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De zitting werd, namens het huidige voorzitterschap van de Raad, bijgewoond door Martin 
BARTENSTEIN, minister van Economische Zaken en Arbeid van Oostenrijk,  die heeft gesproken 
over de prioriteiten van het programma van het Oostenrijkse voorzitterschap.  
 
 

1. RECHTEN VAN DE BURGERS 
 

• Grondrechten en justitie 
− Rapporteur: mevrouw KING (Werkgevers – UK) 

 
− Referenties: COM(2005) 122 final – 2005/0037 (COD) – 2005/038 (CNS) – 2005/0040 (COD) –   

CESE 32/2006 
 
− Hoofdpunten:  

 
Het Comité is van mening dat het gebrek aan evenwicht tussen de drie dimensies vrijheid, 
veiligheid en recht tot uiting komt in de financiële vooruitzichten, omdat veiligheid het grootste 
deel van het budget opslokt. 
 
 
Het Comité is er niet van overtuigd dat het Commissievoorstel volledig strookt met de in artikel 5 
van het EG-Verdrag neergelegde subsidiariteitbeginselen. Deze beginselen lijken namelijk 
onvoldoende uit de verf te komen met betrekking tot aangelegenheden die, in samenwerking met 
de relevante sociale partners, het beste kunnen worden behandeld op nationaal, regionaal en/of 
lokaal niveau. 
 
De Commissie pleit voor meer afstemming tussen de maatregelen tegen racisme, 
vreemdelingenhaat en antisemitisme en doet ten behoeve van de bestrijding van deze 
verschijnselen de suggestie om meer ondersteuning te bieden aan de dialoog tussen verschillende 
religies en culturen. Het Comité pleit ervoor dat islamofobie aan de lijst wordt toegevoegd, zodat 
ook deze specifieke vorm van racisme, waarbij cultuur en religie elkaar kruisen, wordt aangepakt. 
 
Tot slot bestaat het risico dat de bestrijding van geweld tegen kinderen, vrouwen en jongeren, 
alsook van mensensmokkel voor seksuele uitbuiting aan aandacht zal inboeten nu deze wordt 
gecombineerd met de bestrijding van drugsgebruik en –smokkel. Dit geldt des te meer omdat de 
verdeling van het budget over de verschillende programma's nog niet is goedgekeurd. Het Comité 
beveelt aan om een afzonderlijke doelstelling en begrotingslijn voor geweldbestrijding in te 
voeren. 

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

• Duurzame ontwikkeling - Klimaatverandering 
– Rapporteur: de heer KALLIO (diverse werkzaamheden – FI) 
  
– Referentie: initiatiefadvies – EESC 33/2006 

 
–    Hoofdpunten: 
 

Het EESC vindt dat de EU haar inspanningen ter bestrijding van de klimaatverandering aanzienlijk 
zal moeten opvoeren en een begin zal moeten maken met het systematisch uitstippelen van 
aanpassingsstrategieën voor de verschillende beleidssectoren. De EU kan bijdragen aan het 
voorbereiden van sectoriële aanpassingsstrategieën door coördinerend op te treden en gebruik te 
maken van internationale akkoorden, hetgeen de inspanningen ook op mondiaal niveau effectiever 
zou maken. 
 
De economische activiteiten die op het platteland worden bedreven, de land- en bosbouw en ook de 
visserij, hebben slechts in beperkte mate bijgedragen tot de uitstoot van broeikasgassen, waardoor 
deze sectoren relatief weinig aandacht hebben gekregen in het klimaatveranderingsbeleid van de 
EU.  Daarom is het Comité van oordeel dat de EU zich ook in deze sectoren moet voorbereiden op 
het nemen van aanpassingsmaatregelen.  
Het Comité is van oordeel dat: 
− de multiplicatoreffecten van de klimaatverandering op economische activiteiten op het 

platteland moeten worden bestudeerd,  
− aan de onzekerheid die de klimaatverandering met zich mee brengt, concreet aandacht zal 

moeten worden geschonken bij het uitzetten van de toekomstige beleidslijnen van de EU op 
het gebied van landbouwsteun en –productie, handel en energie. 

− in het visserijbeleid ruimte zal moeten zijn voor nieuwe maatregelen met behulp waarvan de 
bedrijfstak zich kan aanpassen aan veranderingen m.b.t. de watervoorraden en de 
omstandigheden waaronder de visvangst plaatsvindt.  

− het belang van bossen bij het afzwakken van de klimaatverandering de aandacht moet krijgen 
die het verdient en  dat zowel in de EU als elders in de wereld meer bossen moeten worden 
aangeplant.  

 
Het EESC acht het absoluut noodzakelijk dat de EU veel meer onderzoeksmiddelen ter beschikking 
stelt voor het bestuderen van de klimaatverandering, het uitdenken van aanpassingsstrategieën en 
het opstellen van veiligheidsprogramma's. Het gaat hierbij in de eerste plaats om bedrijfstakken 
waarin met natuurlijke hulpbronnen wordt gewerkt.  
 
