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De zitting werd bijgewoond door mevrouw WALLSTRÖM, vice-voorzitter van de Europese Commissie.
Tijdens haar toespraak en de daarop volgende discussie werd gesproken over de interinstitutionele
betrekkingen, participatieve democratie en het communicatiebeleid.
Mevrouw WALLSTRÖM heeft onder andere voorgesteld om de cultuur van samenwerking tussen de
Commissie en het EESC te versterken. Het EESC moet meer invloed uitoefenen op de voorstellen van
de Commissie, alsook op de ideeën en de wetgeving. Deze grotere inbreng dient te worden
geformaliseerd in het nieuwe samenwerkingsprotocol waarover de twee instellingen momenteel
onderhandelen. Daarnaast heeft de commissaris de belangrijke rol van het Comité benadrukt, m.n. bij de
consolidatie van de groei- en werkgelegenheidsstrategie. Volgens haar is voor het Comité een sleutelrol
weggelegd bij het overbrengen van Europese boodschappen naar specifieke doelgroepen. Daarom vormt
het een belangrijke spil in de algemene communicatiestrategie van de Europese Unie, zoals die zich
momenteel ontwikkelt. Mevrouw WALLSTRÖM heeft ook voorgesteld om conferenties van het
maatschappelijk middenveld te houden en het EESC uitgenodigd om het concept van participatieve
democratie mee in te vullen.

1. STRUCTUURFONDSEN EN SECTORALE ONTWIKKELING
• Fondsen (algemene bepalingen)
– Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers – FR)
− Referenties: COM(2004) 492 def.– 2004/0163 (AVC) – CESE 389/2005
− Hoofdpunten:
De voorgestelde verordening vormt een adequaat technisch en financieel raamwerk voor het toekomstige
cohesiebeleid en is erop gericht dit beleid af te stemmen op de grote strategische doelstellingen van de
Unie. Het Comité is echter van oordeel dat dit raamwerk beter moet aansluiten bij de prio riteiten, omdat
anders het gevaar bestaat dat de programma's niet kunnen worden uitgevoerd als gevolg van de
discrepantie tussen de omvang van de beschikbare middelen en de doelstellingen die ermee moeten
worden bereikt.
Het Comité heeft bezwaren tegen het voorstel van de Commissie om de keuze van de selectiecriteria en
van de te ondersteunen regio's aan de lidstaten zelf over te laten. Het is ook van oordeel dat de lokale
actoren veel te weinig inspraak krijgen.
Verder heeft het nog kritiek op de bepalingen met betrekking tot de invoering van één enkel fonds, de
stroomlijning van het gedecentraliseerde beheer en het decommitteren van niet-uitgegeven middelen.
Daarentegen staat het positief tegenover de voorstellen met betrekking tot het opstellen van een
"nationaal kaderdocument", de toepassing van het additionaliteitsbeginsel, het differentiëren van de
steunpercentages en het verlenen van steun via globale subsidies. Wat de voorstellen met betrekking tot
de samenwerking tussen de publieke en de particuliere sector betreft pleit het voor een diepgaande
impactanalyse. Het is van oordeel dat absoluut moet worden voorkomen dat de particuliere sector op den
duur minder belangstelling gaat tonen en uiteindelijk misschien zelfs helemaal afhaakt.
− Contactpersoon: Roberto Pietrasanta
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• Cohesiefonds
− Rapporteur: SILVA (Diverse werkzaamheden – PT)
− Referenties: COM(2004) 494 def. – 2004/0166 (AVC) – CESE 390/2005
− Hoofdpunten:
Het Comité staat achter de keuze van de Commissie om zich in dit voorstel voor een verordening
betreffende het Cohesiefonds te beperken tot de hoofddoelstellingen en de voornaamste bepalingen
inzake toepassing en toegang.
Om de convergentiedoelstelling sneller en op een doeltreffendere manier te bereiken, zou de
Commissie volgens het Comité met de lidstaten moeten samenwerken.
Het Comité verzoekt de Commissie om het nut van de voorwaarden inzake een buitensporig
overheidstekort nauwgezet af te wegen tegen de doelstellingen van de landen die steun ontvangen uit
dit fonds.
Ten slotte dringt het Comité erop aan dat het Cohesiefonds meer middelen krijgt.
− Contactpersoon: Roberto Pietrasanta
(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

• Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
– Rapporteur: MATOUSEK (Werknemers – CZ)
− Referenties: COM(2004) 495 def. – 2004/0167 (COD) – CESE 391/2005
− Hoofdpunten:
Het Comité vindt het een goede zaak dat de Commissie voor een brede aanpak heeft gekozen.
Het is met name verheugd dat de Commissie de EFRO-steun wil reserveren voor de prioriteiten die
zijn vastgesteld tijdens de toppen van Lissabon en van Göteborg;
Het is ook van oordeel dat het bevorderen van O&TO, innovatie en ondernemerschap een hoge
prioriteit moet krijgen, met name om de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf te stimuleren.
Het Comité staat ook volledig achter de voorstellen ten behoeve van de Europese territoriale
samenwerking, een aspect dat z.i. nog meer aandacht zou moeten krijgen.
− Contactpersoon: Roberto Pietrasanta
(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)
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• Europese groepering voor grensoverschrijdende samenwerking (EGGS)
– Rapporteur: NOLLET (Werknemers – BE)
− Referenties: COM(2004) 496 def. – 2004/0168 (COD) – CESE 388/2005
− Hoofdpunten:
Volgens het Comité zou het interessant kunnen zijn om lokale en regionale sociaal-economische
actoren uitdrukkelijk bij de oprichting van een EGGS te betrekken.
Het schaart zich achter het Commissievoorstel en de daarmee beoogde doelstellingen.
Het vindt het echter jammer dat niets expliciets wordt bepaald over de deelname van de sociale
partners aan de toezichtsystemen.
− Contactpersoon: Roberto Pietrasanta
(Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)

• Europese industriedistricten
– Rapporteur: PEZZINI (Werkgevers – IT)
– Referentie: initiatiefadvies – CESE 374/2005
– Hoofdpunten:
Het Comité hoopt dat een Europees platform voor districten wordt opgericht, dat een
programmakader zou moeten uitwerken.
Het vindt dat moet worden nagedacht over de communautaire erkenning van de Europese netwerken
van op kennis gebaseerde metadistricten, teneinde een soort Europees consortium in het leven te roepen
dat de ondernemingsgeest en maatschappelijk verantwoord ondernemen zou moeten stimuleren, evenals
de ontwikkeling van nieuwe activiteiten, acties op het gebied van levenslang leren en
grensoverschrijdende partnerschappen.
Tot slot is het van mening dat de opgedane ervaring met districten en de huidige focus op de op kennis
gebaseerde metadistricten, uitstekende mogelijkheden bieden voor:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

groei van de werkgelegenheid;
het verbeteren van de sociale verhoudingen op de arbeidsmarkt;
het vergroten van de beroepscapaciteiten van werknemers, op alle niveaus;
het verbeteren van de veiligheid en hygiëne op de arbeidsplaats;
het ontwikkelen en uitbreiden van ethische en milieucertificaten (ISO 14.000 en EMAS);
het oplossen van de problemen i.v.m. de kredietverlening en de impact van Bazel II;
het verbeteren van de kwaliteit en het commercieel succes van in Europa gefabriceerde producten;
het ondersteunen en uitbreiden van de exportmogelijkheden;
het vergroten van de greep van de arbeid, arbeiders en ondernemingen op de bureaucratie.
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wordt georganiseerd, waaraan zal kunnen worden deelgenomen door bestaande districten en betrokken
organisaties op de verschillende territoriale niveaus.
– Contactpersoon: João Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)

