
Greffe CESE 26/2006  fr/de/en/it/pt/pl/PDA/JG/EL/VDS/cb 

 
NL 

Belliardstraat 99 - B-1040 Brussel - Tel. +32 (0)2 546 90 11 - Fax +32 (0)2 513 48 93 - Internet: http://www.esc.eu.int 

 
Europees Economisch en Sociaal Comité 

 
 
 
 

Brussel, 22 februari 2006 
 
 
 
 
 
 

ZITTING 

 

VAN 14 EN 15 FEBRUARI 2006 

 
 

SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE 
ADVIEZEN 

 
 

 
 

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

 
http://www.esc.eu.int/documents/summaries_plenaries/index_en.asp 

 
 



- 1 - 

Greffe CESE 26/2006  fr/de/en/it/pt/pl/PDA/JG/EL/VDS/cb …/… 

De zitting van februari 2006 werd bijgewoond door Europees Commissaris Almunia, die heeft 
gesproken over het economisch en monetair beleid van de EU. 
 
 

1. ECONOMISCHE GOVERNANCE 
 

• Versterking van de economische governance – De hervorming van het 
stabiliteits- en groeipact 

 
− Rapporteur: mevrouw Florio (werknemers – IT) 
 
− Co-rapporteur: de heer Burani (werkgevers – IT) 

 
− Referentie: initiatiefadvies – CESE 244/2006 
 
− Hoofdpunten:  

 
Aangezien het EESC zich grote zorgen maakt over de "impasse" waarin de Europese 
economische governance zich momenteel bevindt, wil het met dit advies: 
 

− een overzicht geven van de verschillende standpunten in het politieke en economische 
debat dat gevoerd wordt sinds het stabiliteits- en groeipact zes jaar geleden in werking 
trad; 

− een evaluatie maken van het hervormingsproces dat het stabiliteits- en groeipact de 
afgelopen maanden heeft doorlopen; 

− richtsnoeren opstellen voor de versterking van de Europese economische governance. 
 
Het EESC is van mening dat het stabiliteits- en groeipact van meet af aan fundamenteel is 
geweest om de Europese economische groei op peil te houden in een context van monetaire 
stabiliteit. 
 
De factoren die de afgelopen zes jaar lof of kritiek hebben geoogst, kunnen grotendeels worden 
herleid tot de twee sleutelbegrippen van het pact: de invoering van de euro is ongetwijfeld een 
succes geweest voor de monetaire stabiliteit, maar is uitgedraaid op een duidelijke teleurstelling 
vanwege onvoldoende economische groei. 
 
Helaas is de coördinatie van de Europese economische governance in de loop van dit proces 
tekortgeschoten, juist in een periode waarin de internationale spanningen van zowel economische 
als politieke aard hoog zijn opgelopen. 
 
In de loop van het zesjarig bestaan van het pact is er door verschillende lidstaten druk uitgeoefend 
om het pact te hervormen. 
 
Het hervormingsproces is onvolledig, omdat het er niet in is geslaagd de coördinatie van het 
Europees economisch beleid daadwerkelijk te versterken. Deze versterkte coördinatie zou echter 
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wel nodig zijn om de door de Economische en Monetaire Unie geboden mogelijkheden op het 
stuk van de economische groei en ontwikkeling van de werkgelegenheid optimaal te benutten. 
 

− Contactpersoon: de heer Pietrasanta 
                     (Tel.: +32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Globale richtsnoeren voor het economisch beleid (2005-2008) 
 
− Rapporteur: de heer Metzler (diverse werkzaamheden – DE) 

 
− Referentie: initiatiefadvies – CESE 245/2006 
 
− Hoofdpunten:  

 
Het EESC betoogt dat de huidige conjunctuur- en werkgelegenheidsproblemen alleen kunnen 
worden opgelost door middel van een gecoördineerd macrobeleid waarbij groei en 
werkgelegenheid intensief worden bevorderd, overeenkomstig de strategie van Lissabon. Daarbij 
is een begrotingsbeleid in de lidstaten dat overeenstemt met hun verplichtingen, onontbeerlijk. 
Zo'n beleid krijgt dan ook de steun van het EESC. 
 
De sociale partners en de regeringen van de lidstaten worden opgeroepen om een evenwicht 
tussen flexibiliteit en zekerheid te scheppen dat bevorderlijk is voor innovatie. 
 
