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Gastsprekers tijdens de zitting waren: de heer BILTGEN, minister van Arbeid en werkgelegenheid, 
die het programma van het Luxemburgse voorzitterschap uiteen heeft gezet, en de heer BARROSO, 
voorzitter van de Commissie, die het programma van de Europese Commissie heeft toegelicht. 
 
 

1.  OPLEIDING EN WERKGELEGENHEID 
 

• Werkgelegenheidsbeleid: rol van het EESC na de uitbreiding en in de 
optiek van het proces van Lissabon 

 
– Rapporteur: de heer GREIF (werknemers, AT) 
 
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 135/2005 
 
– Kernpunten: 
 
In Lissabon draaide het niet alleen om het streven naar meer werkgelegenheid, maar ook om 
vergroting van productiviteit, versterking van concurrentievermogen – via met name bevordering van 
innovatie – en verbetering van de kwaliteit van arbeid. Investeringen in menselijk kapitaal, onderzoek, 
technologie en innovatie werden daarom als even prioritair aangemerkt als maatregelen voor het 
arbeidsmarkt- en structuurbeleid. 
 
Ondanks een aantal positieve ontwikkelingen vlak na de lancering van het Lissabonproces staat de EU 
begin 2005 nog ver af van de verwezenlijking van haar ambitieuze doelstellingen. 
 
Voor het Lissabonproces werd uitgegaan van een jaarlijkse reële groei van het BBP met gemiddeld 
3%. Maar in plaats van dat de conjunctuur opleefde, is het met de Europese economie sinds 2000 snel 
bergafwaarts gegaan. 
 
De teruglopende economische groei van de afgelopen drie jaar moet vooral worden toegeschreven aan 
macro-economische en niet zozeer aan structurele factoren. Het EESC heeft er derhalve reeds vaak 
met klem op gewezen dat dit gegeven in de aanbevelingen voor de globale richtsnoeren voor het 
Europees economisch beleid moet worden meegenomen. 
 
Om echter geen afbreuk te doen aan het doel meer en betere banen te creëren, is het volgens het EESC 
in de huidige omstandigheden vooral belangrijk om de economie weer aan te zwengelen en een aantal 
verstandige structurele hervormingen te bevorderen. Alleen op die manier kan de impact van en het 
draagvlak voor hervormingsmaatregelen worden vergroot. Macrobeleid en structuurhervormingen 
dienen elkaar aan te vullen zonder elkaar te overlappen. 
 
In dit verband dient eveneens meer aandacht te worden besteed aan de hervormingsvoorstellen van de 
Commissie om in het stabiliteits- en groeipact meer prioriteit aan economische groei toe te kennen, 
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o.a. door de strategische investeringen (vnl. O&O, onderwijs) niet mee te tellen bij de berekening van 
de financieringstekorten van de lidstaten. 
 
Met een aantal uitgekiende structurele hervormingen, moet de binnenlandse vraag beduidend worden 
verbeterd. 
 
Ook moet de voorkeur worden gegeven aan de vergroting van capaciteiten om te werken, de 
verkrijging van ontbrekende diploma's en de integratie van kansarme bevolkingsgroepen op de 
arbeidsmarkt boven oproepen tot loonmatiging, de terugdringing van het aantal arbeidsrechtelijke 
bepalingen, de uitbreiding van het aantal atypische werksituaties en besnoeiingen in de sociale 
zekerheid. 
 
Het EESC is bereid om in het kader van het Europese werkgelegenheidsbeleid zijn deskundigheid 
beschikbaar te stellen en dus de nodige expertise te leveren, en te helpen bij de voorlichting die de 
Europese burgers over de Lissabonstrategie moet worden gegeven. 
 
– Contactpersoon: Alan Hick (tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Vaststelling van een integraal actieprogramma op het gebied van 
levenslang leren 

 
– Rapporteur: de heer KORYFIDIS (werknemers, EL) 
 
– Ref.: COM(2004) 474 def. – 2004/0153 (COD) – CESE 139/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Het is zonder meer een hele opgave het onderhavige voorstel van de Europese Commissie op een 
constructieve manier te benaderen.  Een dergelijke benadering vergt algemene en specifieke kennis 
van de doels tellingen, middelen en moeilijkheden die de ontwikkeling van een Europees 
onderwijsbeleid kenmerken. Belangrijk is ook dat de onderwijskeuzes integraal kunnen worden 
gelinkt aan de grote doelstellingen van de Unie voor de 21e eeuw  en met name de grote 
doelstellingen voor het huidige decennium. Ten slotte is er ook voldoende doorzicht nodig om te 
kunnen garanderen dat de toekomstkeuzes die vandaag worden gemaakt, wel de juiste zijn. 
 
Het EESC heeft een duidelijk standpunt wat de rangorde van de huidige centrale doelstellingen van de 
Unie betreft, en spreekt ook met kennis van zaken over de wijze waarop levenslang leren met deze 
doelstellingen in verband moet worden gebracht. Het heeft zijn mening terzake uiteengezet in het 
verkennend advies over opleiding en productiviteit , dat het onlangs op verzoek van het Nederlandse 
voorzitterschap heeft opgesteld. De benadering door het EESC van het onderhavige 
Commissievoorstel sluit dan ook in grote mate aan bij deze eerder vermelde opvattingen en 
standpunten. 
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De aanpak van het EESC wordt voorts ook bepaald door de ervaring die het tot dusver heeft opgedaan 
met de tenuitvoerlegging van maatregelen en programma’s van de Unie op het gebied van cultuur en 
onderwijs, beroepsopleiding, jongeren en sport. 
 