• Toerismebeleid van de EU na de uitbreiding
– Rapporteur: MENDOZA (Werknemers – ES)
– Referentie: initiatiefadvies – CESE 375/2005
– Hoofdpunten:
Het Comité beschouwt toerisme als een economische sector en branche die van cruciaal belang is voor
de daadwerkelijke eenwording van de EU-25 en die zich op duurzame wijze, in de ruimste zin van het
woord, moet ontwikkelen teneinde een effectieve bijdrage te leveren aan de sociale samenhang van
Europa.
De nieuwe lidstaten zien toerisme als een ideaal middel om economische ontwikkeling tot stand te
brengen, die de inkomensverschillen tussen de oude en nieuwe lidstaten van de Unie kunnen helpen
verkleinen. Hun grote diversiteit op het gebied van cultuur, erfgoed en natuur betekent een verrijking van
zowel de vraag naar als het aanbod van toerisme in binnen- en buitenland.
De uitbreiding met nieuwe lidstaten zal volgens het Comité een positieve invloed hebben op de toekomst
van de toerismesector, vooral indien het Europese toerismemodel de beginselen van duurzaamheid in
acht neemt.
Eén van de voorstellen die het Comité graag goedgekeurd zou zien en aan de instanties van alle lidstaten
zou willen voorleggen, is dat er een grootscheepse voorlichtingscampagne wordt opgezet over de rol van
toerisme als strategische branche voor Europa.
– Contact: Nemesio Martinez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

Greffe CESE 56/2005 fr/JG/VDS/ib

…/…

-5-

• MEDIA 2007
– Rapporteur: PEGADO LIZ (Diverse werkzaamheden – PT)
– Referenties: COM(2004) 470 def. – 2004/0151 COD – CESE 380/2005
– Hoofdpunten:
Het Comité is zeer te spreken over het initiatief van de Commissie, waarin diverse van zijn in eerdere
adviezen geformuleerde voorstellen en aanbevelingen grotendeels zijn overgenomen.
Het vindt dat bepaalde aspecten niet voldoende uit de verf komen in het nieuwe voorstel van de
Commissie. Het pleit ervoor:
−
−
−
−
−
−

meer initiatieven te ontplooien om concentraties te voorkomen die schadelijk zijn voor pluralisme en
diversiteit,
de complementariteit en samenhang met de overige vormen van steunverlening van de
Gemeenschap die onderdeel zijn van een gemeenschappelijke strategie, te verzekeren,
prioriteit te geven aan m.n. technologische ontwikkeling, innovatie en transnationale circulatie,
de toegang van het publiek tot het Europees audiovisueel patrimonium duurzaam te verbeteren via
onderlinge verbindingen op Europees niveau,
een passende en systematische evaluatie van de steunverlening te maken, teneinde de beschikbare
financiële middelen optimaal aan te wenden,
Europese films binnen en buiten Europa beter te promoten door systematisch informatie te
verstrekken over festivals.

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

2. WERKGELEGENHEID EN ONDERWIJS
• Rol van het maatschappelijk middenveld bij voorkomen van zwartwerk
− Rapporteur: HAHR (Werkgevers – SE)
− Referentie: initiatiefadvies – CESE 385/2005
− Hoofdpunten:
Het Comité is ermee ingenomen dat de Raad middels een resolutie de discussie over zwartwerk een
nieuwe impuls wil geven. Tegelijkertijd stelt het vast dat de Commissie in 2003 het initiatief heeft
genomen tot een breed opgezet onderzoek naar zwartwerk in de uitgebreide Unie. Volgens het Comité
zouden de volgende punten nader onderzocht en in acht moeten worden genomen:
•

Het moet aantrekkelijker worden om werk officieel aan te melden en effectieve sancties
moeten worden toegepast.
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−

•

Vrouwen verkeren vaak in een kwetsbare positie als het gaat om zwartwerk tegen lage
lonen. Hun situatie moet beter in kaart worden gebracht om gerichte maatregelen te kunnen
nemen.

