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De zitting wordt bijgewoond door de heer LÜTKE DALRUP, Duits staatssecretaris van Vervoer, 
Openbare Werken en Planologie, die namens het fungerende voorzitterschap van de Raad en met het 
oog op de behandeling van de verkennende adviezen een toespraak houdt.  
 
 
1. WERKGELEGENHEIDSBELEID 

   

• Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid 
− Rapporteur: O'NEILL (Diverse werkzaamheden – UK) 
 
–  Referentie: COM(2006) 815 final – 2006/0271 CNS – CESE 608/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 

Overeenkomstig artikel 128, lid 2, van het EG-Verdrag moeten de huidige 
Werkgelegenheidsrichtsnoeren, na raadpleging van het Europees Parlement, het Comité van de 
Regio's en het EESC, door een beschikking van de Raad worden bekrachtigd om in 2007 te 
kunnen worden gehandhaafd. 
 
Het EESC: 
• steunt het voorstel om de Werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2005-2007 in 2007 te 

handhaven, met inachtneming van de hierna genoemde punten van zorg en aanbevelingen; 
• dringt erop aan om de ter goedkeuring voorgelegde procedure en het bijbehorende tijdschema 

tijdig aan zo veel mogelijk belanghebbenden bekend te maken, zodat het raadplegingsproces 
optimaal wordt benut, er een positieve houding ontstaat, de belanghebbenden in groten getale 
kunnen deelnemen en er in de ontwikkelingsfase voldoende tijd overblijft voor reacties op 
nationaal en Europees niveau; 

• adviseert om in de nieuwe Werkgelegenheidsrichtsnoeren meer aandacht te schenken aan 
mensen met speciale behoeften (waarbij specifieke doelstellingen moeten worden 
geformuleerd en de desbetreffende vereisten op het gebied van sociaal beleid beter moeten 
worden onderkend), om de sociale partners en het maatschappelijk middenveld in een zo 
vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het opstellen van de richtsnoeren en om hen te 
raadplegen over het definitieve document; 

• dringt aan op veel ambitieuzere doelstellingen die meetbaar zijn en op nationaal en Europees 
niveau in de nieuwe richtsnoeren kunnen worden vastgelegd, en pleit tevens voor meer 
uitvoeringsbevoegdheden voor de Commissie; 

• pleit voor de beschikbaarstelling van passende ICT-systemen in alle lidstaten, zodat gegevens 
beter kunnen worden verzameld en zowel de lidstaten als de Commissie beter de vinger aan de 
pols kunnen houden en de situatie beter kunnen evalueren; 

• blijft erop aandringen dat er in de nationale hervormingsprogramma's concretere gegevens 
t.a.v. vastgestelde doelstellingen, tijdschema's, kosten en beschikbare begrotingsmiddelen 
worden opgenomen. 
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− Contactpersonen: Susanne Johansson en Anna Redstedt 
          (tel.: 00 32 2 546 84 77 – e-mail: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
          (tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

 
2. DIENSTENMARKT 

 

• Voltooiing van de interne markt voor postdiensten 
–   Rapporteur: HENCKS (Werknemers – LU) 
  
–   Referentie: COM(2006) 594 final – 2006/0196 COD – CESE 614/2007 
 
 –   Hoofdpunten: 

 
Postdiensten zijn van groot sociaal-economisch belang voor de economische, sociale en 
territoriale samenhang en de tenuitvoerlegging van de Lissabon-strategie. Zij komen de sociale 
banden en de grondrechten van eenieder, de netwerkvorming en de solidariteit tussen 
bevolkingsgroepen en gebieden, het concurrentievermogen van de Europese economie en het 
duurzame karakter van de ontwikkeling ten goede. 
 
Het grootste probleem in de laatste fase van de voor 1 januari 2009 geplande liberalisering van de 
markt voor postdiensten betreft de aanpak die moet worden gekozen om - met het oog op het 
concurrentievermogen van de economie, de behoeften van de burgers (ongeacht hun herkomst, 
achtergrond of financiële situatie), de werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling - een goed 
presterende en concurrentiekrachtige postdienst te handhaven en de Europese burgers en bedrijven 
ook in de toekomst een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare universele dienst te kunnen 
aanbieden.  
 
De elementen die de Commissie ter ondersteuning van haar voorstel aandraagt, zijn volgens het 
EESC ontoereikend om duurzame financiering van de universele dienst in alle lidstaten te 
garanderen. Dit geldt met name voor de landen die in fysisch- en sociaal-geografisch opzicht met 
moeilijke randvoorwaarden te maken hebben en daarom momenteel niet de exclusieve rechten als 
financieringsbron kunnen afschaffen. Dit financieringssysteem is in een groot aantal lidstaten 
overigens efficiënt en billijk gebleken. 
 
