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De zitting werd bijgewoond door mevrouw KROES, lid van de Europese Commissie, die een toespraak 
heeft gehouden over de hervorming van de staatssteun voor innovatie in het licht van de 
Lissabonstrategie. 
 

1. DEMOCRATIE, DIALOOG, DEBAT: HET PLAN "D VOOR 
EUROPA 

 
SC/026 

• De periode van bezinning en daarna: Plan D voor Democratie, Dialoog 
en Debat 

– Rapporteur: mevrouw van TURNHOUT (diverse werkzaamheden – IE) 
 

– Ref.: COM(2005) 494 final – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 
 

– Hoofdpunten: 
 

Het Comité heeft bewust gekozen voor een kort maar doeltreffende antwoord op de mededeling van 
de Europese Commissie. In zijn antwoord presenteert het Comité een klein aantal concrete 
maatregelen aan de hand waarvan het alleen of in samenwerking met andere instellingen een 
belangrijke bijdrage denkt te kunnen leveren aan het ruim opgezette debat dat tijdens de periode van 
bezinning en daarna zal worden gevoerd. De twee belangrijkste boodschappen zijn in dit verband de 
volgende: enerzijds moet er worden geanticipeerd op de bepalingen van het grondwettelijk verdrag 
inzake het democratisch leven van de Unie en moet de participatieve democratie, dankzij de twee 
aanvullende pijlers, nl. de civiele dialoog en de versterking van de Europese sociale dialoog, een 
tastbare realiteit worden; anderzijds moet ervoor worden gezorgd dat het maatschappelijk middenveld 
en zijn vertegenwoordigers in het kader van dit ruim opgezette debat hun stem kunnen laten horen. 
– Contactpersoon: de heer Westlake 
              (Tel.: 00 32 2 546 92 26 – e-mail: martin.westlake@esc.eu.int) 

 
 

2. KENNIS, INNOVATIE, CONCURRENTIEVERMOGEN, 
WERKGELEGENHEID: DE LISSABONSTRATEGIE EN DE 
STAATSSTEUN 

      
 

• Op weg naar de Europese kennismaatschappij – De bijdrage van het 
maatschappelijk middenveld aan de Lissabonstrategie 

− Rapporteur: de heer OLSSON (diverse werkzaamheden – SE) 
− Corapporteurs: BELABED (werknemers - AT) 
            VAN IERSEL (werkgevers – NL) 
 
− Ref.: verkennend advies – EESC 1500/2005 
 
− Hoofdpunten: 
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 De lidstaten, de Europese Commissie, het Europees Parlement en de nationale parlementen, 

bedrijven en financiële instellingen én het maatschappelijk middenveld moeten zich inzetten voor de 
totstandkoming van een Gemeenschappelijke Europese Kennisruimte die is gericht op alle burgers, 
organisaties en ondernemingen, die is gebaseerd op duidelijk omschreven doelstellingen, benchmarks 
en tijdschema's, en waarin duidelijk wordt aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is.   

 
 De interactie tussen de Gemeenschappelijke Europese Kennisruimte en de interne markt zal een 

nieuw groeipotentieel vrijmaken. De obstakels op de interne markt die de overgang op de 
kenniseconomie nog in de weg staan, moeten dan ook zo spoedig mogelijk worden opgeheven. 

 
 Het vrije verkeer van werknemers, onderzoekers en studenten moet worden gestimuleerd, in 

combinatie met fatsoenlijke lonen en arbeidsomstandigheden. 
 
 De EU, de lidstaten en de regio's moeten hun openbare uitgaven bijsturen door deze weer te richten 

op groeibevorderende investeringen. De lidstaten zouden in samenwerking met particuliere 
belanghebbenden een "Nationaal programma voor de bevordering van kennis" moeten opzetten, met 
geld van de EU. 

 
 Het EESC dringt erop aan dat de voorstellen van de Europese Commissie voor de financiële 

vooruitzichten 2007-2013 t.a.v. de financiering van onderzoek, innovatie en onderwijs worden 
gehandhaafd. 

 
 Het EESC dringt er bij ondernemingen, financiële instellingen en particuliere stichtingen op aan meer 

te investeren in de kennismaatschappij. Zij zouden hiertoe fiscale prikkels moeten krijgen. 
 
 De Europese Commissie zou meer bevoegdheden moeten krijgen om het beleid te sturen en de 

vooruitgang te monitoren. 
 
 Het EESC stelt voor een permanent en structureel debat te lanceren om de besluitvormers op alle 

niveaus te motiveren en de dialoog met de burgers te bevorderen. 
 
 Voor nationale parlementen en sociaal-economische raden is een cruciale rol weggelegd; zij moeten 

derhalve deelnemen aan het debat. Ook de regionale en lokale actoren moeten bij het debat worden 
betrokken.   

 
 De particuliere belanghebbenden zouden hun verantwoordelijkheid op zich moeten nemen, in de 

vorm van concrete bijdragen en acties. De sociale en civiele dialoog zijn belangrijke instrumenten om 
het beleid op het gebied van levenslang leren, innovatie en technologie verder uit te voeren.   

 
 Een degelijk macro-economisch beleid dat is gefocust op groei en werkgelegenheid, zou de 

voorwaarden moeten scheppen voor de totstandkoming van een kennismaatschappij, en zou prioriteit 
moeten geven aan door de vraag gestuurd beleid voor nieuwe technologieën.   

