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De zitting wordt bijgewoond door de heer KOHNSTAMM, voormalig secretaris bij de Hoge EGKS-
autoriteit en oud-medewerker van Jean Monnet, en door Europees Commissaris BARROT, in het 
kader van de behandeling van het advies over het Europees vervoerbeleid (witboek). 
 

1. RESOLUTIE VAN HET EESC TER GELEGENHEID VAN HET 50-
JARIG BESTAAN VAN DE VERDRAGEN VAN ROME (R/CESE 
350/2007) 

 
– Algemeen rapporteur: de heer FRERICHS (Werkgevers – DE) 

 
– Referentie : CESE 350/2007 fin 
 
– Hoofdpunten :  
 
Terugblikkend op de geschiedenis van de Europese samenwerking komt het EESC tot de conclusie 
dat met de oprichting van de EEG en Euratom vastberaden de weg is ingeslagen van steeds 
verdergaande integratie van alsmaar meer landen en volken, hetgeen uiteindelijk in het laatste 
decennium van de vorige eeuw leidde tot het einde van de tweedeling van Europa. 
 
Het gemeenschappelijk beleid, de vrijheid van vestiging, de schepping van een grote interne markt 
zonder grenzen en de invoering van één gemeenschappelijke munt zijn maar een paar van de 
belangrijke stappen op de weg die Europa een niet eerder gekende algemene welvaart brengt, hoewel 
er op het vlak van de sociaal-economische en territoriale samenhang nog veel kan worden verbeterd. 
Dankzij successen als deze en de daaraan ten grondslag liggende waarden kon een Europees 
samenlevingsmodel vorm krijgen en een Europees sociaal model worden gerealiseerd dat voor veel 
landen in de wereld aantrekkelijk is. 
 
In de toekomst zal de Europese Unie de in het verleden opgedane goede ervaringen met gezamenlijke 
inspanningen moeten benutten om de nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden waarvoor zij zich 
geplaatst ziet, zoals de ontwikkeling van een Europees sociaal model, de globalisering, de 
klimaatverandering, de energievoorziening, de immigratieproblematiek en het bestrijden van armoede 
en sociale uitsluiting. 
 
De Europese Unie opnieuw zin geven, betekent dat, uitgaande van een heldere visie en 
overeenstemming over de kern van de zaak, een krachtiger en veelomvattender basisverdrag moet 
worden opgesteld.  
 
Het moet daarbij niet alleen de ambitie zijn om de regels voor het functioneren van de Unie te herzien, 
maar ook om haar toekomstige doelstellingen te definiëren en de daarvoor noodzakelijke grondwet op 
te stellen. 
 
Om succesvol de belangen van haar inwoners te kunnen behartigen en ook aantrekkelijk te zijn voor 
haar nieuwe lidstaten en de jongere generaties, die de samenwerking van het eerste uur niet zelf 
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hebben meegemaakt, moet de Europese Unie van de toekomst zich in de praktijk laten leiden door de 
volgende twee uitgangspunten, die in het door de Europese Conventie opgestelde grondwettelijk 
verdrag zijn geformuleerd: 
 
• de waarden en beginselen die al vanaf het begin dé drijfveer vormen voor de Europese 

eenwording: verzoening en tolerantie, solidariteit en subsidiariteit, recht en rechtvaardigheid en 
vrede en vrijheid, en 

 
● de politieke, sociaal-economische en culturele belangen van haar burgers, waar 

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld al jarenlang voor opkomen. 
 
Het EESC is vastbesloten bij te dragen tot het geven van de nodige impulsen om het Europese 
integratieproces een nieuwe dynamiek te geven en ervoor te zorgen dat de Unie uiteindelijk de 
Europese gemeenschap wordt waarin de burgers echt een rol vervullen in het integratieproces.  
 
Die impulsen zullen hun oorsprong vinden in voortdurende aandacht voor de zorgen en 
verwachtingen van de burgers en vooral ook in het streven naar een versterking van de democratische 
legitimiteit van de Unie en haar instellingen, met name via de participatiedemocratie – een 
voorwaarde om de Europeanen zich weer rationeel en emotioneel betrokken te laten voelen bij het 
Europese project. 
 