Vanwege alle onzekerheden en risico's die aan een totale openstelling van de postmarkt kleven, 
lijkt de tijdslimiet van 1 januari 2009 irreëel, temeer daar de postdiensten van de lidstaten die pas 
in 2004 tot de Unie zijn toegetreden, waarschijnlijk onvoldoende tijd hebben om zich aan de 
nieuwe situatie aan te passen. 
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Het EESC zou dan ook graag zien dat de looptijd van de huidige richtlijn wordt verlengd, dat er 
een complete liberalisering van de postsector wordt voorzien per 1 januari 2012 (een en ander 
onder voorbehoud dat er in nauw overleg met alle betrokkenen geloofwaardige 
financieringsoplossingen worden gevonden die meerwaarde hebben ten opzichte van de 
voorbehouden diensten) en dat specifieke postzendingen die worden verstuurd naar of 
geadresseerd zijn aan blinde of slechtziende personen en hun organisaties, in de universele dienst 
worden opgenomen. 

 
– Contactpersoon: Agota Bazsik  

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

 
3. MEDEDINGING 

 

• Verslag over het mededingingsbeleid 2005  
– Rapporteur: GARAI (Diverse werkzaamheden – HU) 
 
– Referentie: COM(2006) 761 final – CESE 602/2007 
 
– Hoofdpunten:  

 
Mededingingsbeleid en mededingingsrecht zijn instrumenten waarmee overheden kunnen 
vastleggen wat faire marktpraktijken zijn en hoe de toepassing daarvan middels materiële en 
formele regels van administratief recht kan worden beschermd. 
  
Scheeftrekking van concurrentie is nadelig voor zowel werknemers en consumenten als het 
bedrijfsleven en de economie in het algemeen. 
  
Het EESC is van mening dat "mededinging" in een veel bredere zin moet worden geïnterpreteerd. 
Belangen op lange termijn, met name die van de consumenten, werknemers en het MKB, kunnen 
namelijk aanzienlijk verschillen van de korte-termijnbelangen die worden gediend in een situatie 
van "volmaakte" mededinging. Uit het mededingingsverslag van 2005 blijkt duidelijk dat het DG 
Mededinging zich zeer bewust is van alle belangrijke aspecten van de economische concurrentie 
binnen en buiten de EU en van zijn taak om op dit punt voor rechtszekerheid te zorgen, temeer 
daar de nationale overheden en rechtsprekende organen in mededingingszaken de belangrijkste 
onderdelen van de EU-jurisprudentie kunnen toepassen.  

   
–   Contactpersoon: Magdaléna Belarova-Carabin 
        (tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
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4. INDUSTRIEBELEID 
 

•  Evolutie waardetoevoegings- en aanbodketens 
–   Rapporteur:  VAN IERSEL (Werkgevers – NL) 
–   Co-rapporteur: GIBELLIERI (Werknemers – IT) 

 
–   Referentie: initiatiefadvies – CESE 599/2007 

 
–   Hoofdpunten: 
 

Het EESC vraagt beleidsmakers gericht aandacht te besteden aan de evolutie in de 
waardetoevoegings- en aanbodketens, of beter gezegd aan het concept van een netwerkindustrie 
en interactie tussen bedrijven.  
 
Er bestaan substantiële verschillen in de gevolgen die bedrijven hiervan ondervinden, afhankelijk 
van hun grootte, hun positie in de aanbodketens en netwerken, en de sectoren waarin zij actief 
zijn. Voor de relatief kleine en de middelgrote bedrijven, die aan het begin of in het midden van 
aanbodketens actief zijn, brengt het ontstaan van netwerken vaak problemen met zich mee. In dit 
advies wordt dit soort bedrijven aangeduid als IIC's (initial and intermediate companies, oftewel 
initiële en intermediaire ondernemingen; deze term is specifiek voor dit advies gecreëerd). 
Bepalend voor die kwalificatie zijn niet meetbare gegevens zoals omzet en aantal werknemers, 
maar de positie die ondernemingen in de waardetoevoegings- en aanbodketens innemen. 
 
