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De zitting stond in het teken van de installatie van de nieuwe Bulgaarse en Roemeense leden van het 
Europees Economisch en Sociaal Comité. Er werd ook aan deelgenomen door de heer REHN, lid van 
de Europese Commissie, die een uiteenzetting hield over de uitbreiding. 

 
 

1. SOCIALE INDICATOREN 
 

• Balans van de maatschappelijke realiteit in Europa 
 
− Rapporteur :  OLSSON (Overige werkzaamheden – SE) 
− Referentie : verkennend advies – CESE 94/2007 
 
− Hoofdpunten: 

Het EESC merkt op dat het opmaken van de balans van de maatschappelijke realiteit in Europa 
verdergaat dan het gebruikelijke doorlichten van maatschappelijke vraagstukken: die balans kan 
een belangrijk instrument in handen geven om de EU dichter bij de burgers te brengen en te 
beantwoorden aan hun verwachtingen van wat Europees beleid tot stand zou moeten brengen. 
 
Het spreekt voor zich dat in het kader van deze balans ook moet worden bekeken welke 
verschillende methoden en instrumenten van Europees sociaal beleid er al zijn en in hoeverre de 
nieuwe maatschappelijke uitdagingen daarmee op efficiënte wijze kunnen worden aangepakt. De 
gulden middenweg dient te worden gevonden tussen de scheidslijn tussen de bevoegdheden van 
de EU en van de lidstaten en het onderling complementaire karakter daarvan en tussen het 
gebruik van Europese wetgevende acties en de toepassing van de open coördinatiemethode. 
Tegelijkertijd moet het bestaande acquis communautaire ten uitvoer worden gelegd. De in het 
Verdrag verankerde Europese sociale dialoog dient ten volle te worden benut. Tot slot dient er 
voldoende tijd te worden ingeruimd om de maatschappelijke organisaties op alle niveaus van de 
samenleving erbij te betrekken. 
 
Wil de EU inzicht kunnen krijgen in de algemene en meer specifieke maatschappelijke realiteit 
van mensen en in het effect van haar beleidsmaatregelen, dan dienen er indicatoren te worden 
opgesteld aan de hand waarvan een voldoende gedetailleerd en nauwkeurig beeld kan worden 
gegeven. Het Comité wijst er nogmaals op dat de belanghebbenden bij het formuleren en 
evalueren van de indicatoren moeten worden betrokken. 
 
Het EESC kan - via zijn leden en de organisaties die het vertegenwoordigt - zowel op nationaal 
als op Europees niveau een actieve rol spelen. Wanneer een land beschikt over een sociaal-
economische raad of andere soortgelijke organisaties, dienen ook deze te worden ingeschakeld. 
Het EESC kan op Europees niveau, samen met de Commissie, een stakeholders’ forum 
organiseren, zowel aan het begin van het proces teneinde een activiteitenschema op te stellen, als 
tegen het einde ervan, bij wijze van follow-up. 
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Tot slot zou het voor deze balans een goede zaak zijn als de Commissie voor alle betrokken 
partijen een "burgertop" over maatschappelijke realiteiten zou organiseren. Het EESC pleit 
ervoor dat er bij wijze van follow-up een tweede speciale Europese Raad komt die zich over het 
Europese sociaal model buigt (Hampton Court 2). Om de grondslag te leggen voor een nieuwe 
consensus ten aanzien van de maatschappelijke uitdagingen die Europa te wachten staan, zou er 
een nieuw "sociaal actieprogramma" moeten worden uitgewerkt, waarbij zowel de economische 
realiteit als de sociale verwachtingen in aanmerking worden genomen. 
 

− Contactpersonen :  Susanne Johansson en Anna Redstedt 
          (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
          (Tel.: 00 32 2 546 31 87 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

2. SOCIALE COHESIE EN GELIJKHEID VAN KANSEN 
 

• Gelijke kansen voor personen met een handicap 
− Rapporteur :  JOOST (Overige werkzaamheden – EE) 
 
− Referentie : Verkennend advies – CESE 91/2007 
 
− Hoofdpunten: 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is ingenomen met het verzoek van het 
Oostenrijkse voorzitterschap om een advies op te stellen over gelijke kansen voor personen met 
een handicap. De bevordering van gelijke kansen voor gehandicapten moet worden beschouwd 
als een continu proces en zou dan ook hoog op de agenda van ieder EU-voorzitterschap moeten 
staan. 
 