− Contact : P. Fève 
         (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail : patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
 

2. BURGERSCHAP VAN DE UNIE 
 

• Groenboek – Diplomatieke en consulaire bescherming van EU-burgers in 
derde landen 

− Rapporteur : de heer VOLES (Werkgevers – CZ) 
 
− Referentie : COM(2006) 712 final – CESE 425/2007 
 
 
− Hoofdpunten : 

 
Het Comité benadrukt dat het recht op diplomatieke en consulaire bescherming van EU-
onderdanen in derde landen een versterking inhoudt van de zin en het nut van het EU-
burgerschap.  

 
Dit overwegende is het Comité van mening dat het noodzakelijk is de burger beter te informeren 
over dit recht, omdat zijns inziens de voorlichting hierover totnogtoe onvoldoende is geweest. 
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Het Comité vraagt om organisaties uit het maatschappelijk middenveld bij de 
voorlichtingsactiviteiten van de EU en de lidstaten te betrekken, aangezien hun leden zeer 
geregeld naar derde landen reizen. 
 
Het Comité is eveneens voorstander van eenheid in de omvang en juridische grondslag van de 
door de lidstaten geboden consulaire bescherming in derde landen, en vraagt om snelle 
verwezenlijking daarvan, zonodig door middel van harmonisering van nationale regelgeving. 
 

−   Contact : P. Brombo 
                (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 

 
 

3. SOCIAAL EN DEMOGRAFISCH BELEID  
 

• Impact van de vergrijzing op economisch en begrotingsgebied 
− Rapporteur : mevrouw FLORIO (Werknemers – IT) 
 
− Referentie : Verkennend advies  – CESE 405/2007 
 
− Hoofdpunten :  
 
 
Het EESC is van mening dat de Lissabondoelstellingen inzake demografisch beleid verder moeten 
worden verwezenlijkt: 
 

• het ontslaan van oudere werknemers moet worden ontmoedigd 
• programma's voor permanente vorming zijn de sleutel tot een betere benutting van 

werknemers boven de vijftig 
• jongeren moeten worden aangemoedigd om zich aan wetenschappelijke faculteiten in te 

schrijven 
• investeringen in kansarme gebieden kunnen helpen voorkomen dat jongeren uit deze 

gebieden wegtrekken 
• diensten zoals kinderopvang en zorgvoorzieningen voor ouderen moeten worden 

verzekerd 
• de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet zo spoedig mogelijk worden gedicht 
• er moeten stimulerende maatregelen worden uitgewerkt om mannen ertoe aan te zetten 

meer gezinstaken op zich te nemen 
• er moeten maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat vrouwen toegang 

krijgen tot leidinggevende functies 
• de vaardigheden, beroepservaring en diploma's van immigranten moeten naar waarde 

worden geschat 
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• aanvullende pensioenen, voor zover nodig, moeten betrouwbaar en gegarandeerd zijn en 
niet onderhevig zijn aan de onvoorspelbare schommelingen op de financiële markten 

• om de duurzaamheid van de pensioenstelsels te garanderen moet in enkele EU-landen in 
eerste instantie resoluut de strijd worden aangebonden tegen belastingontduiking 

• op gezondheidsgebied vergt de vergrijzing vooral investeringen in preventie 
 

−   Contact : G. Marchlewitz 
                 (Tel. : 00 32 2 546 93 58 – e-mail : gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu) 

 
 

• Het gezin en de demografische ontwikkelingen 
− Rapporteur : de heer  BUFFETAUT (Werkgevers – FR) 
 
− Referentie : verkennend advies  – CESE 423/2007 
 
− Hoofdpunten : 
 
Het EESC pleit ten aanzien van de huidige demografische situatie in Europa voor: 
 

• een grondige analyse van de demografische ontwikkelingen en de onderliggende 
oorzaken 

• het opstellen van een echt Europees register van goede praktijken op het gebied van 
gezinsbeleid, combinatie van werk en gezin, beleid inzake gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen en specifieke maatregelen ten gunste van moeders en vaders die hun 
gezinsverantwoordelijkheden ten volle opnemen 

• een meerjarig actieplan waarbij maatregelen worden voorgesteld die in de lidstaten in de 
praktijk hun deugdelijkheid op het gebied van gezinsbeleid hebben bewezen 