Van deze groep ondernemingen zijn de meest innovatieve en creatieve bedrijven van cruciaal 
belang voor de netwerkeconomie. Hun aantal is dermate groot dat hun ontwikkeling niet alleen in 
micro-, maar ook in macro-economisch opzicht verstrekkende gevolgen heeft. Het EESC vindt het 
noodzakelijk de hele context waarin IIC's opereren, te verbeteren. In dit advies worden de grootste 
uitdagingen in dit verband op een rijtje gezet en worden onder meer de volgende 
beleidsvoorstellen gedaan: 
 
• veranderen van de houding tegenover IIC's; 
• verbeteren van de samenwerking en het onderling vertrouwen tussen IIC's; 
• vergemakkelijken van de toegang tot financiering; 
• het risico op opsluiting in of uitsluiting van aanbodketens verkleinen; 
• handhaven van intellectuele-eigendomsrechten; 
• bestrijden van concurrentieverstoringen door consistent, efficiënt en tijdig gebruik te maken
 van de EU-instrumenten voor de vrijwaring van handel tegen oneerlijke invoer; 
• bevorderen van vaardigheden en ondernemerschap; 
• stimuleren van goed opgeleide jonge mensen (m.n. op technisch gebied) om voor IIC's te gaan 

werken; 
• uitvoering geven aan het nieuwe Europese industriebeleid en de sectorale benadering daarvan; 
• optimaal gebruik maken van het zevende kaderprogramma; 
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• invoeren van doelgerichte wetgeving en verminderen van de bureaucratie. 
 
Er moet meer worden gedaan om alle betrokkenen bewuster te maken van de rol die IIC's bij 
industriële reconversie en de globalisering spelen. Om bovengenoemde voorstellen te kunnen 
uitvoeren, moeten het bedrijfsleven en de beleidsmakers aan hun afzonderlijke en vooral ook hun 
gezamenlijke eisen voldoen. De uitvoering dient hoe dan ook in nauwe samenwerking met alle 
belanghebbenden, waaronder ook de comités voor sectoraal overleg, te gebeuren. 
 

− Contactpersoon: José Miguel Cólera Rodríguez 
                     (tel.: 00 32 2 546 9629 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 

 
 
5. VERVOER EN INFRASTRUCTUUR 

 

• Verkeer in stedelijke en grootstedelijke gebieden 
– Rapporteur: RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE) 
  

 –   Referentie: verkennend advies – CESE 615/2007 
 
–   Hoofdpunten: 
 

Het EESC maakt zich grote zorgen over het feit dat het openbaar vervoer in de steden in hoog 
tempo terrein moet prijsgeven, terwijl de totale verkeersdrukte er sterk toeneemt. Dit verschijnsel 
doet zich niet alleen in de oude maar zeker ook in de nieuwe lidstaten voor. 
 
De druk van het verkeer, met name auto's, op steden wordt steeds groter, en dat leidt tot allerlei 
problemen, die in de meeste gevallen niet worden opgelost. Om deze tendens te keren moeten 
Commissie, lidstaten en gemeenten samen in actie komen. 
 
Om de kwaliteit van leven en de bescherming van het milieu in de steden te verbeteren en de 
doelstellingen inzake klimaatbescherming en energie-efficiëntie te halen, moet aan twee 
voorwaarden worden voldaan. In de eerste plaats zou het beleid op het gebied van 
stedenbouwkunde en vervoer er altijd op gericht moeten zijn geen of zo min mogelijk verkeer te 
genereren. Tweede prioriteit is dat verplaatsingen zo veel mogelijk op milieuvriendelijke wijze, 
dus met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet, plaatsvinden c.q. kunnen plaatsvinden. 
 
Steden moeten leefbaar blijven en het kan niet zo zijn dat zij vooral op het autoverkeer worden 
afgestemd. Het moet afgelopen zijn met het beleid dat alle vervoerswijzen gelijktijdig ondersteund 
worden, omdat daartoe zowel het nodige geld als de nodige ruimte ontbreekt.  
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Om te voorkomen dat er nog meer verkeer wordt gegenereerd, dienen planologen en 
stedenbouwkundigen bij de lokale overheden voortaan verdere wanordelijke uitbreiding en 
functionele scheiding van stedelijke gebieden tegen te gaan.  
 
Het EESC ziet uitbreiding van het openbaarvervoersaanbod dan ook als een belangrijk terrein 
waarop Commissie, Parlement, lidstaten en gemeenten actie moeten ondernemen. Niet alleen 
moeten er voorzorgsmaatregelen worden getroffen om milieu en volksgezondheid te beschermen, 
maar ook moet er worden gezorgd voor een zeker basisvervoersaanbod en moet de openbare 
dienstverlening t.b.v. de bevolking in het algemeen en gehandicapten in het bijzonder worden 
gewaarborgd. 
 
Het EESC adviseert de Commissie, de Raad, en met name het Comité van de Regio’s te 
onderzoeken waarom sommige steden er wel in geslaagd zijn een milieuvriendelijke 
vervoersontwikkeling op gang te brengen, terwijl de situatie in veel andere steden achteruitholt.  