Het EESC: 
 
- is van mening dat het Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen 2007 optimaal moet 
worden benut voor de bevordering van gelijke kansen voor gehandicapten.; 
 
- roept de Europese Commissie op om met een alomvattend wetgevingsvoorstel inzake de 
gehandicaptenproblematiek te komen, dat gehandicapten niet alleen beschermt tegen 
discriminatie op de arbeidsmarkt maar ook op andere gebieden en waarin het principe wordt 
verankerd dat op alle beleidsterreinen met de gehandicaptenproblematiek rekening moet worden 
gehouden; 
 
- dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om de volgende stap te zetten in hun aanpak 
van de gehandicaptenproblematiek en daarom na het Actieplan voor personen met een handicap, 
nu een breed opgezette EU-strategie voor gehandicapten uit te stippelen; 
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- verzoekt de lidstaten en de Commissie om op hun eigen bevoegdheidsterreinen ervoor te 
blijven zorgen dat personen met een handicap volledig mee kunnen doen aan de maatschappij, 
uitgaande van het principe dat gehandicapten dezelfde rechten als alle andere burgers hebben; 
 
- herinnert eraan dat de zaken waaraan in iedere samenleving prioriteit moet worden gegeven om 
gelijke kansen voor personen met een handicap te realiseren, de volgende zijn: bewustmaking 
van de rechten van gehandicapten, openbare gebouwen en vervoerswijzen toegankelijk maken 
voor gehandicapten, gehandicapten toegang geven tot de informatiemaatschappij, op nationaal 
niveau nieuwe wetgeving ten gunste van gehandicapten invoeren en de gezinsleden van 
gehandicapten ondersteunen; 
 
- wijst erop dat de Commissie en de lidstaten bereid moeten zijn de gehandicaptenbeweging 
aanzienlijk meer te helpen.; 
 
- roept de Commissie en de lidstaten op om informatie over goede praktijkvoorbeelden en 
doeltreffende benaderingen van de gehandicaptenproblematiek openbaar te maken; 
 
- is ingenomen met het plan van de Commissie om in 2008 een Europees initiatief voor sociale 
integratie (European Initiative on Inclusion) te lanceren. Het hoopt dat dit initiatief zo 
grootschalig en ambitieus mogelijk wordt en ertoe leidt dat voortaan in al het relevante EU-
beleid aandacht wordt besteed aan het thema 'toegankelijkheid'; 
 
- dringt erop aan dat Richtlijn 2001/85/EG  wordt aangescherpt om de bepalingen daaruit op één 
lijn te brengen met de nieuwe Europese wetgeving inzake de rechten van gehandicapte 
luchtvaartpassagiers; 
 
- is van mening dat de Commissie en de lidstaten al het nodige moeten doen en voldoende 
middelen moeten vrijmaken om voor een adequate uitvoering te zorgen van Richtlijn 
2000/78/EG  tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid; 
 
- roept de Commissie en de lidstaten op om de nadruk te leggen op sociale dienstverlening en 
persoonlijke ondersteuning van gehandicapten. 

 
− Contactpersonen :  Susanne Johansson en  Anna Redstedt 
          (Tel. : 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
          (Tel. : 00 32 2 546 31 87 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

• Bevordering van waardig werk voor iedereen 
− Rapporteur :  ETTY (Werknemers – NL) 
 
− Referentie : COM(2006) 249 final – CESE 92/2007 
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− Hoofdpunten : 
Het EESC is ingenomen met de mededeling van de Commissie. Het heeft er alle vertrouwen in dat de 
Commissie, in nauwe samenwerking met de lidstaten, een belangrijke bijdrage zal leveren aan de 
verwezenlijking van het ideaal van waardig werk, zowel binnen de EU als in derde landen. 
 