 
 Het EESC herhaalt zijn oproep om een Handvest voor levenslang leren vast te stellen en toe te 

passen op alle niveaus. Hiervoor zou een beroep moeten worden gedaan op zowel overheids- als 
particuliere investeringen alsmede de structuurfondsen. Het werkgelegenheidsbeleid en nieuwe 



- 3 - 

Greffe CESE 192/2005  fr/VDO/ij  …/… 

vormen van sociale bescherming moeten gunstige voorwaarden scheppen, zodat alle werknemers 
toegang krijgen tot levenslang leren. 

  
 De totstandkoming van industriegebieden, technologieparken en andere innovatieve milieus zou 

moeten worden gestimuleerd. 
 
−  Contactpersoon: de heer Marchlewitz 

                (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

 

•  Technologieparken en industriële reconversie 
–  Rapporteur: de heer TÓTH (diverse werkzaamheden – HU) 
–  Corapporteur: de heer KUBÍCEK (cat. II – CZ) 
   
− Ref.: initiatiefadvies – EESC 1494/2005 
 
− Hoofdpunten: 

Het is de bedoeling van dit initiatiefadvies om in het licht van de taken van de Unie de mogelijkheden 
van bedrijvenparken, alsmede hun gemeenschappelijke aspecten in kaart te brengen. Deze 
infrastructuur ten gunste van economische en sociale cohesie verdient bijzondere aandacht tegen de 
achtergrond van de industriële reconversie. 
 
De bedrijven-, technologie-, wetenschapsparken en andere structuren met soortgelijke benamingen 
vervullen de rol van innovatiepool en dragen aldus bij tot de uitvoering van prioriteiten die tot de 
huidige fase van de GREB 2005-2008 en de Lissabon-strategie behoren. Met dit advies wil het 
Europees Economisch en Sociaal Comité de samenwerking en ontwikkeling bevorderen tussen 
gelijksoortige instellingen in het Europa van de 15 en in de tien nieuwe lidstaten. Verder wil het 
Comité de toegang verbeteren tot de door de Europese Commissie uitgetrokken steun en tot de door 
de overige EU-instellingen voorgestelde financieringsmogelijkheden voor bedrijven-, technologie-, 
wetenschaps- en andere parken in alle lidstaten. 
 
Bedrijvenparken zijn van essentieel belang voor de bevordering van innovatie. Daarom volstaat het 
niet dat bedrijvenparken netwerken vormen die uitsluitend gebaseerd zijn op aspecten die gerelateerd 
zijn aan industrie of landbouw; het wordt steeds noodzakelijker om de intellectuele reserves van 
universiteiten aan te boren, wil men economische uitdagingen aanpakken. 
 
Innovatiecentra en agentschappen voor overdracht van kennis fungeren als brug tussen wetenschap 
en economie door diensten te verlenen (op commerciële of non-profitbasis) aan ondernemingen in 
een regio of land. Zij fungeren eigenlijk als tussenschakel door ondernemingen aan te moedigen en te 
helpen bij de toepassing van onderzoeksresultaten. 
 
Veel wetenschaps- en onderzoeksparken zijn opgericht in gebieden waar zij dienden als grondslag 
voor welvaart en waar zij de wetenschap vele mogelijkheden boden. 
 
Het EESC meent dat de Europese Unie zich in de lidstaten en regio´s moet inzetten voor de 
oprichting en ontwikkeling van bedrijfs- en technologische parken als polen van innovatie. Het gaat 
erom de volledige integratie van oude en nieuwe lidstaten in de uitgebreide interne markt te doen 
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slagen, hetgeen één van de essentiële onderdelen is van het nieuwe partnerschap voor groei en 
ontwikkeling in het kader van de vernieuwde Lissabon-strategie. 
 
Volgens het EESC dient er op drie niveaus – Europees, nationaal en regionaal/lokaal – een Europees 
beleid gevoerd te worden voor de praktische ontwikkeling van een netwerk van bedrijfs- en 
technologische parken. 
 
Het Comité verzoekt om samenwerking tussen de lidstaten en de arbeidsbureaus, en in Europa 
tussen degenen die op institutioneel niveau betrokken zijn bij het scheppen van werkgelegenheid, 
zodat ook de parken nieuwe arbeidsplaatsen kunnen creëren door de mogelijkheden van de 
netwerken aan te grijpen. 
 
Het EESC wijst op het belang om een Europees platform tot stand te brengen voor industriële parken 
en districten als innovatiepolen (Europees platform van innovatiepolen) om gemeenschappelijke 
strategieën en gemeenschappelijke acties voor de ontwikkeling van capaciteit uit te werken, en om de 
mentaliteitsomschakeling mogelijk te maken bij vakbonden en beroepsorganisaties in het 
bedrijfsleven, in samenwerking met de relevante actoren uit het maatschappelijk middenveld. 

 
− Contact: de heer Liemans 
                   (Tel.: 00 32 2 546 82 15 – e-mail: pol.liemans@esc.eu.int) 
 

•  Herstructureringen en werkgelegenheid  
− Rapporteur: de heer ZÖHRER (werknemers – AT) 
− Corapporteur: de heer SOURY–LAVERGNE (cat. I – FR) 

 
− Ref.: COM(2005) 120 final – CESE 1495/2005 

 
– Hoofdpunten: 
Het Comité kan zich vinden in de door de Commissie gekozen brede aanpak. Industriële 
omschakeling en het vermogen van betrokkenen om zich daarop in te stellen, vormen cruciale 
factoren voor het behoud van het concurrentievermogen. Succes hangt echter af van maatregelen op 
sociaal vlak om de gevolgen van de omschakeling op te vangen.  
 
Het Comité deelt op hoofdlijnen de analyse van de Commissie maar wil deze wel uitgediept zien. 
Toch deelt het met name haar mening dat herstructureringen geen synoniem mogen zijn van sociale 
achteruitgang en verlies van economische betekenis, maar juist onderdeel moeten uitmaken van een 
algemenere strategie ten behoeve van groei en werkgelegenheid. 
  