• toepassing van de open coördinatiemethode als een instrument voor benchmarking op het 
gebied van gezinsbeleid 

Raad, Parlement en Commissie zouden kordaat moeten optreden en, met inachtneming van 
het subsidiariteitsbeginsel, de lidstaten ertoe moeten aanzetten een Europees pact voor het 
gezin te ondertekenen dat het volgende omvat: 
• bevestiging van de wil van de lidstaten om maatregelen te treffen die tegemoetkomen aan 

de verwachtingen van de bevolking m.b.t. de kinderwens van koppels in de Europese 
Unie 

• vaststelling van een minimumbedrag in de overheidsbegroting dat voor kinderen en 
gezinnen moet worden aangewend, en  

• toezegging dat een gunstig klimaat voor gezinnen zal worden gecreëerd, wat betekent dat 
er echt werk van wordt gemaakt om gezinnen de mogelijkheid te bieden gezin en 
beroepsleven met elkaar te combineren en blijvende, duurzame maatregelen worden 
genomen ten gunste van kinderen en gezinnen. 
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−  Contact :  P. Brombo 
                (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 

 

• Sociale diensten van algemeen belang in de Europese Unie 
–    Rapporteur : de heer HENCKS (Werknemers – LU) 
   

 –    Referentie : COM(2006) 177 final – CESE 426/2007 
 

– Hoofdpunten : 
 
De sociale diensten van algemeen belang (SDAB) dienen in de eerste plaats sociaal-economische en 
territoriale samenhang tot stand te brengen door maatschappelijke solidariteit om te zetten in concrete 
dienstverlening, zodat hulp kan worden geboden in situaties waarin mensen sociaal kwetsbaar zijn en 
hun fysieke of geestelijke integriteit in gevaar kan komen, zoals bij ziekte, ouderdom, 
arbeidsongeschiktheid, gehandicaptheid, onzekere levensomstandigheden, armoede, sociale 
uitsluiting, verslaving en gezins-, huisvestings- of integratieproblemen.  
 
Volgens het EESC moet de aandacht niet zozeer uitgaan naar het hachelijke en snel veranderende 
onderscheid tussen economische en niet-economische diensten van algemeen belang (DAB), maar 
moet de nadruk veeleer worden gelegd op de aard van die diensten zelf en op de taken en 
doelstellingen ervan. Bepaald moet worden voor welke diensten de mededingings- en 
internemarktregels gelden en welke diensten door de Europese, nationale, regionale of lokale 
overheden van die regels kunnen worden vrijgesteld. 
 
Daarom dienen er in EU-verband gemeenschappelijke maatstaven te worden vastgesteld voor (zowel 
economische als niet-economische) DAB, d.w.z. gemeenschappelijke normen voor alle, dus ook de 
sociale, diensten van algemeen belang. Die maatstaven zouden in een – volgens de 
codecisieprocedure goed te keuren – kaderrichtlijn moeten worden verwerkt, zodat er een op de 
specifieke kenmerken van deze diensten afgestemd Europees rechtskader tot stand komt. 
 
–    Contact :  A. Bazsik  

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

• Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels - bijlage XI 
− Rapporteur : de heer GREIF (Werknemers – AT) 
 
−  Referentie : COM(2006) 7 final – 2006/0008 (COD) – CESE 422/2007 
 
− Hoofdpunten : 
 

• het EESC acht het raadzaam naar een zo spoedig mogelijke toepassing van de nieuwe 
verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten 
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te streven. Dit betekent dat ook de thans als voorstel voorliggende 
toepassingsverordening spoedig in werking moet treden en dat overeenstemming over 
onderhavige verordening waarin de inhoud van Bijlage XI van Verordening nr. 883/2004 
wordt vastgelegd, niet lang op zich mag laten wachten. 

• het EESC erkent dat bepaalde vermeldingen in Bijlage XI vanwege specifieke 
omstandigheden in de lidstaten noodzakelijk zijn om strijdigheid tussen de nationale 
regelingen en Verordening nr. 883/2004 te voorkomen. Dat neemt niet weg dat wildgroei 
moet worden tegengegaan en dat het aantal vermeldingen zo gering mogelijk moet 
worden gehouden. 