Het Comité: 
− roept de Commissie op een actieplan inzake haar beleid op het gebied van waardig werk, zowel 

binnen als buiten de EU, te presenteren, incl. een begrotingsraming; 
− verzoekt de Commissie adequate indicatoren te ontwikkelen voor het evalueren van de 

implementatie van de agenda voor waardig werk door de EU; 
− roept de Commissie op duidelijk aan te geven welke financiële consequenties haar eigen bijdrage 

aan het bevorderen van waardig werk binnen en buiten de EU met zich meebrengt; ze zou o.a. 
gegevens moeten verstrekken over de wijze waarop ze voornemens is steun te verlenen aan de 
IAO bij de uitvoering van de agenda voor waardig werk; 

− stelt de Commissie voor dezelfde aanpak te hanteren als is aanbevolen in het EESC-advies over 
de sociale dimensie van de globalisering (maart 2005), d.w.z. dat ze de positieve gevolgen van de 
globalisering zou moeten versterken en tegelijk adequate acties ondernemen om de negatieve 
gevolgen ervan te bestrijden. Het Comité herhaalt hier nog eens de conclusies die het in genoemd 
advies heeft getrokken; 

− dringt er bij de Commissie op aan dat zij samen met de lidstaten analyseert welke factoren een rol 
hebben gespeeld bij de beslissing van ontvangende landen om niet over te gaan tot ratificatie van 
de internationale conventie van de VN inzake arbeidsmigratie; 

− verzoekt de Commissie het belang van gezondheid en veiligheid op het werk onder de aandacht te 
brengen, zijnde een van de belangrijkste factoren bij de verwezenlijking van waardig werk. 

 
Een beleid voor waardig werk, zowel binnen als buiten de EU, heeft alleen kans van slagen als de 
sociale partners en meer in het algemeen het maatschappelijk middenveld hierbij worden betrokken. 
Voor het verwezenlijken van de doestelling van waardig werk is het van cruciaal belang dat het beleid 
samenhang vertoont en dat er coördinatie is op alle niveaus, waaronder het nationale. 
 
Het is bij het bevorderen van waardig werk van het grootste belang dat het systeem van toezicht in de 
IAO wordt versterkt. Het is essentieel dat de betreffende IAO-verdragen worden geratificeerd, 
omgezet in wetgeving en toegepast in de praktijk, zowel binnen de EU als in haar betrekkingen met 
derde landen. 
 
Het EESC dringt er bij de Commissie op aan het Comité te betrekken bij de voorbereiding van het 
follow-upverslag van de mededeling, dat tegen de zomer van 2008 zal verschijnen. 
 
− Contactpersoon :  Anna Redstedt 
          (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

 



- 5 - 

Greffe CES 2/2007  fr/it/en/HT/JV/cb 
 

• Structuurbeleid en cohesie 
− Rapporteur :  DERRUINE (Werknemers – BE) 
 
− Referentie : Raadpleging door het Europees Parlement – CESE 84/2007 
 
− Hoofdpunten :  
Het Comité erkent dat de steunverlening via het cohesiefonds en de structuurfondsen onmiskenbaar 
vruchten heeft afgeworpen en dat de meest achterop geraakte lidstaten en regio's er qua 
werkgelegenheid, infrastructuurvoorzieningen en economische groei een flink stuk op vooruit zijn 
gegaan. Bovendien heeft het cohesie- en structuurbeleid een hefboomeffect teweeggebracht, het 
partnerschapbeginsel in praktijk helpen brengen (dat overigens nog voor verbetering vatbaar is), de 
lokale overheden een zekere discipline bijgebracht en de EU zichtbaarder gemaakt. 
 
Het cohesie- en structuurbeleid zorgt tegelijkertijd voor meer handel en werkgelegenheid en komt op 
die manier ook de interne markt ten goede. Zonder het katalyserende effect van de EU-steun waren 
vele projecten nooit ontwikkeld, laat staan uitgevoerd. 
 
Dit alles neemt niet weg dat de historische consensus over een verdere uitbouw van het 
structuurbeleid (zowel inhoudelijk als financieel), in samenhang met de verdere uitbouw van de 
interne markt en de Economische en Monetaire Unie, de laatste jaren sterk is afgebrokkeld. 
 
Met het oog op de recente en nog komende uitbreidingen zou het een goede zaak zijn dat er overal in 
de Unie regionale groeipolen ontstaan.  
 
Dit vereist goede infrastructuurvoorzieningen, niet alleen om de verschillende regionale centra met 
elkaar te verbinden, maar ook om de stedelijke agglomeraties en het omliggende platteland beter op 
elkaar te laten aansluiten. Voor een modernisering van de bestaande infrastructuur is er echter 
onvoldoende geld beschikbaar vanwege de begrotingsrestricties waartoe in het kader van de 
Financiële Vooruitzichten en het Stabiliteits- en Groeipact is besloten. 
 
