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De zitting van maart 2006 werd bijgewoond door José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese 
Commissie. Hij heeft gesproken over de Lissabon-strategie en de voorbereiding van de voorjaarstop. 
 
 

1. DE EUROPESE MARKT: CONSOLIDATIE EN WEDEROPLEVING 
 

• Verslag over het mededingingsbeleid 2004 
– Rapporteur: de heer Malosse (werkgevers – FR) 
 
– Referentie: SEC(2005) 805 final – CESE 401/2006 
 
– Hoofdpunten: 
 

Nadat de instrumenten voor het toezicht op kartels en op misbruik van een machtspositie waren 
hervormd, heeft de Commissie zich gericht op het hervormen van de staatssteunregeling. Daartoe 
is een actieplan opgesteld. In het advies over het mededingingsbeleid 2004 beraadt het EESC zich 
in algemene zin op de doelen en werkwijzen van het communautaire mededingingsbeleid, met 
name tegen de achtergrond van: 
 
− de mondialisering van de handel;  
− de uitbreiding van de EU, waardoor de ontwikkelingsverschillen tussen de regio's groter zijn 

geworden; 
− het feit dat de EU qua groei en werkgelegenheid steeds verder achteropraakt bij haar 

voornaamste economische rivalen; 
− de terechte roep van de burgers om beter bestuur, een beter gelegitimeerd beleid en meer 

inspraak in de besluitvorming. 
 
– Contactpersoon: João Pereira dos Santos 
         (Tel.: +32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 
 

• JEREMIE (Joint Resources for Micro to Medium Enterprises) 

–   Rapporteur: de heer Pezzini (werkgevers – IT) 
 

− Referentie: verkennend advies – CESE 408/2006 
 
− Hoofdpunten: 
 

JEREMIE is een "intelligent" instrument voor de coördinatie en stroomlijning van de bestaande 
mogelijkheden om de toegang van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen tot financiering 
te verbeteren. 
 
Het standpunt van het EESC over het JEREMIE-initiatief kan als volgt worden samengevat: 
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• er moet steun komen voor andere instrumenten dan subsidies, zoals leningen, 

financieringsgaranties voor achtergestelde leningen, convertibele instrumenten (mezzanine 
debt) en risicokapitaal (bijvoorbeeld zaai- of startkapitaal); 

 
• de subsidies moeten worden gebruikt voor het creëren en onderhouden van de infrastructuur 

die nodig is om de toegang tot financiering te vergemakkelijken (zoals centra voor 
technologieoverdracht, starterscentra, netwerken van business angels, programma's ter 
vergroting van de investeringsbereidheid, enz.); 

 
• er moet ook steun worden verleend voor garanties en wederzijdse garantiemechanismen, met 

name om microkredieten voor het MKB toegankelijker te maken. De EIB en het EIF zouden 
in dit verband een waardevolle bijdrage kunnen leveren; 

 
• er is tevens nood aan programma’s voor specifieke groepen, zoals jonge of vrouwelijke 

ondernemers of ondernemers uit kansarme groepen, waaronder etnische minderheden; 
 
• vanwege de deskundigheid die het EIF in de loop der tijd heeft opgebouwd, is het vooral 

belangrijk nauw met dat EIF samen te werken, zodat de nodige steun kan worden verleend aan 
het MKB en tegelijkertijd de Europese markt voor risicokapitaal wordt ontwikkeld; 

 
• het is zaak de effectisering van de schuld te bevorderen, om de kredietcapaciteit van de 

kredietconsortia te vergroten. 
 

− Contactpersoon: Roberto Pietrasanta 
               (Tel.: +32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Financiering van de Europese normalisatie 

– Rapporteur: de heer Pezzini (werkgevers – IT) 
  
– Referentie: COM(2005) 377 final – 2005/0157 COD – CESE 402/2006 
 
– Hoofdpunten: 

 
Het EESC is ingenomen met het voorstel van de Commissie om een vast, duidelijk en transparant 
rechtskader te scheppen voor de financiering van de Europese normalisatie. 
 
Het Europese normalisatiebeleid wordt als een van de basisbeleidslijnen van de Unie beschouwd 
en moet gericht zijn op de verwezenlijking van de Lissabon-agenda. 
 
