Europees Economisch en Sociaal Comité

Brussel, 26 februari 2007

ZITTING
VAN 15 EN 16 FEBRUARI 2007

SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE ADVIEZEN

De adviezen van het EESC zijn integraal en in de officiële talen van de EU te raadplegen op de
website van het Comité:

http://eesc.europa.eu/activities/press/summaries_plenaries/index_fr.asp
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-1Met het oog op de goedkeuring van twee relevante adviezen werd de zitting bijgewoond door de heer
GLOS, Duits minister van Economie en technologie, die een toespraak heeft gehouden namens het
fungerend voorzitterschap van de Raad van de EU, en door mevrouw REDING, commissaris voor de
informatiemaatschappij en de media.

1.

Resolutie over de
Lissabonstrategie

−
−

Ref.: CESE 298/2007
Hoofdpunten:

tenuitvoerlegging

van

de

vernieuwde

Deze resolutie, die als tussentijds verslag aan de voorjaarstop 2007 zal worden voorgelegd, is
onderdeel van het initiatief van het EESC om de lidstaten meer van hun politieke
verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van de vernieuwde Lissabonstrategie te
doordringen (ownership) en weerspiegelt zijn niet-aflatende inzet voor een betere toepassing
van die strategie.
Het EESC is een groot voorstander van de (onverkorte tenuitvoerlegging van de) nationale
hervormingsprogramma's, benadrukt hoe belangrijk het is dat de lidstaten hun politieke
verantwoordelijkheid voor de Lissabonstrategie niet uit de weg gaan en dringt aan op
doeltreffende partnerschappen en nieuwe allianties met de sociale partners en het
maatschappelijk middenveld (en vooral met de nationale SER's en aanverwante organisaties).
Er moet een adequate multilevel governance worden gegarandeerd, waarop de Commissie
nauwgezet toezicht dient te houden.
Het EESC beschouwt de hele strategie als een dynamisch proces waarvoor het nodig is dat er
over de afstemming van maatregelen voortdurend overleg plaatsvindt tussen lidstaten, Raad
en Commissie. Er zijn vraagstukken die onverwijld moeten worden aangepakt: dit vergt op
nationaal en regionaal niveau dat de lidstaten duidelijker in hun nationale begrotingen
aangeven welke onderwerpen prioriteit hebben i.v.m. de Lissabonstrategie, dat het hele
onderwijssysteem opnieuw onder de loep worden genomen en dat er meer aandacht komt
voor de demografische veranderingen en de gevolgen daarvan voor economie, arbeidsmarkt
en gezondheidszorg. Spoedeisend op Europees niveau is dat er voor de overeengekomen
prioriteiten tijdschema's en deadlines worden vastgesteld, dat er een gemeenschappelijk
energiebeleid wordt uitgestippeld en dat de klimaatverandering wordt aangepakt.
Het EESC dringt er bij de Europese Raad op aan om bovenstaande aanpak ten volle te
ondersteunen en het maatschappelijk middenveld actiever bij de tenuitvoerlegging van de
vernieuwde Lissabonstrategie te betrekken. Het zal tijdens de zomermaanden vier
informatieve rapporten uitbrengen over resp. Investeren in kennis en innovatie, Het potentieel
van ondernemingen (met name het MKB), Arbeidskansen voor prioritaire categorieën en Een
energiebeleid voor Europa. Het syntheseverslag dat begin 2008 aan de Europese Raad zal
worden voorgelegd, zal op die informatieve rapporten worden gebaseerd.
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−

Contactpersoon: Gilbert Marchlewitz
(tel.: 00 32 2 546 93 58 - e-mail: gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) en Juri Soosaar (tel.:
00 32 2 546 96 28 - e-mail: juri.soosaar@eesc.europa.eu)

2.

GEZONDHEIDSZORG EN SOCIALE BESCHERMING

•

Werknemers - minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid

−
−
−

Rapporteur: VERBOVEN (Werknemers – BE)
Ref.: COM(2006) 652 final - 2006/214 (COD) – CESE 59/2007 fin – CESE 208/2007
Hoofdpunten:
Het EESC kan zich grotendeels vinden in het voorstel van de Commissie, maar roept haar wel
op om beide door hem geplaatste kanttekeningen in aanmerking te nemen en de tekst van de
overwegingen dienovereenkomstig aan te passen. Het pleit verder voor een spoedige
goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad.