Tevens is het Comité het ermee eens dat de financiële instrumenten in die zin worden bijgesteld 
zodat zij meer dan tot op heden het geval was, worden aangewend ten behoeve van anticipatie op en 
management van herstructureringen. 
 
Verder is het Comité van opvatting dat het er bij het industriebeleid vooral om verdieping van de 
sectorale aanpak gaat. Deze maakt het namelijk mogelijk om op maat gesneden uitgangspunten voor 
de respectieve sectoren te vinden. Verbetering van de voor ondernemingen geldende regelingen 
vormt een essentieel punt dat echter nog concreter en nauwkeuriger moet worden uitgewerkt. 
Initiatieven op technologisch gebied, zoals met name technologieplatformen, acht het Comité één van 
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de beste manieren om verbetering in de situatie aan te brengen. Ook dient voor een 
innovatievriendelijk klimaat te worden gezorgd. 
 
Daarnaast is het de vraag of de huidige instrumenten van het mededingingsbeleid toereikend zijn. Er 
moet bij staatssteun meer naar worden gekeken hoe deze met herstructureringen en verplaatsing van 
productie samenhangt. 
 
Bijzondere aandacht moet uitgaan naar het uitbouwen van de sectorale sociale dialoog. Het Comité 
deelt de mening van de Commissie dat de sociale partners dankzij hun branchekennis een bijzondere 
waarschuwingsfunctie kunnen uitoefenen. Dit instrument moet echter niet alleen in crisissituaties 
worden gebruikt. De Europese ondernemingsraden (EOR) spelen bij herstructureringen van 
ondernemingen een belangrijke rol. De raadpleging over de herziening van de EOR-richtlijn moet 
zich dan ook uitstrekken tot de herstructureringen, maar dient ook in een bredere context te worden 
behandeld. 
 
Daarnaast kan het zich in beginsel vinden in de oprichting van een forum “herstructureringen”. Het 
forum moet zich erop richten, beste praktijken in kaart te brengen en de lokale belemmeringen voor 
de tenuitvoerlegging daarvan (regulering) te onderzoeken. 
 
De Commissie kondigt aan om met een Groenboek over de ontwikkeling van het arbeidsrecht te 
komen. Juist tegen de achtergrond van de herstructureringen moet bij de ontwikkeling van het 
arbeidsrecht worden gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen flexibiliteit en zekerheid. 
 
Ten slotte lijkt de bevordering van de intracommunautaire mobiliteit er enigszins schamel af te 
komen: de Commissie kondigt uitsluitend aan, een voorstel uit te brengen voor een richtlijn 
betreffende de verbetering van de overdraagbaarheid van aanvullende pensioenrechten. 

 
– Contactpersoon: de heer  Cólera 

                     (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Actieplan inzake staatssteun 
− Rapporteur: de heer PEZZINI (werkgevers – IT) 
 
− Ref.: COM(2005) 107 final – CESE 1483/2005 
 
− Hoofdpunten: 

 
 Het Comité is er voorstander van om het Europese staatssteunbeleid op basis van een nieuwe, 

proactieve benadering en een nieuw algemeen communautair raamwerk te moderniseren. In dit 
verband formuleert het een aantal concrete aanbevelingen in zijn advies.  

 
– Contact: de heer Pereira dos Santos 
                 (Tel.: 32 2 546 9245 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 

• Concurrentievermogen en innovatie 
– Rapporteur: de heer WELSCHKE (werkgevers – DE) 
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– Corapporteur: mevrouw FUSCO (diverse werkzaamheden – IT) 
 
– Ref.: COM(2005) 121 final – 2005/0050 COD – CESE 1485/2005 
 
− Hoofdpunten: 

In zijn advies dringt het Comité er bij de Commissie op aan om de doelstellingen en de structuur van 
het kaderprogramma overzichtelijker te maken. 
 
Het Comité neemt aan dat de bundeling van tal van programma´s en losstaande maatregelen een 
meerwaarde oplevert. 
 
Het verzoekt de Commissie om duidelijk te maken wat het verband is tussen het kaderprogramma en 
andere verwante, bestaande en toekomstige initiatieven.  
Het Comité zal de uitvoering van het kaderprogramma nauwlettend volgen. Het behoudt zich voor 
op grond van opgedane ervaringen of naar aanleiding van de tussentijdse balans nieuwe 
aanbevelingen te formuleren. 

 
– Contact: de heer Pereira dos Santos 
        (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  

 
 

• Staatssteun voor innovatie 
− Rapporteur: de heer PEZZINI (werkgevers – IT) 

 
– Ref.: COM(2005) 436 final – CESE 1498/2005 
 
− Hoofdpunten: 

Het Comité is ingenomen met het raadplegingsdocument over staatssteun voor innovatie, waarin de 
Commissie zich ten doel stelt criteria vast te leggen voor de toekenning van beter toegespitste steun 
en de regelgeving te vereenvoudigen. 
 
Het ontoereikende concurrentievermogen van Europa is grotendeels te wijten aan de geringe mate 
van innovatie, die vaak bepaald wordt door mislukkingen op de markt. Zonder innovatie zal het de 
Unie op cultureel en economisch gebied slechter vergaan. 
 
Het EESC heeft zich in eerdere adviezen al uitgesproken over vele van de door de Commissie 
opgeworpen vragen. 