Het EESC beklemtoont dat de Europese normalisatie een wezenlijke bijdrage levert aan de 
werking en consolidatie van de interne markt. 
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Het EESC is van mening dat het voorgestelde steunbedrag om het hele Europese 
normalisatiesysteem tijdens de vermelde periode van vijf jaar te ondersteunen, moet worden 
opgetrokken tot boven de huidige drempel van 2%, teneinde ervoor te zorgen dat dit systeem 
afgestemd is op de EU-uitbreiding tot 25 lidstaten en de vooruitzichten inzake toekomstige 
toetredingen van kandidaat-lidstaten. 
 

– Contactpersoon: Magdalena Bêlarová-Carabin 
         (Tel.: +32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  
 
 

2.   FINANCIËLE GOVERNANCE 
 

• Uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement 
− Rapporteur: de heer Burani (werkgevers – IT)  
 
− Referentie: SEC(2005) 1240 final – CESE 409/2006 
 
− Hoofdpunten: 

 
Het EESC complimenteert de Commissie met het complexe en minutieuze werk dat zij heeft 
verzet om de administratieve procedures van het Financieel Reglement te vereenvoudigen. 
 
Een groot aantal van de "technische" wijzigingen heeft een "politieke" betekenis en reikwijdte, 
wat een teken is van een veranderende governance in het openbaar bestuur, hetgeen het EESC 
alleen maar kan toejuichen. 

 
Niettemin wijst het EESC er op dat de nodige voorzichtigheid in acht moet worden genomen: bij 
de vervulling van de wens om de sociale partners een grotere rol toe te bedelen mag niet worden 
vergeten dat de flexibiliteit bij het beheer van overheidsgeld begrensd dient te zijn. Die grens 
wordt gevormd door het potentiële verlies, dat moet worden afgezet tegen de zekere besparingen, 
met andere woorden: er dient een risicoberekening plaats te vinden – een lastige, maar 
noodzakelijke klus.  

 
− Contactpersoon: Roberto Pietrasanta 
               (Tel.: +32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Groenboek beleggingsfondsen 

– Rapporteur: de heer Grasso (diverse werkzaamheden – IT) 
 
– Referentie: COM(2005) 314 final – CESE 403/2006 
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– Hoofdpunten: 
 
In dit Groenboek wordt het effect beoordeeld van de vigerende Europese wetgeving ter 
bevordering van de ontwikkeling van de icbe's (instellingen voor collectieve belegging in 
effecten), het meest gebruikelijke type beleggingsfonds op de Europese markt. 
 
In zijn advies reageert het EESC op het Groenboek met een groot aantal concrete aanbevelingen. 

 
– Contactpersoon: Magdalena Bêlarová-Carabin 
        (Tel.: +32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@esc.eu.int)  

 
 

3. DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ: STUWENDE KRACHT 
ACHTER GROEI EN WERKGELEGENHEID 

 

• i2010 – Een Europese informatiemaatschappij voor groei en 
werkgelegenheid  

– Rapporteur: de heer Lagerholm (werkgevers – SE) 
  

 –   Referentie: COM(2005) 229 final – CESE 415/2006 
   
– Hoofdpunten: 

 
Het EESC kan zich volledig vinden in de drie prioriteiten van dit Commissievoorstel. Gezien de 
zo belangrijke rol van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in het Lissabon-proces, 
benadrukt het EESC dat meer inspanningen, meer ondersteuning en een grotere druk op de 
lidstaten nodig zijn. Zonder omvangrijke financiële middelen voor met name O&O-activiteiten in 
de ICT-sfeer kunnen de doelstellingen van de mededeling niet worden verwezenlijkt. O&O- en 
innovatiebeleid zijn cruciaal voor de ICT-sector en voor ICT-gebruikers. 
 
In de mededeling komen convergentie en interoperabiliteit terecht aan de orde. O&O-activiteiten 
en standaardiseringen op dit gebied zouden heel productief kunnen zijn, maar standaardiseringen 
dienen wel door de markt gestuurd te blijven, met de inbreng van de betrokken partijen plaats te 
hebben en op de behoeften van de consument te zijn toegesneden. 
 