Er moet niet alleen worden gezorgd voor een passend macro-economisch beleid ter bevordering 
van groei en werkgelegenheid, maar ook voor micro-economische hervormingen die het 
groeipotentieel vergroten. Hieronder vallen niet alleen maatregelen om de concurrentie te 
vergroten en de bureaucratie te verminderen, maar ook de verdere uitbouw van de interne markt 
in de EU. 
 
In verband met de kennismaatschappij zijn ook de juiste keuzes inzake levenslang leren, gelijke 
kansen, gezinsvriendelijke maatregelen, onderwijs alsook onderzoek en innovatie van groot 
belang. In zijn algemeenheid benadrukt het EESC ten slotte dat de bevordering van 
ondernemerschap bijzondere aandacht verdient. 

 
− Contactpersoon: de heer Marchlewitz 
                     (Tel.: +32 2 546 9358 – e-mail:gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 

• Gemeenschappelijke heffingsgrondslag vennootschapsbelasting 
 
− Rapporteur: de heer Nyberg (werknemers – SE) 

 
− Referentie: verkennend advies – CESE 241/2006 
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− Hoofdpunten:  
 
Bij de invoering van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting in de EU spelen juridische, belastingtechnische én economische 
vraagstukken een rol. Ondanks alle technische details en de grote verschillen tussen de lidstaten 
zouden de Commissie en de lidstaten toch de economische voordelen voor ogen moeten houden 
die een gemeenschappelijke heffingsgrondslag kan opleveren. 
 
De gevoerde discussies hebben geleid tot een voorstel voor een aantal beginselen voor een 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag: brede basis, neutraliteit, eenvoud, 
efficiency, stabiliteit, legitimiteit, rechtvaardigheid, internationale concurrentie, verplicht 
karakter, interim-/overgangsregelingen en flexibele besluitvorming. Gekozen is voor een 
principiële benadering, omdat de keuze tussen de verschillende technische oplossingen 
gemakkelijker wordt als er overeenstemming over deze principes bestaat. 

 
− Contactpersoon: mevrouw Bedö 
                     (Tel.: +32 2 546 8362 – e-mail: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
 

2. MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD, RECHTEN VAN DE BURGER 
 

• De representativiteit van de Europese maatschappelijke organisaties in het 
kader van de civiele dialoog 

 
– Algemeen rapporteur: de heer Olsson (diverse werkzaamheden – SE) 
 
– Referentie: CESE 240/2006 

 
–    Hoofdpunten: 
 

Het "recht op een eigen stem" in openbare aangelegenheden – al een oude eis van het 
maatschappelijk middenveld en de organisaties die actief zijn op Europees niveau – is op dit 
moment bijzonder actueel. De uitdagingen waarvoor de EU zich gesteld ziet, zijn dermate 
omvangrijk dat deze alleen het hoofd kunnen worden geboden als alle actoren aan de basis en hun 
vertegenwoordigers worden geraadpleegd. 
 
Het EESC heeft in dit verband al bij meerdere gelegenheden onderstreept dat de actoren van de 
civiele samenleving alleen op basis van een duidelijk vastgestelde representativiteit op adequate 
wijze kunnen deelnemen aan de formulering van het beleid en de voorbereiding van de 
communautaire besluiten. Representativiteit is niet alleen een fundamenteel democratisch beginsel, 
maar ook een voorwaarde als men meer transparantie wil en de invloed van het maatschappelijk 
middenveld op Europees niveau wil vergroten. 
 
Het opstellen van dit advies kadert daarom in de allereerste plaats in het streven naar een 
verduidelijking en rationalisering van de betrekkingen van het EESC met de Europese 
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maatschappelijke organisaties en netwerken en is erop gericht om de dialoog met het 
maatschappelijk middenveld geloofwaardiger te maken door die organisaties en netwerken meer 
legitimiteit te verschaffen. Hiertoe streeft het EESC naar een betere en meer gestructureerde 
dialoog met de organisaties en netwerken die zich tegelijkertijd voltrekt. 
 
