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De zitting werd bijgewoond door de heer MAYSTADT, voorzitter van de Europese Investeringsbank, in 
het kader van de discussie over de strategie van de EIB voor de komende jaren en het nieuwe 
informatiebeleid 
 
 

1. BEVORDERING VAN DE WERKGELEGENHEID, 
MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID EN 
BEHEER VAN DE MIGRATIESTROMEN 

 

• Werkgelegenheidsrichtsnoeren 2005/2008 
− Rapporteur: de heer MALOSSE (Werkgevers – FR) 
 
− Referenties: CESE 675/2005 
 
− Hoofdpunten:  

 
In zijn op 31 mei jl. goedgekeurde advies, dat op 2 juni 2005 is voorgelegd aan de Raad 
Werkgelegenheid en Sociale Zaken, maakt het EESC zich zorgen over het gebrek aan 
samenhang tussen de verschillende strategieën van de Europese Unie. 
 
Het EESC betreurt in zijn advies dat er geen specifiek richtsnoer voor de werkgelegenheid van 
jongeren is voorgesteld, hetgeen in de lijn zou liggen van het door de Europese Raad tijdens de 
voorjaarstop goedgekeurde "Europees jeugdpact". De aanhoudende (en in sommige lidstaten zelfs 
groeiende) werkloosheid onder jongeren, ook mét diploma's, vormt een van de grootste uitdagingen 
voor Europa vanwege de twijfelachtige toekomst van een samenleving die haar jeugd geen 
perspectieven biedt. 
 
Ook zou volgens het EESC meer aandacht moeten worden geschonken aan de werkgelegenheid van 
vrouwen en kansarme categorieën, door hiervoor een specifiek richtsnoer op te nemen.  
 
Het EESC onderstreept dat het innovatievermogen van ondernemingen, ongeacht hun vorm, 
allesbepalend is voor de economische dynamiek van het Europese bedrijfsleven. Zonder nieuwe en 
verbeterde producten en diensten en zonder een almaar toenemende productiviteit raakt Europa 
achterop. Het is er dus een voorstander van dat acties ten gunste van lokale initiatieven en de 
ontwikkeling van ondernemingsvormen in de richtsnoeren voor de werkgelegenheid worden 
geïntegreerd (zoals opheffing van de administratieve obstakels bij de oprichting van ondernemingen, 
hervorming van de belastingregels die gelden voor de overdracht van ondernemingen, bestrijding van 
monopolieposities en van scheeftrekking van de concurrentie). 
 
Het EESC dringt erop aan dat de richtsnoeren voor de werkgelegenheid zich meer richten op de 
kwaliteit van arbeid d.m.v. opleiding en interne en externe mobiliteit. Betere opleidingen betekenen 
ook dat de strijd wordt aangegaan met de arbeidsonzekerheid van jongeren, vrouwen en kansarme 
categorieën. 
 
Ten slotte stelt het EESC voor dat een echt democratisch debat – op Europees en nationaal 
niveau, en met het  maatschappelijk middenveld – wordt gevoerd over de richtsnoeren voor de 
werkgelegenheid en de Globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB). 
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− Contactpersoon:  de heer Hick 
   (Tel. : 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 

 
 

• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in een geglobaliseerde economie 
− Rapporteur: mevrouw PICHENOT (Diverse werkzaamheden - FR) 

 
− Referenties: initiatiefadvies – CESE 692/2005 
 
− Hoofdpunten : 
 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vrijwillig aangegane verbintenis die verder 
gaat dan de wetgeving en gestoeld is op een geheel van internationale conventies, normen en 
beginselen, alsmede op het Europese normenstelsel. 
 
MVO-monitoringinstrumenten moeten aan eisen inzake legitimiteit, nut en betrouwbaarheid voldoen. 
 
Jaarlijkse verslaggeving is stilaan algemeen gebruikelijk in grote ondernemingen. Een en ander komt 
tegemoet aan de vraag naar transparantie omtrent de ondernemingsstrategie, m.i.v. MVO. De 
kwaliteit van de informatie loopt echter sterk uiteen. Hier moet dus verbetering in komen. De 
informatie die aan het MKB wordt gevraagd, kan, gelet op de beperkte financiële en personele 
middelen, van meet af aan niet even compleet zijn als bij grote ondernemingen. Niettemin moet het 
MKB worden aangemoedigd zijn stakeholders te informeren over zijn van verantwoordelijkheid 
getuigende en op ontwikkeling gerichte praktijken. 
 
Uniformiteit van principes moet samengaan met respect voor diversiteit. Het is wenselijk dat de 
indicatoren vergelijkingen (benchmarking) mogelijk maken. Het zou een goede zaak zijn als deze 
criteria en indicatoren gezamenlijk door de partners van de sectorale sociale dialoog zouden worden 
vastgesteld na overleg met de andere stakeholders en de overheid. 
 