Wil de ICT-sector zijn sociaal-economische potentieel kunnen realiseren, dan moet eerst de 
zogenoemde digitale kloof gedicht worden. Dit betekent ook dat rekening moet worden gehouden 
met de speciale behoeften van sociaal benadeelde mensen, zodat een inclusieve 
informatiemaatschappij met gelijke kansen voor iedereen tot stand kan komen. 
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Verder is een groter besef van veiligheidskwesties van belang. Alleen als mensen vertrouwen 
hebben in ICT zullen ze er vaak gebruik van maken en is het mogelijk om het volledige potentieel 
van internet te benutten. 

 
– Contactpersoon: Anna Wagner   
                   (Tel.: +32 2 546 83 06 – e-mail: anna.wagner@esc.eu.int)  
 
 

• e-toegankelijkheid  
– Rapporteur: de heer Cabra De Luna (diverse werkzaamheden – ES) 

 
 –   Referentie: COM(2005) 425 final – CESE 404/2006 
 
 – Contactpersoon: Raffaele Del Fiore 

                   (Tel.: +32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

4. CULTUUR: EEN SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELINGS-
FACTOR 

 

• Toerisme en cultuur: twee motoren voor groei 
– Rapporteur: de heer Pesci (werkgevers – IT) 
 
– Referentie: initiatiefadvies – CESE 400/2006 
 
– Hoofdpunten: 

 
Dit initiatiefadvies is voornamelijk bedoeld om de Europese instellingen te tonen hoe zij zich nog 
meer zouden kunnen inspannen voor de bevordering van het Europese cultuurtoerisme. De 
belangrijkste conclusies van dit advies zijn: 
 
− het is zaak de communicatie en de gezamenlijke promotie van Europa en de Europese 

bestemmingen te verbeteren; 
 

− de EU zou goede praktijken voor het beheer van cultuurtoeristische diensten kunnen 
bevorderen door elementen van competitie en beloning in te bouwen in haar programma's; 
 

− de dialoog tussen de culturen, zowel binnen de EU als tussen de EU en andere gebieden in de 
wereld, moet een prioriteit zijn van de programma's ter bevordering van het cultuurtoerisme; 
 

− er zou zo snel mogelijk, maar met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, een Europees 
agentschap voor toerisme moeten worden opgericht. 
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– Contactpersoon: Aleksandra Klenke  
                     (Tel.: +32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• De sociale dimensie van cultuur 
− Rapporteur: de heer Le Scornet (diverse werkzaamheden – FR) 
 
− Referentie: vervolgadvies – CESE 406/2006 
 
− Hoofdpunten: 
 

Dit vervolgadvies is bedoeld als follow-up van het op 31 maart 2004 door het EESC 
goedgekeurde advies over "de sociale dimensie van cultuur" en beoogt enkele operationele 
instrumenten in dat verband voor te stellen.  
 
Bedoeling is het concept "sociale dimensie van cultuur" aan de hand van drie sleutelbegrippen te 
preciseren. De drie sleutelbegrippen zijn: "kennismaatschappij", "mondialisering van de 
economie" en "maatschappelijk middenveld". Het EESC is met deze begrippen vertrouwd en blijft 
zijn analyse terzake verder verdiepen. 
 
Het houdt niet a priori vast aan de in zijn eerste advies geformuleerde hypotheses i.v.m. de 
oprichting van nieuwe structuren als een "waarnemingscentrum", een "laboratorium" of een "task 
force". 
 
Het verzoekt de Commissie evenwel de kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren aan te reiken op 
basis waarvan kan worden bevestigd dat het huidige communautaire instrumentarium volstaat om 
de omvang te meten van: 
 
• de ontwikkeling van de werkgelegenheid op cultureel en artistiek gebied in de Unie, alsook de 

kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen daarvan op de werkgelegenheid in het algemeen, de 
groei, de sociale samenhang, de erkenning en deelname van iedereen en met name van de 
ogenschijnlijk zwakste bevolkingsgroepen; 
 

• de verdieping van de interculturele dialoog; hiermee wordt niet alleen het aantal 
uitwisselingen en initiatieven bedoeld, maar wordt ook gekeken naar de essentie van de zaak. 
Zo heeft het EESC zijn bezorgdheid geuit  over het toenemende aantal fenomenen van 
uitsluiting, racisme, ontkoppeling van particuliere belangen en algemeen belang, en 
versnippering i.p.v. convergentie. 