Er zou eens grondig moeten worden nagedacht over de gevolgen die de budgettaire beperkingen in het 
kader van het Stabiliteits- en Groeipact met zich meebrengen, met name voor de financiering van de 
Trans-Europese Netwerken. 
 
Het Comité pleit ten slotte voor een herziening van het financiële hoofdstuk van de 
structuurfondsenregeling. Het is van oordeel dat de Unie moet stoppen met het terugbetalen van niet 
gebruikte middelen aan de lidstaten om zo hun bijdrage aan de EU begroting te verkleinen. 
 
− Contactpersoon :  Roberto Pietrasanta 
                     (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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3. BESCHERMING VAN  DE GEZONDHEID 
 

• Vereenvoudiging en rationalisatie van de verslagen over gezondheid en 
veiligheid 

− Rapporteur :  JANSON (Werknemers – SE) 
 
− Referentie : COM(2006) 390 final – 2006/0127 (COD) – CESE 93/2007 
 
− Hoofdpunten : 

Het EESC: 
 

− verwelkomt het Commissievoorstel om de huidige wetgeving te rationaliseren, in die 
zin dat er iedere vijf jaar slechts één verslag over de praktische tenuitvoerlegging van 
alle richtlijnen inzake gezondheid en veiligheid opgesteld moet worden; het opstellen 
van verslagen kost de nationale overheden veel tijd en het voorstel zal de lidstaten 
duidelijk geld en tijd besparen; 

− denkt dat de nationale overheden een beter overzicht krijgen door alles in één 
totaalverslag onder te brengen; ook kunnen zo de verbanden tussen de verschillende 
gezondheidsrisico's die men met de richtlijnen beoogt te voorkomen, beter in kaart 
worden gebracht; 

− vindt wel dat de Commissie zou moeten voorstellen de lidstaten te verplichten om de 
sociale partners over alle hoofdstukken van het verslag te raadplegen en om de 
standpunten van de sociale partners in het verslag op te nemen. 

 
− Contactpersoon :  Torben Bach Nielsen 

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

4. CONCURRENTIE EN INTERNE MARKT 
 

• Herziening van de interne markt 
– Algemeen rapporteur:  CASSIDY (Werkgevers – UK) 
   
– Referentie : Verkennend advies – CESE 89/2007 
 
 

Dit advies is opgesteld naar aanleiding van een aan het Europees Economisch en Sociaal Comité 
gericht verzoek van 5 oktober 2006 om een verkennend advies, afkomstig van commissaris 
Wallström, vice-voorzitter van de Europese Commissie. 
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Om bestaande weerstand te kunnen wegnemen, is het voor de voltooiing van de interne markt 
nodig dat er evenwicht is tussen economische dynamiek, de sociale dimensie en duurzame 
ontwikkeling. Zoveel mogelijk mensen dienen de vruchten te plukken van de interne markt, met 
compenserende maatregelen voor hen die erop achteruitgaan. Maatregelen ter bevordering van 
liberalisering en concurrentie dienen dus gepaard te gaan met ondersteunend werkgelegenheids- 
en op groei gericht macro-economisch beleid, inclusief maatregelen voor de opbouw van een 
kennismaatschappij. Dit zal wezenlijk bijdragen aan de voltooiing van de interne markt. 
 
Europa moet meer investeren in onderwijs, opleiding en onderzoek op nationaal en Europees 
niveau. Behalve de belangrijke kwestie van de octrooien en daarmee samenhangend van de 
intellectuele eigendom, moet volgens het EESC ook de kwestie van de economische informatie op 
EU-niveau worden aangepakt. 
 
Het project voor betere regelgeving kan voorwaarden voor het bedrijfsleven vereenvoudigen, 
alsook meer transparantie voor burgers en consumenten scheppen. Het EESC is ook voorstander 
van rechtsinstrumenten op belangrijke terreinen, zoals die waar minimumvoorschriften gelden 
inzake gezondheid en veiligheid. 
 
Ook collectieve overeenkomsten tussen de sociale partners, in veel lidstaten een essentieel 
onderdeel van de politieke besluitvorming, kunnen bijdragen aan beleidsvorming en aanvaarding 
van maatregelen op Europees niveau. De sociale partners zouden bij elke stap moeten worden 
geraadpleegd om te garanderen dat de vereiste mate van administratieve vereenvoudiging en 
betere regelgeving binnen een redelijke termijn tot stand komen.  
 