•

De overheden hebben de taak de immigranten duidelijk op hun rechten en plichten te
wijzen, erop toe te zien dat ze toegang krijgen tot de reguliere arbeidsmarkt en hun alle kans
te geven gebruik te maken van de onderwijsvoorzieningen; van sommige mensen worden de
papieren gestolen of in beslag genomen om hen te dwingen om hun "overtocht" terug te
betalen.

•

De regelgeving voor (vooral nieuwe) ondernemingen moet worden veranderd ter verlichting
van de administratieve lasten. Personen die een bedrijf opstarten, moeten weten welke
maatschappelijke eisen aan het runnen van een bedrijf worden gesteld (arbeidsrecht, sociale
zekerheid voor personeel e.d.).

•

Er moet een brede op producenten en consumenten gerichte voorlichtingscampagne op touw
worden gezet om duidelijk te maken hoe schadelijk zwartwerk is voor de inkomsten van de
staat en voor het stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen.

•

De effectieve controle door de bevoegde overheidsinstanties moet worden opgevoerd, o.a.
door een grotere strafvervolgingscapaciteit en samenwerking tussen alle betrokken instanties.

•

Er moet een uitgebreide studie worden uitgevoerd om aan het licht te brengen welk verband
er bestaat tussen belastingen en bijdragen enerzijds en de omvang van zwartwerk
anderzijds.

•

Ondernemingen uit EU-lidstaten moeten er rekening mee houden dat er bepaalde derde
landen zijn die de hand lichten met de algemeen gangbare normen op het gebied van sociale
verantwoordelijkheid.

•

Het is zaak ervoor te zorgen dat de Europese werkgelegenheidsstrategie geïmplementeerd
wordt; een goed functionerende arbeidsmarkt met volledige werkgelegenheid en kwalitatief
hoogwaardige arbeidsplaatsen is het middel bij uitstek om zwartwerk tegen te gaan.

Contactpersoon: Torben Bach Nielsen
(Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)
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• Communautair programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke
solidariteit - Progress
–

Rapporteur: GREIF (Werknemers – AT)

–

Referenties: (COM(2004) 488 def.) – CESE 386/2005

−
Hoofdpunten:
Het Comité is over het algemeen ingenomen met onderhavig voorstel van de Commissie, hoewel het een
aantal bedenkingen heeft bij enkele punten.
De opmerkingen betreffen met name: a) de behoefte aan meer samenhang met andere communautaire
beleidsterreinen, b) de financiële middelen, die moeten worden uitgebreid, en de verdeling ervan, die
onlangs nauwkeuriger werd bepaald, c) betere toega ng en bruikbaarheid voor eindgebruikers ondanks de
rationalisering door de Commissie, d) transparantie en participatie in het programma-comité, en e)
betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld op nationaal en Europees niveau.
− Contactpersoon: Pierlui gi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18– e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)

• Kwaliteitsborging in het onderwijs
Rapporteur: SOARES (Werknemers – PT)
− Referenties: COM(2004) 642 def. – 2004/0239 COD – CESE 387/2005
− Hoofdpunten:
De vereiste van onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit is van fundamenteel belang met het oog op de
verwezenlijking van de doelstellingen van de strategie van Lissabon. Het Comité wijst in dit verband
nogmaals op het belang van een grotere mobiliteit van studenten en werknemers voor de ontwikkeling
van de kennismaatschappij in Europa. Versterkte mobiliteit kan cruciaal zijn voor de totstandkoming van
een Europese arbeidsmarkt en een meer concurrerende kennismaatschappij.
De ontwerpaanbeveling is een stap in de goede richting. De onderlinge erkenning van kwalificaties en
diploma's is een vereiste om de mobiliteitsdoelstelling ten volle te kunnen verwezenlijken. Zulks
impliceert dat op Europees niveau efficiënte en coherente mechanismen worden opgezet, die moeten
openstaan voor alle betrokkenen. Van bijzonder belang in dit verband is de uitwerking van methoden
voor kwaliteitsbeoordeling en accreditatie van het hoger onderwijs in Europa.
Wel wil het Comité erop wijzen dat deze beoordelingsmechanismen, die ontegensprekelijk van groot
belang zijn voor de verbetering van de kwaliteit en de geloofwaardigheid van het hoger onderwijs, niet al
te sterk mogen worden afgestemd op de onmiddellijke marktbehoeften. Het hoger onderwijs werkt
immers met langetermijndoelstellingen en moet vooruit kijken; fundamenteel onderzoek is prioritair.
Ook beklemtoont het Comité dat de financiering van het hoger onderwijs cruciaal is voor de
verwezenlijking van de hoofddoelstellingen. Het zou onaanvaardbaar zijn dat bepaalde instellingen voor
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omdat hun financiële armslag onvoldoende is.
Om de doelstellingen i.v.m. onderlinge erkenning te bereiken, zijn de volgende twee punten van cruciaal
belang:
−