Afgezien van enkele specifieke gevallen kunnen deze ervaringen over het algemeen en in hun geheel 
als positief worden beschouwd. Naar het oordeel van het EESC zijn de programma’s: 
 
• een kwalitatief hoogstaand en doeltreffend kanaal voor communicatie tussen de communautaire 

instellingen, en met name tussen de Commissie en de Europese burgers; 
• een belangrijk gebied voor omzetting in de praktijk van mobiliteit van personen en uitwisseling 

van ideeën en goede praktijken binnen de Unie; 
• een actiegebied dat onmiddellijk, maar ook op langere termijn een grote Europese meerwaarde 

creëert. 
 
De Europese onderwijsprogramma’s hoorden tot dusver tot de zeldzame activiteiten van de Unie die 
rechtstreeks op de Europese burgers zijn gericht. Het nieuwe programma moet enerzijds bijdragen tot 
versterking van het democratische proces, gegrondvest op de idealen van participatiedemocratie en 
een actief burgerschap, en anderzijds bijdragen tot de werkgelegenheid en een veelzijdige 
arbeidsmarkt. Het nieuwe programma dient ook bij te dragen aan de persoonlijke en beroepsmatige 
ontplooiing van de Europese burgers via het scheppen van kansen om hun capaciteiten te ontplooien 
en optimaal aan te wenden.  Voor de toekomst van de Unie en haar relatie met haar burgers is het van 
belang dat er een integraal programma wordt ontwikkeld dat gericht is op verschillende 
leeftijdsgroepen, individuele burgers, werkenden, MKB en sociale partners. 
 
– Contactpersoon:  mevrouw Stefania Barbesta (Tel. : 0032 2 546 95 10 – e-mail : 

stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

2. GELIJKHEID VAN MANNEN EN VROUWEN 
 

• Beijing +10: evaluatie van de geboekte vooruitgang op het gebied van 
de gelijkheid van mannen en vrouwen in Europa en in 
ontwikkelingslanden 

 
– Rapporteur: mevrouw FLORIO (werknemers, IT) 
 
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 128/2005 
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– Kernpunten: 
 
De inbreng van de Verenigde Naties is van cruciaal belang geweest om de problematiek van gelijke 
rechten van mannen en vrouwen onder de internationale aandacht te brengen. Van 28 februari tot 
11 maart 2005 zal de 49e zitting van de Vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties in het 
teken staan van een evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Actieprogramma en de Verklaring van 
Beijng, die tijdens de 4e Wereldvrouwenconferentie (1995) zijn goedgekeurd. Gelet op de ervaring 
die het EESC op het gebied van permanente monitoring van genderkwesties heeft opgedaan, zou het 
een goede zaak zijn als een afvaardiging van het EESC deel zou uitmaken van de delegatie van de 
Europese Commissie die de 49e zitting van de Vrouwenrechtencommissie van de Verenigde Naties 
zal bijwonen. 
 
Hoewel de VN voor een regelgevend kader hebben gezorgd dat voor de verwezenlijking van 
gendergelijkheid van groot belang is, valt soms toch een gebrek aan samenhang waar te nemen tussen 
de doelstellingen op papier en de concrete tenuitvoerlegging van de desbetreffende beginselen door de 
lidstaten, alsmede hun handels- en ontwikkelingsbeleid. 
 
In de Europese Unie is de kwestie van gendergelijkheid, waarvan reeds in het Verdrag sprake was, 
later bij het Verdrag van Amsterdam “gecodificeerd”, waarbij een “tweesporenaanpak” werd 
goedgekeurd: enerzijds wordt gendermainstreaming op alle communautaire beleidsterreinen toegepast 
en anderzijds worden specifieke maatregelen ten gunste van vrouwen genomen. Zeldzaam blijven 
evenwel nog de maatregelen die erop gericht zijn de kwaliteit van het werk en de 
loopbaanmogelijkheden voor vrouwen te verbeteren, ondernemerschap van vrouwen aan te moedigen, 
de loonverschillen te verminderen en de aanwezigheid van vrouwen in de sector van de nieuwe 
technologieën te vergroten. Wat de mogelijkheid tot combineren van werk en gezinsleven betreft, zijn 
tal van acties gericht op opvangstructuren voor kinderen maar wordt er slechts zeer zelden expliciet 
aandacht geschonken aan ouderen of andere niet-zelfstandige familieleden. 
 
Wat het ontwikkelings- en handelsbeleid betreft, moet verder werk worden gemaakt van de 
versterking van de participatie van de samenleving in het algemeen en vrouwen in het bijzonder. 
Daarbij moeten belangengroepen van vrouwen volledig worden betrokken bij de uitstippeling van het 
ontwikkelingsbeleid en de opstelling van documenten inzake nationale strategieën. Met name moeten 
ook de specifieke financieringen voor vrouwen worden verhoogd, zodat vrouwen op economisch en 
sociaal vlak meer armslag krijgen. De gevolgen van handelsovereenkomsten en 
ontwikkelingsmaatregelen moeten ook op micro-economisch niveau worden gemonitord en er moeten 
specifieke analyses worden gemaakt, met inachtneming van de genderverschillen, van de impact die 
dergelijke maatregelen op de levensomstandigheden van de zwakste bevolkingslagen hebben. 
 