 
– Contact: de heer Pereira dos Santos 
         (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

3. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING, MET NAME OP 
ENERGIEGEBIED 

     
• Zevende O&TO-kaderprogramma 
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− Rapporteur: de heer WOLF (diverse werkzaamheden – DE) 
− Corapporteur: de heer PEZZINI (werkgevers – IT) 

 
− Ref.: COM(2005) 119 final – 2005/0043 COD/2005/0044 CNS – CESE 1484/2005 

 
− Hoofdpunten: 

 
Het voorstel van de Commissie om de huidige uitgaven te verhogen en thans bijna 8% van de 
begroting van de Gemeenschap voor deze doelstellingen te bestemmen, is een lovenswaardige en 
volstrekt noodzakelijke eerste stap op de goede weg. 
 
Voorts doet het Comité een beroep op de staatshoofden en regeringsleiders en de Europese industrie 
om ervoor te zorgen dat de 3%-doelstelling zo snel mogelijk gehaald wordt. 
 
Het Comité is verheugd over het voornemen van de Commissie om de administratieve procedures te 
vereenvoudigen en de bijbehorende rompslomp te beperken om zo de doeltreffendheid van de 
Europese onderzoeksprogramma´s te verbeteren. 
 
Het juicht het initiatief van de Commissie toe om het MKB nog meer te betrekken bij het 
onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieproces.  
Voor verdere, gedetailleerde opmerkingen en aanbevelingen verwijst het Comité naar het advies. 

– Contact: de heer Pereira dos Santos 
                 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 

 

•  Duurzame energiebronnen 
− Rapporteur: mevrouw SIRKEINEN (werkgevers – FI) 

–  Corapporteur: de heer WOLF (diverse werkzaamheden – DE) 
− Ref.: initiatiefadvies – EESC 1502/2005 

 
− Hoofdpunten: 

 
Duurzame energie is van belang voor Europa's energiemix en het aandeel ervan in de 
energievoorziening en het energieverbruik kan nog sterk kan stijgen. Er is een evenwichtige 
energiebalans nodig waarin vaste brandstoffen, aardgas, kernenergie en duurzame energie elk een rol 
spelen. Duurzame energiebronnen kunnen weliswaar uitgroeien tot een belangrijk bestanddeel van 
deze energiemix, maar het zal voorlopig nog heel lang duren voordat zij zowel in Europa als in de 
wereld een volwaardig alternatief vormen voor fossiele brandstoffen en kernenergie. Veel van de 
duurzame energiebronnen die in Europa worden benut, hebben een fluctuerend karakter. Dit roept 
vragen op over het eventueel versterken van de transmissie en over de operationele aspecten van een 
continue elektriciteitsvoorziening (de totale stroomopwekkingscapaciteit zal niet boven de 15 à 20% 
uit kunnen komen). 
 
Duurzame energie moet gesubsidieerd worden, omdat veel duurzame technologie zich momenteel 
nog niet staande kan houden op de markt. Er moet echter ook rekening worden gehouden met de 
ontwikkelingen op de internationale energiemarkten (vooral de stijgende prijzen) en zaken als 
concurrentievermogen, werkgelegenheid of economische groei. Sommige van de huidige nationale 
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steunregelingen vallen zeer duur uit. Sommige vormen van duurzame energie, die al dicht tegen de 
marktprijs aan zitten, hebben nauwelijks nog steun nodig. Voortdurend moet daarom bekeken 
worden of subsidies nog wel rendabel, effectief en nodig zijn, dit laatste vooral in het licht van 
veranderingen op de energiemarkten. Van bijzonder belang zijn de gevolgen van het 
emissiehandelssysteem van de EU. Het EESC pleit voor een gemeenschappelijke Europese aanpak 
om voor meer synergie te zorgen, onnodig hoge kosten te vermijden en meer marktstimulansen te 
geven. 

 
– Contactpersoon: de heer Jantscher 
              (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  

 
 

4. VRIJHEID, VEILIGHEID, RECHT 
 

• Haags programma – vrijheid, veiligheid, recht  
− Rapporteur: de heer PARIZA CASTAÑOS (werknemers – ES) 

 
− Ref.: COM(2005) 184 final – CESE 1504/2005 

 
− Hoofdpunten: 

 
 

Vijf jaar na "Tampere" zijn de gestelde doelen niet bereikt. De EU is nog altijd geen ruimte van 
vrijheid, veiligheid en recht. Hoewel het Haags Programma minder ambitieus is, bevat het wel zeer 
belangrijke doelstellingen. 
 
Verwezenlijking van een echte ruimte van vrijheid, veiligheid en recht vergt een adequaat evenwicht 
tussen alle drie dimensies. Het Haags Programma schiet op dit punt tekort. De maatregelen die op 
het vlak van veiligheid worden getroffen, moeten de andere waarden - vrijheid en recht – intact laten. 
Volgens het EESC moeten deze maatregelen stoelen op bescherming van de grondrechten die in het 
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het 
Handvest van de grondrechten van de EU zijn vastgelegd. 
 
Het EESC is voor een doeltreffend veiligheidsbeleid dat de burgers volgens het rechtsstaatbeginsel 
beschermt in een vrije en open samenleving, waar de macht van de overheid wordt beperkt door het 
primaat van de wet en het recht. De dag waarop in naam van de strijd tegen het terrorisme 
buitensporige wetten worden ingevoerd waarmee mensenrechten worden opgeofferd aan de 
veiligheid, behalen de terroristen hun eerste overwinning. Het Europese maatschappelijk middenveld 
dient in dit verband een kritische en actieve rol te spelen. 
 
Het EESC vindt dat het burgerschap van de Europese Unie, een actief burgerschap, verder 
ontwikkeld moet worden. 
 