• voor het EESC komt het er vooral op aan dat de coördinatie er in de praktijk niet toe mag 
leiden dat de burgers van de opname van vermeldingen in Bijlage XI nadeel ondervinden. 

• de in Bijlage XI opgenomen vermeldingen leveren volgens het EESC geen 
noemenswaardige problemen op, noch voor zich verplaatsende verzekerden, noch voor 
het bedrijfsleven of de socialezekerheidsorganen.  

• het EESC heeft oog voor de inspanningen van alle betrokkenen om tot vereenvoudiging 
te komen, waardoor er in Bijlage XI duidelijk minder vermeldingen staan dan in de 
overeenkomstige Bijlage VI van de vigerende coördinatieverordening (EEG) nr. 1408/71. 

• het EESC doet een oproep aan de lidstaten om hun socialezekerheidsorganen nu al van de 
personele en technische middelen te voorzien die nodig zullen zijn om de nieuwe 
basisverordening snel te kunnen gaan toepassen. 

 
− Contact :  S. Johansson 
                (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail : susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 
 

4. BEDRIJFSLEVEN EN SOCIALE SAMENHANG 
 

• Bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever 
− Rapporteur : de heer SOARES (Werknemers – PT) 
 
− Referentie : COM(2006) 657 final – 2006/0220 (COD) – CESE 318/2007 fin – cese 424/2007 
 
− Hoofdpunten : 
 
De voorgestelde richtlijn beoogt de codificatie van Richtlijn 80/987/EEG van de Raad van 20 oktober 
1980 betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever. De nieuwe 
richtlijn vervangt de verschillende besluiten die erin zijn verwerkt; dit voorstel laat de inhoud van de 
besluiten die worden gecodificeerd onverlet en beperkt zich er derhalve toe deze samen te voegen en 
daarin slechts de formele wijzigingen aan te brengen die voor de codificatie zelf vereist zijn. 
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In aanmerking genomen dat dit advies betrekking heeft op een te codificeren Richtlijn gaat het EESC, 
onder verwijzing naar de in paragraaf 1 beschreven doelstellingen en de in paragraaf 2 en 3 
omschreven garanties, akkoord met het richtlijnvoorstel.  
 
−   Contact : E. Kaniewska 

                (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 
 

5. BESCHERMING VAN DE CONSUMENT 
 

• Het doen staken van inbreuken/bescherming consumentenbelangen 
– Rapporteur : de heer PEGADO LIZ (Diverse werkzaamheden – PT) 
   
– Referentie : COM(2006) 692 final – 2003/0099 COD – CESE 415/2007 
 
– Contact :  L. Lobo  
                       (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 
 

6. VERVOER – TECHNISCHE NORMEN 
 

• Installatie achteraf van achteruitkijkspiegels 
– Rapporteur : de heer RANOCCHIARI (Werkgevers – IT) 
 
– Referentie : COM(2006) 570 final – 2006/0183 COD – CESE 409/2007 
 
– Hoofdpunten :  
 
Het EESC staat achter de inspanningen die de Commissie zich getroost om de verkeersveiligheid te 
verhogen en kan zich dan ook volledig vinden in het huidige voorstel. Voorts valt het toe te juichen 
dat de Commissie eerst een kosten-batenanalyse en een zeer nauwgezette effectbeoordeling heeft 
verricht. 
 
Toch zijn er volgens het EESC een aantal punten van kritiek, met name wat betreft het risico van 
ongelijke behandeling binnen de sector van het goederenvervoer, de daaruit voortvloeiende 
concurrentieverstoring, en het ontbreken van een eenvoudig, homogeen en betrouwbaar controle- en 
keuringssysteem inzake de nieuwe voorschriften.  
 
–   Contact :  M. Belarova-Carabin 
         (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
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• Europees vervoersbeleid – Witboek 
–   Rapporteur : de heer BARBADILLO (Werkgevers – ES) 
      

 –   Referentie : COM(2006) 314 final – CESE 427/2007 
  
– Hoofdpunten : 
 
In onderhavige mededeling stelt de Commissie zich ten doel na te gaan welke resultaten er in de 
vervoerssector zijn geboekt met de strategie uit het Witboek Vervoer van 2001. Ook worden de 
oorspronkelijke doelstellingen onder de loep genomen en worden er een aantal wijzigingen 
voorgesteld in het licht van de veranderde situatie.  
 