Hoewel de communautaire maatregelen ten gunste van vrouwen werden versterkt, blijven positieve 
acties en verdere inspanningen van de lidstaten, die immers in eerste instantie voor de toepassing van 
deze maatregelen verantwoordelijk zijn, nog steeds noodzakelijk om de vastgestelde doelstellingen 
effectief te verwezenlijken. 
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– Contactpersoon:  mevrouw Maarit Laurila (Tel. : 00 32 2 546 97 39 – e-mail : 
maarit.laurila@esc.eu.int 

 
 

3.  INTERNE MARKT – DIENSTEN 
 

• Diensten op de interne markt 
 
– Rapporteur: de heer METZLER (diverse werkzaamheden, DE) 
– Co-rapporteur: de heer EHNMARK (werknemers, SE) 
 
– Ref.: COM(2004) 2 def. – 2004/001 COD – CESE 137/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Het EESC is ingenomen met dit richtlijnvoorstel, dat tot doel heeft de interne markt te voltooien en de 
tenuitvoerlegging van de strategie van Lissabon een stuk dichterbij te brengen. Het EESC raadt de 
Commissie wel aan de hier uiteengezette wijzigingen en specificeringen in het richtlijnvoorstel te 
verwerken. 
 
Harmonisering in twee fasen voor bepaalde diensten: het EESC vindt het nog te vroeg om het 
oorsprongsprincipe nu al algemeen toe te passen op grensoverschrijdende diensten en beveelt 
algemeen aan om per sector te bekijken of de invoering van het oorsprongsbeginsel in de praktijk wel 
haalbaar is.  
 
Sociale dimensie: het richtlijnvoorstel mag niet tot lagere sociale, loon- en veiligheidsnormen voor 
werkenden leiden, zeker niet bij de uitzendrichtlijn. 
 
Toepassingssfeer en collisieregels: werkingsgebied, uitzonderingen en collisieregels voor de 
toepassing van het oorsprongsbeginsel moeten nog nauwkeuriger worden uitgewerkt en duidelijker 
worden afgebakend voor het grensoverschrijdende dienstenverkeer. De dienstenrichtlijn is, zolang er 
nog geen communautair kader is, niet van toepassing op diensten van algemeen belang. 
 
Centraal register voor de registratie van grensoverschrijdende activiteiten: met het oog op het in de 
richtlijn geplande toezicht op de activiteiten van bepaalde dienstverleners (met name de beoefenaars 
van vrije beroepen) acht het EESC het zinvol te onderzoeken of de oprichting  van een centraal 
Europees register voor voorschriften en overtredingen nuttig zou kunnen zijn om de efficiëntie van 
het toezicht te bevorderen.  
 
Verbetering van empirisch onderzoek. 
 
Kwaliteitsgarantie en prijstransparantie: een systeem van kwaliteitsgaranties en eventueel de 
invoering van een verzekeringsplicht moeten de consument een hoge mate van bescherming bieden. 
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– Contactpersoon:  de heer Aleksandra Klenke (Tel. : 00 32 2 546 98 99 – e-mail : 

aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Witboek/Diensten van algemeen belang 
 
– Rapporteur: de heer HENCKS (werknemers, LU) 
– Co-rapporteur: de heer HERNÁNDEZ BATALLER (diverse werkzaamheden, ES) 
 
– Ref.: : COM(2004) 374 def. – CESE 121-2005 
  
– Kernpunten: 
 
De diensten van algemeen belang (DAB) staan niet uitsluitend centraal in de economische 
concurrentiestrijd, maar vormen tevens een sleutelelement op sociaal en milieugebied. Zij vormen een 
aanvulling op de drie elementen van de strategie van Lissabon (daarbij gaat het om economische, 
sociale en milieukwesties). Met die strategie wordt ernaar gestreefd om de Unie te maken tot de meest 
competitieve en dynamische kennismaatschappij. 
 
Het EESC is ingenomen met de publicatie van het Witboek. Het kan er zich vooral in vinden dat het 
Witboek een nauwkeurige agenda bevat voor de door de Commissie aangekondigde voorstellen en 
maatregelen om genoemde beginselen en richtsnoeren gedurende de komende jaren in de praktijk te 
brengen. 
 
Het neemt nota van de negen beginselen en de acht nieuwe richtsnoeren die worden voorgesteld om 
de DAB te versterken. De laatste jaren heeft het evenwel regelmatig opgeroepen tot het uitvaardigen 
van een kaderrichtlijn of kaderwet  om garanties te bieden voor het bestaan van de DAB, de definitie- 
en organisatievrijheid van de lidstaten, vrije keuze van beheersmodaliteiten, financiering van de DAB 
op lange termijn, beoordeling van hun efficiëntie, de rechten van de consument, enz. Het betreurt dan 
ook dat zijn oproep zonder gevolg is gebleven, ook al heeft de Commissie toegezegd om eind 2005 
met een verslag over deze aangelegenheden te komen. 
 
Uitgaande van solidariteit en economische en sociale cohesie, die in het Verdrag als grondbeginselen 
zijn verankerd, dienen de rechten van de burgers om tegen betaalbare prijzen toegang tot efficiënte 
DAB te krijgen, te worden gewaarborgd. 
 
Daarom dient er een corpus van universele beginselen voor een geheel van uiteenlopende diensten te 
worden opgesteld. De verleningsmodaliteiten kunnen van de ene tot de andere lidstaat verschillen, 
maar het subsidiariteitsbeginsel dient daarbij volstrekt te worden nageleefd. 
 
– Contactpersoon: de heer Raffaele Del Fiore (Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : 

raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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• Spoorwegenpakket 
 
– Rapporteur: de heer CHAGAS (werknemers, PT) 
 
– Ref.:  COM(2004) 139 def. – 2004/0047 COD – CESE 130/2005 
  COM(2004) 142 def. – 2004/0048 COD – CESE 131/2005 

  COM(2004) 143 def. – 2004/0049 COD – CESE 119/2005 
   COM(2004) 144 def. – 2004/0050 COD – CESE 120/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Het EESC is van mening dat elk besluit inzake liberalisering van het internationale 
personenvervoer moet zijn gebaseerd op uitgebreide en eenduidige informatie over de algehele 
gevolgen voor het personenvervoer per spoor en over de effecten van de maatregelen die in het kader 
van het eerste en tweede spoorwegpakket zijn genomen. 
 