Immigranten en asielzoekers dienen een eerlijke behandeling te krijgen, in overeenstemming met het 
humanitaire recht, het Handvest van de grondrechten en de antidiscriminatiewetgeving. Er moeten 
maatregelen worden getroffen om deze mensen op te vangen en te integreren. 
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Geen enkele doelstelling van het Haags Programma en het Actieplan kan worden gerealiseerd indien 
er onvoldoende financiële middelen worden uitgetrokken. De Europese Commissie heeft drie 
kaderprogramma's ingediend (april 2005), waarover het EESC advies heeft uitgebracht. 
 

− Contactpersoon: de heer Brombo 
               (Tel.: 00 32 2 546 96 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

•  Veiligheid en bescherming van de vrijheden 
− Rapporteur: de heer CABRA DE LUNA (diverse werkzaamheden – ES) 

 
− Ref.: COM(2005) 124 final – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 

 
− Hoofdpunten:  

 
Het EESC steunt de strijd tegen misdaad en terrorisme voluit en beklemtoont dat de vooruitgang in 
de bestrijding van terrorisme en misdaad in de EU moet worden geconsolideerd. 
Er dient voor doeltreffende samenwerking en coördinatie op het vlak van justitie, politie en 
inlichtingendiensten van de lidstaten gezorgd te worden.  
 
In de strijd tegen terrorisme en de georganiseerde misdaad mogen de individuele vrijheden en de 
rechtsstaat evenwel niet worden aangetast. 
 
Met dit kaderprogramma geeft de Commissie invulling aan haar voornemen om in het kader van de 
financiële vooruitzichten voor 2007-2013 een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te ontwikkelen. 
Daarbij breidt zij het concept verder uit tot een ruimte van burgerschap, conform « Een bredere 
opvatting van veiligheid ». De meerwaarde van het kaderprogramma ligt in de Europese dimensie 
ervan, waardoor synergie tussen maatregelen op Europees niveau en maatregelen op nationaal niveau 
tot stand gebracht kan worden. 
 
De Commissie streeft ernaar de wettelijke voorschriften en het beheer van de voorgestelde 
instrumenten eenvoudiger te houden en heeft gezorgd voor rationalisering van de 
financiering, flexibiliteit bij het toewijzen van prioriteiten en vergroting van de 
transparantie. 
 
De Unie moet zich meer gaan toeleggen op de operationele aspecten, met name die van de strijd 
tegen terrorisme, een uiterst gevaarlijke vorm van criminaliteit die zonder dralen aangepakt moet 
worden. 
 

− Contact: mevrouw Kaniewska 
                   (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

5. MAATSCHAPPELIJKE SOLIDARITEIT 
 

• Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen (2007) 



- 10 - 

Greffe CESE 192/2005  fr/VDO/ij  …/… 

 
– Rapporteur: mevrouw HERCZOG (diverse werkzaamheden – HU) 
 
– Ref.: COM(2005) 225 final – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 

 
− Hoofdpunten: 
• Het Europees Economisch en Sociaal Comité staat volledig achter het programma van het Europees 

Jaar voor gelijke kansen (2007) en de desbetreffende doelstellingen; zowel sociale en economische 
argumenten pleiten voor gelijke kansen voor iedereen.  

 
• Het EESC heeft altijd beklemtoond dat het absoluut noodzakelijk is dat er, met als doel een eind te 

maken aan iedere in artikel 13 vermelde vorm van discriminatie, veel concretere vorderingen worden 
geboekt dan tot nog toe het geval is geweest; om echte veranderingen teweeg te brengen zullen een 
passende evaluatie van de tot dusver geboekte vooruitgang en een follow-up van het Europees Jaar 
van cruciaal belang zijn. 

 
• Het EESC is van mening dat aan alle personen die in de EU verblijven, non-discriminatie, gelijke 

kansen en het genot van alle mensenrechten moeten worden gegarandeerd; op het gebied van 
werkgelegenheid, opleiding, onderwijs, sociale bescherming, sociale voordelen en toegang tot 
goederen en diensten moet discriminatie op alle in artikel 13 vermelde gronden verboden zijn, 
teneinde hiërarchie onder de verschillende gronden te vermijden. 

 
• Het EESC wijst andermaal op de noodzaak de niet-gouvernementele organisaties, de minderheden in 

kwestie, de werkgevers in de particuliere en de publieke sector, de actoren uit de zgn. sociale 
economie, de werknemers en de vertegenwoordigers van de regio’s in alle stadia en op alle niveaus 
bij de tenuitvoerlegging te betrekken. 

 
• Het EESC vindt de geplande begroting nogal krap, zeker in verhouding tot de ambities en de 

behoeften. De middelen moeten met de nodige omzichtigheid worden toegekend teneinde te 
verzekeren dat zij toegankelijk zijn voor de eerst betrokkenen. 

