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De zitting werd bijgewoond door mevrouw FISCHER BOEL van de Europese Commissie, dit in verband met 
de goedkeuring van het advies inzake “Steun voor plattelandsontwikkeling uit het ELFPO”. 
 
 
1. LISSABON-STRATEGIE– DEELNAME VAN HET MAATSCHAPPELLIJK 

MIDDENVELD 
 

• Een doeltreffender uitvoering van de strategie van Lissabon – De strategie van 
Lissabon tot een succes maken door een pact te sluiten met het maatschappelijk 
middenveld  

   
– Rapporteur:  de heer VEVER (Werkgevers – FR) 
– Co-rapporteurs:  EHNMARK (Werknemers – SE) –  SIMPSON (Diverse werkzaamheden – UK) 
 
– Referenties: In vervolg op het advies “Een doeltreffendere uitvoering van de strategie van Lissabon” 

dat het Comité op 27 oktober 2004 uitbracht, heeft het EESC nu met het oog op de Europese 
voorjaarstop een resolutie goedgekeurd waarin met name de rol van het maatschappellijk middenveld 
voor het welslagen van de Lissabonstrategie wordt belicht.  

 
– Hoofdpunten:  

 
Het EESC is stellig van mening dat de doelstellingen van de Lissabon-strategie niet zullen worden gehaald 
zolang de wijze van tenuitvoerlegging daarvan niet grondig wordt herzien.   
 
Het verwacht dit voorjaar van de Europese Raad een voortvarende aanpak van dit probleem. Het steunt de 
recente Commissievoorstellen voor samenwerking op het gebied van groei en werkgelegenheid en dringt 
erop aan dat een dergelijk partnerschap als drijvende kracht achter de EU-25 gaat fungeren. 
 
Het dringt er zowel bij het maatschappelijk middenveld als bij de Europese en nationale overheden op aan 
om de achterstand bij de tenuitvoerlegging van de Lissabon-strategie in te halen en de geloofwaardigheid 
van de doelstellingen van die strategie te herstellen door nieuwe initiatieven te ontplooien en de banden met 
hun partners aan te halen.  De afspraken die in Lissabon zijn gemaakt, zullen niet worden nagekomen tenzij 
consequente regels in acht worden genomen. Daartoe moet een pact met het maatschappelijk middenveld 
worden gesloten.  
 
Om de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld te vergroten en te stimuleren heeft het EESC een 
actieplan opgesteld aan de hand waarvan het samen met de sociaal-economische raden van de lidstaten en 
alle belangstellende partners uit sociale en beroepskringen een netwerk van het maatschappelijk middenveld 
wil opzetten. Doel daarvan is initiatieven te nemen om van de hervormingen een succes te maken.  
 
Het zal jaarlijks, vóór elke voorjaarstop, een conferentie met de netwerkpartners organiseren om de 
initiatieven van het maatschappelijk middenveld in kaart te brengen.  
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Het EESC verzoekt de Europese Raad dringend zijn onvoorwaardelijke steun aan deze benadering te 
verlenen en het maatschappelijk middenveld tot een actievere betrokkenheid bij de tenuitvoerlegging van de 
Lissabon-strategie aan te sporen. 

 
– Contactpersoon: Gilbert Marchlewitz 

 (tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 
2.  STRATEGIE VAN LISSABON – ONDERNEMERSCHAP 

 

• Meerjarenprogramma MKB 
– Rapporteur : de heer PEZZINI (Werkgevers – IT) 
 
– Referenties : COM(2004) 781 final – 2004/0272 COD – CESE  
  
– Hoofdpunten: 

Het EESC hoopt dat DG Ondernemingen zo spoedig mogelijk in de nieuwe lidstaten een reeks 
ontmoetingen met vertegenwoordigers van het MKB van alle landen organiseert, teneinde beste praktijken 
te bespreken en de specifieke problematiek van de nieuwe lidstaten in kaart te brengen. De aldus verkregen 
elementen zouden dan in het nieuwe kaderprogramma verder moeten worden uitgewerkt.   

Het is van mening dat in de loop van 2006 een vierde Europese conferentie voor micro-, kleine en 
middelgrote bedrijven zou kunnen worden georganiseerd. 