Het roept de Commissie dan ook op om een bevredigende voorafgaande analyse van de voor- en 
nadelen van een geliberaliseerd personenvervoer te maken. In deze analyse moet worden nagegaan 
wat de impact van liberalisering is op het regionaal vervoer en het vervoer per spoor als 
nutsvoorziening, met name in de kleine en middelgrote lidstaten, de kwaliteit van de service aan de 
klanten, de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden in het personenvervoer per spoor en de 
spoorwegondernemingen in de nieuwe lidstaten. 
 
Het roept de Commissie ook op om allereerst te komen met het verslag over de openstelling van de 
markt voor het goederenvervoer per spoor, zoals wordt verlangd in Richtlijn 91/440/EEG (zoals 
gewijzigd bij Richtlijn 2004/51/EG). 
 
Wat het voorstel voor een richtlijn inzake de certificering van treinpersoneel betreft constateert het 
EESC tot zijn spijt dat deze maatregel wordt opgevoerd als de laatste schakel in een keten van 
wettelijke Europese bepalingen om het vrachtvervoer per spoor te liberaliseren. Het verzoekt de 
Commissie om de enorme tijdspanne tussen de volledige liberalisering van het vrachtvervoer per 
spoor en de deadlines voor de invoering van het certificeringssysteem te verkorten. 
 
Het EESC is overigens ingenomen met de overeenkomst van de Europese sociale partners inzake 
bepaalde aspecten van de arbeidsomstandigheden van treinpersoneel dat wordt ingezet in het 
grensoverschrijdend vervoer en verzoekt de Commissie deze overeenkomst voor besluit voor te 
leggen aan de Raad die er op zijn beurt zijn goedkeuring aan zou moeten hechten. 
 
Ten aanzien van de voorgestelde verordening over de rechten en verplichtingen van reizigers in het 
internationale treinverkeer is het EESC van mening dat de voor het spoorwegvervoer geldende regels 
niet strenger mogen zijn dan soortgelijke bepalingen voor de luchtvaartsector. Voorts zijn de 
voorgestelde bepalingen over de aansprakelijkheid voor gevolgschade, de voorgestelde 
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aansprakelijkheidsgrenzen en de voorgestelde aansprakelijkheidsuitsluitingsgronden bij het uitvallen 
van treinen volgens het EESC nog voor verbetering vatbaar. 
 
Het EESC staat in principe positief tegenover maatregelen om de kwaliteit van het goederenvervoer 
per spoor te verbeteren. Wel wijst het op het volgende: 
 
− positieve stimulansen zouden de voorkeur moeten krijgen boven starre compensatieregelingen, 

die leiden tot pogingen om de regels te omzeilen en die slechts een ingewikkeld systeem van 
vergoedingen opleveren. Dit geldt met name voor de rol van de infrastructuurbeheerder; 

− maatregelen ter bevordering van het goederenvervoer per spoor mogen andere vervoerswijzen 
niet benadelen. 

 
Het EESC verzoekt de Commissie om het effect van de maatregelen op spoorwegondernemingen en 
infrastructuurbeheerders in de nieuwe lidstaten te onderzoeken. 
 
– Contactpersoon: de heer Luís Lobo (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

4. MEDEDINGINGSBELEID EN CONSUMENTENBESCHERMING 
 

• XXXIIIe Verslag over het mededingingsbeleid 
 
– Rapporteur: de heer CHIRIACO (werknemers, IT) 
 
− Ref.: COM(2004) 658 def. – CESE 118/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Het EESC wijst in dit advies eens te meer op de noodzaak om het concurrentievermogen van het 
bedrijfsleven te verbeteren en alle sectoren tot onderzoek, ontwikkeling en innovatie aan te sporen. 
 
Het is voorstander van een nauwer verband tussen mededingingsbeleid en consumentenbescherming. 
 
Met de hervorming waardoor de procedures voor het toezicht op staatssteun moeten worden 
gestroomlijnd en vereenvoudigd, is belangrijke vooruitgang geboekt en tegemoetgekomen aan het 
streven van de Europese Raad van Stockholm om het algemene steunpeil te verlagen en staatssteun 
zoveel mogelijk om te buigen naar horizontale doelstellingen van gemeenschappelijk belang, met 
inbegrip van cohesiedoelstellingen. 
 
Er moet een duidelijke wettekst over diensten van algemeen belang (DAB) worden goedgekeurd. 
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Het is inmiddels een algemeen aanvaard beginsel dat de mededingingsregels ook van toepassing zijn 
als professionele diensten worden aangeboden.  
 
Het EESC houdt de Commissie aan haar belofte om in 2005 opnieuw een verslag uit te brengen over 
"de gemaakte vorderingen bij de opheffing van restrictieve en ongerechtvaardigde regels".  
 
Het proces dat tot een steeds grotere convergentie tussen sectoren als telecommunicatie, informatica, 
radio, televisie en uitgeverijen leidt, maakt het steeds ingewikkelder om de structuren van de 
verschillende markten uit elkaar te houden. Als dit proces niet goed wordt begrepen, dreigen de 
mededingingsregels aan doeltreffendheid in te boeten en wordt het pluralisme-beginsel afgezwakt. 
 
– Contactpersoon: Aleksandra Klenke (tel.: 00 32 2 5469899; e-mail: 

aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Consumentenbeleid sinds de uitbreiding van de Europese Unie 
 
– Rapporteur: de heer PEGADO LIZ (diverse werkzaamheden, PT) 
 
– Ref.: initiatiefadvies - CESE 141/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Sinds de uitbreiding van de EU (vooralsnog met tien, maar later met nog meer landen) moet het 
consumentenbeleid kritisch tegen het licht worden gehouden om na te gaan of het nog wel is 
toegesneden op een markt met zo'n 500 miljoen consumenten, temeer daar consumentenbescherming 
in veel van die nieuwe lidstaten nog een vrij nieuw concept is. 
 