 
− Contactpersoon: de heer Torben Bach Nielsen 

           (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

Aandacht voor sociale aspecten bij onderhandelingen over EPA's 
− Rapporteur: de heer PEZZINI (werkgevers – IT) 
− Corapporteur: de heer DANTIN (werknemers – FR) 

 
− Ref.: Verkennend advies – EESC 1497/2005 
 
− Hoofdpunten: 
 

In het ontwerpadvies worden de volgende conclusies en aanbevelingen geformuleerd: 
 
• De economische partnerschapsovereenkomsten zullen alleen doeltreffend en positief zijn 
wanneer de sociaal-economische actoren deelnemen aan de planning, uitwerking en uitvoering ervan 
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– en met name aan de impactstudies – alsmede aan de onderhandelingen over en vaststelling van de 
ermee samenhangende sociale aspecten. 
• De EPA's zijn zowel voor de EU als de wereldeconomie een uitdaging van formaat en zullen 
later dan gepland gerealiseerd worden, 
• De eerste, fundamentele stap die moet worden gezet d.m.v. de partnerschapsovereenkomsten is 
het versterken van de regionale organisaties van werknemers, ondernemers, consumenten, 
organisaties die zich inzetten voor gelijke kansen en de vele andere organisaties die bijdragen tot het 
ontstaan van een cultuur en die consensus kweken t.a.v. maatregelen die zijn bedoeld om de 
menselijke, sociale en economische vooruitgang te versnellen. 
• De EPA-onderhandelingen moeten ook betrekking hebben op de belangrijkste sociale en 
genderkwesties, de ontwikkeling van werkgelegenheidskansen en waarborgen op het gebied van de 
sociale bescherming; al deze kwesties moeten vervolgens een concrete invulling krijgen. 
• De verschillen in maatschappelijke organisaties tussen de verschillende landen zouden zich 
moeten vertalen in een indeling in afzonderlijke regio's waarvoor telkens gedifferentieerde EPA's 
worden afgesloten. 
• Het EESC stelt voor regionale comités voor de sociale dialoog op te richten, waarin de 
sociaal-economische actoren bijeenkomen om programma's voor sociale ontwikkeling te helpen 
voorstellen, uitwerken, toepassen en evalueren. Het mandaat van deze comités kan o.m. betrekking 
hebben op de economische, sociale en regionale impact van de EPA's. 
• Er zij op gewezen dat het ontwikkelingsniveau van de ACS-landen zeer heterogeen is. Dit vraagt 
om een fikse inspanning van de Commissie, die voor iedere regio enkele specifieke kenmerken moet 
aangeven waarop de aandacht van het maatschappelijk middenveld kan worden gericht. 
• Ten slotte, hoewel vrijhandel op zich geen middel tegen honger en armoede is, noch een perfect 
instrument om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen, moet deze in de context van een 
partnerschapsproject worden beschouwd als een van de factoren die het concurrentievermogen 
kunnen bevorderen. 

 
− Contact: mevrouw Baizou  

                     (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

Verbetering van het communautair mechanisme voor civiele bescherming 
− Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (werknemers – ES) 

 
− Ref.: COM(2005) 137 final – CESE 1491/2005 

 
− Contact : mevrouw Korzinek 

               (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

6. FINANCIËLE DIENSTEN, BELASTINGEN EN HANDEL 

• Financiële diensten 
– Rapporteur: de heer RAVOET (werkgevers – BE) 
 
− Ref.: COM(2005) 177 final – CESE 1508/2005 
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− Hoofdpunten: 
 

Het EESC is van oordeel dat deze inventarisatie van tot stand gebrachte en te verwezenlijken 
financiële diensten en producten de EU een gelegenheid biedt om essentiële vooruitgang te boeken 
voor een sterkere Europese economie. 
 
Voor de financiële diensten kan de EU een belangrijke stap op weg naar de Lissabon-doelstellingen 
zetten door een aantal problemen aan te pakken waarop in het advies uitgebreid wordt ingegaan. 
 
 
Het EESC spreekt zijn krachtige steun uit voor de versterking en intensivering van de structurele 
dialoog met de concurrenten van de EU op het wereldtoneel: de Verenigde Staten, Japan, China en 
India. 
 

− Contactpersoon: mevrouw Klenke 
              (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

  

• Hypothecair krediet 
− Rapporteur: de heer BURANI (werkgevers – IT) 

 
− Ref.: COM(2005) 327 final – CESE 1503/2005 

 
− Hoofdpunten: 

 
Het EESC kan zich vinden in de doelstellingen die de Commissie voor ogen heeft, maar denkt dat 
een volledige integratie van de woningkredietmarkten in de EU op korte termijn moeilijk realiseerbaar 
is. In het advies wordt een aantal kwesties behandeld, met name wat betreft 
consumentenbescherming, juridische aspecten, hypothecaire zekerheid en financiering van 
hypothecair krediet. 

 
– Contactpersoon: mevrouw Klenke 
              (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mai : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

 

• Rationalisering van vrijstellingen en fraude-bestrijdingsmaatregelen in 
verband met de Zesde BTW-richtlijn 

− Rapporteur: de heer PÁLENÍK (diverse werkzaamheden – SK) 
 
− Ref.: COM(2005) 89 final – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
− Hoofdpunten: 

 
Het Comité kan zich vinden in een vereenvoudiging van het BTW-stelsel voor de interne markt, zoals 
deze in lijn ligt met de bepalingen van Commissiemededeling COM(2000) 348 final.  

 
Het maakt opmerkingen over de volgende onderwerpen: rationalisering van vrijstellingen, bestrijding 
van belastingontduiking en –ontwijking, entiteiten, overdracht van ondernemingen, belasting op 
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beleggingsgoud, herwaardering van de belastbare waarde op basis van de normale marktwaarde 
(waarbij marktwaarde en significante verschillen nauwkeurig dienen te worden gedefinieerd), 
uitbreiding van de regeling betreffende aftrek van voorbelasting op kapitaalgoederen tot 
investeringsdiensten en de verleggingsregeling als instrument om belastingfraude en –ontwijking te 
voorkomen. 
 
Onderhavig voorstel is uitvoeringstechnisch reëel en komt tegemoet aan de doelstelling, waarop de 
Commissie zich heeft vastgelegd in haar mededeling aan de Raad en het Europees Parlement van 7 
juni 2000, om een aantal van de vele vrijstellingen van de huidige bepalingen van de Zesde richtlijn te 
rationaliseren. Het is echter wel zo dat een bredere herziening van de BTW-wetgeving en 
verdergaande harmonisatie van fiscale regels veel meer soelaas bieden om het gemeenschappelijk 
BTW-stelsel eenvoudiger en efficiënter te maken. 
 