 
In dit advies wordt aan de Commissie voorgesteld, met name in het vooruitzicht van het Europees 
jaar van de interculturele dialoog (2008), een uiterst gedetailleerd verslag over dit verschijnsel en 
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deze doelstelling uit te brengen. Het EESC is bereid zeer actief aan de opstelling van dit verslag 
mee te werken. 
 
Het stelt aldus voor een nieuw debat over cultuur op gang te brengen. Cultuur wordt immers thans 
nog al te vaak uitsluitend met patrimonium en behoud van erfgoed in verband gebracht en minder 
met creatie, ontwikkelingsprocessen en nieuwe verbeeldingswerelden. Ook wordt er nog steeds 
weinig belang gehecht aan de culturele voedingsbodem van sociale, economische en 
milieuverschijnselen. 
 
Het EESC zou graag zien dat de werkzaamheden van de Stichting van Dublin op dit gebied meer 
aandacht krijgen. Telkens als het EESC thema's behandelt waarbij wordt gewezen op de noodzaak 
van "culturele revoluties", "mentaliteitsveranderingen" of "aanpassing van traditionele modellen" 
zou een en ander concreet moeten worden geanalyseerd en zou er ook ten minste een specifieke 
paragraaf aan moeten worden gewijd. 
 
Het EESC beklemtoont dat de methode van de "goede of beste praktijken", als ze ten minste niet, 
zoals vaak, tot pure retoriek beperkt blijft, een van de belangrijkste instrumenten voor dialoog, 
uitwisseling en overdracht van kennis en cultuur zou kunnen zijn. 

 
− Contactpersoon: Stefania Barbesta 
               (Tel.: +32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

5. STEUN VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD VOOR 
CHINA 

 

• De rol van het maatschappelijk middenveld in de betrekkingen EU-China  
− Rapporteur: de heer Sharma (diverse werkzaamheden – UK) 
 
− Referentie: verkennend advies – CESE 413/2006 
 
− Hoofdpunten:  

 
Op 7 februari 2005 heeft het Britse EU-voorzitterschap het EESC gevraagd advies uit te brengen 
over de rol van het maatschappelijk middenveld in de betrekkingen EU-China. Bovendien heeft 
ook Europees commissaris Mandelson ervoor gepleit om de banden met China aan te halen en 
daarbij aan te dringen op respect voor de mensenrechten en op de ontwikkeling van een 
pluralistisch maatschappelijk middenveld. 
 
De Unie moet trachten een beter inzicht te verkrijgen in de complexiteit van het Chinese 
maatschappelijk middenveld. Daarom pleit het EESC voor een meer gedifferentieerde aanpak. De 
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Unie zou met verschillende soorten ngo's tegelijk moeten samenwerken en haar contacten met 
maatschappelijke organisaties op regionaal en lokaal niveau moeten intensiveren. 
 
Wat het rechtsstaatbeginsel in China betreft, zou het EESC graag zien dat de Unie met meer klem 
pleit voor een striktere naleving van de bestaande wet- en regelgeving. De Unie zou de Chinese 
overheid erop moeten blijven wijzen dat politieke en sociale stabiliteit en een bloeiend 
maatschappelijk middenveld elkaar niet uitsluiten, mits de beginselen van de rechtsstaat in acht 
worden genomen. 
 
Het EESC is ingenomen met de door de Commissie voorgestelde steunprogramma's voor de 
ontwikkeling van het Chinese maatschappelijk middenveld en zou graag zien dat de Unie haar 
financiële steun aan Chinese maatschappelijke organisaties verhoogt. Net zo belangrijk is dat zij 
capacity building-programma's ten behoeve van Chinese ngo's blijft ondersteunen. 
 
