaan; 
·   voldoende onafhankelijk zijn van de regering; 
·   een stem in het kapittel hebben bij het opstellen van strategieën voor duurzame ontwikkeling 
en het toezicht op de tenuitvoerlegging daarvan; 
·   over voldoende middelen beschikken om meerwaarde te kunnen verlenen aan de debatten en 
het besluitvormingsproces; 
·   ervaringen verzamelen, goede praktijkvoorbeelden uitwisselen en een open dialoog voeren 
met andere nationale raden, met name via het verder uit te breiden EEAC-netwerk. 
 

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

 
 

9. CONSUMENTENBESCHERMING  
 

• Indeling, etikettering van stoffen en mengsels 
Advies categorie C 

− Referentie: COM(2007) 611 + 613 final – 2007/0212/0213 COD – CESE 1706/2007 

− Hoofdpunten:  
 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité stemt in met het voorstel en heeft er geen 
commentaar op. 
Het Comité zal over het Commissievoorstel inzake de indeling, etikettering en verpakking van 

stoffen en mengsels1 een advies2 uitbrengen dat momenteel in de maak is en tijdens de zitting 

van maart 2008 in stemming zal worden gebracht. 
 

− Contactpersoon: Maarit Laurila 

 (Tel.: 00 32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@eesc.europa.eu) 
 
 

                                                      
1
 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 

mengsels en tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad en Verordening (EG) nr. 1907/2006 – COM(2007) 355 final 

2
 NAT/367 – rapporteur: de heer Sears. 
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10. SOCIALE COHESIE 
 

• Vierde verslag over de economische en sociale cohesie  
− Rapporteur: DERRUINE (Werknemers – BE) 
 
− Referentie: COM(2007) 273 final – CESE 1712/2007 
 
 

− Hoofdpunten: 
 

Het vierde verslag verschijnt tussen twee programmeringsperioden: het omvat dus een eerste 
beoordeling van het mogelijke effect van het cohesiebeleid voor de programmeringsperiode 
2007-2013. Niet alleen wordt bekeken wat er tot nu toe is bereikt, maar het verslag wil ook de 
aanzet geven tot een debat over de toekomst van het cohesiebeleid. 
 
Het EESC prijst de kwaliteit en gedetailleerdheid van dit vierde verslag over de economische en 
sociale cohesie en steunt het initiatief van de Commissie om een breed debat te houden over de 
toekomst van het cohesiebeleid. In zijn advies gaat het EESC onder meer in op een aantal 
vragen die de Commissie  in verband met dit debat heeft geformuleerd. 
De Commissie stelt dat de verschillen in Europa zijn afgenomen en verder afnemen. Zo staat er 
in het verslag dat negen van de twaalf lidstaten die tussen 2004 en 2007 zijn toegetreden aan het 
begin van de volgende programmeringsperiode de drempel van 75% van het bbp per hoofd van 
de Europese bevolking zullen hebben overschreden. De 75%-drempel verliest hierdoor aan 
relevantie. Het EESC wijst erop dat dit iets is waarover nu al moet worden nagedacht. 
 
Ten aanzien van de economische indicatoren die voor het cohesiebeleid gebruikt worden, vraagt 
het EESC zich af of het niet beter is om de volgende keer bij de toewijzing van de middelen uit 
de structuurfondsen uit te gaan van het bruto nationaal inkomen (bni) als economische 
indicator, en niet van het bbp. Het is de bedoeling een beter idee te krijgen van de 
levenskwaliteit in de regio, zonder dat dit vertekend wordt door pendelaars en rechtstreekse 
investeringen in het buitenland, die het bbp van een regio opblazen, maar niet van invloed zijn 
op de rijkdom. Pendelaars geven hun inkomsten immers uit in de regio's van herkomst en de 
gemaakte winsten worden vaak naar de moedermaatschappij gesluisd. 
 
In het EESC-advies zijn drie kaarten van het Europees Waarnemingsnetwerk voor ruimtelijke 
ordening (ESPON) opgenomen, die op een zeer beeldende manier de polarisatie en toenemende 
verstedelijking van nu tot 2030 laten zien volgens een scenario waarin wordt vastgehouden aan 
de huidige koers van de Lissabonstrategie. Daarnaast heeft ESPON de gegevens berekend voor 
een ander scenario waarin sterker op cohesie wordt ingezet. De kaart die daarbij hoort, laat goed 
zien hoe het economische kerngebied dan zou kunnen worden uitgebreid, maar vooral ook hoe 
de ontwikkeling van andere groeipolen (de regio's aan de Oostzee, het in het oosten gelegen 
gebied tussen Wenen, Berlijn, Warschau en Boedapest, Zuid-Frankrijk en Catalonië) in dat 
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geval zou worden gestimuleerd. Het EESC wil er in dit verband nogmaals op wijzen hoe 
belangrijk het met het oog op een harmonieuze ontwikkeling is om een polycentrisme op 
2 niveaus te ontwikkelen en vorm te geven, zodat polarisatie met alle nefaste gevolgen van dien 
voorkomen kan worden. 
 