−

de kwaliteitsborgingssystemen mogen niet verplicht worden gesteld; de belangrijkste betrokkenen, in
hoofdzaak de docenten en de directies, moeten akkoord gaan met de invoering van een dergelijk
systeem; kwaliteitsborging moet in de eerste plaats gericht zijn op de verbetering van het hoger
onderwijs in de lidstaten;
de instellingen voor hoger onderwijs moeten over de nodige middelen beschikken om de
bevordering, ondersteuning en uitvoering van de kwaliteitsmethoden en –technieken te financieren;
participatie van de betrokkenen zelf is onontbeerlijk.

Deze punten dienen dan ook uitdrukkelijk te worden opgenomen in de tekst van de aanbeveling aan de
lidstaten.
− Contactpersoon: Stefania Barbesta
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)

3. INTERNE MARKT
• Prioriteiten voor de interne markt 2005-2010
– Rapporteur: CASSIDY (Werkgevers – UK)
– Referentie: vervolg van initiatiefadvies – CESE 376/2005
– Hoofdpunten:
De Commissie zou er zich in haar werkzaamheden vooral op moeten toeleggen om bestaande Europese
voorschriften te vereenvoudigen en te consolideren, en de onderlinge samenhang te verbeteren, zodat
volledig van de mogelijkheden van de interne markt kan worden geprofiteerd.
Het Comité is van mening dat de lidstaten het belangrijkste obstakel voor de voltooiing van de interne
markt vormen. Sommige zijn traag met de omzetting en in andere lidstaten gaat deze met teveel details
gepaard, hetgeen tot weerstand ten aanzien van de interne markt en de EU leidt. Weer andere lidstaten
liggen dwars door bijv. een verbod uit te vaardigen op grensoverschrijdende overnames van financiële
instellingen als banken. Ook zijn er lidstaten die hun staatsbedrijven grensoverschrijdende overnames
toestaan, maar daarbij niets van wederkerigheid willen weten. De beschikbaarheid van nagenoeg
ongelimiteerde middelen voor staatsbedrijven in sommige landen vormt een mededingingsdistorsie en de
Commissie heeft daar tot op heden in wezen nog niets aan gedaan.
– Contactpersoon: Jean-Pierre Faure
(Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int)
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• Distributiesector – tendensen en gevolgen voor landbouwers en consumenten
– Rapporteur: ALLEN (Diverse werkzaamheden – IE)
– Reférentie: initiatiefadvies – CESE 381/2005
– Hoofdpunten:
In dit initiatiefadvies komt de toenemende concentratie in de distributie van voedingsmiddelen aan de
orde en wordt een algemene analyse gemaakt van de (eventuele) gevolgen hie rvan voor de diverse
betrokkenen (consumenten, personeel van de supermarkten, landbouwers en leveranciers). Daarbij
worden de volgende trends en problemen aangestipt:
•

Het prijsbeleid van grote distributeurs, die voortdurend streven naar lagere prijzen, lijkt op korte
termijn gunstig, maar kan op lange termijn aanzienlijke negatieve gevolgen hebben voor de
voedselkwaliteit, de keuze van de consument en het milieu.