Voor het consumentenbeleid moeten volgens het EESC nu al de volgende prioriteiten worden gesteld: 
 
De EU moet, stap voor stap en zonder het evenwicht tussen de betrokken belangen te verstoren, 
verder gaan op de ingeslagen weg of nieuwe wettelijke initiatieven lanceren op de door het EESC in 
zijn advies nauwkeurig omschreven gebieden. 
 
Daarnaast moet de vigerende EU-wetgeving worden herzien en in de diverse onderdelen daarvan op 
de nieuwe, uitgebreide interne markt worden afgestemd, met speciale aandacht voor de in het EESC-
advies aangegeven aspecten. 
 
Het EESC herhaalt zijn suggestie dat er een communautaire onderzoeksinstelling voor 
consumentenzaken wordt opgericht, met de opdracht om de voor het consumentenbeleid benodigde 
kennis te vergaren. 
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Het vraagt de Commissie om bij het uitzetten van een nieuwe koers voor het consumentenbeleid de 
voorstellen en suggesties uit dit advies te laten meespelen en regelmatig verslag van de situatie van 
consumenten en consumptie in Europa uit te brengen.  
 
– Contactpersoon: João Pereira dos Santos (tel. 00 32 2 5469245; e-mail: 

joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Audiovisuele diensten/bescherming van minderjarigen en menselijke 
waardigheid 

 
– Rapporteur: de heer PEGADO LIZ (diverse werkzaamheden, PT) 
 
– Ref.: COM(2004) 341 def. – 2004/0117 COD – CESE 134/2005 
 
– Contactpersoon: Raffaele Del Fiore (tel.: 00 32 2 5469794; e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

5. INTERNE MARKT – HARMONISATIE VAN DE 
COMMUNAUTAIRE WETGEVING 

 

• Co- en zelfregulering in de interne markt: de huidige stand van zaken 
 
– Rapporteur: de heer VEVER (werkgevers, FR) 
 
– Ref.: Informatief rapport - CESE 1182/2004 fin 
 
– Kernpunten: 
 
Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie tonen zich bewust van het nut van co- en 
zelfregulering als nuttige aanvulling op wetgeving. In het op 16 december 2003 gesloten 
interinstitutionele akkoord1 zijn kader- en toezichtsbepalingen verankerd. 
 
Mogelijkheden en beperkingen 
 
Co- en zelfregulering hebben een aantal mogelijke voordelen: vereenvoudiging van de interne-
marktregels, ontlasting van het wetgevingsapparaat, versnelde aanpassing aan veranderingen, meer 
medeverantwoordelijkheid voor de economische actoren en het maatschappelijk middenveld, en – 
door dat alles - consolidering van Europa's eenwording. 

                                                 
1
  PB C 321 van 31 december 2003 
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Er zijn evenwel ook beperkingen, die om te beginnen verband houden met de voorwaarden waaronder 
de regels worden toegepast en de eventuele sancties bij niet-naleving van die regels. Verder kan 
toezicht zijn geboden bij kwesties aangaande de compatibiliteit van de bestaande wetgeving of de 
impact op de concurrentie.  
Van de stand van zaken met betrekking tot deze reguleringsvormen in de interne markt is nog vrij 
weinig bekend. Onderhavig informatief rapport en de door de WIM onlangs georganiseerde 
hoorzittingen hebben dan ook tot doel om daarin verbetering te brengen en de beste 
praktijkvoorbeelden zoveel mogelijk ingang te doen vinden. 
 
– Contactpersoon: Jean-Pierre Faure (tel.: 00 32 2 5469615; e-mail: jean-

pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 

• Clearing en afwikkeling 
 
– Rapporteur: de heer BURANI (werkgevers, IT) 
 
– Ref.: COM(2004) 312 def. – CESE 138/2005 
 
– Kernpunten: 
 
De totstandbrenging van een geïntegreerde en efficiënte Europese kapitaalmarkt is een van de 
belangrijkste en meest ambitieuze economische projecten waaraan momenteel in de Europese Unie 
wordt gewerkt. 
 
In de EU zijn de strikt binnenlandse clearing- en afwikkelingsactiviteiten vrij kosteneffectief en 
veilig. De grensoverschrijdende regelingen daarentegen zijn complex en versnipperd, hetgeen 
resulteert in veel hogere kosten, risico’s en gebrek aan efficiëntie. 
 
Het EESC heeft onderhavige mededeling van de Commissie met veel belangstelling gelezen, vooral 
vanuit de invalshoek van de in zijn midden vertegenwoordigde sociale partners, en stemt in met de 
daarin beschreven aanpak en richtsnoeren.  
 
Alles welbeschouwd zijn de markten tot op heden in staat gebleken om met de bestaande regelgeving 
crises te overwinnen en hebben de autoriteiten zelfs de meest heikele situaties onder controle weten te 
houden. 
 
Het EESC vindt dat de besluiten niet door de mededingingsautoriteiten alléén mogen worden 
genomen: het bindend advies van de toezichthouders moet voortaan zoveel mogelijk de norm zijn, 
wat momenteel niet altijd en overal het geval is. Het streven om de markten, met inachtneming van de 
mededingingsregels, open te stellen, mag niet ten koste gaan van de veiligheid ervan: een aspect dat 
alleen op waarde kan worden geschat door wie hiervoor verantwoordelijkheid draagt. 
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– Contactpersoon: João Pereira dos Santos (tel.: 00 32 2 5469245; e-mail: 

joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Betalingsbevel 
 
– Rapporteur: de heer PEGADO LIZ (diverse werkzaamheden, PT) 
 
– Ref.: COM(2004) 173 def. – 2004/0055 COD – CESE 133/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Het EESC is ingenomen met onderhavig Commissievoorstel, waarin zijn opmerkingen bij het 
desbetreffende Groenboek zijn verwerkt.  
 