 
–    Contactpersoon: Sven Dammann  

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

• Bevordering van grensoverschrijdend fietsverkeer 
–   Algemeen rapporteur: SIMONS (Werkgevers – NL) 
  

 –   Referentie: initiatiefadvies – CESE 616/2007 
 

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

 

• Groenboek - Een toekomstig maritiem beleid voor de Unie 
–   Rapporteur: BREDIMA SAVOPOULOU (Werkgevers – EL) 
–   Co-rapporteurs: CHAGAS (Werknemers – PT)  
           NILSSON (Diverse werkzaamheden – SE) 
   

  –   Referentie: COM(2006) 275 final – CESE 609/2007 
 
  –    Hoofdpunten: 

 
In haar strategische doelstellingen voor de periode 2005-2009 wijst de Commissie op de 
“bijzondere behoefte aan een alomvattend maritiem beleid dat gericht is op de ontwikkeling van 
een welvarende maritieme economie en op een vanuit milieuoogpunt duurzame benutting van het 
volledige potentieel van op de zee gebaseerde activiteiten”. Op grond van de Mededeling van 
2 maart 2005 heeft de Commissie besloten dat een Groenboek over het toekomstig maritiem 
beleid van de EU de eerste stap moet zijn in de richting van een alomvattend maritiem beleid. 
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Hoewel er enkele kanttekeningen kunnen worden geplaatst, is het EESC het eens met de meeste 
voorstellen in het Groenboek (over visserij, havens, scheepsbouw, zeevervoer, kustgebieden, 
energiewinning op volle zee, O&O, milieu, toerisme, blauwe biotechnologie) en kan het zich 
vinden in het pleidooi voor internationale regels voor de scheepvaart. De EU moet iets doen aan 
het slechte publieke imago van de scheepvaart en aan het gebrek aan waardering voor wat 
schepen en zeevarenden voor de samenleving betekenen. 
 
Maritieme clusters zouden een kernbestanddeel moeten gaan vormen van het EU-zeevaartbeleid 
en de EU zou onderzoek moeten laten doen om beter te kunnen omschrijven wat deze maritieme 
clusters precies zijn, en om ze te vergelijken met maritieme clusters elders in de wereld. In een 
geïntegreerd maritiem beleid horen hogere investeringen in zeevaartopleidingen een centrale 
plaats in te nemen, omdat zij bijdragen aan een veilige, efficiënte en hoogwaardige 
dienstverlening.  
 
Het EESC wijst erop dat de sociale wetgeving van de EU hier en daar (bijvoorbeeld de Richtlijn 
over collectief ontslag, de Richtlijn over de overgang van ondernemingen, de Richtlijn inzake 
voorlichting en raadpleging van werknemers en de Richtlijn betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten) niet voor 
vissers en zeevarenden geldt. De Commissie zou deze gevallen in nauwe samenwerking met de 
sociale partners nog eens goed moeten bekijken.  
 
Een ander aandachtspunt is de slechte kwaliteit bunkerolie waarvan de scheepvaartindustrie zich 
bedient. De reden hiervoor is dat raffinaderijen geen betere kwaliteit leveren. De Commissie zou 
zich over de kwaliteit van deze olie moeten buigen en zo voor een doorbraak moeten zorgen op 
het punt van luchtemissies van schepen. 
 
Het is van groot belang dat een aantal landen zich ontwikkelt tot "hoogwaardige" kuststaten, de 
nog ontbrekende schakel in de kwaliteitsketen. De EU zou dit moeten aankaarten binnen de 
IMO, zodat voor de prestaties van dergelijke kuststaten goede criteria kunnen worden opgesteld. 

 
 –   Contactpersoon: Maria José Lopez Grancha  
                      (tel.: 00 32 2 546 87 13 – e-mail: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 

• Europees zeehavenbeleid 
 –   Rapporteur: SIMONS (Werkgevers – NL) 
      

 –   Referentie: initiatiefadvies – CESE 610/2007 
   
 –   Hoofdpunten: 

 
Ondanks het feit dat het EP tot tweemaal toe voorstellen van de Commissie inzake havens heeft 
verworpen, blijft de roep om bepaalde regelingen op communautair niveau onverminderd 
bestaan. Europa moet een bepaalde richting aangeven om een beter gestructureerde ontwikkeling 
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van de haveninfrastructuur te garanderen. Zo zijn de mededinging tussen de havens, het 
financiële kader waarin de havens werken, hun capaciteit, de noodzaak van snelle procedures 
voor verdere uitbreiding, de milieuwetgeving en de invoering van billijke 
concurrentievoorwaarden in de gesprekken met de havenorganisaties een terugkerend thema. 
Bovendien vormen havens de enige vorm van vervoersinfrastructuur waarvoor nog geen 
Europese aanpak bestaat. 
 
De EU kan een hoge mate van betrouwbaarheid en veiligheid in Europese havens stimuleren 
door een adequate (financiële) ondersteuning van onderwijs- en opleidingsprogramma's en door 
de toepasselijke veiligheidswetgeving te handhaven. Ook kan zij jongeren aanmoedigen te 
kiezen voor een carrière in een haven, zoals zij jongeren ook aanspoort om in de zeevaart te gaan 
werken. Het hoger nautisch onderwijs zorgt ervoor dat havens in de toekomst over voldoende 
goede loodsen, havenmeesters en andere vakmensen beschikken. 
 
