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De zitting werd bijgewoond door de heer KOVÁCS, lid van de Europese Commissie, in het kader van 
de discussie over het fiscaal beleid van de Unie. 
 
 

1. FINANCIEEL EN FISCAAL BELEID VAN DE UNIE 
 

• Vereenvoudiging BTW 
− Rapporteur: BURANI (Werkgevers – IT) 
 
− Referenties: COM(2004) 728 def. – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – CESE 531/2005 
 
− Hoofdpunten:  

 
Het EESC spreekt wel zijn steun uit voor het Commissievoorstel, maar wil toch ook de aandacht 
vestigen op een fundamenteel aspect: als de éénloketregeling de enige schakel wordt tussen de 
ondernemers en de diverse nationale overheidsdiensten, dan dient zij echt de enige te zijn voor de 
procedures en de administratie van de verschuldigde en te ontvangen bedragen. Het proces zal pas 
afgerond zijn als het tot een harmonisatie van de belastingtarieven en de nationale regelgeving 
komt, wat essentieel is voor de totstandbrenging van een daadwerkelijke interne markt. 

 
− Contactpersoon:  mevrouw Szij 
   (Tel. : 00 32 2 546 92 54 – e-mail : borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

• Stelsel van eigen middelen 
− Rapporteur: BURANI (Werkgevers – IT) 

 
− Referenties: COM(2004) 501 def. – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
 
− Hoofdpunten :  
 

Door de aandacht te richten op kwesties in verband met de billijkheid van de bijdragen en de 
mechanismen voor de bijdrage en verdeling van de baten en lasten tussen de lidstaten, vraagt het 
EESC zich af of het zinvol is de BTW-heffing te handhaven als bron van eigen middelen van de 
Unie. Voorts is het de vraag of het zinvol is als eigen middelen ook de gestaag dalende inkomsten 
te handhaven die afkomstig zijn uit de traditionele eigen middelen, in plaats van deze te vervangen, 
in tegenstelling tot wat de Commissie wil, door een passend percentage van het bruto nationaal 
inkomen. Het EESC herhaalt zijn reeds geuite weerstand tegen een belasting op vervuilende 
energiebronnen en tegen elke verhoging van de fiscale bijdrage, zeker als dit gebaseerd wordt op 
de naar zijn oordeel onjuiste overtuiging dat op die manier Europa dichter bij de burger wordt 
gebracht en aan zichtbaarheid wint.  
 
De vooruitzichten zullen grotendeels worden bepaald door twee begrippen, die kunnen worden 
omschreven als algehele solidariteit en totale ontwikkeling. Wat de herziening betreft van de 
berekening van de algemene correctie, is het EESC van oordeel dat dit een integraal onderdeel 
moet worden van de criteria voor de verdeling, door middel van evenwichtige, heldere en goed 
gemotiveerde oplossingen, waarbij het "evenwichtig rendement" en de solidariteit elkaar in balans 
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houden. In dat verband moet politiek zeer tactisch te werk worden gegaan ten aanzien van de 
publieke opinie in Europa en in het bijzonder die in de nieuwe lidstaten.  

 
− Contactpersoon:  de heer Roberto Pietrasanta 
   (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

• Witwassen van geld 
− Rapporteur: SIMPSON (Diverse werkzaamheden – UK) 
 
− Referenties: COM(2004) 448 def. – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 
 
− Hoofdpunten:  

 
De opgedane ervaringen met de tenuitvoerlegging van anti-witwas- en 
terrorismefinancieringsrichtlijnen zouden de Unie wel eens kunnen nopen tot dwarsverbanden en 
beleidssynergie met de afschrikking van andere vormen van criminaliteit. Het EESC beveelt in zijn 
advies het volgende aan:  
  
- het voorstel moet tegen de achtergrond van de werkzaamheden van de Raad van Europa 

inzake het strafrecht worden bezien;  
- de regelingen betreffende inbeslagname van criminele gelden moeten worden verduidelijkt;  
- derde landen dient meer ondersteuning bij criminaliteitsbestrijding worden geboden;  
- er dient meer aandacht te worden besteed aan specifiek gevoelige onderwerpen, zoals 

grensoverschrijdende belastingontwijking. 
 