Het dringt er bij de Commissie met klem op aan om na te gaan of dit verordeningsvoorstel ook tot de 
Europese Economische Ruimte kan worden uitgebreid.  
 
Volgens de Commissie kan het Europese betalingsbevel samengaan met de in de lidstaten bestaande 
vergelijkbare procedures met dezelfde doelstelling. Het EESC is echter van mening dat er maar één 
betalingsbevelprocedure mag bestaan, te weten: de procedure die thans wordt voorgesteld.  
 
Ten slotte maakt het EESC een nauwkeurige analyse van alle artikelen van de ontwerpverordening.  

 
– Contactpersoon: Aleksandra Klenke (tel.: 00 32 2 5469899; e-mail: 

aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

6. COHESIEBELEID 
 

• Regio's met blijvende structurele en natuurlijke handicaps 
 
– Rapporteur: de heer BARROS VALE (werkgevers, PT) 
 
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 140/2005 
 
– Kernpunten: 

 
Gezien alle haken en ogen aan kwesties als vervoer, telecommunicatie, infrastructuur, openbare 
dienstverlening, milieu, werkgelegenheid en toerisme, moet een doeltreffend Europees beleid voor 
regio's met blijvende handicaps volgens het EESC gebaseerd zijn op drie beginselen, nl. 
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"onveranderlijkheid", “positieve discriminatie” en "evenredigheid", en gericht zijn op de 
verwezenlijking van een reeks sociaal-economische en milieudoelstellingen. 
 
Zo'n beleid moet daarom bestaan uit maatregelen waarmee de kwetsbaarheid van dergelijke gebieden 
zoveel mogelijk wordt verminderd en echte "gelijkheid van kansen" tussen deze gebieden en de rest 
van de EU tot stand wordt gebracht. Aangezien op die manier objectieve natuurlijke omstandigheden 
moeten worden verholpen, ligt het voor de hand dat het beleid op de ernst van deze omstandigheden 
wordt afgestemd. Om dezelfde reden dient het niet tot vervanging maar tot aanvulling van de 
maatregelen die traditiegetrouw in het kader van het sociaal-economisch cohesiebeleid worden 
genomen. 
 
– Contactpersoon: Roberto Pietrasanta (tel.: 00 32 2 5469313; e-mail: 

roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

7. MILIEUBESCHERMING 
 

• Financiering Natura 2000 
 
– Rapporteur: de heer RIBBE (diverse werkzaamheden, DE) 
 
– Ref.: COM(2004) 431 def. – CESE 136/2005 
 
– Kernpunten: 

 
Het EESC stelt vast dat Europa door de verscheidenheid aan cultuur- en natuurlandschappen kan 
bogen op een buitengewoon natuurlijk erfgoed dat in stand moet worden gehouden. 
Natuurbescherming is echter niet een doel op zich, maar veeleer een middel om de natuur als 
onmisbare voedingsbodem voor elke vorm van leven en economische activiteit te beschermen. 
 
Het EESC kan zich vinden in de financieringsoptie die terzake is gekozen, nl. dat bestaande 
steuninstrumenten verder worden ontwikkeld. Als bij de vormgeving en het gebruik van bestaande 
fondsen zoals het EFRO, het ESF, het Cohesiefonds, het EOGFL en het nieuwe Europees 
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) meer rekening wordt gehouden met 
natuurbescherming, krijgen de terzake bevoegde instanties in de lidstaten meer mogelijkheden om 
flexibel te werk te gaan. Voorkomen moet worden dat de EU in de toekomst nog als cofinancierder 
optreedt van projecten die schadelijk zijn voor de natuurbescherming en dat natuur- en milieuschade 
vervolgens weer met EU-gelden wordt vergoed. 
 
De discussie over de financiering van de Natura 2000-gebieden moet gevoerd worden in het licht van 
het te verwachten gesteggel over de omvang van de algemene EU-begroting en de wijze waarop de 
middelen tussen de regio's en de verschillende beleidsterreinen worden verdeeld. Er moet voor 
worden gezorgd dat natuurbescherming het niet moet afleggen tegen andere taken: natuurbescherming 
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is, zoals de staatshoofden en regeringsleiders al zo dikwijls hebben benadrukt, een opdracht voor de 
hele samenleving en een must voor de politiek, waarvoor hoe dan ook financiële middelen moeten 
worden gevonden. 
 
In geval van noodzakelijke taken (bv. compenserende betalingen of stimulerende maatregelen voor 
eigenaars en gebruikers van grond) moet duidelijk worden vastgelegd waarvoor het geld bestemd is, 
want anders kan het EESC niet instemmen met het beginsel dat de financiering van Natura 2000 in de 
bestaande fondsen moet worden geïntegreerd. Dan moet het zich wel, net als vele belanghebbenden 
die eerder hun mening hebben gegeven, voor een apart financieringsinstrument uitspreken. 
 
– Contactpersoon: Johannes Kind (tel.: 00 32 2 5469111; e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

• Uitzonderlijke maatregelen – ondersteuning van de markt 
 
– Rapporteur: de heer NIELSEN (diverse werkzaamheden, DK) 
 
– Ref.: COM(2004) 712 def. – 2004/0254 CNS – CESE 127/2005 
 
– Contactpersoon: Annika Korzinek (tel.: 00 32 2 546 80 65; e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 

• REACH – Chemicaliënwetgeving  
 
– Rapporteur: de heer SEARS (werkgevers, UK) 
– Co-rapporteur: de heer HOSMAN (afgevaardigde, NL) 
 
– Ref.: informatief rapport - COM(2003) 644 def. – 2003/0256-0257 COD – CESE 242/2004 

fin rev.  
 