Dit advies zou ook: 
 
•  als een nuttige toetssteen en zelfs inspiratiebron voor de andere instellingen kunnen dienen, 

m.n. met het oog op de consolidering van de participerende democratie op Europees niveau 
en de totstandbrenging van een waarachtige Europese civiele dialoog, en 

 
•  een aanzet kunnen geven tot interinstitutionele samenwerking, waarbij o.a. gedacht moet 

worden aan het uitwisselen van goede praktijken, vooral met de Commissie en het Europees 
Parlement, zonder dat het EESC er overigens op uit is zich te bemoeien met de manier 
waarop deze instellingen de dialoog met het Europese georganiseerde middenveld 
organiseren. 

 
Het EESC hecht, ook gelet op zijn eerdere werkzaamheden op dit vlak, eraan dat er een duidelijke, 
uniforme en overzichtelijke procedure komt ter beoordeling van de representativiteit van Europese 
maatschappelijke organisaties. Die procedure dient het mogelijk te maken criteria onder de loep te 
nemen die zijn toegesneden op de bestaande structuur en wijze van opereren van de Europese 
organisaties. De uitvoering ervan dient afgestemd te zijn op de eigen rol die de organisaties in het 
beoordelingsproces spelen. De procedure zelf dient te stoelen op de beginselen openheid, 
objectiviteit, gelijke behandeling, verifieerbaarheid en participatie van de Europese organisaties. 
 
Voorgesteld wordt om deze procedure te laten bestaan uit drie dimensies voor het beoordelen van 
de representativiteit van Europese maatschappelijke organisaties, te weten: 
 
• de statuten van de organisaties en de toepassing ervan; 
• het draagvlak van de organisaties in de lidstaten, en 
• kwalitatieve criteria om het vermogen van een Europese organisatie om te participeren vast te 

stellen en na te gaan of ze betrokken is geweest bij het raadplegingsproces van de Europese 
instellingen. 

 
De beginselen en criteria voor het beoordelen van de representativiteit waarop deze procedure is 
gebaseerd, zouden het EESC ook in staat moeten stellen een eigen beoordeling te maken van de 
representativiteit van de Europese organisaties. Om een en ander te kunnen operationaliseren, zal 
het een speciaal evaluatie-instrument moeten ontwikkelen, in eerste instantie in samenwerking met 
de door hem opgerichte verbindingsgroep van Europese maatschappelijke organisaties en 
netwerken. 

 
− Contactpersoon: de heer Fève 
                     (Tel.: +32 2 546 9616 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 



- 5 - 

Greffe CESE 26/2006  fr/de/en/it/pt/pl/PDA/JG/EL/VDS/cb …/… 

• Bureau voor de grondrechten 
 
− Rapporteur: de heer Sharma (diverse werkzaamheden – UK) 
 
− Corapporteur: mevrouw Le Nouail-Marlière (werknemers – FR) 

 
− Referenties: COM(2005) 280 final – 2005/0124 CNS – CESE 239/2006 
 
− Hoofdpunten: 

 
Het EESC is ingenomen met het besluit van de Europese Raad om een Bureau van de Europese 
Unie voor de grondrechten op te richten teneinde de in artikel 6 van het EU-Verdrag genoemde 
beginselen en praktijken kracht bij te zetten. Hiermee wordt een mechanisme voor toezicht op de 
grondrechtensituatie in de Unie geschapen dat kan dienen om beleidsmaatregelen van de lidstaten 
op het vlak van de grondrechten beter op elkaar af te stemmen. 
 
Tot grote bezorgdheid van het EESC wordt in het Commissievoorstel niet bepleit of ondersteund 
dat het maatschappelijk middenveld in de raad van bestuur en in het grondrechtenforum van dit 
Bureau breder moet worden vertegenwoordigd. 
 
Het Bureau moet binnen zijn meerjarenkader de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat 
steeds als een van zijn thematische werkterreinen vastleggen. 
 
Het EESC maakt zich zorgen over de onafhankelijkheid van het Bureau, niet alleen t.o.v. de EU-
instellingen, maar ook t.o.v. de lidstaten. 
 