Het SOLVIT-netwerk voor geschillenoplossing werkt naar tevredenheid en zou idealiter  
wettelijke barrières kunnen wegnemen, maar in de nationale hoofdsteden is in ieder geval 
behoefte aan meer middelen en personeel. Een goed opgezette reclamecampagne zou het MKB 
moeten doordringen van het bestaan en de mogelijkheden van dit mechanisme. 
 
Gezien de deskundigheid die het in huis heeft en zijn representativiteit, denkt het Comité een rol te 
kunnen spelen bij het opstellen van de effectbeoordelingen die de Commissie systematisch wil 
invoeren. Het is van essentieel belang dat wetgevingsvoorstellen verschillende standpunten 
weergeven en met steekhoudende en objectieve argumenten worden onderbouwd. 
 
Ook zou er meer werk moeten worden gemaakt van verbetering van de interne markt voor 
diensten. Het Comité onderschrijft de amendementen van het Europees Parlement op de 
dienstenrichtlijn, die grotendeels met de voorstellen van het Comité stroken. Op het gebied van 
financiële diensten heeft het EESC opgeroepen tot dynamische consolidatie, waarbij gold plating 
(optuigen van regels) vermeden wordt. Het heeft er echter tevens op gewezen dat dit moet 
gebeuren in de geest van de Lissabonstrategie, terwijl de specifieke kenmerken van het Europese 
sociale model recht wordt gedaan. Voorts lijkt het noodzakelijk de belastingvoet voor 
vennootschapsbelasting te harmoniseren en dubbele belasting te voorkomen. Dubbele 
belastingheffing hoort niet in de interne markt thuis 
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Eén van de hinderpalen voor de voltooiing van de interne markt is de handhaving van aanzienlijke 
beperkingen voor het vrije verkeer van werknemers. Het EESC spoort lidstaten die vrij verkeer 
niet toestaan aan om de belemmeringen voor mobiliteit van werknemers op te heffen. 
 
Tot slot zouden stimulering van de voordelen van de interne markt voor consumenten en 
aanmoediging om hiervan profijt te trekken als een prioriteit beschouwd moeten worden om de 
voltooiing van de interne markt voortvarend ter hand te nemen. 
 

     –   Contactpersoon :  Jean-Pierre Faure 
          (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

 

• Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten 
– Rapporteur :  van IERSEL (Werkgevers – NL) 
 
– Referentie : COM(2006) 195 final/2 – 2006/0066 COD – CESE 87/2007 

 
Als de Gemeenschap op dit gebied geen wetgevingsinitiatief neemt, zullen de sterke verschillen 
tussen de lidstaten op het gebied van de doeltreffendheid van de beroepsmogelijkheden voor 
ondernemingen blijven bestaan of nog toenemen. De rechtsonzekerheid en situaties van ernstige 
of herhaalde inbreuken op de richtlijnen inzake overheidsopdrachten zullen dan blijven 
voortbestaan. 
 
Het Hof van Justitie heeft al in 1999 verklaard dat op grond van de twee rechtsmiddelenrichtlijnen  
(89/665 CEE, 92/13 CEE) moet worden gestreefd naar een verscherping van de bestaande 
regelingen om de daadwerkelijke toepassing van de richtlijnen inzake openbare aanbestedingen te 
garanderen, in het bijzonder in een stadium waarin de schendingen nog ongedaan kunnen worden 
gemaakt .  
 
Om druk te kunnen uitoefenen op de openbare sector en beide partijen aan te zetten tot 
professioneler optreden, staat het Comité achter het voorstel van de Commissie om een 
opschortende termijn in te voeren. Een dergelijke regeling op EU-niveau kan enerzijds leiden tot 
meer efficiency, duidelijkheid en rechtszekerheid, en anderzijds ook tot een opener en 
transparanter stelsel van openbare aanbestedingen.  
 
Ondernemers moeten voldoende tijd krijgen om protest aan te tekenen, maar de afsluiting van 
overeenkomsten waarmee geen problemen zijn mag niet onnodig worden vertraagd. Het is dus 
zaak hier de gulden middenweg te vinden.De opschortende termijn zou moeten worden uitgedrukt 
in werkdagen, maar het probleem is dat de feestdagen in de verschillende lidstaten niet 
gelijklopen. 
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Het Comité toont zich pleitbezorger van de mogelijkheid om een alternatieve geschillenregeling 
uit te werken. Daarbij kan het nuttig zijn te kijken naar alternatieve geschillenregelingen in andere 
landen of situaties. 
 