De evaluatie wijst uit dat de belangrijkste doelstellingen van het Europese vervoersbeleid van 
toepassing blijven, nl.: het tot stand brengen van een efficiënt en rendabel vervoerssysteem in 
Europa, waarbij wordt gezorgd voor een sterke mobiliteit, bescherming van het milieu en 
continuïteit van de energievoorziening, alsmede het leggen van internationale verbindingen 
tussen regio's, bedrijven en personen.  
 
Het sleutelwoord van de herziene strategie luidt co-modaliteit, d.i. een efficiënt gebruik van 
verschillende vervoersmodaliteiten of een combinatie daarvan. Het is inderdaad dringend 
noodzakelijk om van het wegvervoer over te schakelen op milieuvriendelijkere vervoerswijzen (via 
het spoor en het water), maar inmiddels is de nadruk vooral op co-modaliteit komen te liggen. 
 
Het Comité onderschrijft de doelstellingen van het herziene Witboek, waarmee wordt aangestuurd op 
het verbeteren van alle vervoerswijzen tezamen en afzonderlijk en het optimaal benutten van de 
specifieke mogelijkheden van iedere vervoerswijze in het streven naar efficiëntere en minder 
vervuilende vervoersystemen en een duurzame mobiliteit van personen en goederen. 
 
Om de efficiency van het zeevervoer, de binnenvaart en het railvervoer te vergroten en zo hun aandeel 
van de vervoersmarkt uit te breiden alsook hun levensvatbaarheid op de lange termijn te garanderen, 
moeten zij concurrerender worden. Bovendien is het zaak om de interoperabiliteit van de 
vervoerswijzen te verbeteren. Daarnaast dient de overheid de coördinatie tussen de verschillende 
vervoerswijzen te stimuleren. 
 
Openbaar personenvervoer over de weg tussen steden zou een manier kunnen zijn om de 
doelstellingen van de Commissie te verwezenlijken, zoals minder files, vervuiling en 
brandstofverbruik en een grotere verkeersveiligheid. Als gevolg van de liberalisering is het 
luchtvervoer in de afgelopen tien jaar enorm gegroeid, maar doordat het derde pakket maatregelen in 
de verschillende lidstaten op uiteenlopende wijze wordt uitgevoerd en doordat er sprake is van 
restricties op de interne markt, wordt de concurrentie scheefgetrokken. De werking van de interne 
markt moet dan ook worden verbeterd. Door het ontbreken van een interne zeevervoersmarkt kan de 
EU niet zorgen voor een betere verkeerswetgeving en dus ook de interne handel niet vereenvoudigen. 
 
Om voor werkelijk eerlijke concurrentievoorwaarden te zorgen moet de EU met het 
gemeenschappelijk vervoersbeleid blijven toewerken naar de technische, fiscale en sociale 
harmonisatie van alle verschillende vervoerswijzen afzonderlijk en van het vervoer als geheel.  
 
De beveiliging van alle vervoerswijzen dient een prioritaire doelstelling te zijn. 
Beveiligingsmaatregelen moeten dan ook tot al deze vervoerswijzen en de bijbehorende infrastructuur 
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worden uitgebreid. In het vervoer worden grote hoeveelheden fossiele brandstoffen verbruikt. De 
afhankelijkheid van deze brandstoffen moet daarom worden verminderd, en hetzelfde geldt voor de 
CO2-uitstoot. 
 