De GRI-richtlijnen (Global Reporting Initiative) zijn een erkende particuliere standaard voor 
verslaglegging. De Europese actoren moeten resoluut aan de werkzaamheden van deze instantie 
meewerken, teneinde de methodes en criteria beter te laten aansluiten bij de Europese context. 
 
De Internationale Organisatie voor normalisatie (ISO) heeft richtsnoeren voor maatschappelijke 
verantwoordelijkheid opgesteld. Deze richtsnoeren zullen echter geen algemene 
managementstandaard vormen en ook niet leiden tot certificatie. 
 
Het EESC pleit voor de instelling van een informatieportaal over MVO-praktijken van grote 
ondernemingen. Het zou een goede zaak zijn als een institutionele waarnemer ervoor zou kunnen 
zorgen dat de verklaringen van de onderneming naast de meningen van de stakeholders worden 
gelegd. Een instantie als de Stichting van Dublin zou met een dergelijke kwalitatieve analyse kunnen 
worden belast. 
 
De verbintenissen die de onderneming vrijwillig aangaat, moeten duidelijk worden bekendgemaakt en 
er moet steeds kunnen worden nagegaan of de onderneming zich daar ook effectief aan houdt. 
Sociaal engagement en een goed georganiseerde dialoog met de stakeholders gaan hand in hand. 
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Ondernemingen kunnen op vrijwillige basis een sociale dialoog over de plaats van MVO in de 
ondernemingsstrategie organiseren. Het betrekken van werknemersvertegenwoordigers verloopt in 
drie stappen: uitstippelen van de specifieke bedrijfsstrategie met inachtneming van de beginselen van 
duurzame ontwikkeling, toepassen van de nodige maatregelen om deze strategie ten uitvoer te leggen, 
en onafhankelijk controleren van de doeltreffendheid van de maatregelen op alle bedrijfsniveaus. 
 
Een mijlpaal op Europees niveau zijn MVO-verbintenissen die vrijwillig of na onderhandelingen 
worden aangegaan door alle multinationals die over een Europese ondernemingsraad beschikken. 
Bovendien kunnen ook de nieuwe lidstaten bij dit proces worden betrokken. De Europese 
ondernemingsraden kunnen een rol spelen bij de integratie van MVO in het beheer van de 
onderneming. Zij zijn de plek bij uitstek waar de interne stakeholders elkaar kunnen treffen. Een 
samenhangend MVO-beleid moet echter ook rekening houden met de externe stakeholders, met name 
met het geheel van de loontrekkenden en zo veel mogelijk ook met de gehele productieketen 
(leveranciers en toeleveranciers). 

 
− Contactpersoon:  de heer Hick  
   (Tel. : 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 

 

• Groenboek: beheer van economische migratie 
− Rapporteur: de heer PARIZA CASTAÑOS (Werknemers - ES) 

 
− Referenties: COM(2004) 811 def. – CESE 694/2005 
 
− Hoofdpunten :  
 

Volgens het EESC kan de toelating van economische migranten het best in Europees verband worden 
geregeld. Daartoe moet op wetgevingsgebied een hoge mate van harmonisatie worden bereikt, evenals 
een niet-restrictieve wetgeving, zowel voor hoogopgeleid personeel als voor minder gekwalificeerde 
werknemers. 
 
Het beginsel van communautaire preferentie moet gelden voor iedereen die deel uitmaakt van de 
arbeidsmarkt van de EU, en niet alleen voor werknemers uit de lidstaat in kwestie of uit andere 
lidstaten. 
 
Het EESC onderstreept dat er twee regelingen moeten bestaan voor de legale toelating van 
immigranten: de eerste mogelijkheid is dat de betrokkene een werkaanbieding heeft terwijl hij nog in 
het land van herkomst is; de tweede mogelijkheid is een tijdelijke verblijfsvergunning voor mensen 
die op zoek zijn naar werk. 
 
Bij de discussie over de rechten moet worden uitgegaan van het nondiscriminatiebeginsel.  
 

− Contactpersoon:  de heer Brombo 
   (Tel. : 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int 
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2. WERELDHANDEL: FACTOR VAN ONTWIKKELING MET EEN 
MENSELIJK GEZICHT 

 

• Onderhandelingen over mode 4 ('aanwezigheid van natuurlijke personen') 
van de Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten (GATS) 

− Rapporteur: mevrouw FLORIO (Werknemers - IT) 
 

− Referenties: verkennend advies – CESE 695/2005 
 
− Hoofdpunten: 

 
Mode 4 van de GATS-Overeenkomst, waarmee het tijdelijke verblijf van medewerkers van 
dienstverleningsbedrijven buiten hun eigen land voor het verlenen van diensten wordt bedoeld, is een 
van de sleutelelementen van de WTO-onderhandelingen over liberalisering van de internationale 
dienstenhandel. Mode 4 ("aanwezigheid van natuurlijke personen") betreft de aanwezigheid van 
dienstverleners in een andere WTO-lidstaat, niet met de bedoeling er het staatsburgerschap aan te 
vragen, zich er definitief te vestigen of er permanent te gaan werken, maar met de bedoeling er 
tijdelijk diensten te gaan verlenen (b.v. accountants, artsen, docenten...). 
 