−

Contactpersoon : Torben Bach Nielsen
(Tel.: 00 32 2 546 96 19 - E-Mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu)

•

Asbest

−
−
−

Rapporteur: VERBOVEN (Werknemers – BE)
Ref.: COM(2006) 664 final – 2006/0222 (COD) – CESE 61/2007 fin – CESE 209/2007
Hoofdpunten:
Het EESC
gaat akkoord met het voorstel en zou graag zien dat het snel wordt goedgekeurd door het
Europees Parlement en de Raad;
herhaalt zijn verzoek aan de lidstaten om ILO-Verdrag 162 betreffende een veilig gebruik
van asbest te ratificeren.

−

Contactpersoon: Torben Bach Nielsen
(Tel.: 00 32 2 546 96 19 - E-Mail: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu)
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3.

MILIEUBESCHERMING

•

Milieukwaliteitsnormen voor water

−
−
−

Rapporteur: BUFFETAUT (Werkgevers– FR)
Ref.: COM(2006) 397 final – 2006/0129 COD – CESE 204/2007
Hoofdpunten:
Het EESC kan zich vinden in de strekking van de voorgestelde richtlijn.
Het is het eens met de initiële lijst van prioritaire stoffen en met de normen die voor deze
stoffen worden voorgesteld. Wel dringt het erop aan dat er ook voor lood en nikkel normen
worden vastgesteld en dat de lijst en de normen volgens een strakke procedure regelmatig
worden herzien.
Het zal niet gemakkelijk zijn om de voor 2015 voorgestelde doelstellingen te verwezenlijken.
Niettemin moeten de lidstaten deze doelstellingen uit alle macht proberen te halen.
Er moet een systeem komen waarbij de lidstaten verslag uitbrengen en waarbij toezicht wordt
uitgeoefend op hun activiteiten om de voorgestelde richtlijn uit te voeren. Het EESC is goed te
spreken over het initiatief van de Commissie om een waterinformatiesysteem voor Europa op
te zetten (Water Information System for Europe – WISE).
De Commissie zou moeten letten op de samenhang tussen de voorgestelde richtlijn en de
huidige wetgeving. Ook zou er wetgeving moeten komen voor bepaalde
verontreinigingsbronnen die niet onder de huidige wetgeving vallen (zoals de diffuse
verontreiniging door huishoudelijke producten).

−

Contactpersoon: Filipa Pimentel
(Tel.: 00 32 546 84 44 - E-Mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

•

Biodiversiteitsverlies

−
−
−

Rapporteur: RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE)
Ref.: COM(2006) 216 final – CESE 205/2007
Hoofdpunten:
Als het gaat over de huidige stand van zaken, zijn het EESC en de Commissie dezelfde
mening toegedaan: behoud van biodiversiteit is een noodzakelijke en belangrijke taak, en niet
alleen om ethische en morele redenen. Er zijn ook genoeg economische motieven die vragen
om sneller en doeltreffender optreden. De financiële verliezen ten gevolge van de afname van
ecosysteemdiensten worden nu al geschat op honderden miljarden euro. Zo'n verspilling
kunnen onze economieën zich eenvoudigweg niet permitteren.
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-4Het verlies aan biodiversiteit in Europa is het gevolg van miljoenen afzonderlijke beslissingen
die de afgelopen decennia voor absoluut het overgrote deel binnen bestaande wettelijke kaders
zijn genomen. De invloed van onwetmatige maatregelen op de achteruitgang van de
biodiversiteit in Europa is minimaal.
Alle politieke beloften ten spijt gaat het met de biodiversiteit helaas nog steeds bergafwaarts,
maar niet vanwege een gebrek aan kennis. Tot nu toe ontbrak het aan de politieke wil om werk
te maken van de al sinds lange tijd noodzakelijk geachte maatregelen. De ervaringen met het
Natura 2000-netwerk spreken in dit verband boekdelen.
Een belangrijk punt van kritiek is, voor het EESC, het ontbreken in de Commissiemededeling
van een strategisch debat over de vraag hoe het komt dat er, als het gaat over behoud van
biodiversiteit, zo'n enorme kloof gaapt tussen voornemens, plannen en werkelijkheid. Het
EESC betreurt dat in de Commissiemededeling en het actieplan vrijwel nergens op deze
kwestie wordt ingegaan.
Het vindt dat derhalve dringend prioriteit moet worden gegeven aan het vierde centrale
beleidsgebied uit de mededeling ("De kennisbasis"), zodat zowel burgers als politici zich
ervan bewust worden welke gevolgen hun gedrag echt heeft.
−

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

•

Geïntegreerde preventie
(gecodificeerde versie)

−
−
−

Rapporteur: OSBORN (Diverse werkzaamheden – UK)
Ref.: COM(2006) 543 final – 2006/0170 (COD) – CESE 206/2007
Contactpersoon: Annika Korzinek
(Tel.: 00 32 2 546 80 65 - E-Mail: annika.korzinek@eesc.europa.eu)

4.