 –   Contact :   M-J Lopez Grancha  

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

 

• Zichtveld en ruitenwissers van landbouwtrekkers 
– Rapporteur : de heer BURNS (Werkgevers – UK) 
   
– Referentie : COM(2006) 651 final – 2006/0216 COD – CESE 411/2007 
 
– Contact :   J. Pereira dos Santos  
                     (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail :  joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

 

• Onderdelen en eigenschappen van landbouwtrekkers 
– Rapporteur : de heer BURNS (Werkgevers – UK) 
   
– Referentie : COM(2006) 662 final – 2006/0221 COD – CESE 412/2007 
 
– Contact :  J. Pereira dos Santos  
                     (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

 

• Maximumsnelheid van landbouwtrekkers 
– Rapporteur : de heer BURNS (Werkgevers – UK) 
   
– Referentie : COM(2006) 667 final – 2006/0219 COD – CESE 413/2007 
 
– Contact :  J. Pereira dos Santos  
                     (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

 

• De stuurinrichting van landbouwtrekkers 
– Rapporteur : de heer BURNS (Werkgevers –UK) 
   
– Referentie : COM(2006) 670 final – 2006/0225 COD – CESE 414/2007 
 
– Contact : de heer J. Pereira dos Santos  
                    (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
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• Mededingingsregels vervoer - codificatie 

 –   Rapporteur : de heer SIMONS (Werkgevers – NL) 
  

  –   Referentie : COM(2006) 722 final – 2006/0241 COD – CESE 429/2007 
 

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

 
 

7. BELASTINGEN 
 

• Bestrijding van belastingfraude 
− Rapporteur : de heer IOZIA (Werknemers – IT) 
 
− Referentie : COM (2006) 254 final – CESE 406/2007 
 
− Hoofdpunten :  
 
Het EESC vindt het bepaald geen verkeerde zaak om nog eens goed na te denken over de BTW. Het 
advies aan de Commissie is om zo veel mogelijk gebruik te maken van de huidige bevoegdheden van 
het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de samenwerking tussen de nationale anti-
fraudeorganisaties te verbeteren, het criterium "normale marktwaarde" te introduceren, maatregelen te 
nemen die gericht zijn op gezamenlijke aansprakelijkheid van verkoper en afnemer en op 
vereenvoudiging van de regelgeving (afhankelijk van het risico) en door te gaan met de financiering 
van communautaire actieprogramma’s die de bescherming van de financiële belangen van de 
Gemeenschap moeten helpen bevorderen. 

 
− Contact :  I. Bedő 

               (Tel. : 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu) 

 
• Indirecte belastingen / bijeenbrengen van kapitaal 
− Rapporteur : de heer BURANI (Werkgevers – IT) 
 
− Referentie : COM (2006) 760 final – 2006/0253 CNS – CESE 408/2007 
 
− Hoofdpunten :  
 
Als ook de lidstaten die dat tot dusverre niet hebben gedaan, het kapitaalrecht zouden afschaffen, zou 
dit volgens het EESC voordelen hebben voor alle betrokkenen en een stap vooruit vormen op weg 
naar een goed functionerende interne markt. 
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Het EESC wijst er tevens op dat na afschaffing van het kapitaalrecht soms nieuwe belastingen worden 
ingevoerd. De sociale partners zouden kunnen helpen bij het ongedaan maken daarvan. 

 
− Contact :  I. Bedő 

               (Tel. : 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 

8. MEDEDINGING 
 

• Aanpassing merkenrecht (codificatie) 
– Rapporteur : de heer GRASSO (Diverse werkzaamheden – IT) 
  
– Referentie : COM(2006) 812 final – 2006/0264 COD – CESE 417/2007 
 
–   Contact :  J. Pereira dos Santos  
                    (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail :  joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 

 

• Energie-efficiëntie-etiketteringsprogramma voor kantoorapparatuur 
(herschikte versie) 

–   Rapporteur : de heer VOLES (Werkgevers – CZ) 
  

 –   Referentie : COM(2006) 576 final – 2006/0187 COD – CESE 428/2007 
 
 –   Contact :  S. Dammann  

                  (Tel. : 00 32 2 546 93 66 – e-mail : sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 

 

• Het verrichten van diensten op het gebied van overheidsopdrachten  
– Rapporteur : de heer WILMS (Werknemers – DE) 
   
– Referentie : COM(2006) 748 final – 2006/0249 COD – CESE 416/2007 
 
–    Contact : J-P Faure  
                      (Tel.: 00 32 2 546 96 15 –  e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
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9. REGIONAAL BELEID 

 
• Huisvesting en regionaal beleid  
− Rapporteur : de heer GRASSO (Diverse werkzaamheden – IT) 
− Co-rapporteur : mevrouw PRUD'HOMME (Werknemers – FR) 
 