Met het oog op een eventuele verdere liberalisering van de dienstenhandel dient de Unie duidelijk te 
maken dat het tijdelijk verkeer van werknemers ook onder de Richtlijn betreffende detachering van 
werknemers valt. Ook dient de Unie duidelijkheid te scheppen omtrent de Europese wet- en 
regelgeving over de liberalisering van de Europese dienstensector (zie het voorstel voor een richtlijn 
inzake liberalisering van het dienstenverkeer binnen de interne markt), en dient zij een duidelijk 
onderscheid te maken tussen diensten van algemeen belang (gezondheidszorg, onderwijs, water-, gas- 
en elektriciteitsvoorziening...) en andere diensten, en, binnen de categorieën diensten van algemeen 
belang, tussen economische en niet-economische en tussen commerciële en niet-commerciële 
diensten. 
 
Het EESC dringt erop aan dat de Unie en de lidstaten geen uitbreiding van mode 4 tot laag- of 
ongeschoolde arbeidskrachten accepteren, omdat dit kan leiden tot inbreuken op een van de 
grondbeginselen van de IAO, nl. dat arbeid geen koopwaar is. Het EESC kan niet accepteren dat het 
tijdelijk verkeer van werknemers - de facto een vorm van tijdelijke migratie - vrijwel uitsluitend via 
de WTO en de GATS-overeenkomst wordt gereguleerd, zonder enige garantie dat de mensenrechten 
en de fundamentele arbeidsnormen (b.v. het beginsel van non-discriminatie) gerespecteerd worden. 
De WTO zou op zijn minst op een adequate manier moeten samenwerken met de Internationale 
Arbeidsorganisatie, de Internationale Maritieme Organisatie en de Verenigde Naties om tijdelijke 
migranten een behoorlijke bescherming te bieden. 
 
Het EESC is van mening dat de Europese regeringen de ratificatie van de VN-Conventie inzake de 
bescherming van de rechten van migrerende werknemers en hun gezinsleden, die in juli 2003 in 
werking is getreden, opnieuw op de agenda moeten zetten. 
  

 
− Contactpersoon:  mevrouw Porres  
   (Tel. : 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 



- 5 - 

Greffe CESE 80/2005  fr/MB/cb/ij  …/… 

3. HANDEL: UITVOERIGE BEHANDELING VAN DE 
INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN 

 

• Modellen 
− Algemeen rapporteur: de heer RANOCCHIARI (Werkgevers - IT) 

Het Comité keurt het tegenadvies van de heren PEGADO LIZ en STEFFENS goed. 
 

− Referenties: COM(2004) 582 def. – 2004/0203 COD – CESE 691/2005 
 
− Hoofdpunten :  
 

Het Comité bevestigt wat het reeds in eerdere adviezen naar voren heeft gebracht, nl. dat als 
modelbescherming geldt voor vervangingsonderdelen die onder de restauratieclausule vallen, het 
product een monopoliepositie krijgt op de secundaire markt, wat in strijd is met de aard van de 
rechtsbescherming van modellen.  
 
Bovendien heeft de bij Richtlijn 98/71/EG vastgestelde regeling het pad geëffend voor de 
instandhouding en, door de recente uitbreiding van de EU, de toename van het aantal verschillende en 
zelfs tegengestelde nationale regelingen op een cruciaal terrein voor een sector die van enorm 
economisch belang is voor de Europese markt. 
 
Het voorstel van de Commissie is derhalve bedoeld om de interne markt op dit gebied te voltooien 
door de nationale stelsels op één lijn te brengen, uitgaande van de liberalisering van het gebruik van 
beschermde modellen voor de reparatie van samengestelde voortbrengselen teneinde deze hun 
oorspronkelijke vorm terug te geven (secundaire markt).  
 
Het Comité steunt het voorstel van de Commissie, dat volgt op andere wetsvoorstellen waaraan het 
reeds zijn goedkeuring heeft gehecht en dat kan bijdragen tot meer concurrentie, lagere prijzen en 
nieuwe werkgelegenheid, vooral in het MKB. 
 