Volgens het EESC is het voorstel, aangenomen dat het correct en snel genoeg wordt omgezet, een 
stap in de goede richting. Wel stelt het Comité zich op het standpunt dat er verdere initiatieven 
moeten worden genomen om het gemeenschappelijk BTW-stelsel te vereenvoudigen. 
 

− Contact: mevrouw Bedo 
               (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 

 

• Invoer van bier in Finland 
– Rapporteur: de heer BYRNE (werkgevers – IE) 
 
– Ref.: COM(2005) 427 final – 2005/0175 CNS - CESE 1487/2005 
 
– Contact: de heer Pereira dos Santos 
         (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

7. VERVOER 
 

• Beveiliging van vervoersmodaliteiten 
− Rapporteur: de heer SIMONS (werkgevers – NL) 

 
− Ref.: Verkennend advies – EESC 1488/2005 

 
− Hoofdpunten: 

 
Het EESC vestigt in zijn verkennend advies de aandacht op de volgende punten: 

• op het gebied van beveiliging in de inlandvervoersmodaliteiten is naar de opvatting van het Comité 
nog het nodige werk te verrichten, mede vanwege de grote mate van interdependentie die er tussen 
de modaliteiten bestaat en de kwetsbare intermodale op– en overslagpunten; 

• de verantwoordelijkheid voor het treffen van beveiligingsmaatregelen ligt bij de lidstaten die 
een kader dienen te scheppen waarin een aantal minimumstandaarden zijn opgenomen.  Voor de 
afstemming van de te nemen maatregelen zouden de overheden een speciale autoriteit in het leven 
moeten roepen, die tevens de handhaving garandeert; 
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• de rol van de Unie is naar de opvatting van het Comité vooral gelegen in de coördinatie van 
maatregelen op communautair en internationaal vlak, terwijl de rol van de nationale en lokale 
overheden meer ligt in het daadwerkelijk nemen van maatregelen, het controleren van de toepassing 
en het geven van voorlichting en het bevorderen van de bewustwording met betrekking tot 
terrorisme en criminaliteit op alle niveaus; 

• de gebruikers van de vervoersmodaliteiten spelen een essentiële rol bij de beveiliging. De reizigers 
en klanten zullen via de voorlichting tot een meer alerte en actieve houding moeten worden 
bewogen; de werknemers in de inlandvervoersmodaliteit zullen een specifieke opleiding moeten 
krijgen die is toegesneden op hun rol in de beveiliging van die modaliteit; 

• de rol van het management van de bedrijven ligt volgens het Comité vooral in het integreren van 
de beveiligingsideeën in de bedrijfsfilosofie en de cultuur van het bedrijf, het ruimte geven aan de 
werknemers om opleidingen te volgen op dit gebied en het ervoor zorgen dat in de 
managementopleiding een onderdeel crisismanagement wordt opgenomen. 
 
Wat de financiering betreft, is het Comité van mening dat: 

− de kosten van de beveiliging tot uitdrukking moeten komen in de prijs van het eindproduct, 
zodat de consument daarvoor betaalt, of via het overheidsbudget uiteindelijk de burger in de 
vorm van belastingbetaling indien de maatregelen worden genomen door de overheid; 

− de verzekeringsmaatschappijen een secundaire rol spelen en dat de hoogte van de premies 
de marktrisico’s moet weerspiegelen; 

− de rol van de Europese Unie als financier vooral moet worden gezocht in de vorm van 
financiering van research, voorlichtings- en bewustwordingsprogramma’s op het 
onderhavige gebied. 

 
– Contactpersoon: de heer Lobo  
             (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 

• Voertuigregistratie – SIS II 
− Rapporteur: de heer RANOCCHIARI (werkgevers – IT) 

 
− Ref.: COM(2005) 237 final – 2005/0104 COD – CESE 1486/2005 

 
– Hoofdpunten: 

 
Het EESC is het andermaal met de Commissie eens dat ook nationale instanties die belast zijn met de 
registratie van voertuigen toegang moeten krijgen tot de SIS II-gegevens. Particuliere diensten die 
belast zijn met dezelfde taak moeten informatie kunnen krijgen, mits de bescherming van de 
gegevens wordt gewaarborgd.  
 
Ook moet toegang worden verleend aan lidstaten die het Akkoord van Schengen niet hebben 
ondertekend en dient de samenwerking met Interpol en Europol te worden opgevoerd.  
 
 

 
– Contactpersoon: mevrouw Klenke 
              (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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8. VISSERIJSECTOR 
 

• Tenuitvoerlegging gemeenschappelijk visserijbeleid/ financieringsmaatregelen 
− Rapporteur: de heer SARRÓ IPARRAGUIRRE (diverse werkzaamheden – ES) 
 
− Ref.: COM(2005) 117 final – 2005/0045 CNS – CESE 1490/2005 

 
– Contact: mevrouw Azzopardi   
               (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 

• Gemengde vennootschappen/Communautaire visserijsector 
− Rapporteur: de heer SARRÓ IPARRAGUIRRE (diverse werkzaamheden – ES) 

 
− Ref.: initiatiefadvies – EESC 1492/2005 

 
− Contact: mevrouw Azzopardi 
                     (Tel.: 00 2 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 
 

9. VOEDSELVEILIGHEID 
 

• Levensmiddelenhygiënewetgeving en ambachtelijke 
verwerkende bedrijven 

− Rapporteur: de heer RIBBE (diverse werkzaamheden – DE) 
 