Het streeft ernaar het ontwikkelingsbeleid meer waarde en meer concrete inhoud te geven; dat vereist een 
debat tussen en met rechtstreeks betrokkenen uit het bedrijfsleven (ondernemers en werknemers). 
Bovendien moet worden erkend dat micro- en kleine bedrijven meestal met andere problemen kampen dan 
grote bedrijven. Als het toch dezelfde problemen zijn, dan vragen zij om andere oplossingen. Het dringt er 
bij de Commissie op aan hierover verslag uit te brengen dat zowel voor hem zelf als voor het Europees 
Parlement is bestemd. 

 
– Contactpersoon: João Pereira dos Santos 

 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

 

• Coöperatieve vennootschappen 
– Rapporteur : de heer HOFFELT (Diverse werkzaamheden – BE) 
  
– Referenties : COM(2004) 18 final – CESE  
  
– Hoofdpunten : 

 
Het EESC vindt het in het bijzonder positief dat de bevordering van coöperatief ondernemen prioriteit 
krijgt. Het staat achter de kerngedachten uit de Commissiemededeling, maar vindt dat in een aantal gevallen 
concretere acties hadden moeten worden voorgesteld en dat er vooraf een tijdschema voor de uitvoering van 
die acties had moeten liggen. Daarom adviseert het EESC de Commissie om zo snel mogelijk een 
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procedure uit te werken waarmee het verloop van de voorgestelde acties kan worden gevolgd, en niet 
alleen, zoals ze zelf voorstelt, deze acties pas na 2008 te evalueren. 

 
– Contactpersoon : Aleksandra Klenke 

 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

3.  STRATEGIE VAN LISSABON – DE ROL VAN DE EIB 
 

• De rol van de EIB bij publiek-private samenwerking (PPS) 
– Rapporteur : de heer LEVAUX (Werkgevers – FR) 

 
– Referentie: initiatiefadvies 

 
– Hoofdpunten :  

 
In dit advies zijn grote delen overgenomen van de informatieve notitie die de EIB in juli 2004 voor het 
EESC heeft opgesteld (De rol van de EIB in publiek-private samenwerking (PPS), EIB, juli 2004; dit 
document werd opgesteld t.b.v. de studiegroep van het EESC en kan per e-mail worden aangevraagd bij het 
secretariaat van het Comité: eco@esc.eu.int). 
 
Middels PPS kan gebruik worden gemaakt van de efficiëntie van de particuliere sector en kunnen er 
adequate mechanismen voor risicoverdeling tussen de private en particuliere sector worden gebruikt 
 
De bank eist in de eerste plaats dat alle door haar gesteunde PPS-projecten financieel degelijk in elkaar 
zitten, economisch en technisch levensvatbaar zijn, en aan haar milieunormen en aan de desbetreffende 
aanbestedingsvoorschriften van de EU voldoen. De EIB wordt, voor zover mogelijk, reeds in het vroegste 
stadium van projecten actief. 

 
Globaal gesproken heeft de EIB de ervaring dat de door haar gefinancierde projecten tot goede resultaten 
hebben geleid. De EIB heeft significante waarde toegevoegd aan de door haar gefinancierde PPS-projecten. 

 
 – Contactpersoon : Gilbert Marchlewitz 
 (Tel : 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 

 
 

• Kredietinstellingen 
 – Rapporteur : de heer RAVOET (Werkgevers – BE) 
 

– Referenties : COM(2004) 486 final – 2004/0155 + 0159 COD – CESE  
 

– Hoofdpunten : 

Voor onderhavig Commissievoorstel is een ongekend raadplegingniveau bereikt, met inbegrip van de 
deelname van de Commissie aan de impactstudie van het Comité van Basel waarvan het doel was de regels 
van Basel in EU-recht om te zetten. Het Comité kan een dergelijke ontwikkeling alleen maar van harte 
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toejuichen en roept de medewetgevers ertoe op om de standpunten van marktpartijen in het EU-
wetgevingsproces door te laten werken. 

Er dient nu te worden toegewerkt naar een flexibele richtlijn die met de Baselse regelingen overeenstemt en 
een stimulans vormt voor uniforme toepassing in de gehele Unie. 

Ten slotte is het belangrijk dat het ontwerp betrekkelijk snel wordt goedgekeurd. Vertraging bij de 
tenuitvoerlegging daarvan zou het Europees bankbedrijf een nadeel berokkenen ten opzichte van de 
mondiale concurrentie, en dat is niet in het voordeel van de Europese beleggers en kredietnemers. 

Volgens het Comité is het beter dat de richtlijn, wat de standaardbenadering betreft, op 1 januari 2007 in 
plaats van op 31 december 2006 in werking treedt. Voor de geavanceerde benadering verdient 1 januari 
2008 de voorkeur boven 31 december 2007. Inwerkingtreding op 31 december zou slechts zware 
rapportage-eisen opleveren. 