Verder zou een zoekinstrument de doeltreffendheid van de bekendmakingen zeer ten goede 
komen, zodat potentiële inschrijvers attent worden gemaakt op voor hen interessante 
bekendmakingen. 
 
Het Comité is fel gekant tegen de praktijk van bepaalde aanbestedende diensten om 
inschrijvingsgeld te vragen aan inschrijvers die een prijsopgave willen indienen, niet alleen omdat 
het MKB hiermee in een ongunstige positie wordt gedwongen, maar ook omdat deze maatregel 
kan leiden tot verborgen discriminatie, wat indruist tegen de geest – en mogelijk ook tegen de 
letter – van de richtlijnen. 
 

– Contactpersoon :  Jean-Pierre Faure 
         (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 

5. FINANCIËN EN BELASTINGEN 
 

• Prudentiële beoordeling van verwervingen 
– Rapporteur :  RETUREAU (Werknemers – FR) 
   
– Referentie : COM(2006) 507 final – 2006/0166 COD – CESE 88/2007 
 
–   Hoofdpunten :  

Het principe om te werken met een uitputtende lijst van criteria en dat de vereiste informatie 
transparant moet zijn, verdient bijval. Het is de bedoeling om in alle lidstaten een geharmoniseerd, 
zelfs uniform stelsel in het leven te roepen, maar dan alleen voor grensoverschrijdende 
verwervingen van deelnemingen of vergroting daarvan in de financiële sector (bankwezen, 
verzekerings- en beleggingsondernemingen). 
 
De betrokken beleggers zouden om een bijkomende termijn moeten kunnen verzoeken om 
bepaalde aanvullende inlichtingen te verschaffen. De door de Commissie gekozen methode zou in 
de praktijk inderdaad wel eens te rigide kunnen blijken te zijn. 
 
Voorts kan snelheid ertoe leiden dat een onderzoek oppervlakkig wordt. Het toezicht van de 
Commissie mag zich dan ook niet beperken tot verwerpingen. Het is beter dat zij bij de evaluatie 
van de toepassing van de richtlijn in de lidstaten steekproefsgewijs te werk gaat. 
 

– Contactpersoon :   João Pereira dos Santos 
                       (Tel.: 00 32 2 546 92 02 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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• FISCALIS 2013 
− Rapporteur :  BURANI (Werkgevers – IT) 
 
− Referentie : COM (2006) 202 final – CESE 83/2007  
 
− Hoofdpunten :  

Het EESC staat vierkant achter het door de Commissie voorgelegde document. Wat de tot nu toe 
ondernomen opleidingsactiviteiten betreft, plaatst de Commissie kanttekeningen bij de  
doeltreffendheid ervan. De opleiding van deskundigen zou de hoeksteen moeten worden van het 
communautaire programma. 
 
Het voorbehoud betreft de verstrekking van gegevens door belastingdiensten aan diverse 
overheidsinstellingen: de voorwaarden en wijze van toegang voor laatstgenoemde zijn niet geheel 
duidelijk en geven aanleiding tot twijfels, met name wat betreft de bescherming van de privacy. Ook 
de eigendom en beschikbaarheid van gegevens behoeft nadere toelichting. Voorts wordt er nergens 
gerept van criteria voor het bepalen van kosten ten laste van derden die om dergelijke gegevens 
verzoeken. 
 

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

 

• Invordering schuldvorderingen (codificatie) 
− Rapporteur : BURANI (Werkgevers – IT) 
 
− Referentie : COM(2006) 605 final – 2006/0192 (CNS) – CESE 85/2007 
 
− Hoofdpunten :  

Het EESC benadrukt dat het voor hem zeer lastig is om de door de diensten van de Commissie 
uitgevoerde codificatie tot in detail te verifiëren, maar geeft aan zich in de voorgestelde richtlijn te 
kunnen vinden. 

 
− Contactpersoon :  Roberto Pietrasanta 
                    (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 
 

6. VISSERIJ 
 

• Visserij/Compensatie ultraperifere regio's 
– Algemeen rapporteur:   SARRÓ IPARRAGUIRRE (Overige werkzaamheden – ES) 
 
–   Referentie : COM(2006) 740 final – 2006/0247 CNS – CESE 90/2007 
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–   Contactpersoon :  Yvette Azzopardi  
                    (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

 
____________ 

 
 