− Ref.: initiatiefadvies – EESC 1489/2005 
 
− Hoofdpunten: 

 
In dit initiatiefadvies zal worden nagegaan welke gevolgen de nieuwe wetgeving inzake hygiëneregels 
voor voedsel van dierlijke oorsprong, die op 1 januari 2006 van kracht wordt (verordeningen EG 
852/2004, EG 853/2204 en 854/2004), kunnen hebben voor kleine ambachtelijke 
voedselverwerkende bedrijven. De nieuwe wetgeving is minder gedetailleerd dan de oude en geeft 
lokale vergunning verlenende instanties meer discretionaire bevoegdheden. Op tal van gebieden heeft 
dit problemen doen rijzen daar de voorschriften door de verschillende overheden op uiteenlopende 
wijze ten uitvoer worden gelegd. De regels worden vaak op stringentere wijze toegepast dan 
oospronkelijk de bedoeling van de wetgever is geweest. 
 
Het Comité kan zich vinden in de flexibiliteit die de nieuwe verordeningen bieden. Het wil er echter 
wel op wijzen dat deze flexibiliteit ook risico's voor met name ambachtelijke 
levensmiddelenbedrijven inhoudt. Ervaringen met de omzetting van deze EG-richtlijnen leren dat er 
in sommige landen eigenlijk sprake is van een verstoring van de markt ten gunste van grote 
industriële bedrijven. Het EESC zou graag zien dat de bevoegde autoriteiten meer naar de 
eindresultaten kijken (bv. goede hygiënenormen) dan naar de middelen om ze te bereiken. 
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Er bestaat concrete noodzaak om de voorgestelde verordeningen op sommige punten te wijzigen: 

• Ambachtelijk slachten van een individueel dier moet in beginsel worden aangemerkt 
als een "traditioneel procédé". 

• De ruimten die detailhandelaren gebruiken om grote hoeveelheden levensmiddelen 
van dierlijke oorsprong te bereiden en/of te trancheren alvorens die aan andere 
detailhandelaren leveren, moeten zonder uitzondering onder de werkingssfeer van 
de Verordening worden gebracht. 

• Wat de inrichting van gebouwen betreft: zelfslachtende ambachtelijke bedrijven 
hoeven niet per se aan te tonen, over stallen te beschikken en ook kan worden 
volstaan met eenvoudige voedings- en drenkinstallaties. 

• Kan worden aangetoond dat er een tijdsinterval tussen slachten en uitsnijden ligt, 
dan hoeft daarvoor geen tweede ruimte te worden aangehouden. 

• Voor de uitsnijdruimten is geen voorgeschreven koeltemperatuur nodig als het 
vlees, zoals gebruikelijk in ambachtelijke bedrijven, in porties uit de koeling wordt 
gehaald om uitgesneden te worden. 

 

Bovendien roept het Comité ertoe op om een vergelijkende studie te maken van de 
tenuitvoerlegging van de verordening in alle lidstaten die structuurverschillen in het 
ambachtelijke levensmiddelenbedrijf vertonen. Vervolgens dienen op basis van de resultaten 
van die studie voorstellen te worden geformuleerd ter verbetering van de concurrentiepositie 
van ambachtelijke levensmiddelenbedrijven. Daarbij moet vooral ook worden gekeken naar de 
(vervolg)opleidingsmaatregelen voor deze categorie ondernemingen. Tevens moet worden 
nagegaan hoe de Commissie bekendheid aan haar richtsnoeren geeft om ervoor te zorgen dat de 
kleine ondernemingen voldoende geïnformeerd worden over de flexibiliteit van de voor hen 
geldende regelingen. 

 
 
– Contact : mevrouw Korzinek  

 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

10. CODIFICATIE EN VEREENVOUDIGING VAN DE 
COMMUNAUTAIRE WETGEVING 

       
  

• Oprichting van EU-agentschappen – ambtstermijnen van voorzitters en 
directeuren 

− Algemeen rapporteur: mevrouw CSER (werknemers – HU) 
 

− Ref.: COM((2005) 190 final – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 2005/0089(CNS) – 
2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) – 2005/0080(CNS) 
– 2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) – 
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2005/0076(COD) – 2005/0081(COD) –     2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) – CESE 
1506/2005 

 
− Hoofdpunten:   

 
Het EESC is ermee ingenomen dat de Commissie betreffende 18 agentschappen een voorstel tot 
wijziging van de verordeningen van de Raad heeft ingediend ter harmonisatie van de thans 
uiteenlopende regels inzake de benoeming van de directeuren van de Europese agentschappen en 
inzake de verlenging van hun ambtstermijn. 
 
Het Comité heeft evenwel een aantal bedenkingen bij met name het feit dat algemeen wordt afgezien 
van een selectieprocedure via officiële bekendmaking van een vergelijkend examen, dat daardoor 
waarschijnlijk niemand uit de tien nieuwe lidstaten de kans zal krijgen benoemd te worden tot 
directeur, uitvoerend directeur, adjunct-directeur of adjunct-uitvoerend directeur van een 
agentschap, en dat het agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging slechts voor een korte 
mandaatsperiode wordt opgericht. 

 
− Contactpersoon: de heer Hick 

                   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
                                                           

 

• Geslachte volwassen runderen - codificatie 
− Rapporteur: de heer ALLEN (diverse werkzaamheden – IE) 

 
– Ref.: COM(2005) 402 final – 2005/0171 CNS – CESE 1493/2005 

 
− Contact: mevrouw Pimentel 

                    (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
 

 
  