De Unie kan de Chinese overheid en de Chinese ngo's uitleggen hoe de Europese 
maatschappelijke organisaties de belangen van hun achterban behartigen; verder kan zij het beleid 
van de overheid kritisch volgen en dat beleid helpen vormgeven. Op die manier kan zij China 
helpen lering te trekken uit de Europese ervaringen. Het EESC beveelt aan om de contacten en de 
samenwerking met het maatschappelijk middenveld in Hongkong in stand te houden. 
 
Het verdient aanbeveling dat het EESC samen met UNICE en het EVV de Europese Commissie 
stimuleert en begeleidt bij het, samen met het Europees Parlement en de Chinese SER, toezien op 
schendingen van de grondrechten. Het EESC zal zich nader beraden op de vraag in hoeverre 
afspraken op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en internationale 
gedragscodes voor multinationale ondernemingen (en met name de richtsnoeren van de OESO) 
buitenlandse bedrijven in staat kunnen stellen om in China een stelsel van arbeidsverhoudingen tot 
stand te helpen brengen. 

 
−   Contactpersoon: Gatis Eglitis 

                  (Tel.: +32 2 546 81 69 – e-mail: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 

6. SAMENLEVING: AANDACHT VOOR KWETSBARE GROEPEN 
 

• Huiselijk geweld tegen vrouwen 
− Rapporteur: mevrouw Heinisch (diverse werkzaamheden – DE) 
 
− Referentie: initiatiefadvies – CESE 416/2006 
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− Hoofdpunten: 
 

Het EESC vindt dat het probleem van huiselijk geweld tegen vrouwen gerichte aandacht verdient 
en heeft daarom besloten dit initiatiefadvies uit te brengen. 
 
Veiligheid en gelijke behandeling van vrouwen maken integrerend deel uit van de fundamentele 
mensenrechten, en moeten als zodanig tot de basisprincipes en minimumeisen van alle landen 
behoren die lid van de EU zijn of willen worden. Het EESC dringt aan op een pan-Europese 
strategie, uitgaande van de huidige Verdragsbepalingen. Volgens het EESC moeten betrouwbare 
en vergelijkbare statistieken over huiselijk geweld tegen vrouwen in alle lidstaten, 
toetredingslanden en kandidaat-lidstaten worden opgesteld. In het licht van de nog uit te stippelen 
pan-Europese strategie moet elke lidstaat een nationaal actieplan ontwikkelen voor de bestrijding 
van huiselijk geweld tegen vrouwen met daarin concrete maatregelen voor de implementatie van 
deze strategie. Daarbij moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de volgende punten: 
 
• wettelijke regelingen; 
• statistieken over huiselijk geweld; 
• maatregelen voor hulp aan en ondersteuning van werkelijke en potentiële slachtoffers van dit 

geweld; 
• bijzondere aandacht voor slachtoffers van huiselijk geweld uit specifieke groepen;  
• zowel preventieve als repressieve op de dader gerichte initiatieven; 
• financiële en organisatorische ondersteuning aan ngo’s bij de preventie van huiselijk geweld 

tegen vrouwen, de organisatie van informatiecampagnes en opleidingen, de bijstand aan en 
ondersteuning van slachtoffers en de dadergerichte initiatieven; 

• opleiding van mensen die beroepshalve tot taak hebben huiselijk geweld vroegtijdig op te 
sporen en de betrokkenen doeltreffend te helpen; 

• aanwijzing van nationale rapporteurs om informatie en statistische gegevens over huiselijk 
geweld tegen vrouwen te verzamelen, uit te wisselen en te verwerken; 

• bewustmakingscampagnes. 
 
Nieuwe oplossingen voor bestrijding van huiselijk geweld tegen vrouwen, alsmede projecten en 
maatregelen inzake uitwisseling van goede praktijken tussen lidstaten en op Europees niveau zijn 
volgens het EESC absoluut noodzakelijk. 
 