Het EESC stelt de Commissie voor met een voorstel te komen voor het opzetten van een brede 
voorlichtings- en educatieve campagne, zowel binnen de EU als daarbuiten, bedoeld om ook het 
maatschappelijk middenveld en de politiek beter te doordringen van het belang van deze 
problematiek. Dit zou er volgens het Comité toe kunnen bijdragen dat de aanpassingsstrategieën 
sneller kunnen worden voorbereid en uitgevoerd.  
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− Contactpersoon: mevrouw Yvette Azzopardi  
                     (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: yvette.azzopardi@esc.eu.int ) 
 

3.  VOLKSGEZONDHEID – DE ROL VAN HET 
MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD 

 

• Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 
(herschikking) 

− Rapporteur: de heer OLSSON (diverse werkzaamheden – SE) 
 

− Referenties : COM(2005) 399 final – 2005/0166 COD – CESE 44/2006 
 
− Hoofdpunten:  
 
− Het EESC onderstreept dat de maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met de 

drugsproblematiek, betrokken dienen te worden bij de werkzaamheden van het EWDD. 
 
− Het EESC kan zich vinden in de gewijzigde rechtsgrondslag voor het voorstel. Het is niet meer 

dan vanzelfsprekend dat het Europees Parlement daadwerkelijk wordt geraadpleegd, alleen al 
omdat op deze wijze de transparantie naar het publiek toe wordt gewaarborgd. Op grond van het 
nieuwe voorstel krijgt het EP een grotere rol. Het mag o.a. twee onafhankelijke deskundigen met 
een bijzondere kennis op het gebied van drugs benoemen in de raad van bestuur. Het Comité 
dringt er met klem op aan dat deze twee deskundigen verbonden zijn aan een niet-
gouvernementele organisatie die zich bezighoudt met de drugsproblematiek. 

 
− Het Europese netwerk bestaat uit nationale knooppunten, die de schakel tussen de deelnemende 

lidstaten en het Waarnemingscentrum vormen. Het EESC dringt erop aan dat het centrum in zijn 
richtsnoeren en overeenkomsten met de lidstaten als bepaling opneemt dat de knooppunten 
moeten samenwerken met nationale organisaties, waaronder ngo's, die zich bezighouden met de 
drugsproblematiek. 

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

4. INFORMATIEMAATSCHAPPIJ 
 

• Bewaring elektronische gegevens 
– Rapporteur: de heer HERNÁNDEZ BATALLER (diverse werkzaamheden – ES) 
  
– Referentie: COM(2005) 438 final – CESE 35/2006 
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– Hoofdpunten: 
 

Het Comité geeft uiting aan zijn bevreemding en bezorgdheid over het feit dat er een voorstel 
wordt ingediend waarvan de inhoud te ver gaat en de grondrechten aantast. 
Het EESC is van mening dat: 
 

− de behandeling die de mensenrechten, in het bijzonder het recht op privacy in het voorstel ten deel 
valt, niet adequaat is en in bepaalde opzichten problemen kan opleveren. 
 

− het gevaar bestaat dat het vertrouwen van de gebruikers van elektronische communicatie wordt 
ondergraven en dat hun bereidheid om de nieuwe technologieën gebruiken afneemt en dat de 
ontwikkeling van de informatiemaatschappij op de lange termijn wordt afgeremd, waardoor ook 
de strategie van Lissabon gevaar loopt. 
 

− dit voorstel, dat de grondrechten niet in hun geheel eerbiedigt, evenmin als de regels voor toegang, 
gebruik of uitwisseling van gegevens, ingrijpend dient te worden gewijzigd. 

 
– Contactpersoon : de heer Raffaele Del Fiore  
                   (Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

5. BELASTINGHARMONISATIE 
 

•  Accijnstarieven voor alcohol 
−  Rapporteur: de heer WILKINSON (werkgevers – UK) 
 
−  Referentie: COM(2004) 223 final – CESE 34/2006 
 
−  Hoofdpunten: 

 
Het huidige systeem levert regelmatig problemen op in verband met de indeling van bepaalde 
producten in de huidige structuren. 
 
Het staat niet vast dat misbruik op de langere termijn door hoge accijnzen wordt tegengegaan. 
Daarom dienen deze problemen te worden aangepakt middels andere maatregelen ter verbetering 
van de volksgezondheid. 
 
De Commissie wordt aanbevolen om de alcoholhoudende dranken in twee basiscategorieën onder 
te verdelen en een standaard minimumtarief in te voeren waarbij per categorie overeenkomstig het 
alcoholpercentage wordt belast. Er moet dus worden geheven op basis van de indeling, die afhangt 
van de productiewijze, de impact op de gezondheid en het alcoholpercentage. Wijn is echter een 
verhaal apart, evenals andere gefermenteerde dranken (bier, cider, perendrank). 
 

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

 