Een fundamentele discussie over een duurzame ontwikkeling van havens is voor een Europees 
zeehavenbeleid van cruciaal belang. Als het gaat om de naleving van strenge milieunormen 
dragen havens een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij moeten dan ook worden aangemoedigd 
om daar meer in te investeren. Intussen is echter wel duidelijk geworden dat de problemen voor 
een groot gedeelte ook veroorzaakt worden door de onduidelijkheid van de EU-milieuwetgeving. 
Verder onderzoek is noodzakelijk om vast te stellen of ruimtelijkeordeningsprogramma’s voor 
meer rechtszekerheid en meer ontwikkelingsmogelijkheden voor havens kunnen zorgen. 
 
Een Europees zeehavenbeleid impliceert niet per se nieuwe wetgeving. Vooral "soft law" zou een 
waardevol alternatief kunnen betekenen voor enerzijds wetgeving en anderzijds een benadering 
waarbij ieder geval apart wordt behandeld. Een Europees zeehavenbeleid zou in het algemeen 
geen onnodig interventionisme mogen inhouden, maar zich moeten richten op: a) het toepassen 
van de Verdragsregels (waar dat nodig is), b) het waarborgen dat havens hun publieke taak naar 
behoren kunnen vervullen, c) het stimuleren van marktgericht gedrag, en d) het bevorderen van 
een positief imago van de sector bij het publiek. Zo nodig moet EU-wetgeving die een gezonde 
en duurzame ontwikkeling van zeehavens in de weg staat, worden herzien. 

 
– Contactpersoon: Maria José Lopez Grancha  

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

• Goederenlogistiek – duurzame mobiliteit 
 –    Rapporteur: BARBADILLO LÓPEZ (Werkgevers – ES) 
  
– Referentie: COM(2006) 336 final –  CESE 611/2007 
 
–    Hoofdpunten: 

 
Vervoer maakt integraal deel uit van de logistieke bevoorradingsketen. De benadering van de 
Commissie richt zich op logistiek in het goederenvervoer en heeft betrekking op alle 
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vervoerswijzen. Een efficiënte vervoerssector is een absolute voorwaarde voor de EU om haar 
concurrentievermogen in stand te houden en te versterken. Een modern beheer van complexe 
vervoersstromen is noodzakelijk voor efficiency en voor samenwerking tussen de verschillende 
vervoerswijzen. 
 
Logistiek is de sleutel voor het garanderen van een duurzame mobiliteit. Vervoerslogistiek 
vereist vaardige en goed getrainde arbeiders en managers, die de juiste opleiding hebben genoten 
en kunnen werken overeenkomstig de normen inzake veiligheid en gezondheid. Daarom dienen 
er plannen te worden uitgewerkt voor zowel basis- als voortgezette opleidingen op het gebied 
van logistiek, waarbij de sociale partners actief moeten worden betrokken. 
 
Aangezien in de vervoerssector veel fossiele brandstoffen worden verbruikt, is het zaak de 
afhankelijkheid hiervan terug te dringen en zo de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit vereist 
een specifiek O&O– en innovatieprogramma voor vervoer (en voldoende financiële middelen) 
waarmee het gebruik van alternatieve energiebronnen kan worden gestimuleerd. Ook moet er een 
vooral op fiscaal terrein gedifferentieerd beleid komen, dat zich richt op de integratie en het 
gebruik van nieuwe milieuvriendelijke technologieën. 
 
Nieuwe technologieën – en met name het satellietnavigatiesysteem GALILEO – dienen binnen 
de EU op elkaar te zijn afgestemd en toegankelijk te zijn voor het MKB. O&O en innovatie 
moeten als prioriteit worden aangemerkt binnen het zevende kaderprogramma, aangezien 
technologische innovatie nieuwe perspectieven kan genereren voor de sector. 
 
Kwaliteitsindicatoren en one-stop-shops zijn elementen die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling 
van de vervoerslogistiek in de EU; kwaliteitstoezicht op Europees niveau zou immers een zekere 
uniformiteit bij de evaluatie van de logistieke efficiency kunnen garanderen, terwijl een 
gecoördineerde en uniforme administratieve afhandeling de douaneformaliteiten zou kunnen 
bespoedigen. 
 
Om de doelstellingen te kunnen waarmaken, is het van groot belang dat vertegenwoordigers van 
alle verschillende vervoerssectoren deelnemen aan de uitwerking van het toekomstige actieplan 
van de Commissie. 