− Contactpersoon: mevrouw Szij 
   (Tel. : 00 32 2 546 92 54 – e-mail : borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

2. COMMUNAUTAIRE FINANCIERING DUURZAME ACTIVITEITEN 
 

•  Duurzame ontwikkeling – financiële perspectieven 
–  Rapporteur: SIRKEINEN  (Werkgevers – FI) 
–  Co-rapporteurs: EHNMARK (Werknemers – SE) 
    RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE) 

 
– Referentie:  Verkennend advies –  CESE 528/2005 

 
–  Hoofdpunten : 

 
Het EESC hoopt dat de Commissie ook bij de uitvoering van de begroting het belang van 
duurzame ontwikkeling inziet, en dat zij straks ondanks de nieuwe zwaartepunten niet gewoon op 
de oude voet verdergaat. Het uitgavenpatroon moet absoluut ten gunste van de nieuwe prioriteiten 
worden gewijzigd, ongeacht het uiteindelijk vast te stellen niveau van de eigen uitgaven. Als de 
financiële vooruitzichten met hun langetermijnkarakter de ontwikkeling van de EU niet de juiste 
kant op sturen, is er weinig hoop dan andere maatregelen of latere financiële aanpassingen daar 
wel in zullen slagen.  
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De Commissie geeft in de verwezenlijking van de Lissabon-doelstellingen tot 2010 terecht 
voorrang aan groei en werkgelegenheid. Concurrentievermogen en economische groei zijn geen 
doel op zichzelf, maar middelen om sociale en ecologische doelen te verwezenlijken. De 
prioriteiten van de duurzame-ontwikkelingsstrategie, en ook andere gebieden met erkend niet-
duurzame ontwikkelingen – klimaatverandering, vervoer, volksgezondheid, natuurlijke 
hulpbronnen, uitroeiing van armoede, vergrijzing en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen – 
moeten ook in het begrotingsbeleid als prioriteiten worden behandeld.  
 
Een begrotingslijn is als zodanig meestal 'duurzaam' noch 'niet-duurzaam'. Het effect ervan op 
duurzame ontwikkeling hangt af van de gedetailleerde opzet van programma's, doelstellingen en 
criteria waaraan te financieren projecten aan moeten voldoen. Effectbeoordeling is hét instrument 
om te garanderen dat het beleid strookt met het streven naar duurzaamheid. Alle afzonderlijke 
programma's in de begroting moeten stuk voor stuk op hun mogelijke effecten worden beoordeeld. 
Het is hierbij vooral van belang dat subsidies voor niet-duurzame activiteiten worden stopgezet.  
 
Het EESC wil vooral de belangrijke rol van kennis, O&O en nieuwe technologie benadrukken. 
Als Europa hier werkelijk op inzet en er de nodige middelen aan besteedt, heeft het een unieke 
kans om zijn productiviteit, concurrentievermogen, groei en werkgelegenheid te vergroten in de 
felle concurrentiestrijd met andere economische grootmachten. Bovendien kan het dan de druk op 
het milieu en de natuurlijke hulpbronnen verminderen met milieuvriendelijkere technische 
oplossingen, die voorzien in de behoeften van de bevolking en haar gezondheid en veiligheid 
waarborgen. 

 
– Contactpersoon: de heer Kind 

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

 
• Europees Visserijfonds 
–  Rapporteur: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Diverse werkzaamheden – ES) 
 
− Referenties: COM(2004) 497 def. – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – CESE 532/2005 

 
− Hoofdpunten: 
 

Het EESC stemt in met de ontwerpverordening inzake het Europees Visserijfonds (EVF) aangezien 
het zal fungeren als financieringsinstrument dat de maatregelen voor het beheer van de bestanden 
begeleidt en de aanpassing van de productiestructuur van de sector conform het GVB mogelijk 
maakt. 

 
De Commissie bakent de volgende vijf prioritaire zwaartepunten af, waarop het EESC het volgende 
commentaar geeft: 
 
1. Maatregelen voor de aanpassing van de communautaire vissersvloot  
 Zowel binnen als buiten de exclusieve economische zone (EEZ) moet een operationele en 

concurrerende EU-vissersvloot in stand worden gehouden;  
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 Bij de berekening van de hoogte van de overheidssteun voor het slopen moeten 
rechtvaardiger criteria worden gehanteerd; 

 De vervanging van de hoofdmotor zou onder de “investeringen aan boord van 
vissersvaartuigen” moeten vallen.  

 
2. Aquacultuur en verwerking van en handel in visserij- en aquacultuurproducten 
 De lidstaten moeten zelf kunnen beslissen wat de beste bestemming is voor de middelen 

van het fonds; 
 Er dient prioriteit te worden gegeven aan investeringssteun voor kleine en micro-

ondernemingen. De enige voorwaarde die de Commissie zou mogen stellen is dat de 
projecten economisch en commercieel levensvatbaar zijn, dit met het oog op de verbetering 
van het concurrentievermogen van de bedrijven  

 
3. Maatregelen van collectief belang  
 Financiering van collectieve acties van beperkte duur die zijn opgezet op initiatief van 

privé-ondernemingen, en bijdragen aan de investeringen die noodzakelijk zijn om de 
wetenschappelijke en technische adviezen voor het beheer van de communautaire visserij 
te verbeteren.  