− Referentie : Raadpleging door het Europees Parlement  - CESE 407/2007 
 
− Hoofdpunten :  
 
Huisvesting is een basisrecht en vormt de hoeksteen van het Europees sociaal model. Iedereen, vooral 
degenen die geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt, dienen verzekerd te zijn van huisvesting. Ter 
aanvulling van de strategie ter bevordering van de groei en werkgelegenheid is een goed 
huisvestingsbeleid noodzakelijk om bij te dragen tot de verwezenlijking van de Lissabon-
doelstellingen.  
 
Gezien het belang van huisvesting is het niet meer dan gepast om met behulp van de Structuurfondsen 
de lidstaten en de regio's ertoe aan te zetten om buurten te renoveren en de huisvesting te verbeteren, en 
hen daarbij te helpen. 
 
Met het oog hierop moet met het Europees Sociaal Fonds meer steun worden verleend aan acties die 
zich ook richten op andere aspecten van sociale inclusie dan deelname aan de arbeidsmarkt, 
aangezien, zoals gezegd, de huisvestingsmarkt en de arbeidsmarkt intrinsiek met elkaar verbonden 
zijn. In lijn daarmee moet er bij het uitstippelen van immigratiebeleid, wat tegenwoordig op Europees 
niveau gebeurt, ook nagedacht worden over huisvesting, teneinde ruimtelijke segregatie te 
voorkomen. De door de Commissie op te stellen richtsnoeren inzake de integratie van migranten via 
huisvesting moeten een eerste stap in deze richting zijn. Een concreet gevolg hiervan wordt o.m. dat 
in het kader van het PROGRESS-programma betere steun zal worden verleend aan projecten met een 
huisvestingsaspect.  
 
Het EESC staat positief tegenover het initiatief van de Europese Commissie en de Europese 
Investeringsbank (EIB) om een nieuw financieel instrument in te voeren, nl. JESSICA, dat specifiek 
bedoeld is om de ontwikkeling van achtergestelde stadswijken te ondersteunen, o.a. door sociale 
huisvesting te creëren. Ook het instrument JEREMIE helpt de sociale huisvestingsector bij het 
ontwikkelen van wijken waarin het voor iedereen aangenaam wonen is. 

 
−  Contact :  R. Pietrasanta 

                (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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10.  LANDBOUW, BOSBOUW, VEETEELT 

 

• Een etiketteringsregeling op het gebied van dierenwelzijn 
–    Algemeen rapporteur: de heer NIELSEN (Diverse werkzaamheden – DK) 

 
– Referentie : Verkennend advies  – CESE 421/2007 
– Hoofdpunten : 
 
De belangstelling voor het bevorderen van diervriendelijkere productie- en houderijmethoden neemt 
toe binnen de EU. In dit licht wordt voorgesteld de huidige verplichte minimumeisen op het gebied 
van dierenwelzijn aan te vullen met een etiketteringsregeling waaraan de belanghebbende partijen in 
de productie, handel en industrie vrijwillig kunnen deelnemen. Concreet kan dit de vorm krijgen van 
een logo in combinatie met kleuren of punten, dat op het etiket aangebracht mag worden. Het systeem 
vormt dan een objectieve basis voor de marktvoering en is onderworpen aan een vorm van private en 
onpartijdige controle. Het zal in principe voor alle soorten vee en dierlijke producten en in 
overeenstemming met de WTO-regels ook op gelijke voorwaarden voor geïmporteerde producten 
gebruikt kunnen worden. 
Klassieke overheidsregulering dient echter verder gebruikt te worden voor het vaststellen van 
minimumeisen in de EU, zoals deze thans bijv. gelden voor het aangeven van de productievorm bij 
eieren en biologische producten.  
Of dierenwelzijnsaspecten in de toekomst op wetenschappelijke en objectieve basis geïntegreerd 
kunnen worden in de keten die landbouw, productie en handel omvat, is volgens het EESC helemaal 
afhankelijk van de onderzoeksinspanningen in de EU op het gebied van dierenbescherming.  
Er zijn in ieder geval intensieve voorlichtingscampagnes nodig om de consument en de detailhandel te 
informeren. Daarnaast stelt het EESC met het oog op transparantie en openheid voor, met steun van 
de EU een databank en een website te creëren, al moeten er eerst gemeenschappelijke richtsnoeren 
worden vastgesteld, voor er verder iets wordt gepubliceerd. Ook zouden het verbod en de toezicht op 
onjuiste en misleidende reclame aangescherpt kunnen worden om te waarborgen dat datgene wat 
bedrijven op het etiket vermelden, daadwerkelijk klopt. 
 