− Contactpersoon: de heer Brombo 
                     (Tel.: +32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

• Vertegenwoordiging van vrouwen 
 
− Rapporteur: de heer Etty (werknemers – NL) 

 
− Referenties: raadpleging door het EP – CESE 238/2006 
 
− Hoofdpunten:  
 

In januari 2003 verzocht het Europees Parlement het EESC om advies uit te brengen over de 
vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormingsorganen van de sociaal-economische 
belangengroeperingen die in het EESC zijn vertegenwoordigd. De meeste verzoeken en oproepen 
die het Europees Parlement tot werkgevers, werknemers en het maatschappelijk middenveld in de 
hele EU richt, zijn aan de orde gesteld in een onderzoek, in het kader waarvan in 2003 een 
vragenlijst werd verspreid onder de (destijds) 222 leden van het EESC. 
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Het EESC is het met het EP eens dat de vertegenwoordiging van vrouwen in de 
besluitvormingsorganen van sociaal-economische belangengroeperingen in de EU nodig moet 
worden verbeterd en dat de betrokken nationale organisaties en de Commissie meer en meer 
systematisch aandacht aan deze kwestie dienen te besteden. 
 
Het beveelt aan dat alle vertegenwoordigde organisaties de Commissie regelmatig op de hoogte 
brengen van de resultaten van hun inspanningen op dit vlak en dat de Commissie haar databank 
uitbouwt en passende indicatoren vaststelt. 
 
Het is het volgens het EESC de moeite waard om afzonderlijke en ondersteunende structuren 
evenals netwerken van vrouwelijke medewerkers en leden verder te promoten. 
 
Het blijft van het grootste belang dat de betreffende diensten van de Commissie het beleid inzake 
onderwijs en opleiding en regelingen om arbeid en zorg te combineren stimuleren. Voor 
werkgevers- en werknemersorganisaties is hier een belangrijke rol weggelegd. 
 
Het EESC beveelt aan dat de quota-regelingen, die in sommige landen in de politiek en in sociale 
organisaties effectief zijn gebleken, door de betrokken organisaties en de Commissie grondig 
worden bestudeerd. 
 
Het EESC zou graag zien dat de lidstaten ernaar streven minimaal 30% kandidaten van de onder-
gerepresenteerde sekse voor te dragen voor benoeming in het EESC tijdens de volgende 
mandaatsperiode (2006-2010), en dit streefgetal verder op te trekken tot 40% voor de daarop 
volgende periode. 
 
Het EESC zal de resultaten van zijn onderzoek in 2006/2007 opnieuw bekijken om na te gaan of 
het beleid en de praktijken van organisaties in de nieuwe lidstaten veel verschillen van die in de 
oude. Het stelt voor dat het Europees Parlement dan eveneens de situatie opnieuw beoordeelt. 
 

− Contactpersoon: de heer Bach Nielsen 
                     (Tel.: +32 2 546 9619 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

• Europees Jaar van personen met een handicap 2003 
 

− Rapporteur : mevrouw ANCA (diverse werkzaamheden – LV) 
 
− Referentie : COM(2005) 486 final – CESE 236/2006 
 
− Hoofdpunten: 

 
Het EESC is verheugd dat deze Mededeling de gelegenheid biedt om de balans op te maken van het 
Europees Jaar van personen met een handicap 2003 en om lessen te trekken voor de voorbereiding van 
andere Europese Jaren. 
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Het EESC is ervan overtuigd dat het succes van het Europees Jaar van personen met een handicap 
2003 te danken is aan het feit dat gehandicaptenorganisaties zelf gevraagd hadden om dit jaar en actief 
hebben deelgenomen aan de planning en tenuitvoerlegging ervan.  
 
Het EESC betreurt dat de Mededeling geen informatie bevat over acties op nationaal en regionaal 
niveau en dat de inspanningen om het algemene bewustzijn en de zichtbaarheid in de media te 
verbeteren werden alleen maar kwantitatief, en niet kwalitatief beoordeeld. 
 
Het EESC had verwacht dat het succes van het Europees Jaar van personen met een handicap 2003 
zijn weerslag zou vinden in het beleid en de wetgeving, maar vindt de reactie op beleidsniveau 
teleurstellend in verhouding tot de verwachtingen die tijdens het Jaar werden gewekt. 
 
Het Europees Jaar van personen met een handicap 2003 heeft het Comité aangezet tot een aantal 
initiatieven: het oprichten van een “task force gehandicapten” binnen het EESC, het mainstreamen van 
gehandicaptenvraagstukken in de EESC-werkzaamheden, het opstellen van initiatiefadviezen over 
personen met een handicap, de renovatie van het nieuwe hoofdgebouw in overeenstemming met de 
toegankelijkheidsvereisten, en het aanpassen van het ambtenarenstatuut met betrekking tot de 
tewerkstelling van personen met een functiebeperking. 
 