− Contactpersoon: Torben Bach Nielsen 
          (Tel.: +32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

• Jeugdstrafrecht 
− Rapporteur: de heer Zufiaur Narvaiza (werknemers – ES) 
 
− Referentie: initiatiefadvies – CESE 414/2006 
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− Hoofdpunten: 
 

Het EESC is van mening dat de volgende stappen moeten worden gezet om tot een 
gemeenschappelijke aanpak van jeugdcriminaliteit en van het jeugdrecht te komen: 
 
In de eerste plaats moeten wij over actuele en vergelijkbare kwantitatieve gegevens beschikken 
aangaande de situatie van jeugdcriminaliteit in de 25 lidstaten van de EU, zodat een betrouwbaar 
beeld ontstaat van de werkelijke omvang van het probleem waarmee wij hebben te maken en van 
de verschillende manieren waarop dit probleem kan worden aangepakt. Daarbij moet, los van 
andere variabelen, rekening worden gehouden met eventuele verschillen tussen mannelijke en 
vrouwelijke delinquenten. 
 
Vervolgens wordt het, vanuit kwalitatief oogpunt, wenselijk geacht om minimumnormen of 
gemeenschappelijke richtsnoeren vast te stellen voor alle lidstaten, variërend van preventief 
beleid en de aanpak door politie en justitie van minderjarigen die met het strafrecht in aanraking 
komen tot heropvoeding en reïntegratie. 
 
Als eerste stap in de richting van de vaststelling van dergelijke minimumnormen zou een zo 
nauwkeurig mogelijk beeld moeten worden geschetst van de werkelijke situatie en de ervaringen 
in elke lidstaat. De hiervoor benodigde informatie kan op verschillende manieren worden 
verkregen, bijv. door het verspreiden van vragenlijsten in alle lidstaten, later eventueel aangevuld 
met bijeenkomsten van deskundigen en professionals op dit terrein, die ervaringen en goede 
praktijken uitwisselen. Dergelijke bijeenkomsten van deskundigen zouden op regelmatige basis 
kunnen plaatsvinden en zouden een wisselende samenstelling en functie kunnen hebben naar 
gelang van het beoogde doel. Tot slot zou het een goede zaak zijn indien de Commissie een 
groenboek zou opstellen over dit onderwerp; dat zou het debat terzake zonder meer ten goede 
komen. 
 
Parallel aan de voorgaande maatregelen of als volgende stap in het proces van inventarisatie en 
onderlinge aanpassing van de verschillende modellen van jeugdrecht in de lidstaten, zou een 
Europees waarnemingscentrum voor jeugdcriminaliteit moeten worden opgericht. Dat zou niet 
alleen voortdurend onderzoek naar dit verschijnsel maar ook de verspreiding van de resultaten 
ervan en de begeleiding van de bevoegde instanties bij de besluitvorming terzake gemakkelijker 
maken. 
 
Gezien het feit dat de verschillende factoren die van invloed zijn op jeugdcriminaliteit en 
jeugdrecht, verspreid aan bod komen in de verschillende beleidslijnen van de Europese Unie 
(vrijheid, veiligheid en recht; jeugd; onderwijs en opleiding; werkgelegenheid en sociale zaken), is 
het noodzakelijk de werkzaamheden van alle betrokken departementen en agentschappen op 
constructieve wijze te coördineren om het verschijnsel jeugdcriminaliteit multidisciplinair, met 
behulp van velerlei instanties en op de meest adequate manier aan te pakken, zoals meerdere 
malen wordt bepleit in dit advies. 
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Aangezien het probleem een duidelijk maatschappelijk en stedelijk karakter heeft, mag niet 
voorbij worden gegaan aan de rol van de maatschappelijke organisaties en actoren die hierbij 
rechtstreeks zijn betrokken (organisaties uit de "derde sector", verenigingen, gezinnen, ngo's enz.) 
en die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling en latere uitvoering van EU-programma's en 
strategieën op dit vlak. 
 
Wat de integratie en maatschappelijke reïntegratie van jeugdige en minderjarige delinquenten 
betreft zou het toekomstig Europees beleid ook rekening moeten houden met de rol van de 
organisaties van werkgevers en werknemers en van hun specifieke communicatiekanalen bij het 
bevorderen van de integratie van uitgesloten minderjarigen in de maatschappij en op de 
arbeidsmarkt. Alle relevante spelers moeten hierbij worden betrokken, omdat integratie op de 
arbeidsmarkt één van de essentiële voorwaarden voor de maatschappelijke reïntegratie van deze 
jongeren is. 
 