EXTERNE BETREKKINGEN

•

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

−
−
−

Rapporteur: PÄÄRENDSON (Werkgevers – EE)
Ref.: initiatiefadvies CESE 214/2007
Kernpunten:

en

bestrijding

van

verontreiniging

De Commissie heeft het EESC aangemoedigd om na te gaan van het maatschappelijk
middenveld in Japan evolueert en hoe de EU daarmee zou kunnen samenwerken teneinde de
betrekkingen tussen de EU en Japan hechter te maken.
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De rol van het maatschappelijk middenveld in Japan wordt geleidelijk aan steeds
belangrijker, hoewel die zich meestal nog beperkt tot lokale en regionale vraagstukken.
Het leggen van meer en nauwere contacten zal heel wat tijd kosten. Daarbij zal het vinden
van de juiste partners cruciaal zijn. Een belangrijke eerste stap zou de organisatie van een
bijeenkomst kunnen zijn, waar kan worden uitgemaakt wat gemeenschappelijke problemen
zijn en kan worden besproken hoe die moeten worden aangepakt.
Na verloop van tijd kan worden nagedacht over meer gestructureerde dialoog, bijvoorbeeld in
de vorm van een rondetafelconferentie.
–

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

5.

COMMUNICATIENETWERKEN

•

Oprichting van een Europees Raadgevend Comité voor communautair
beleid inzake statistische informatie

−
−
−

Rapporteur: FLORIO (Werknemers – IT)
Ref.: CESE 202/2007
Kernpunten:
De door de Commissie voorgestelde meer strategische rol voor het CEIES bij de keuze van
prioriteiten op statistisch gebied en de beoordeling van statistische gegevens, evenals de
mogelijkheid die het CEIES wordt geboden om tijdelijke werkgroepen op te richten, vormen
een belangrijke stap als het erom gaat aan dit comité de gepaste taken en middelen toe te
kennen.
Het EESC is echter verbaasd over de voorgestelde nieuwe samenstelling van het CEIES,
omdat het accent daarin te veel op institutionele vertegenwoordiging is gelegd. Deze
samenstelling biedt bovendien geen garantie dat instellingen als het Europees Parlement of
het EESC, waarin meerdere (politieke) belangengroepen zijn vertegenwoordigd, hun
standpunten naar behoren zullen kunnen uitdragen.
Het EESC zou vanwege zijn specifieke rol (het neemt institutioneel gezien een bijzondere
plaats in) en unieke samenstelling (het vertegenwoordigt het Europees maatschappelijk
middenveld) t.a.v. het overleg in het hervormde CEIES een ander gewicht moeten worden
toegekend.

−

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

Een strategie voor een veilige informatiemaatschappij

−
−
−

Rapporteur: PEZZINI (Werkgevers – IT)
Ref.: COM(2006) 251 final – CESE 211/2007
Kernpunten:
Het EESC vindt dat de Commissie - in het licht van de omvang die het fenomeen van de
veiligheidsrisico's inmiddels heeft aangenomen en de weerslag ervan op economie en
persoonlijke levenssfeer - er nog een schepje bovenop moet doen om een strategie tot stand te
brengen die vernieuwend en gecoördineerd is. Hoe dan ook kan het vraagstuk van de
beveiliging van informaticasystemen niet worden losgezien van het in het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens (EVRM) vastgelegde recht op de bescherming van
persoonsgegevens en de burgerlijke vrijheden. Ook vraagt het zich af welke meerwaarde de
thans voorgestelde strategie heeft en verwijst het naar de conclusies die in 2005, tijdens de
Wereldtop van Tunesië, over de informatiemaatschappij zijn getrokken en die op 27 maart
2006 door de Algemene Vergadering van de VN zijn onderschreven. Voor een EU-strategie
is er volgens het EESC ook behoefte aan preventieve actie, meer technische normalisering,
digitale identificatie van gebruikers, verbeterde systemen voor risicobeoordeling,
proefprojecten in scholen, meer coördinatie op nationaal en internationaal niveau, enz.