 
– Contactpersoon : Aleksandra Klenke 

 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
4. PLATTELANDSONTWIKKELING  

 
• Plattelandsontwikkeling / ELFPO 

– Rapporteur : de heer BROS (Diverse werkzaamheden – FR) 
 

– Referenties : COM(2004) 490 final – 2004/0161 COD – CESE 
 
– Hoofdpunten : 

 
Onderhavig wetgevingsvoorstel van de Commissie sluit grotendeels aan op de uitkomsten van de 
conferentie van Salzburg. Het EESC hecht zeer veel belang aan plattelandsontwikkeling en dankt de 
Commissie dan ook voor de manier waarop zij zijn leden bij het opstellen van dit voorstel heeft betrokken. 
In dit verband wil het in de eerste plaats benadrukken 
 

− dat het ELFPO geen oplossing biedt voor álle problemen die samenhangen met 
plattelandsontwikkeling; 

− dat dit fonds beter op het EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en het ESF 
(het Europees Sociaal Fonds) dient te worden afgestemd; 

− dat voor de totstandbrenging of instandhouding van een in sociaal-economisch opzicht duurzaam 
platteland ook dient te worden gekeken naar de bijdrage die de twee pijlers van het GLB aan 
behoud en groei van werkgelegenheid in heel Europa leveren, o.a. via de ontwikkeling van 
concurrerende agrarische en niet-agrarische activiteiten met een innovatief karakter. 

 
Derhalve verzoekt het EESC de Commissie en de Raad bij de tussentijdse evaluatie van de 
Lissabonstrategie oog te hebben voor de nieuwe richtsnoeren voor het GLB. De begroting vormt een van de 
belangrijkste punten van zorg voor het EESC. Het heeft het voorstel van de Commissie (1,24% van het 
BNP) bescheiden maar evenwichtig genoemd, en staat op grond daarvan kritisch tegenover de volledige 
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integratie van Natura 2000 in het ELFPO, omdat die integratie bijna de helft van de voor het EFLPO 
beschikbare middelen zou opslokken. Evenzo is de verdrievoudiging van het voor de Leader-aanpak 
beschikbare budget tegenstrijdig met de veranderingen in de medefinanciering door de lidstaten. Het 
financieringsvoorstel van de Commissie vormt voor het EESC het absolute minimum en dus het 
uitgangspunt voor verdere discussie. Zonder de voorgestelde financiering zou het toekomstige 
plattelandsontwikkelingsbeleid niet concreet passen in de duurzameontwikkelingsstrategie noch in de 
Lissabonstrategie. Het EESC stelt de Commissie, het Europees Parlement en de Raad tevens een aantal 
aanpassingen voor van de beleidslijnen die n.a.v. de conferentie van Salzburg zijn uitgezet, zoals behoud 
van het verband tussen de eerste en tweede pijler van het GLB, inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel 
bij de programmering van de maatregelen en eenvoudigere regels voor de uiteindelijke begunstigden. Het 
EESC zou in het vervolg nauwer bij de uitvoering van het plattelandsontwikkelingsbeleid en het 
bijbehorende besluitvormingsproces betrokken willen worden, zodat het zich over de communautaire 
strategie kan uitspreken en erop kan toezien dat de georganiseerde civiele samenleving naar behoren wordt 
geraadpleegd als plattelandsontwikkelingsprogramma's worden uitgewerkt. 

 
 -  Contactpersoon : Eleonora di Nicolantonio 

 (Tel : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
5. SOCIAAL BELEID + JEUGD 

 

•  Europees Sociaal Fonds 
– Rapporteur : Mevrouw ENGELEN-KEFER (Werknemers – DE) 

 
– Referenties : COM(2004) 493 final – 2004/0165 COD – CESE  
 
– Hoofdpunten : 

 
• Het EESC staat achter het voorstel van de Commissie om de financiële middelen op de economisch 

zwakste regio's te concentreren, wat met name de nieuwe lidstaten ten goede zou komen. De 
voorgestelde verhoging lijkt redelijk, omdat dat bedrag voortaan over 25 lidstaten moet worden 
verdeeld. 

•  Deze herformulering van doelstellingen is volgens het EESC zinvol. De nieuwe structuur van de 
doelstellingen biedt mogelijkheden, als er tenminste voor wordt gezorgd dat de programmering 
dienovereenkomstig wordt geïntegreerd. Daarnaast moeten voor de werkgelegenheidsmaatregelen 
in het kader van het ESF– afhankelijk van de werkloosheidsstructuur – regionale prioriteiten kunnen 
worden gesteld.  