− Contactpersoon : mevrouw Ewa Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

• Transnationale mobiliteit in onderwijs en beroepsopleiding - Europees 
handvest mobiliteit 

 
−  Rapporteur : de heer CZAJKOWSKI (diverse werkzaamheden – PL) 
 
−  Referentie : COM(2005) 450 final – 2005/0179 (COD) – CESE 235/2006 
 
−  Hoofdpunten: 

 
Het EESC begroet met instemming het "Voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement 
en de Raad over transnationale mobiliteit in het onderwijs en de beroepsopleiding in de Europese 
Gemeenschap: Europees handvest voor kwaliteit bij mobiliteit.  

  
Het EESC vindt dat de volgende punten bijzondere aandacht verdienen:  

 
− informatie over de programma's die de lidstaten op nationaal en op lokaal niveau dienen te 

verstrekken; 
− informatie over gelijke behandeling bij de selectie van kandidaten; 
− een procedure voor de deelnemers die helder, transparant en zorgvuldig dient te zijn; 
− een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden van de verschillende instanties die 

betrokken zijn bij het programma, waardoor klachten achteraf en misverstanden, bijv. tussen de 
organisaties die de studenten uitzenden en de organisaties die hen ontvangen, kunnen worden 
vermeden; 
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− verdere coördinatie van het mobiliteitsbeleid op Europees niveau (niet van de afzonderlijke 
lidstaten), waardoor de doeleinden van de Commissie kunnen worden verwezenlijkt en de 
Lissabondoelstellingen effectiever in praktijk kunnen worden gebracht. 

 
Het EESC is van mening dat de Commissie een concrete datum voor de inwerkingtreding van het 
Handvest moet voorstellen om de lidstaten tot meer daadkracht aan te zetten. 
 
–  Contactpersoon : mevrouw Ewa Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 

• Beheer van migratiestromen 
 Rapporteur : mevrouw LE NOUAIL-MARLIÈRE (werknemers– FR) 

 
− Referentie : COM(2005) 123 final – 2005/0046 (COD) – 2005/0047 (COD) – 2005/0048 (CNS) – 

2005/0049 (COD)) – CESE 234/2006 
 
− Hoofdpunten:  

 
Het EESC staat achter de voorstellen voor de instelling van het Europees Fonds voor de integratie 
van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013, het Europees Vluchtelingenfonds 
(als voortzetting van een bestaand fonds) en het Buitengrenzenfonds. 
 

Het dringt er bij de Raad op aan om onderhavige Mededeling tot vaststelling van het 
kaderprogramma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" en de voorgestelde beschikkingen 
tot instelling van specifieke fondsen voor de tenuitvoerlegging van dat kaderprogramma 
tegelijkertijd te bestuderen en goed te keuren. 
 

Het roept de Commissie op om in haar bij het Haagse programma horende actieplan met zijn 
aanbevelingen rekening te houden. 
 

Het beveelt de Raad en de Commissie aan 
 

− er zorg voor te dragen dat de nieuwe structurele fondsen op transparante wijze 
functioneren, door het Haagse programma en de in dit advies besproken mededeling 
uitdrukkelijk samenhangend te maken, 

− in de beschikkingen tot instelling van bovengenoemde fondsen concrete bepalingen op te 
nemen op grond waarvan ngo's in een zo vroeg mogelijk stadium mogen meepraten over 
het richtsnoerenkader dat de lidstaten en de Commissie per jaar en ook voor meerdere 
jaren vaststellen. 

 
− Contactpersoon : mevrouw Susanne Johansson 
 (Tel. : 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int) 
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3.  ENERGIE 

 
• Energie-efficiëntie 
 
–   Rapporteur : de heer BUFFETAUT (werkgevers – FR) 
 

 –   Referentie : verkennend advies – CESE 242/2006 
 
 –   Hoofdpunten: 
 