 
–   Contactpersoon: Maria José Lopez Grancha  

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

• Bevordering van de korte vaart – tussentijdse evaluatie 
–    Rapporteur: CHAGAS (Werknemers – PT) 

  
 –   Referentie: COM(2006) 380 final – CESE 612/2007 
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–   Hoofdpunten: 

 
 Het EESC heeft reeds herhaaldelijk zijn steun uitgesproken voor maatregelen om de korte vaart 

verder te ontwikkelen. De korte vaart biedt immers aanzienlijke mogelijkheden op het gebied 
van groei en werkgelegenheid, en kan als alternatief voor andere, minder milieuvriendelijke 
vervoerswijzen bijdragen tot een afname van de verkeersopstoppingen, het aantal ongevallen, de 
geluidshinder en de luchtverontreiniging.  

 
 In zijn advies over het programma van 2003 wijst het EESC op de vitale rol van de focal points, 

die nauw moeten samenwerken met de sector en de integratie in een multimodale logistieke 
bevoorradingsketen moeten bevorderen. Het roept de lidstaten en de sociale partners dan ook op 
alles op alles te zetten om het netwerk van focal points verder uit te breiden. 

 
 De Commissie en de lidstaten moeten zich dringend concreet gaan inzetten voor de ontwikkeling 

van de verschillende vervoerswijzen. Dit houdt in dat zij niet alleen de ontwikkeling van het 
gecombineerd vervoer moeten versnellen door de nodige infrastructuurvoorzieningen in het 
leven te roepen, maar ook moeten streven naar nauwere samenwerking om tot duurzaamheid op 
economisch én op sociaal en milieugebied te komen, iets waaraan het bedrijfsleven tot nog toe 
niet de nodige aandacht heeft kunnen (willen?) besteden. 

 
 Het EESC neemt kennis van de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van het in 2003 

goedgekeurde programma voor de bevordering van de korte vaart en dringt erop aan dat ook de 
resterende acties zo snel mogelijk worden voltooid en dat met name alle in kaart gebrachte 
obstakels worden weggewerkt. Voorts is het zaak de focal points verder te ontwikkelen en hun 
werkingssfeer uit te breiden, zodat zij zich ook kunnen gaan bezighouden met de bevordering 
van de multimodaliteit van de logistieke ketens in het binnenland.  

 
 De Commissie zou in haar Mededeling ook moeten verwijzen naar de oprichting van een 

"gemeenschappelijke Europese maritieme ruimte". Een dergelijke stap zou er immers toe kunnen 
leiden dat de korte vaart een centrale rol gaat spelen in het intracommunautaire goederenvervoer. 
Het is niet meer dan logisch dat het verkeer tussen communautaire havens wordt bestempeld als 
intern, en niet als internationaal. De voordelen daarvan voor de vereenvoudiging van de 
douaneprocedures behoeven geen toelichting.  

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

 

• Veiligheid wegeninfrastructuur 
 –   Rapporteur: SIMONS (Werkgevers – NL) 
  

– Referentie: COM(2006) 569 final – 2006/0182 COD – CESE 613/2007 
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–    Hoofdpunten:  
 

Het EESC verwelkomt het voorstel van de Commissie, dat inhoud geeft aan de derde pijler van 
het verkeersveiligheidsbeleid, namelijk het veiligheidsbeheer van de wegeninfrastructuur. Naast 
maatregelen die zich richten op de bestuurder van het voertuig en maatregelen die zich richten 
op verbeteringen met betrekking tot het voertuig tracht de voorgestelde richtlijn de veiligheid te 
integreren in alle fasen van de planning, het ontwerp en de exploitatie van de 
wegeninfrastructuur van het TEN-netwerk. In het verkeersveiligheidsbeleid zijn al deze 
aspecten even belangrijk. 
 
Alhoewel het EESC zich ervan bewust is dat gebieden met een goed ontwikkelde 
wegeninfrastructuur over het algemeen meer baat hebben bij maatregelen die zich richten op de 
bestuurder of het voertuig, is het ervan overtuigd dat ook hier alle middelen moeten worden 
aangewend om de verkeersveiligheid te verbeteren en het aantal slachtoffers terug te brengen. 
 
De voorgestelde maatregelen voor de derde pijler van het verkeersveiligheidsbeleid zouden niet 
alleen moeten gelden voor het TEN-netwerk, maar voor alle Europese wegen buiten de 
stedelijke gebieden waar duidelijk veel ongelukken gebeuren. Als het terugdringen van het 
aantal verkeersslachtoffers het doel is en als blijkt dat er vooral "winst" valt te behalen in de 
niet tot het TEN-netwerk behorende infrastructuur (geen 600 maar 1300 dodelijke slachtoffers 
minder), dan zou van de Commissie verwacht mogen worden dat zij hier veel meer aandacht 
aan besteedt. Artikel 71, lid 1 onder c van het EG-Verdrag vormt daarvoor een goede 
grondslag. Het EESC roept de lidstaten dan ook op om in te stemmen met de uitbreiding van 
het toepassingsgebied tot alle wegen buiten de stedelijke gebieden. 
 