Het EESC gaat ook in op de partnerschappen en acht het zeer betreurenswaardig dat de 
Commissie in deze eerste raadplegingsronde verzuimt in te gaan op de rol van de sociale 
partners en maatschappelijke organisaties bij het opzetten, uitwerken en uitvoeren van de 
structuurfondsen. Op nationaal en regionaal niveau dienen de organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld meer te worden geraadpleegd. Met name de termijnen om op 
documenten te reageren, dienen toereikend te zijn; met de kanttekeningen van de organisaties 
moet meer rekening worden gehouden. 
 

− Contactpersoon: Marco Thyssen 
 (Tel.: 00 32 2 546 84 11 – e-mail: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 

 
 

11. BELASTINGWETGEVING  
 

• Het territoriale karakter van belastingwetgeving en industriële 
veranderingen 

– Rapporteur:  SCHADECK (Diverse werkzaamheden – LU) 
–  Co-rapporteur:  GAY (Categorie 1 – FR) 

 
–  Referentie: Initiatiefadvies – CESE 1708/2007 

 
–  Hoofdpunten:  

Er moet voor worden gezorgd dat het territoriale karakter van de belastingwetgeving een 
positieve impact heeft op de industriële reconversie. Het EESC merkt wel op dat het 
belastingregime geen beslissende factor is voor besluiten om al dan niet te investeren in het 
MKB. Het belastingregime weegt veel zwaarder door bij multinationals, die immers mobieler 
zijn. 
 
Fiscale concurrentie tussen lidstaten veronderstelt transparante regels, adequate indicatoren en 
de afbakening van eventueel misbruik en schadelijke praktijken. Het gebrek aan coördinatie 
leidt tot situaties waarin geen belasting wordt geheven, tot misbruik of distorsies van de 
werking van de interne markt. Dit leidt in de hele EU tot destabilisatie of zelfs tot uitholling 
van de belastinginkomsten. Onbeteugelde intracommunautaire belastingconcurrentie dreigt de 
heffingsgrondslag van de minst mobiele belastingplichtigen te verzwaren en de verdeling van 
de belastingdruk te wijzigen, wat de sociale samenhang zou aantasten. Het MKB en 
dienstverlenende ondernemingen zijn het minst goed toegerust om voordeel te trekken van de 
belastingconcurrentie. Om deze ondernemingen te helpen bij hun toetreding tot de 
internationale markt zou er volgens het EESC een vorm van begeleiding moeten komen. 
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De verschuiving van de belastingdruk naar de minst mobiele productiefactoren kan de 
concurrentiepositie van de betrokken ondernemingen parten spelen. Het groeipercentage van 
het nationale BBP zal te lijden hebben onder deze verschuiving van de belastingdruk, wat 
weer kan leiden tot een daling van de openbare investeringscapaciteit. Hoewel 
belastingconcurrentie iedere lidstaat ertoe dwingt zijn overheidsuitgaven beter te beheersen, 
mag dit niet ten koste gaan van de openbare dienstverlening, noch van de sociale bescherming. 
 
Het EESC is ingenomen met de toezegging van de lidstaten om uiterlijk in 2010 een reeks 
schadelijke belastingregelingen te schrappen en vraagt de Commissie haar inspanningen op dit 
gebied voort te zetten. Het EESC steunt tevens het beleid van de Commissie om ervoor te 
zorgen dat overheidssteun, met inbegrip van fiscale voordelen voor speciaal geselecteerde 
bedrijven, ten goede komt aan de verwezenlijking van duurzame doelstellingen op het gebied 
van industriële reconversie en territoriale ontwikkeling, en compatibel is met het 
mededingingsbeleid. 

 
Het EESC is van mening dat de invoering van een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB), helpt om het potentieel van de 
interne markt maximaal te benutten, terwijl de lidstaten hun soevereiniteit op het gebied van 
belastingen behouden. Het EESC zou willen dat dit facultatieve project door zo veel mogelijk 
lidstaten wordt overgenomen en dat de lidstaten uiteindelijk één heffingsgrondslag toepassen 
op alle belastingplichtigen. Bovendien moet worden gekeken naar de gevolgen van zo'n 
grondslag voor de hoogte van de tarieven, die steeds meer uiteen dreigen te lopen. Er zou een 
plafond kunnen worden vastgesteld. 
 
Het EESC is van mening dat de bestrijding van belastingfraude een prioriteit moet zijn, en 
dringt erop aan dat de Commissie het toezicht versterkt op de fiscale praktijken van bepaalde 
"toevluchtsoorden". 
 

−  Contactpersoon: José Miguel Cólera Rodríguez 
         (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 
 

• Accijns op tabaksfabrikaten  

 
 Advies categorie C 

− Referentie: COM(2007) 587 final – CESE - 1716/2007 
 

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

• Meeteenheden 
–  Rapporteur:  CASSIDY (Werkgevers – VK) 
– Referentie: COM(2007) 510 final – 2007/0187 COD – CESE - 1694/2007 

 
– Contactpersoon: Claudia Drewes-Wran  

 (Tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail : Claudia.dreweswran@eesc.europa.eu) 
 
 
 

_____________ 