In het licht van een wereldwijd alsmaar toenemende vraag naar energie is een aanzienlijke bevordering 
van de energie-efficiëntie een belangrijk onderdeel van het toekomstige energiebeleid van de Europese 
Unie. Het Comité staat vierkant achter het streven om het energiegebruik uiteindelijk met 20% te 
verminderen. Het vindt niet alleen dat de doelstelling om dat gebruik jaarlijks met 1% te verminderen 
zeer snel moet worden gerealiseerd, maar ook dat als volgende stap een effectieve vermindering met 
2% een doelstelling moet worden. 
Voorlichtingscampagnes kunnen nuttig zijn om het bewustzijn van het publiek te vergroten. Om 
zoveel mogelijk effect te hebben, zouden ze direct op de eindgebruikers (consumenten) en de 
betrokken beroepsgroepen moeten worden gericht. Hier is dus een taak weggelegd voor de nationale 
en lokale overheden.  
Voor het bedrijfsleven is het streven naar energie-efficiëntie inmiddels een noodzaak. Daarom 
volstaan vrijwillige overeenkomsten meestal. Er bestaan al heel wat rechtsinstrumenten, waarvan de 
toepassing bovendien nog moet worden geëvalueerd.  
Omdat het vervoer en de bouw de twee sectoren zijn met het hoogste energiegebruik, dienen daar de 
meest ingrijpende maatregelen te worden genomen en moet innovatie zich op die sectoren richten. 
De EU en de lidstaten moeten op elkaar afgestemde beleidsmaatregelen gaan ontwikkelen ter 
bevordering van energie-efficiëntie, uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden en verspreiding van de 
beste technologieën. Op dezelfde wijze moeten zij voorlichtingscampagnes gaan voeren om huishoudens 
en consumenten aan te sporen zuiniger met energie om te springen. De EU zou in dit verband een zeer 
nuttige rol kunnen spelen. 
 
– Contactpersoon : de heer Siegfried Jantscher  
 (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

4.  GEZONDHEID EN CONSUMENTENBESCHERMING 
 

• Gezondheid en consumentenbescherming 
 
− Rapporteur: de heer PEGADO LIZ (diverse werkzaamheden – PT) 
 
− Referenties: COM(2005) 115 final – 2005/0042 COD – CESE 230/2006 
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− Hoofdpunten: 
 

Het EESC concludeert dat het voorstel voor een besluit tot vaststelling van een communautair 
actieprogramma op het gebied van gezondheid en consumentenbescherming over het algemeen niet 
voldoende onderbouwd is en dat de verschillende onderdelen niet voldoende worden toegelicht. De 
aangevoerde redenen tonen niet afdoende aan dat de hier voorgestelde aanpak de juiste zou zijn.  
 
Het gaat om twee juridisch zeer verschillende beleidsgebieden, die resp. gebaseerd zijn op de artikelen 
152 en 153 van het Verdrag. Er moet goed worden opgelet dat ongewenste neveneffecten worden 
voorkomen. Zo zou het kunnen gebeuren dat de beginselen van complementariteit en subsidiariteit ook 
strikt op het beleid inzake consumentenbescherming worden toegepast, wat de eigen bevoegdheden 
van de EU terzake zou aantasten. Daarnaast dreigt het beleid inzake volksgezondheid te worden 
bezoedeld door “consumptiedenken”, waarbij de begrippen “zorggebruiker” en “consument” op één 
hoop worden gegooid, omdat zij beide onder de algemene noemer “burgerschap” vallen.  
 

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

• Milieukeurregelingen voor visserijproducten 
 
− Rapporteur: de heer SARRO IPARRAGUIRRE (diverse werkzaamheden – ES) 
 
− Referenties: COM(2005) 275 final – CESE 237/2006 
 
− Hoofdpunten: 
 
De derde door de Commissie voorgelegde optie bestaat erin dat de Gemeenschap een reeks 
minimumvereisten voor vrijwillige milieukeurregelingen vaststelt. Gezien de huidige situatie is dit 
volgens het Comité de meest verstandige aanpak. Wel moeten deze minimumvereisten voldoende 
strikt zijn en moeten de nodige maatregelen worden getroffen om overtredingen te voorkomen en 
zonodig te bestraffen. 
 