– Kernpunten: 
 
In dit informatief rapport wordt ingegaan op de gevolgen inzake concurrentievermogen en industriële 
reconversie voor sectoren die zowel toeleveranciers als concurrenten van de chemische industrie zijn. 
 
Algemeen gesproken is een van de zwakke punten van het Reach-voorstel dat het niet duidelijk is en 
dat de definities te wensen overlaten. Het voorstel leunt zwaar op de definities van "stof" en 
"preparaat" die halverwege de jaren '60 zijn opgesteld. De in het Commissiedocument alom gebruikte 
begrippen "chemicaliën" en "chemische stof" worden helemaal niet gedefinieerd.  
 
Het voorstel is te ingewikkeld ingedeeld en gestructureerd en de problemen omtrent 
toepassingsgebied en definities worden nog verergerd door het feit dat het voorstel, waarin de 
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chemische industrie als uitgangspunt dient, geen recht doet aan de realiteit van de huidige of 
toekomstige praktijken in alle sectoren die met de invoering van het systeem te maken zullen krijgen.  
 
In het rapport wordt tot in detail uiteengezet waarom kleine en middelgrote bedrijven het meest door 
de voorgestelde regeling zullen worden getroffen. Met name de onevenredig hoge kosten en het feit 
dat er nauwelijks baten voor de werknemers of de consumenten tegenover staan, zullen ertoe leiden 
dat het Europese MKB ernstig aan concurrentiekracht zal inboeten, ten voordele van 
productiebedrijven van buiten de EU. 
 
Het voorstel zou zijn ingegeven door het streven om werknemers, consumenten en het milieu te 
beschermen. De milieu-impact van afvalverwerking en emissies, die onder een hele reeks algemene 
en sectorspecifieke bestaande EU-wetgevingsmaatregelen vallen, komt in het voorstel echter 
nauwelijks ter sprake en kan dan ook niet tot de bedoelde voordelen worden gerekend.  
 
In algemene zin moet er voor alle sectoren op gelet worden dat de bestudering van het Reach-voorstel 
niet leidt tot vertraging bij het testen van stoffen die daadwerkelijk prioritair zijn wat onaanvaardbaar 
zou zijn. Handhaving van bestaande wetgeving is even belangrijk als het creëren van nieuwe 
initiatieven waarbij om dezelfde middelen zal worden gestreden. 
 
In de thans noodzakelijk geachte effectenstudies zou men er goed aan doen te erkennen hoe de zaken 
er in de betrokken economische sectoren voorstaan en dient op transparante en aanvaardbare wijze te 
worden uitgegaan van de adequate methoden die bv. door organisaties als de OESO zijn uitgewerkt. 
 
Indien er overeenstemming kan worden bereikt over de doelstellingen en het toepassingsgebied van 
Reach en over de methoden die gehanteerd moeten worden om zowel de kosten als de baten ervan in 
te schatten, dan kan erop worden vertrouwd dat gekozen is voor de beste aanpak, die voor alle 
belanghebbenden het gunstigst is. Momenteel is dit niet het geval. In het beste geval worden de 
directe en indirecte kosten gecompenseerd door potentiële, maar gebrekkig omschreven baten elders. 
 
– Contactpersoon: Jakob Andersen (tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 
 
 

• Overstromingsrisicobeheer 
 
– Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (werknemers, ES) 
 
– Ref.: COM(2004) 472 def. – CESE 125/2005 
 
– Contactpersoon: Annika Korzinek (tel. 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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• Geothermische energie 
 
– Rapporteur: de heer WOLF (diverse werkzaamheden, DE) 
 
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 122/2005 
 
– Contactpersoon: Siegfried Jantscher (tel. 00 32 2 546 82 87 – e-mail: 

siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

• INSPIRE 
 
– Rapporteur: de heer RETUREAU (werknemers, FR) 
 
– Ref.: COM(2004) 516 def. – 2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 
– Contactpersoon: Johannes Kind (tel. 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

8. GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID 
 

• Financiering GLB 
 
– Rapporteur: de heer KIENLE (werkgevers, DE) 
 
– Ref.: COM(2004) 489 def. – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Het EESC ziet in onderhavig verordeningsvoorstel verscheidene echt innovatieve benaderingen om de 
financiële afhandeling te verbeteren en te vereenvoudigen. De invoering van een systeem waarbij 
sprake is van twee fondsen die in inhoudelijk opzicht duidelijk van elkaar zijn gescheiden, is de beste 
manier om deze doelstelling te realiseren. Wel wijst het Comité erop dat: 
 
− vereenvoudiging op alle niveaus merkbaar moet zijn, en niet alleen aan de EU, maar ook aan de 

lidstaten en aan de uiteindelijke begunstigden ten goede moet komen; 
− er dringend voor moet worden gezorgd dat de begunstigden op een snelle en zo ongecompliceerd 

mogelijke steunverlening kunnen rekenen; 
− de vereenvoudigingsdoelstelling voor de Commissie wèl, maar voor de lidstaten niet in voldoende 

mate wordt bereikt.  
 



- 17 - 

Griffie CESE 22/2005 fr/el/en/it/MS/VDS/EL/cb/cg .../... 

Het EESC betreurt dat de betaalorganen door de uiteenlopende uitbetalingswijzen en vastleggingen 
ook in de toekomst twee systemen voor financieel beheer moeten hanteren. Het is dus hoe dan ook 
zaak dat beide systemen worden gestroomlijnd. In dit verband zijn verdere aanpassingen 
noodzakelijk, met name in de verordening over de steunverlening voor plattelandsontwikkeling.  
 