Gezien haar doelstelling – in 2010 de helft minder dodelijke verkeersslachtoffers – dient de 
Commissie niet met een richtlijn te komen, maar met een dwingender rechtsinstrument, 
waarvan de bepalingen zowel door alle betrokken overheidspartijen als door private partijen 
moeten worden gerespecteerd. 

 
– Contactpersoon: Sven Dammann  

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

 

• Europese metropolitane gebieden 
– Rapporteur: VAN IERSEL (Werkgevers – NL) 
 
– Referentie: verkennend advies – CESE 600/2007 
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– Hoofdpunten:  
 

Dit advies is het vervolg op advies ECO/120 over "Metropolitane gebieden: sociaal-economische 
gevolgen voor de toekomst van Europa"1 en vormt hiermee een samenhangend geheel.  
 
De Europese ruimte heeft de afgelopen vijftig jaar een gedaantewisseling ondergaan. Deze 
ontwikkeling wordt nog versneld door de mondialisering. Een en ander heeft aanzienlijke 
gevolgen voor de metropolitane gebieden, die de zwaartepunten van Europa vormen. Zij zijn het 
best geschikt om de uitdagingen aan te gaan en optimaal te profiteren van de kansen die uit de 
veranderingen voortvloeien. 
 
Het EESC beveelt aan dat de Commissie, ter aanvulling op de Territoriale Agenda, met een 
Groenboek over metropolitane gebieden komt om het Europese debat op basis van een objectieve 
analyse aan te wakkeren. Een beter gestructureerd debat over en tussen metropolitane gebieden in 
Europa zal deze gebieden namelijk stimuleren om de agenda's van Lissabon en Göteborg met 
succes ten uitvoer te leggen, hetgeen ook in de nationale hervormingsprogramma's tot uiting zou 
kunnen komen. 
 
Het EESC stelt opnieuw vast dat er over metropolitane gebieden geen sociaal-economische en 
milieugegevens bestaan die op Europese schaal vergelijkbaar zijn. Het is van oordeel dat jaarlijks 
op Europees en nationaal niveau zou moeten worden bekeken hoe de Europese metropolitane 
gebieden in economisch, sociaal en milieuopzicht presteren, om de kennis over hun feitelijke 
situatie te vergroten en om de betrokkenen uit de metropolitane gebieden tot actie aan te sporen. 
 
Er is een politiek besluit van de Commissie nodig om Eurostat op te dragen ieder jaar betrouwbare 
en vergelijkbare gegevens over alle metropolitane gebieden in de EU te produceren. Om zich van 
deze nieuwe taak te kunnen kwijten, dient Eurostat extra geld te krijgen. 

  
− Contactpersoon: Alberto Allende 
                (tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@eesc.europa.eu) 

 

• Territoriale Agenda 
–   Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (Werknemers – ES) 
 
–   Referentie: verkennend advies – CESE 601/2007 

                                                      
1

  PB C 302 van 7 december 2004, p. 101. 
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− Hoofdpunten:  
 

Het Duitse ministerie van Vervoer, Openbare Werken en Planologie heeft het EESC op 7 
november 2006 namens het toekomstige Duitse Raadsvoorzitterschap verzocht een verkennend 
advies over de Territoriale Agenda op te stellen.  
 
De Territoriale Agenda vormt een strategisch kader waarin de prioriteiten voor de ruimtelijke 
ontwikkeling van de EU zijn vastgelegd. De Agenda draagt bij tot economische groei en 
duurzame ontwikkeling door het versterken van de territoriale samenhang, die gedefinieerd kan 
worden als het vermogen om het cohesiebeleid aan te passen aan de specifieke behoeften en 
kenmerken van de verschillende geografische gebieden, die elk hun eigen problemen en 
mogelijkheden hebben, teneinde tot een evenwichtige en duurzame territoriale ontwikkeling te 
komen. 
 
Om deze doelstelling te kunnen realiseren is de meerwaarde van een gemeenschappelijke 
Europese aanpak onmisbaar. De ervaring van de voorbije decennia heeft geleerd dat het, om de 
territoriale samenhang van de Unie te kunnen versterken, noodzakelijk is om beleid met een 
territoriale dimensie geleidelijk aan op communautaire leest te schoeien. 
 
Het EESC zou graag zien dat de discussies in de Raad over de Territoriale Agenda uitmonden in 
meer gedetailleerde politieke besluiten. Daartoe dient de Europese Commissie er meer bij te 
worden betrokken, want niemand kan de verschillende benaderingen van de territoriale 
samenhang in de EU beter op elkaar afstemmen dan zij. 
 