Verder wijst het EESC erop dat: 

-  een duidelijk onderscheid dient te worden gemaakt tussen milieukeurmerken en de algemene 
regels voor de etikettering van voedingsmiddelen; 

-  milieukeuren, net als bij alle andere extractieve of aquacultuurproducten, milieukeuren van 
toepassing kunnen zijn op zowel onverwerkte als verwerkte producten. In het eerste geval 
garandeert de milieukeur dat de gebruikte extractieve visserijmethoden stroken met de relevante 
regels voor controle én met de FAO-code voor duurzame visserij. In het tweede geval houdt de 
milieukeur in dat de regels inzake traceerbaarheid correct zijn toegepast; 

-  niet alleen moet worden voorzien in een algemeen wettelijk kader, maar ook in een duidelijk 
mechanisme voor het erkennen van certificatieorganismen, het toekennen van de milieukeuren, 
het oplossen van geschillen, het toezicht en het opleggen van sancties bij misbruik en 
overtredingen; dit maakt het verschil tussen visserijproducten met en zonder milieukeur; 
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-  het voor kleine en middelgrote ondernemingen of de visserijsector in ontwikkelingslanden in 
bepaalde gevallen moeilijk kan zijn een milieukeur te verkrijgen. Bij de goedkeuring van de 
regelgeving moet daarom ook worden gedacht aan mechanismen voor ondersteuning via 
producenten- of vissersorganisaties of via parterschapsovereenkomsten. Verder moet er rekening 
mee worden gehouden dat een milieukeurregeling voor visserijproducten ook een vorm van 
steun aan de visserijsector kan zijn: de kosten kunnen worden verhaald op de hele handelsketen, 
evenwel zonder dat de consument daar nadeel van ondervindt; 

-  heel wat inspanningen vereist zijn op het vlak van voorlichting en informatieverspreiding. Het is 
de overheid die verantwoordelijk is voor de financiering van de voorlichting en bewustmaking 
van de visserijsector en de consumenten. 

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

• Aquacultuur/veterinairrechtelijke voorschriften 
 
− Rapporteur: FAKAS (diverse werkzaamheden – EL) 
 
− Referenties: COM(2005) 362 final – 2005/0153 – 154 CNS – CESE 233/2006 
 
− Contactpersoon: mevrouw Azzopardi 
  (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
5.  EXTERNE BETREKKINGEN 
 

• Betrekkingen EU-Mexico 
 
− Rapporteur: de heer RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (werkgevers– ES) 
 
− Referenties: initiatiefadvies – CESE 246/2006 
 
− Hoofdpunten:  
 
De betrekkingen tussen de EU en Mexico hebben sinds december 1995, maand waarin het EESC een 
advies goedkeurde over deze betrekkingen, een hoge vlucht genomen. In de praktijk heeft dit in 
oktober 2000 geleid tot het sluiten van een associatieovereenkomst met Mexico die samenwerking op 
economisch en politiek vlak en op andere terreinen bestrijkt en waaronder ook een vrijhandelszone 
valt. 
 
Een van de punten die in deze overeenkomst specifiek aan bod komen is het aanhalen van de banden 
tussen de maatschappelijke organisaties van beide kanten. De oprichting van een Gemengd 
Raadgevend Comité EU-Mexico zou hiertoe de mogelijkheid bieden. 
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Het EESC heeft derhalve een advies uitgebracht dat voor dat initiatief als uitgangspunt kan dienen en 
aan de hand waarvan de enorme ontwikkeling in de betrekkingen tussen de EU en Mexico sinds 1995 
in kaart kan worden gebracht en geëvalueerd. In dat verband is met name ingegaan op het feit dat het 
EESC tijdens de IIIe bijeenkomst van maatschappelijke organisaties uit de EU en Latijns-Amerika en 
het Caribische gebied een verklaring ondertekende waarin het een reeks maatregelen voorstelde die nu 
ook uitvoering behoeven. 
 
In deze verklaring van Mexico wordt het EESC ertoe opgeroepen om verder te gaan op de ingeslagen 
weg naar verwezenlijking van de drievoudige doelstelling: de uitbreiding van de overeenkomst tussen 
de Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribische gebied, het opstellen van een agenda ter 
bevordering van de sociale cohesie en het vergroten van de inbreng van de middenveldorganisaties. 
Meer dan voldoende reden voor het EESC om dit advies op te stellen, niet in de laatste plaats om zich 
ook aan zijn woord te houden. 
 
Om het maatschappelijk middenveld de kans te geven hieraan een bijdrage te leveren, zou een 
Gemengd Raadgevend Comité EU-Mexico kunnen worden opgericht. Ook is het EESC fervent 
voorstander van de oprichting van een Mexicaanse SER. Het Gemengd Raadgevend Comité EU-
Mexico zou de Gezamenlijke Raad moeten adviseren bij de ontwikkeling, de follow-up en de 
tenuitvoerlegging van de bepalingen van de Algemene Overeenkomst. Zijn taak zou erin bestaan op 
verzoek van het Gezamenlijk Comité of de Gezamenlijke Raad advies uit te brengen op een aantal 
nader te bepalen gebieden. Ook zou het op eigen initiatief advies kunnen uitbrengen of aanbevelingen 
kunnen formuleren over thema’s die verband houden met de overeenkomst. 
 