•

Het personeel van grootwinkelbedrijven is in de regel vrouwelijk en nauwelijks geschoold. Vaak
werkt het in deeltijd. Hoewel de specifieke werkomstandigheden in supermarkten aan mensen die
studeren of een gezin hebben goede mogelijkheden bieden om in deeltijd te werken, kunnen ze ook
tot uitbuiting en slechte salarissen leiden. Het is van groot belang dat deeltijdwerkers niet
gediscrimineerd worden.

•

In het advies wordt ingegaan op de verschillen tussen de aan landbouwers, de leverancier, en de
door de consument betaalde prijzen. De conclusie luidt dat er een trend is om lagere prijzen te
betalen aan de producent, terwijl de consument niet minder betaalt voor het eindproduct in de
supermarkt, d.w.z. dat de winstmarge voor de supermarkten stijgt. Dit heeft zwaardere arbeids- en
levensomstandigheden voor de landbouwers en andere leveranciers tot gevolg. Door agressief
prijsbeleid en verkoop onder de kostprijs komen zij onder grotere druk te staan.

Hoewel grootwinkelbedrijven meerdere voordelen bieden voor de economie en aan de consumenten, is
het erg belangrijk dat de lidstaten en de Commissie zich bewust zijn van mogelijke problemen en de
gepaste maatregelen nemen. De conclusies van het advies luiden als volgt:
•
•
•

Het is zaak dat er meer transparante informatie beschikbaar komt over de opbouw van de prijzen
en de winstmarges van detailhandelaars, leveranciers (voedselverwerkers) en primaire producenten.
De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat er in hun regio's daadwerkelijk sprake is van concurrentie.
In het mededingingsrecht moet goed worden gekeken naar de definitie van "algemeen belang",
waarin ook andere aspecten dan prijzen en marktwerking een plaats moeten hebben.

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

• B2B-e-markten
– Rapporteur: LAGERHOLM (Werkgevers – SE)
– Referenties: COM(2004) 479 def. – CESE 377/2005
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– Hoofdpunten:
Het Comité maakt over de bevordering van het vertrouwen in elektronische business-to-businessmarkten
(B2B-e-markten) de volgende opmerkingen:
−

Over het algemeen wordt in de Commissiemededeling op de juiste manier een aantal belangrijke
vraagstukken omtrent de aanvaarding van e-markten behandeld.

−

Het moet echter niet bij deze ene Mededeling blijven, er is meer actie nodig. Daarnaast is het tot op
zekere hoogte begrijpelijk dat de markt enigszins wantrouwig staat tegenover e-zakendoen. Vooral
de meer geavanceerde vormen daarvan (zoals B2B-e-markten) verschillen sterk van de traditionele
manier van handeldrijven van het MKB.

−

Grensoverschrijdende e-handel brengt weer andere, grotere obstakels met zich mee.

– Contactpersoon: Nemesio Martinez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int)

• PRISM 2004 (WIM)
– Rapporteur: SHARMA (Werkgevers – UK)
– Referentie: Informatief rapport – CESE 835/2004 fin
– Hoofdpunten:
Het Comité is van oordeel dat de doeltreffendheid van de databank PRISM moet worden verbeterd en
de inhoud ervan moet worden aangepast aan de verwachtingen van de mogelijke gebruikers. De
databank moet afgestemd zijn op trends en prioriteiten van de interne markt.
Er is een actieplan opgesteld om PRISM bij te werken en de rol van het Comité te versterken en
zichtbaarder te maken. Dit actieplan (business plan) omvat doelstellingen voor de korte, de middellange
en de lange termijn, met een tijdpad om vooruitgang te kunnen meten.
Er zijn nu gezamenlijke inspanningen nodig om financiële en andere middelen vrij te maken voor
PRISM, zodat de databank een prominente plaats kan gaan innemen en aan de oorspronkelijke
doelstelling kan gaan beantwoorden. Met de toetreding van de nieuwe lidstaten is de tijd rijp om de
website uit te breiden en te consolideren.
– Contact: Jean-Pierre Faure
(Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@esc.eu.int)