–

Contactpersoon: Siegfried Jantscher
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu)

•

Regelgevingskader
van
de
communicatienetwerken en diensten

−
−
−

Rapporteur : McDONOGH (Werkgevers – IE)
Ref.: COM(2006) 334 final – CESE 212/2007
Kernpunten:

EU

voor

elektronische

Het EESC kan zich over het algemeen vinden in de Commissievoorstellen, met dien
verstande dat het regelgevingskader zou moeten worden toegesneden op de strategie voor de
ontwikkeling van de ICT-sector. Het ziet met name het belang van het regelgevingskader in
voor de verwezenlijking van een interne Europese informatieruimte die betaalbare, veilige en
hoogwaardige breedbandcommunicatie biedt met rijke en diverse inhoud en digitale diensten,
prestaties van wereldklasse op het gebied van onderzoek en innovatie in ICT door de kloof
met Europa's grootste concurrenten te dichten. Er dient bovendien een Europees
Spectrumagentschap te worden opgericht om een samenhangend en geïntegreerd stelsel voor
pan-Europees spectrummanagement in het leven te roepen. Verder zou de Commissie meer
moeten letten op de handhaving van regelgeving door de nationale regelgevende instanties
(NRI's) teneinde het aanbod te diversifiëren. Gegeven het groeiende belang van
breedbanddiensten voor de economische en sociale ontwikkeling, zouden
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-7breedbandaansluitingen moeten worden geïntegreerd in de definitie van universele
dienstverlening.
–

Contactpersoon: Agota Bazsik
(Tel.: 00 32 2 546 86 58 – e-mail: agota.bazsik@eesc.europa.eu)

6.

VERVOER EN LOGISTIEK

•

Europees beleid op het gebied van logistiek

−
−
−

Rapporteur : RANOCCHIARI (Werkgevers – IT)
Ref.: Verkennend advies – CESE 210/2007
Kernpunten:
Het EESC kan zich vinden in het standpunt van de Commissie dat de ontwikkeling van
vervoerslogistieke en intermodale oplossingen in de eerste plaats een bedrijfsactiviteit en dus
een taak voor het bedrijfsleven is. Niettemin komt de overheid een duidelijke rol toe: zij dient
adequate randvoorwaarden te scheppen en ervoor te zorgen dat vervoerslogistiek en
intermodaal beleid hoog op de politieke agenda blijven staan. In de kaderstellende
benadering die de Commissie wil ontwikkelen, zou verbetering van het Europese
institutionele klimaat voor logistieke innovatie en de zorg voor een gezond evenwicht tussen
economische, sociale en milieuvereisten centraal moeten staan; de interne logistieke
bedrijfsvoering dient aan de ondernemingen zelf te worden overgelaten. Daarom is het EESC
verheugd over de nieuwe aanpak die de Commissie in haar mededeling van juni 2006 heeft
voorgesteld en waarin de verschillende aspecten telkens ook vanuit het oogpunt van
duurzame mobiliteit worden belicht. Het gaat er nu om dat vervoerswijzen waar mogelijk
zodanig op elkaar worden afgestemd dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheden die iedere vervoerswijze biedt. Dit vergt bepaalde technische, praktische en
economische voorwaarden. De Unie staat voor de uitdaging om een gemeenschappelijk
beleid tot stand te brengen dat deze voorwaarden schept.

–

Contactpersoon: Maria José Lopez Grancha
(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

•

Versterking van de maritieme arbeidsnormen

−
−
−

Rapporteur: ETTY (Werknemers – NL)
Ref.: COM(2006) 287 final – CESE 213/2007
Kernpunten:
Het EESC prijst de Commissie voor de steun die zij heeft gegeven aan de werkzaamheden van
de IAO en daarmee ook aan de totstandkoming van dit nieuwe verdrag. Ook is er alle lof voor
de samenwerking met de nationale regeringen, vakbonden en werkgeversorganisaties in het
kader van het tripartiete overleg met de IAO.
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Ratificatie is uitsluitend een taak van de lidstaten, daar de EU zelf niet lid is van de IAO. Het
EESC verwacht dat de lidstaten zo snel mogelijk – hopelijk in 2008 – tot ratificatie zullen
overgaan, dankzij de steun van de Commissie om tot een overeenkomst tussen de lidstaten te
komen.
Het EESC wil erop wijzen dat de oplossing die de Commissie uiteindelijk zal aandragen om
de EU-coördinatie in het tripartiete besluitvormingsproces te waarborgen, in geen geval de
tripartiete IAO-bepalingen op nationaal niveau mogen verzwakken.
Het EESC zou graag zien dat de Commissie de vergaderingen die in IAO-verband met
deskundigen worden gehouden om praktische richtsnoeren voor controles door vlag- en
havenstaten uit te werken, ondersteunt.
–

Contactpersoon: Maria José Lopez Grancha
(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail:mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)

7.

LANDBOUW EN VEETEELT

•

Raszuivere fokrunderen

−
−
–

Rapporteur : BROS (Diverse werkzaamheden – FR)
Referentie : COM(2006) 749 final – 2006/0250 CNS – CESE 207/2007
Contactpersoon: Arturo Iñiguez Yuste
(Tel : 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu)
_____________
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