De terugvorderingsprocedure impliceert dat de verantwoordelijkheid voor de verrichte betalingen niet 
alleen bij de EU, maar ook bij de lidstaten ligt; het EESC is hier in beginsel mee ingenomen. In de 
wetenschap dat veel lidstaten kritisch staan tegenover een verhoogde medeverantwoordelijkheid zal 
het EESC er zeer goed op letten dat zij hun belangstelling voor de programma's niet verliezen, omdat 
dit ten koste zou gaan van de potentiële begunstigden.  
 
De uitbreiding van de technische hulp betekent dat er minder middelen beschikbaar zullen zijn voor 
het eigenlijke doel van de fondsen, nl. de ondersteuning van landbouw en platteland. Een dergelijke 
indirecte ondersteuning moet binnen de perken blijven. Terzake dient alleen het hoognodige voor 
dergelijke steun in aanmerking te komen. Het EESC heeft er in dit verband grote moeite mee dat de 
lidstaten EU-steun krijgen voor het opzetten of uitbreiden van hun administratieve of 
controlestructuren. Dit is ontegenzeglijk een taak van de lidstaten zelf. Het dringt er dan ook op aan 
dat de Commissie regelmatig verslag uitbrengt, zodat de steunverlening in kwestie goed in de gaten 
kan worden gehouden.  
 
– Contactpersoon: Eleonora di Nicolantonio (tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: 

eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

9. BUITENLANDSE HANDEL 
 

• Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een 
stelsel van algemene tariefpreferenties (SAP) 

 
– Rapporteur: de heer PEZZINI (werkgevers, IT) 
 
– Ref.: COM(2004) 699 def. – 2004/0242 CNS – CESE 132/2005 
 
– Kernpunten: 
 
Op 20 oktober 2004 heeft de Commissie, op basis van haar eerder uitgebrachte richtsnoeren, haar 
voorstel voor een preferentiële handelsregeling voor de periode 2006-2008 gepubliceerd. Het nieuwe 
SAP-stelsel houdt een aantal verbeteringen in: het is eenvoudiger (drie in plaats van vijf onderdelen), 
het geldt voor méér producten, het geeft prioriteit aan de meest behoeftige ontwikkelingslanden en het 
bevat een extra regeling ("SAP+") ter bevordering van duurzame ontwikkeling. 
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Het Comité heeft er bij een vorige gelegenheid op aangedrongen het bestaande systeem te 
vereenvoudigen en transparanter te maken en de gelegenheid te baat te nemen om de regels en 
procedures te stroomlijnen, te harmoniseren en gelijk te trekken. Het beschouwt de nieuwe voorstellen 
als een duidelijke verbetering in dit opzicht en kan zich er dan ook volledig in vinden. 
 
Het vindt het goed dat het aantal SAP-landen wordt gereduceerd, maar vreest dat er uiteindelijk nog te 
veel landen zullen overblijven. 
 
Het is van oordeel dat de bijzondere stimuleringsregeling voor duurzame ontwikkeling nauwelijks 
meer effect zal hebben dan de regelingen die erdoor worden vervangen. 
 
Het vindt de nieuwe regeling, net als de oude, inadequaat waar het gaat om het tegengaan van 
mogelijke fraude. 
 
Het betreurt dat de Commissie geen gedetailleerde impactstudies heeft gepubliceerd en in sommige 
gevallen kennelijk zelfs geen impactstudie heeft uitgevoerd. 
 
– Contactpersoon: Susanna Baizou (tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

10. DEFENSIE 
 

• Defensieopdrachten 
 
– Rapporteur: de heer WILKINSON (werkgevers, UK) 
 
– Ref.: COM(2004) 608 def. – CESE 129/2005 
 
– Kernpunten: 
 
De conclusies van het Comité kunnen als volgt worden samengevat: 
 
Defensiematerieel is slechts één onderdeel van een degelijk “prestatievermogen van de Europese 
defensie”. Het bedrijfsleven kan zijn rol alleen naar behoren vervullen als het kan rekenen op 
duidelijke richtsnoeren, geharmoniseerde verplichtingen en continuïteit. Bovendien moet het zelf de 
primaire verantwoordelijkheid dragen voor de nodige herstructurering. Omslachtige wet- en 
regelgeving is evenmin wenselijk. 
 
Er is grote duidelijkheid nodig over de vraag welke onderdelen van de aanbestedingsprocedures voor 
defensiematerieel onderworpen zullen worden aan de afgesproken regels.  
 
Artikel 296 van het Verdrag blijft noodzakelijk. Om het al te frequente gebruik van dit artikel te 
matigen, moet de Commissie de huidige situatie opmeten, zodat er een referentiepunt is voor de 
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toekomst. Een lijst van materieel en procedures die binnen de werkingssfeer van artikel 296 vallen, is 
in de praktijk niet bruikbaar. 
 
Om te beginnen dient de Commissie zo snel mogelijk een ‘interpretatieve mededeling’ betreffende 
artikel 296 op te stellen. Pas als hiermee enige ervaring is opgedaan, kan worden besloten of er ook 
behoefte is aan een rechtsinstrument. 
 
Materieel voor ‘duaal gebruik’ is in opmars, wat een welkome ontwikkeling is, niet in het minst 
omdat daardoor resultaten van O&TO voor militair materieel ook gebruikt kunnen worden voor 
civiele doeleinden. 
 
Dat het Europees Defensieagentschap een belangrijke rol zal spelen, is een goede zaak. Wel moet 
duidelijk worden gesteld welke rol zal worden toegekend aan de organen die nu op dit terrein 
verantwoordelijk zijn. 
 
– Contactpersoon: Nemesio Martinez (tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: 

nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 