• Door middel van maatregelen op het gebied van sociale ondersteuning, scholing en 
arbeidsvoorwaarden moet speciale aandacht worden geschonken aan de integratie van kansarme 
groepen. Uit het ESF moeten ook maatregelen worden gesteund die gericht zijn op de hervorming 
van onderwijs en beroepsopleiding, vooral om die aan de behoeften van een kennismaatschappij aan 
te passen en om de relevantie van de opgedane kennis en vaardigheden voor de arbeidsmarkt te 
vergroten.  

• Het EESC vraagt zich af of de Commissie werkelijk gediend is met het opstellen van jaarverslagen 
(over zowel de nationale strategische referentiekaders als de operationele programma's) en doet in 
plaats daarvan de aanbeveling om na te gaan of, ter vereenvoudiging van een en ander, het nationale 
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actieplan voor de tenuitvoerlegging van de communautaire werkgelegenheidsrichtsnoeren wellicht 
kan worden gekoppeld aan de eisen die worden gesteld aan de programmering van de ESF-
maatregelen.  

• Het EESC is verheugd dat de beginselen die tot dusver voor de structurele steun golden 
(concentratie, programmering, additionaliteit en partnerschap) worden gehandhaafd. Het zou 
evenwel graag zien dat er meer nadruk wordt gelegd op de speciale rol die de sociale partners 
spelen in de werkgelegenheidsmaatregelen in het kader van het ESF, en dat met meer klem wordt 
gewezen op de noodzaak om hen op zowel centraal als regionaal niveau hierbij te betrekken.  

• Het EESC verwelkomt het dat ook niet-gouvernementele organisaties toegang wordt geboden tot uit 
het ESF gefinancierde maatregelen en dat de lidstaten en de beheersautoriteiten van de afzonderlijke 
operationele programma's bij ESF-steunmaatregelen (programmering, tenuitvoerlegging en 
toezicht)  adequaat overleg moeten plegen met niet-gouvernementele organisaties. 

 
− Contactpersoon :   Torben Bach Nielsen 

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

 

• Programma Jeugd in actie 2007-2013  
− Rapporteur : de heer RODRIGUEZ GARCIA CARO (Werkgevers – ES) 

 
− Referenties : COM(2004) 471 final – 2004/0152 COD – CESE  
 
− Hoofdpunten :  

 
Het EESC stelt tot zijn genoegen vast dat de aanbevelingen uit zijn initiatiefadvies over het "Witboek 
inzake jongerenbeleid"7 in de hele tekst van het voorstel terug te vinden zijn. Als integrerend deel van de 
Europese civiele samenleving heeft het EESC de taak op te treden als spreekbuis van de maatschappelijke 
organisaties naar de Europese instellingen toe. Met zijn kennis en ervaring kan het zo alle acties ten 
behoeve van de burgers van de Unie een meerwaarde geven.  
 
Het EESC vestigt de aandacht op een van de in het voorstel opgenomen aanbevelingen, die is gebaseerd 
op de tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd", te weten dat het programma moet worden 
afgestemd op alle jongeren ongeacht hun achtergrond, en in het bijzonder kansarme jongeren, in de meest 
ruime zin van het woord. Het staat volledig achter deze aanbeveling en herhaalt hier nogmaals dat deze 
groepen extra steun verdienen, iets waar het al van in zijn eerste adviezen over de jongerenproblematiek 
op hamert. Het zou overigens graag nauwkeurige gegevens ontvangen over de daadwerkelijke deelname 
van kansarme jongeren aan deze jongerenprogramma’s.  
 
De uitbreiding van de leeftijdscategorie waartoe de deelnemers moeten behoren – de minimumleeftijd is 
verlaagd tot dertien, de maximumleeftijd is opgetrokken tot dertig – is een stap voorwaarts, waarmee 
wordt ingegaan op eerdere aanbevelingen van het EESC. Hierdoor wordt een aanzienlijk segment van de 
bevolking, dat eerst buiten de boot viel, bij het programma betrokken, en krijgen nu zo'n 75 miljoen 
burgers de kans deel te nemen. Het zou zinvol zijn deze leeftijdsgroep beter in kaart te brengen (in al zijn 
heterogeniteit èn nooit eerder geziene eenheid) zodat het programma  beter onderbouwd kan worden. Een 
dergelijke aanpak ligt overigens in de lijn van de aanbevelingen van de groep op hoog niveau die zich 
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heeft gebogen over de toekomst van het sociaal beleid met het oog op de wijziging in de relaties tussen de 
generaties. 
 