−  Contact : E. di Nicolantonio 
          (Tel. : 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 

 

•  Indeling van onbewerkt hout 
–    Rapporteur : de heer DORDA (Werkgevers – PL) 

 
–    Referentie : COM(2006) 557 final – 2006/0178 COD – CESE 420/2007 

 
–     Contact : mevrouw F. Pimentel  
                     (Tel. : 00 32 546 84 44 – e-mail : filipa.pimentel@eesc.europa.eu)  
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11. MILIEUBESCHERMING 

 

• Duurzaam gebruik van pesticiden 
–  Rapporteur : de heer  PEZZINI (Werkgevers – IT) 
 
–    Referentie : COM(2006) 373 final – 2006/0132 COD – CESE 419/2007 

 
–  Contact : mevrouw Y. Azzopardi  
                     (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

12. ONDERWIJS 
 

•  Europees instituut voor technologie 
–  Algemeen rapporteur: de heer PEZZINI (Werkgevers – IT) 
 
–  Referentie : COM(2006) 604 final – 2006/0197 COD – CESE 410/2007 
 

– Hoofdpunten : 
 
Het EESC staat vierkant achter het voorstel om een orgaan zoals het Europees Technologie-Instituut 
(EIT) op te richten, dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van hoogwaardig onderwijs, innovatie en 
onderzoek door samenwerking en integratie tussen Europese centra voor toponderzoek t.a.v. 
bedrijfsleven, universiteiten en wetenschap aan te moedigen. 
 
Het is van groot belang dat het voorstel voor het EIT wordt uitgewerkt.  
 
Het Comité meent evenwel dat het toekomstige EIT, wil het een “performer” en een “world class 
player” worden, verder moet gaan dan uitsluitend bundeling van middelen. 
 
Verder is het van belang niet te blijven steken bij de idee van een “internationaal prominent 
vlaggenschip van kennis”; veeleer dient er te worden gestreefd naar concrete resultaten. 
 
Het succes van het EIT zal sterk afhangen van toereikende financiering door de Gemeenschap en de 
lidstaten; dit mag echter niet ten koste gaan van andere programma´s voor onderzoek en innovatie. 
 
Verder zou het EIT als "systeem" ook, zo nodig, bepaalde, in de EU reeds bestaande centra voor 
toponderzoek moeten omvatten waarbij moet worden voorkomen dat het een overkoepelende 
bureaucratische structuur wordt die in de Unie bestaande instellingen voor toponderzoek ondersteunt. 
 

In dit verband zou het raadzaam zijn om een “IET investment management company” op te 
richten.  
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Tot slot dient er meer duidelijkheid te komen omtrent de omschrijving en uitreiking van EIT-
diploma´s door de kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG´s) en het EIT zelf. 

Ten aanzien van het statuut van het EIT acht het Comité het zinvol om de in het Commissievoorstel 
genoemde raad van bestuur te laten bijstaan door een toezichthoudend comité, (bestaande uit 
vertegenwoordigers van de lidstaten, onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van de 
Commissie), een uitvoerend comité, (bestaande uit telkens twee vertegenwoordigers van resp. het 
bedrijfsleven, onderzoekscentra en universiteiten, onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad 
van bestuur), een administratief directeur en een rector. 
 
–   Contact :  M. Belarova-Carabin  
                       (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalina.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
 
 

13. COMMUNAUTAIR RECHT 
 

• Voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden 

– Algemeen rapporteur: de heer RETUREAU (Werknemers – FR) 
   
– Referentie : COM(2006) 901 à 903 et COM(2006) 905 à 926 final – CESE 418/2007 
 
–    Contact :  L. Lobo  
                     (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