4. MILIEU- EN CONSUMENTENBESCHERMING
• LIFE+
– Rapporteur: RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE)
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– Referenties: COM(2004) 621 def. – 2004/0218 COD – CESE 382/2005
– Hoofdpunten:
Het Comité is verheugd over de aanpak waarbij het milieubeleid in alle overige beleidsterreinen wordt
geïntegreerd, aangezien de bescheiden middelen uit het LIFE programma op zich niet toereikend zijn om
de milieubescherming in de EU verder te ontwikkelen.
Desondanks is het van mening dat het voorstel van de Commissie en de algehele discussie die momenteel
over de financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013 wordt gevoerd een serieuze bedreiging
kunnen vormen voor het welslagen van het LIFE-programma in de toekomst. In de eerste plaats is er
geen enkele garantie dat milieuzaken voortaan daadwerkelijk uit andere begrotingen zullen worden
gefinancierd. Met de voorgenomen overdracht van bevoegdheden aan de lidstaten geeft de EU een
weliswaar bescheiden, maar uiterst effectief instrument uit handen. Het Comité eist dan ook dat de
innovatieve aspecten van LIFE-Milieu en LIFE-Natuur worden gehandhaafd door ze onder te brengen in
een door de Commissie zelf te beheren steunfonds.
–

Contactpersoon: Johannes Kind
(Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)

• Europees register verontreinigende stoffen
– Rapporteur: SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers – ES)
– Referenties: COM(2004) 634 def. – 2004/0231 COD – CESE 383/2005
− Contactpersoon: Annika Korzinek
(Tel.: 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int)
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• Voorverpakte producten
– Rapporteur: SHARMA (Werkgevers – UK)
– Referenties: COM(2004) 708 def. – 2004/0248 COD – CESE 379/2005
– Hoofdpunten:
Volgens het Comité biedt de nieuwe richtlijn meer mogelijkheden voor innovatie, marktonderzoek en
ontwikkeling, met meer keuzemogelijkheden en een grotere variëteit voor de consumenten als
gevolg.
Het is er ook mee ingenomen dat de regelgeving inzake de metrologische hoeveelheid binnenkort
wordt herzien; dit is een absolute prioriteit voor de bescherming van de consumenten en de Europese
industrie.
Toch kunnen sommige consumenten worden verward door de te grote variatie aan
verpakkingsmaten, en door verpakkingen die misschien niet als bedrieglijk kunnen worden
bestempeld maar die toch de indruk wekken een grotere inhoud te bevatten.
Het is absoluut zaak dat de doelstellingen van de richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval
worden gerealiseerd, ongeacht het feit of de maten worden gereguleerd.
– Contact: Aleksandra Klenke
(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)

• Levensmiddelenadditieven en zoetstoffen
– Rapporteur: DAVISON (Diverse werkzaamheden – UK)
– Referenties: COM(2004) 650 def. – 2004/0237 COD – CESE 384/2005
− Contactpersoon: Annika Korzinek
(Tel.: 00 32 2 546 80 65 – e-mail: annika.korzinek@esc.eu.int)

• Gevaarlijke stoffen – c/m/r
– Rapporteur: SEARS (Werkgevers – UK)
– Referenties: COM(2004) 638 def. – 2004/0225 COD – CESE 378/2005
– Hoofdpunten:
Het staat achter de voorgestelde beperkingen inzake het op de markt brengen en het gebruik van
bepaalde stoffen en preparaten.
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Net als het geval was met de vorige wijzigingen op Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreurt het
Comité evenwel dat niet-gerelateerde producten in één enkele tekst worden ondergebracht. In andere
omstandigheden zou zulks er toe kunnen leiden dat voortdurend specifieke wijzigingen moeten worden
aangebracht om de tekst aan de externe omstandigheden aan te passen.
– Contact: João Pereira dos Santos
(Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)
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