Toch herhaalt het EESC hier zijn suggestie om de minimumleeftijd voor deelname aan 
uitwisselingsprogramma's te verlagen tot elf. Deze jongeren bevinden zich weliswaar nog in de 
prepuberteit, maar waarden die al op vroege leeftijd worden aangereikt en overgedragen, worden op een 
betere manier eigen gemaakt. Dergelijke jonge kandidaten kunnen nooit individueel maar enkel in het 
kader van een goed georganiseerd programma deelnemen. 
 
Het EESC is ingenomen met het nieuwe initiatief van de staatshoofden en regeringsleiders van Frankrijk, 
Duitsland, Spanje en Zweden, die een overeenkomst voor de Europese jeugd willen afsluiten, daarbij 
rekening houdend met de doelstellingen van de Lissabonstrategie. Bedoeling is nieuwe stimulansen te 
ontwikkelen om jongeren ertoe aan te zetten actief deel te nemen aan het politieke leven. 

 
− Contactpersoon : Stefania Barbesta 

 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
6. HET EUROPESE SOCIAAL MODEL - EEN VOORBEELD VOOR DE 

WERELD  
 

• De sociale dimensie van de globalisering – hoe de EU ertoe bijdraagt dat iedereen 
er voordeel van heeft 
– Rapporteurs: de heer ETTY (Werknemers – NL) 
                mevrouw HORNUNG-DRAUS (Werkgevers – DE) 
 
– Referentie:     COM(2004) 383 final – CESE 
 
– Hoofdpunten: 

 
Het EESC pleit voor een waardengestuurde benadering van het fenomeen "globalisering", d.w.z. een 
benadering waarbij wordt uitgegaan van de grondbeginselen van de sociale markteconomie: individuele 
verantwoordelijkheid, eerbiediging van de rechtsstaat, respect voor het individu en voor particulier 
eigendom, transparantie, integriteit, menselijke waardigheid, gelijkheid en vrijheid, naleving van de 
fundamentele werknemers- en vakbondsrechten, goede arbeidsverhoudingen, toegang tot onderwijs en 
opleiding voor iedereen zonder onderscheid naar geslacht, en een degelijke sociale bescherming. Deze 
beginselen liggen ten grondslag aan de sleutelelementen van de EU-strategie ten aanzien van de 
globaliseringsproblematiek, nl.:  
 
• een solide institutioneel bestel;  
• een behoorlijke publieke dienstverlening en dienstverlening van algemeen belang;  
• een krachtige sociale dialoog en burgerdialoog;  
• investeringen in menselijk kapitaal;  
• kwalitatief goede banen. 
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Het EESC is van oordeel dat de Unie een fundamentele bijdrage kan leveren aan het uitbouwen van de 
sociale dimensie van het globaliseringsproces. Als de Unie daadwerkelijk een bijdrage wil leveren, is het 
zaak dat de Commissie en de lidstaten zorgvuldig waken over de coherentie van hun eigen beleid op 
terreinen die voor de sociale dimensie van het globaliseringsproces relevant zijn.  
 
Het stelt met voldoening vast dat de Commissie van plan is in het kader van bilaterale overeenkomsten 
"gemeenschappelijke mechanismen" op te zetten om te bekijken in hoeverre het globaliseringsproces van 
invloed is op de sociale situatie. Dergelijke instrumenten kunnen de betrokken landen helpen overtuigen 
van de rol en verantwoordelijkheid van vrije en onafhankelijke sociale partners en andere relevante 
maatschappelijke organisaties.  
 
Het is van oordeel dat het welslagen van de strategie van Lissabon bepalend zal zijn voor het welslagen van 
een specifieke EU-bijdrage aan de sociale dimensie van het globaliseringsproces.  

 
− Contactpersoon: Beatriz Porres de Mateo 

 (Tel: 00 32 2 546 91 31 – e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 
7. ECONOMISCH EN HANDELSBELEID 
 
• De nieuwe lidstaten en de globale richtsnoeren voor het economisch beleid 
 

- Rapporteur : de heer KOULUMIES (Werkgevers – FI) 
 

− Referentie : initiatiefadvies 
 
− Hoofdpunten :  
 
De economische convergentie tussen de nieuwe en oude lidstaten is tot nu toe vrij voorspoedig verlopen en 
deze ontwikkeling zal zich voortzetten, ook al bergt de toekomst zekere risico's in zich. Het meest voor de 
hand liggende scenario is dat het voordeel van het in vergelijking met EU-15 over het algemeen lage loon- 
en prijsniveau zal wegebben, maar dat dit nog geruime tijd in beslag zal nemen omdat de kloof 
oorspronkelijk zo groot was. 
 