 
4. Duurzame ontwikkeling van kustvisserijgebieden 
 De bepaling dat enkel steun wordt verleend aan gebieden met gemeenten die niet meer dan 

100.000 inwoners tellen, moet worden geschrapt.  
 De lidstaten zouden aan de hand van hun eigen criteria zelf een lijst moeten kunnen 

opstellen van de kustgebieden die in aanmerking komen voor steun. 
 
5. Technische bijstand  
 Er moet steun komen voor de financiering van de binnenvisserij. 

 
– Contactpersoon: mevrouw Azzopardi 

    (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

3. WERKGELEGENHEIDSBELEID 
 

•  Organisatie van de arbeidstijd 
− Rapporteur: ENGELEN-KEFER (Werknemers – DE) 
 
− Referenties: COM(2004) 607 def. – 2004/0209 COD – CESE 527/2005 



- 5 - 

Greffe CESE 65/2005  fr/MB/ij …/… 

 
− Hoofdpunten: 
 

• Het EESC wil erop wijzen dat het in eerste instantie de taak van de sociale partners op 
nationaal niveau is om flexibele arbeidstijdregelingen overeen te komen waarbij met de 
specifieke behoeften van elke sector rekening wordt gehouden en de grondrechten in acht 
worden genomen;  

• Men kan zich volgens het EESC terecht afvragen of het voorstel van de Commissie wel het 
juiste middel is voor de verwezenlijking van de doelstellingen, zoals de werknemers een 
goede bescherming garanderen van hun gezondheid en veiligheid voor wat de arbeidstijd 
betreft, 

• Het EESC verzoekt de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie dan ook bij de herziening van de richtlijn rekening te houden met de volgende 
behoeften: 

• prioritaire rol van de sociale partners bij het bekijken van de referentieperiode voor de 
berekening en inachtneming van de maximale wekelijkse arbeidstijd binnen de bestaande 
grenzen van de richtlijn; 

• opname van een bepaling betreffende aanwezigheidsdiensten, die met de rechtspraak van het 
Europees Hof van Justitie in overeenstemming is en voorrang geeft aan een regeling via 
collectieve overeenkomsten; 

• passende maatregelen inzake organisatie van de arbeidstijd met het oog op een betere 
combinatie van beroeps- en gezinsleven; 

• evaluatie van de individuele opt-out uitgaande van de vraag of de handhaving ervan niet 
indruist tegen de geest en de bedoeling van de richtlijn. 

 
 

− Contactpersoon: de heer Bach Nielsen 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 

4. EXTERNE BETREKKINGEN 
 

• Betrekkingen EU-India 
– Rapporteur: SHARMA (Diverse werkzaamheden – UK) 
 
– Referentie: initiatiefadvies – CESE 530/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 

• De Europese Unie en India zijn meer dan ooit vastbesloten hun samenwerking te verbreden en 
te verdiepen. 

• Dit advies is meer dan een bijwerking van het informatief rapport uit december 2000. Het is 
ook een pleidooi voor nog nauwere samenwerking op het niveau van het maatschappelijk 
middenveld.  
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• Het EESC, dat de dialoog tussen het Europese en het Indiase middenveld mee op de rails heeft 
helpen zetten, wil de positieve houding van de Europese en Indiase politieke wereld 
tegenover een intensivering van deze samenwerking te baat te nemen om nieuwe initiatieven 
te ontplooien. Zo wil het, met name via het rondetafeloverleg, meewerken aan het opstellen 
van het aangekondigde "actieplan voor een strategisch partnerschap". 

 
– Contactpersoon: mevrouw Baizou  
   (Tel.:  00 32 2 546 98 52 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

5. INDUSTRIEBELEID EN SECTORBELEID 
 

• Veranderingsprocessen in de machinebouw en aanverwante sectoren 
– Rapporteur: VAN IERSEL  (Werkgevers – NL) 
– Co-rapporteur : CASTAÑEDA (Diverse werkzaamheden – ES) 
  
–  Referentie:  initiatiefadvies – CESE 526/2005 

 
– Hoofdpunten: 
 

De machinebouw en aanverwante sectoren vormen niet alleen een bedrijfstak op zich, maar zorgen 
ook, als leverancier van kapitaalgoederen en wijdverbreide, door verschillende industrieën 
gebruikte technologie, voor kruisbestuiving en waardevolle impulsen in een groot aantal andere 
Europese sectoren. Het gaat om een innovatieve kernindustrie: daarom dient machinebouw in het 
Europese industriebeleid als een strategische sector te gelden. Deze sector is uitstekend geschikt 
voor een concreet programma met doelstellingen op regionaal, nationaal en EU-niveau, ter 
uitvoering van de Lissabonagenda. Er is zowel horizontaal als sectorspecifiek beleid nodig, 
alsmede een passende mix van beide. Beleidsmaatregelen op dit terrein moeten de sector helpen om 
topprestaties te leveren, niet alleen in Europa maar ook op wereldschaal. 
 