− Contactpersoon: Stefania Barbesta 
                (Tel.: +32 2 546 95 10 –  e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

7. BESTRIJDING VAN MILIEUVERVUILING EN GEBRUIK VAN 
NATUURLJKE HULPBRONNEN 

 

• Duurzame grondstoffen 

– Rapporteur: de heer Voss (diverse werkzaamheden – DE) 
 
–   Referentie: initiatiefadvies – CESE 410/2006 

 
–   Hoofdpunten: 

 
Duurzame grondstoffen zijn landbouw-, bosbouw- en visserijproducten die niet als voedsel of 
diervoeder worden gebruikt, dus alles wat door fotosynthese en de daarop volgende biologische 
processen ontstaat. Het gaat in feite om opgeslagen zonne-energie. Biomassa kan zowel materieel 
als energetisch gebruikt worden. 
 
De productie van duurzame grondstoffen is naast de productie van voedingsmiddelen en diervoer 
een van de belangrijkste taken van de landbouw. Dankzij traditionele kennis, nieuwe technologie 
en creatieve wetenschap zijn er nu voor biomassa nieuwe toepassingen mogelijk op energie-, 
farmaceutisch, chemie-, bouwnijverheids- en vervoersgebied. 
 
Niet de hoeveelheid van gegroeide of al produceerbare duurzame grondstoffen remt de 
ontwikkeling af, maar de achterhaalde technologie voor de verwerking tot mogelijke 
marktproducten. Het is daarom problematisch dat in het zesde O&O-kaderprogramma het 
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onderzoek naar en de verdere ontwikkeling van de technologieën voor duurzame grondstoffen 
stiefmoederlijk zijn behandeld. Het EESC dringt er daarom op aan om in het op stapel staande 
zevende O&O-kaderprogramma een aantal zaken flink te verbeteren, waarbij het met name denkt 
aan de toekenning van financiële middelen voor de ontwikkeling van duurzame grondstoffen. 
Daarnaast dringt het in het bijzonder aan op meer financiële middelen voor de productie van 
stoffen uit duurzame grondstoffen, zodat de nadruk niet alleen meer zal liggen op energie uit 
biomassa. Hier is aanzienlijk meer geld voor nodig. 
 
Het EESC is een groot voorstander van duidelijke EU-doelstellingen voor het aandeel van 
duurzame grondstoffen en stelt voor 2020 een 4x25-verdeling voor: respectievelijk 25% stroom, 
warmte, brandstof en nieuwe materialen, zoals samengestelde materialen, met natuurvezels 
versterkte kunststoffen en andere olieproducten. 
 
Er moeten absoluut maatregelen komen voor het marktrijp maken van alle toepassingen (stroom, 
warmte, brandstoffen en materiële toepassingen). De energiebesparingswetten van sommige 
lidstaten zouden hierbij als voorbeeld kunnen dienen. Belangrijk hierbij is een flexibele aanpak, 
waarbij de investeringszekerheid gewaarborgd is, de ontwikkeling van nieuwe technologieën 
gestimuleerd wordt en er rekening mee wordt gehouden dat de beginsituaties, bijvoorbeeld wat 
technologie of dalende kosten betreft, kunnen verschillen. 

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

 
 

• Hout als energiebron in de zich uitbreidende Europese Unie 

–   Rapporteur: de heer Kallio (diverse werkzaamheden – FI) 
 

–   Referentie: verkennend advies – CESE 411/2006 
 

–   Hoofdpunten: 
 

De Europese bosbestanden (stamvolume in kubieke meters zonder restbiomassa = stem volume 
without residuals) zijn met de toetreding van de tien nieuwe lidstaten tot de EU in 2004 met ca. 
30% toegenomen. Al met al wordt bijna 30% van de aanwas niet benut, zodat de staande 
houtvoorraad in de EU al vijftig jaar groeit en nog steeds groeiende is. Een deel van deze onbenut 
blijvende houtreserves bestaat uit klein rondhout (170 miljoen m3), dat alleen geschikt is voor 
energiewinning. 
 