In de hele EU zal men zich ervoor moeten blijven inspannen dat de interne markt wordt voltooid, dat de 
hervormingen van Lissabon beter ten uitvoer worden gelegd en dat de governance van de economie actief 
tot ontwikkeling wordt gebracht. Als dit niet gebeurt, bestaat het gevaar dat de economische groei en 
welvaart overal in de EU teruglopen. 

 
− Contactpersoon : Gilbert Marchlewitz 

 (Tel. : 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
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• PRISM 2004 (WIM) 
– Rapporteur : mevrouw SHARMA  (Werkgevers – UK) 
 
– Referentie: Informatief rapport – EESC 
 
– Contactpersoon : Jean-Pierre Faure  

− (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 
8. VERVOERSINFRASTRUCTUUR 
 

• Financiële bijstand TEN-T/E 
– Rapporteur : de heer RANOCCHIARI (Werkgevers – IT) 
 
– Referenties : COM(2004) 475 final – 2004/0154 COD – CESE 
 
– Hoofdpunten : 

 
Het EESC is ingenomen met dit Commissievoorstel, dat grotendeels tegemoetkomt aan zijn opmerkingen en 
aanbevelingen in eerdere adviezen. Het is van mening dat een zeer streng beleid t.a.v. de lidstaten moet 
worden gevoerd (inclusief het opleggen van boetes of het terugvorderen van uitgekeerde gelden), opdat de 
aanleg van de door de EU vastgestelde infrastructuur geen vertraging oploopt en de aangegane 
verplichtingen worden nagekomen. Daarentegen vreest het EESC dat, zelfs met de voorgestelde 
verhogingen, de beschikbare middelen niet altijd voldoende zullen zijn om particuliere investeringen te 
stimuleren en de aangegane verplichtingen onomkeerbaar te maken. Daarom denkt het EESC dat zijn 
voorstel – in een eerder advies – om een "Europees Vervoersinfrastructuurfonds" op te richten, dat zou 
worden gefinancierd d.m.v. een bescheiden solidariteitsheffing op de in de EU-25 gebruikte brandstoffen, 
nog steeds de moeite van het overwegen waard is, hoewel de accijnzen niet mogen worden verhoogd. De 
heffing zou eventueel kunnen worden beperkt tot de lidstaten die betrokken zijn bij TEN-T projecten. Het 
zou goed zijn de inwerkingtreding van de nieuwe verordening zoveel mogelijk te vervroegen, zodat 
onmiddellijk een begin kan worden gemaakt met de werkzaamheden. Het EESC is ingenomen met het 
voorstel van de Commissie om de uitvoeringsbepalingen voor de algemene beginselen door middel van een 
comitéprocedure en niet met een medebeslissingsprocedure vast te stellen. De Commissie dient nog wel 
helderheid te verschaffen over de taken van het "uitvoerend agentschap voor de trans-Europese 
vervoersnetwerken". 

 
– Contactpersoon : Luís Lobo 

 (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Financiële bijstand Marco Polo II 
– Rapporteur : de heer LEVAUX (Werkgevers – FR) 
  
– Referenties : COM(2004) 478 final – 2004/0157 COD – CESE 
  
– Contactpersoon : Luís Lobo 

 (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Vergunning luchtverkeersleiders  
– Rapporteur : de heer McDONOGH (Werkgevers – IE) 
  

 – Referenties : COM(2004) 473 final – 2004/0146 COD – CESE 
    
– Contactpersoon : Luís Lobo 

  (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
  
9. LANDBOUW EN VEETEELT 

 

•  Wijziging TSE  
– Rapporteur : de heer CHIRIACO (Werknemers – IT) 

 
– Referenties : COM(2004) 775 final – 2004/0270 COD – CESE  
 
– Contactpersoon : Annika Korzinek  

 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

 

• Contingenteringsregeling aardappelzetmeel 
– Rapporteur : de heer KONSTANTINIDIS (Diverse werkzaamheden – CY) 

 
– Referenties : COM(2004) 772 final – 2004/0269 CNS – CESE  

 
– Contactpersoon : Eleonora di Nicolantonio 

 (tel : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 

 