Het Comité is echter van mening dat het voorstel van de Commissie erop vooruit zou gaan indien niet 
beter onderbouwde argumenten zou worden aangetoond dat het conform het TRIPS-verdrag is, 
indien beter zou worden aangegeven wat de gevolgen ervan zijn voor de werkgelegenheid en indien 
de consumenten ervan op aan zou kunnen dat - afgezien van zijn recht op informatie, dat gevrijwaard 
lijkt te zijn - hun keuzemogelijkheden niet worden beperkt, noch in directe zin, voor wat betreft de 
veiligheid en betrouwbaarheid van de producten die afkomstig zijn onafhankelijke leveranciers, noch 
in indirecte zin, vanwege de gevolgen van het gebruik van dergelijke vervangingsonderdelen in de 
samengestelde voortbrengselen waarvoor zij zijn bestemd (hoofdzakelijk auto's), voor hetzij hun 
resterende handelswaarde hetzij de indirecte kosten (bijv. verzekeringen). 

 
− Contactpersoon:  de heer Pereira dos Santos 
   (Tel. : 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esu.eu.int)  
 
 

• Octrooien inzake farmaceutische producten 
− Rapporteur: de heer BRAGHIN (Werkgevers - IT) 
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− Referenties: COM(2004) 737 def. – 2004/0258 COD – CESE 689/2005 
 
− Hoofdpunten :  
 

Het EESC stemt in met het Commissievoorstel voor een verordening, dat de tenuitvoerlegging van 
het besluit van de Algemene Raad van de WTO van 30 augustus 2003 beoogt.  
 
Het stemt in met de procedure voor de verlening van dwanglicenties voor farmaceutische producten 
die worden beschermd door octrooien of aanvullende beschermingscertificaten, en met de in het 
voorstel genoemde controlemechanismen. 
 
Het beveelt wel aan de artikelen van de verordening op bepaalde punten aan te vullen, om te zorgen 
voor: 
 

• een volledige naleving van de huidige wetgeving, met name inzake de kwaliteitscontrole van 
de productie; 

• een aanscherping van de voorwaarden voor de verlening van een dwanglicentie, ten einde de 
illegale wederuitvoer naar de Gemeenschap of derde landen te voorkómen; 

• een gecoördineerde inspanning met de autoriteiten van de invoerende landen om fraude, 
namaak en oneigenlijk gebruik van geneesmiddelen te voorkómen; 

• een nauwlettend toezicht op de toepassing van de douaneverordening en de 
sanctiemechanismen van de lidstaten, om illegale handelingen te ontmoedigen; 

• een grotere openbaarheid inzake de verlening van dwanglicenties, ten einde een betere 
bescherming van de intellectuele eigendomsrechten te waarborgen. 

 
Het EESC hoopt dat het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot diergeneesmiddelen, met het oog op 
eventuele noodsituaties als gevolg van ziekten die van dieren op de mens overgaan of als gevolg van 
besmette levensmiddelen van dierlijke oorsprong.  
 
Het EESC hoopt tevens dat de Commissie haar inspanningen op internationaal niveau zal voortzetten 
om ervoor te zorgen dat ook ontwikkelingslanden die geen lid zijn van de WTO de beschikking 
krijgen over noodgeneesmiddelen en een adequate gezondheidsinfrastructuur.  

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

 

4. DIENSTEN: SUBSIDIARITEIT EN VERSOEPELING VAN DE 
PROCEDURES 

 

• Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken 
− Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers - ES) 

 
− Referenties: COM(2004) 718 def. – 2004/0251 COD – CESE 688/2005 
 
− Hoofdpunten :  
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Volgens het EESC zou moeten worden overwogen om bemiddeling mogelijk te maken voor civiele 
procedures die voortvloeien uit straf- of belastingzaken; hoewel oorspronkelijk uitgesloten, zou 
bemiddeling de beslechting van dergelijke civiele zaken kunnen bevorderen. 
 
Het EESC onderstreept de belangrijke rol die in de hele procedure wordt gespeeld door de 
bemiddelaar, die moet zorgen voor de toepassing en doeltreffendheid ervan. De Commissie moet 
ervoor zorgen dat de professionaliteit, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van de natuurlijke 
en rechtspersonen die als bemiddelaar optreden gewaarborgd zijn. 
 
Het probleem i.v.m. de kosten van de bemiddeling kan niet eenvoudig worden opgelost door de 
bemiddelingskosten onder te brengen bij de proceskosten, naargelang van de rechtsgang in iedere 
lidstaat. 

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

5. MILIEU: VERANTWOORD BEHEER GEVAARLIJKE 
AVALSTOFFEN 

 

• Overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof 
− Rapporteur: de heer BUFFETAUT (Werkgevers - FR) 

 
− Referenties: COM(2004) 716 def. – 2004/0249 COD – CESE 696/2005 
 
 
− Contactpersoon:  de heer Jantscher 
   (Tel. : 00 32 2 546 82 87  – siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

_____________ 
 
 