Aangezien nog niet duidelijk is hoe het toekomstige Gemengd Raadgevend Comité EU-Mexico moet 
worden samengesteld, zou het nuttig zijn de banden met het Mexicaanse maatschappelijk middenveld 
op systematische basis aan te halen. Tot nog toe zijn er immers maar sporadisch contacten geweest. 
Het EESC zou daarom graag zien dat voor elk van de groepen van het maatschappelijk middenveld 
(werkgevers, werknemers en tertiaire sector) in overleg drie vertegenwoordigers worden aangewezen. 
Op zijn beurt zal het EESC ook voor elk van zijn drie groepen drie vertegenwoordigers benoemen. De 
Gemengde Werkgroep EESC-vertegenwoordigers van het Mexicaanse maatschappelijk middenveld 
zou de opdracht krijgen een voorstel uit te werken inzake de oprichting, samenstelling, de taak en het 
reglement van orde van een Gemengd Raadgevend Comité EU-Mexico. 
 
Verder zou het EESC in het kader van de bilaterale betrekkingen, buiten de Algemene Overeenkomst 
om, steun kunnen verlenen aan de oprichting van een nationale Mexicaanse SER, binnen het kader van 
zijn bevoegdheden en op voorwaarde dat hierover een consensus bestaat in de Mexicaanse 
samenleving. Een dergelijk orgaan zou een afspiegeling moeten zijn van de pluraliteit van het 
Mexicaans maatschappelijk middenveld, en dus worden samengesteld uit de drie eerder vermelde 
sectoren. Net als het EESC zou de Mexicaanse SER moeten steunen op representativiteit, 
onafhankelijkheid en legitimiteit. 
 

− Contactpersoon: mevrouw Porres 
   (Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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6.  JUSTITIE 

 

• Betekening van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke 
of in handelszaken 

 
− Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (werknemers – ES) 
 
− Referenties: COM(2005) 305 final – 2005/0126 COD – CESE 231/2006 
 
− Hoofdpunten: 
 
Het EESC is ingenomen met de strekking van het Commissievoorstel, dat de tenuitvoerlegging van de 
verordening zal vergemakkelijken, hetgeen van groot belang is om de ruimte van veiligheid, vrijheid 
en recht te kunnen verwezenlijken. Enkele nieuwe bepalingen kunnen echter tot 
interpretatieproblemen leiden. 
 
Het is bezorgd over het gebrek aan aandacht bij de Commissie voor de uitvoering van de regeling in 
de nieuwe lidstaten, terwijl zij toch de bijlagen in het licht van de uitbreiding heeft aangepast. 
 
Het vindt in ieder geval dat de juiste methode is gebruikt voor de herziening.  
 
− Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos 
  (Tel. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 

• Europese procedure voor geringe vorderingen 
 
− Rapporteur: de heer PEGADO LIZ (diverse werkzaamheden – PT) 
 
− Referenties: COM(2005) 87 final – 2005/0020 COD – CESE 243/2006 
 
− Hoofdpunten:  

 
Het EESC complimenteert de Commissie met de technisch-juridische aanpassing van het voorstel, met 
het evenwicht dat zij heeft gevonden tussen de verschillende belangen die in het geding zijn en met de 
onderbouwing in de vorm van een goed opgezet, terdege uitgewerkt en duidelijk opgesteld 
impactonderzoek. 
 
Met de onderstaande algemene en bijzondere opmerkingen wil het dit voorstel slechts beter tot zijn 
recht doen komen en enkele bepalingen verduidelijken. 
 
− Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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7.  VERVOER 
 

• De rol van stations in de uitgebreide EU 
 
− Rapporteur: de heer TÓTH (diverse werkzaamheden – HU) 
 
− Referenties: initiatiefadvies – CESE 232/2006 
 
− Contactpersoon: mevrouw Wagner 
  (Tel. : 00 32 2 546 83 06 – e-mail : anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 

_____________ 
 
 