Met betrekking tot machinebouw is het zaak om in het huidige proces van raadpleging en 
beleidsvorming in EU-verband, nader in te gaan op een aantal kwesties waarvan een stimulerend 
effect kan uitgaan op vergelijkbare processen op nationaal en regionaal niveau in Europa. 
Specifieke voorwaarden waaraan op EU-niveau moeten worden voldaan, zijn: betere wetgeving, 
inclusief effectbeoordeling van de regelgeving voorafgaand aan regelgeving, alsmede correcte 
uitvoering en naleving van bestaande EU-wetgeving; doeltreffende marktbewaking; oprichting van 
een technologieplatform om de kloof te dichten tussen onderzoekscentra en universiteiten enerzijds 
en het bedrijfsleven anderzijds; halt toeroepen aan de toenemende scheefgroei tussen door Europa 
gesubsidieerde O&O en de behoeften van de sector machinebouw; een mededingingsbeleid dat 
ontwikkeling en innovatie in het MKB aanmoedigt; verbetering van de toegang tot financiële 
markten en een handelsbeleid dat vrije toegang tot investeringen in markten van derde landen 
waarborgt. Van groot belang is voorts de aanpassing van vaardigheden aan huidige normen.  
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Overleg tussen de Commissie en alle belanghebbbenden op EU-niveau over de gevolgen voor het 
bedrijfsleven kan gunstige randvoorwaarden scheppen voor de machinebouw in de EU en zal 
bijdragen tot de bevordering en ontwikkeling van krachtige regionale clusters. Al deze zaken 
vereisten de actieve inzet van de Europese instellingen, met name de Commissie. 

 
– Contactpersoon: de heer Colera  
   (Tel. : 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik 
– Rapporteur: BRAGHIN (Werkgevers – IT) 
 
– Referenties: COM(2004) 599 def. – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
 
– Hoofdpunten: 
 

Het EESC beschouwt de bescherming van de pediatrische populatie als prioritair, omdat dit een 
qua ontwikkeling, fysiologie en psychologie kwetsbare groep is. Het is derhalve van mening dat 
ieder besluit om pediatrisch onderzoek aan te vragen of uit te voeren gebaseerd dient te zijn op 
duidelijke en gemotiveerde onderzoeksbehoeften, en dat de inachtneming van de ethische normen 
bij klinische proeven gewaarborgd moet zijn. 
 
Het EESC vindt het een goede zaak dat binnen het EMEA een comité voor kindergeneeskunde 
wordt opgericht, als een geschikt instrument om een hoogwaardig onderzoek te waarborgen dat is 
gebaseerd op wetenschappelijke en ethische beginselen.  
 
Het EESC stemt in met de voorgestelde vergunningsprocedures en staat met name achter de 
nieuwe PUMA-procedure (handelsvergunning voor pediatrisch gebruik) voor geneesmiddelen die 
reeds in de handel zijn.  
 
Het EESC steunt de doelstelling om artsen en beroepsoefenaren in de gezondheidszorg meer en 
uitvoerigere informatie te verschaffen over geneesmiddelen en klinische proeven bij kinderen, 
onder andere door meer gebruik te maken van de communautaire databank EudraCT (European 
Clinical Trials Database).  
 
Het EESC acht het zaak dat een uitgebreide analyse wordt gemaakt van de epidemiologische 
situatie onder kinderen, van de therapeutische benaderingen en de huidige hiaten wat de 
beschikbaarheid van pediatrische geneesmiddelen betreft, en dat tevens wordt gekeken naar het 
verschijnsel dat bepaalde geneesmiddelen worden voorgeschreven aan kinderen terwijl ze daar 
niet voor bedoeld zijn.  
 
Het EESC beveelt dat ook aan dat de Commissie actief bijdraagt tot de oprichting van een netwerk 
tussen bevoegde autoriteiten en gespecialiseerde onderzoekcentra, om de kennis over de vraag 
naar geneesmiddelen en over de beste medische praktijken te vergroten. 
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Ten slotte hoopt het EESC dat de samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie en de 
dialoog met de bevoegde internationale autoriteiten nog verder worden uitgebouwd, ten einde de 
goedkeuring van geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik te versnellen. 
 

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

_____________ 