In het streven naar territoriale samenhang binnen de EU moet er bij de Commissie een 
slagvaardige specifieke dienst worden opgezet die onderzoek doet, diagnoses stelt en 
beleidsvoorstellen formuleert waaruit blijkt dat een Europese aanpak van territoriale cohesie een 
meerwaarde biedt. 
 
Daarom verzoekt het EESC de Commissie de Raad voor te stellen om het proces tot integratie van 
de Territoriale Agenda op basis van de huidige rechtsgronden voort te zetten. 

  
− Contactpersoon: Alberto Allende 
                     (tel.: 00 32 2 546 96 79  – e-mail: alberto.allende@eesc.europa.eu) 

 
 

7.  MILIEU- EN DIERENBESCHERMING 
 

•  Thematische strategie voor bodembescherming 
– Rapporteur: NILSSON (Diverse werkzaamheden – SE) 
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–   Referentie: COM(2006) 232 final – 2006/0086 COD – CESE 603/2007 
 

–   Hoofdpunten: 
 
Het is ingenomen met de plannen voor een thematische strategie voor bodembescherming op 
EU-niveau en staat in principe achter de vaststelling van een kaderrichtlijn. 
 
Het EESC wijst erop dat: 
− de EU-strategie zich dient te richten op de gebieden met de grootste problemen en waar de 

bewerkbare bodem het ernstigst wordt bedreigd (hierbij valt o.a. te denken aan veranderingen 
in bodemgebruik, verontreinigde industrieterreinen en bodemafdekking); 

− bij de tenuitvoerlegging van de EU-strategie rekening dient te worden gehouden met het 
subsidiariteitsbeginsel; 

− de kosten voor schade aan de bodem, binnen de mate van het redelijke, moeten worden 
gedragen door degene die deze veroorzaakt, en niet a priori door de eigenaar van de bodem. 
Als men met een kaderrichtlijn een gemeenschappelijke basis wil creëren, dan zullen alle 
lidstaten ongeveer gelijke ambitieniveaus moeten hebben, omdat anders de 
concurrentieverhoudingen zouden kunnen worden scheefgetrokken;  

− de kwaliteit van de bodem verbetert als men in de land- en bosbouw goede productiemethoden 
toepast. 

 
Het EESC heeft ernstige kritiek op de Commissie, omdat deze nog altijd niet haar nieuwe versie 
van het voorstel voor de herziene slibrichtlijn heeft ingediend. De Commissie wordt opgeroepen 
dit zo snel mogelijk te doen, want het gaat hier om een van de belangrijkste instrumenten voor de 
bescherming van landbouwgronden, dat cruciaal is om verdere contaminatie door schadelijke 
stoffen te voorkomen. 
 
Het EESC wijst erop dat nationaal sectoraal beleid niet mag leiden tot het scheeftrekken van de 
concurrentieverhoudingen tussen de lidstaten. 
 
De instelling van een commissie van onafhankelijke deskundigen uit de openbare en particuliere 
sector zou volgens het EESC de tenuitvoerlegging van de bodemstrategie kunnen 
vergemakkelijken. 

 
− Contactpersoon: Eleonora di Nicolantonio 
          (tel.: 00 32 2 546 94 54  – e-mail: eleonora.diNicolantonio@eesc.europa.eu) 
 

•  Duurzame visserij 
–   Rapporteur: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Diverse werkzaamheden – ES) 

 
–   Referentie: COM(2006) 360 final – CESE 605/2007 
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–   Contactpersoon: Arturo Iñiguez Yuste  
                    (tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

• Katten- en hondenbont 
–   Rapporteur: RETUREAU (Werknemers – FR) 

 
–   Referentie: COM(2006) 684 final – 2006/0236 COD – CESE 606/2007 

 
–   Contactpersoon: Eleonora di Nicolantonio 
         (tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 

• Uitvoer en opslag van metallisch kwik 
–   Rapporteur: OSBORN (Diverse werkzaamheden – UK) 

 
–   Referentie: COM(2006) 636 final – 2006/0206 COD – CESE 607/2007 

 
–   Contactpersoon: Filipa Pimentel  
                   (tel.: 00 32 546 84 44 – e-mail: filipa.pimentel@eesc.europa.eu)  
 
 

8.  VOEDSELVEILIGHEID 
 

• Levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma´s 
–   Rapporteur: PEZZINI (Werkgevers– IT) 

 
– Referentie: COM(2006) 423-425-427-428 final – 2006/0143/0144/0147/0145 COD – CESE 

604/2007 
 

− Contactpersoon: Eleonora di Nicolantonio 
          (tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 
 

_____________ 