Elk jaar blijft er na het oogsten van stamhout 173 miljoen m3 aan kapafval en ander houtmateriaal 
als gevolg van hakwerkzaamheden in de bossen liggen. Rekening houdend met alle technische, 
economische en ecologische beperkingen kan hiervan 70 miljoen m3 (kapafval en stronkhout) 
worden benut. Het grootste potentieel wordt voorts gevormd door restproducten van de 
houtverwerkende sector (zwart residuloog, schors, zaagsel e.d.) en kringloophout, waar in veel 
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landen al een efficiënte toepassing, vooral in het kader van geïntegreerde 
houtverwerkingsprocédés, voor gevonden is. De energie die wordt gewonnen uit restproducten en 
kringloophout, kan oplopen tot 30 à 50 % van die uit ruwhout. 
 
Het EESC is daarom van mening dat het gebruik van hout als brandstof er in grote trekken op 
neerkomt dat een in Europa voorhanden potentieel aan hernieuwbare energie, dat anders onbenut 
zou blijven, nu wel wordt benut, en dat tegelijkertijd de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide 
wordt teruggedrongen. Bossen hebben tevens een functie voor het algemeen belang 
(milieubescherming en instandhouding van de biodiversiteit). Opvoering van het gebruik van hout 
als brandstof maakt het tevens gemakkelijker om een potentieel aan grondstoffen waar verder 
geen bestemming voor is, aan te wenden in de industrie. Het gebruik van hout voor de opwekking 
van energie levert een bijdrage aan de bestrijding van de klimaatverandering, brengt verbetering in 
de lage zelfvoorzieningsgraad van de EU op het gebied van energie en bevordert de continuïteit 
van de energievoorziening. Dit zijn allemaal doelstellingen van het energiebeleid van de EU. 
 
Verder is het EESC van mening dat er ter bevordering van het gebruik van hout als brandstof een 
langetermijnstrategie dient te worden uitgestippeld. Deze zal gericht moeten zijn op het afschaffen 
van regels die een toename van dit gebruik in de weg staan of remmend werken. Door het 
afschaffen van fiscale en subsidieregelingen die fossiele brandstoffen bevoordelen, moet worden 
bereikt dat voor energiewinning uit hout gelijkwaardige voorwaarden worden geschapen. Ten 
aanzien van vaste houtbrandstoffen is inmiddels een Europese specificatie met kwaliteitseisen en 
een indeling in klassen gepubliceerd. Het is tevens van belang dat het duurzame gebruik van hout 
in alle landen wordt opgevoerd en dat de brandstoffenmarkt zich openstelt voor restproducten van 
de houtverwerkende industrie, voor houtmateriaal dat in bossen voor energieproductie wordt 
gewonnen, en voor hout dat in verwerkte vorm als brandstof wordt aangeboden. 
 
Het EESC stelt vast dat in de EU te weinig bekend is over het beschikbare potentieel aan 
houtbrandstoffen en het gebruik ervan. In alle lidstaten, ook de toekomstige, zal beter in kaart 
moeten worden gebracht welke houtvoorraden geschikt zijn als energiebron. Kennis vormt 
immers het fundament van duurzame ontwikkeling. Dit vereist een gedifferentieerde aanpak. In de 
grote loofbosgebieden in Midden-Europa moeten bijvoorbeeld voldoende houtbestanden in stand 
worden gehouden ter waarborging van de biologische diversiteit in bossesn. 
 
Het EESC is van mening dat opvoering van het gebruik van hout als brandstof een belangrijke 
bijdrage levert aan de bestrijding van bosbranden. Een efficiënter gebruik, met name bij de 
energieproductie, zou de kans op bosbranden waarschijnlijk kunnen verkleinen en het aantal 
bosbranden kunnen terugdringen. 

 
–    Contactpersoon: Filipa Pimentel   
                     (Tel.: +32 2 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
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• Toewijzing van quota van chloorfluorkoolwaterstoffen 

–   Rapporteur: mevrouw Cassina (werknemers – IT) 
 

–   Referentie: COM(2004) 550 final – CESE 405/2006 
 
– Contactpersoon: Maarit Laurila   

               (Tel.: +32 2 546 97 39 – e-mail: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 
 
 

____________ 
 


