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De zitting werd bijgewoond door M. PEÑA, voorzitter van de Spaanse sociaal-economische raad, die 
over het thema "Europa: sociale betrokkenheid en overlegdemocratie" heeft gesproken, door de 
G. VERHEUGEN, vicevoorzitter van de Commissie, die de lopende maatregelen en de vorderingen 
in het kader van het initiatief "Beter wetgeven" heeft toegelicht en door M. WALLSTRÖM, 
vicevoorzitster van de Commissie, die de "Routekaart voor het grondwettelijk proces" en de 
strategische doelstellingen voor 2008 heeft uiteengezet. Vervolgens heeft M. Wallström samen met 
EESC-voorzitter Dimitriadis het addendum bij het in november 2005 gesloten 
samenwerkingsprotocol van de Commissie en het EESC ondertekend. 
 
 
1. RESOLUTIE OVER DE ROUTEKAART VOOR HET 

GRONDWETTELIJK PROCES – EUROPESE RAAD VAN 21 EN 
22 JUNI 2007 

 
– Algemeen rapporteur: G. FRERICHS (Werkgevers – DE) 

 
– Ref.: CESE 640/2007 fin 
 
– Hoofdpunten:  
 

Het EESC steunt de inspanningen van het Duitse voorzitterschap om tijdens de Europese Raad 
van 21 en 22 juni 2007, als oplossing voor de politieke en institutionele crisis als gevolg van de 
onderbroken ratificatie van het grondwettelijk verdrag, met een routekaart voor het vervolg van 
het grondwettelijk proces te komen. Het is ermee ingenomen dat de Europese 
Parlementsverkiezingen van 2009 in de Verklaring van Berlijn van 25 maart 2007 als uiterste 
termijn voor de inwerkingtreding van het nieuwe verdrag worden genoemd. 
 
De huidige crisis moet dringend te boven worden gekomen met de ondertekening van een nieuw 
verdrag dat aansluit op de eisen die een EU van 27 of meer lidstaten stelt. De vele nieuwe 
uitdagingen noodzaken de EU ertoe overeenstemming over nieuw beleid te bereiken en de nodige 
besluiten te nemen. 
 
Tweederde van de lidstaten (die samen meer dan de helft van de EU-bevolking 
vertegenwoordigen) heeft de Europese grondwet geratificeerd. Het EESC staat er daarom op dat 
het grondwettelijk verdrag tijdens de komende onderhandelingen als uitgangspunt blijft gelden en 
dat de essentie van hetgeen de staatshoofden en regeringsleiders van alle lidstaten tijdens de 
Europese Conventie hebben besloten, behouden blijft. 
 
Het EESC hernieuwt zijn steun voor het grondwettelijk verdrag en bevestigt zijn eerdere 
standpunten ten aanzien van dat verdrag, dat het nog altijd beschouwt als essentieel instrument 
waarmee de EU de uitdagingen waarvoor zij staat, het hoofd kan bieden en waarmee de 
instellingen doeltreffender kunnen functioneren. 
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Daarom is het EESC enerzijds van mening dat dit verdrag het uitgangspunt moet blijven voor de 
onderhandelingen die worden gevoerd om uit de politieke en institutionele impasse te komen, en 
anderzijds dat de essentie van dat verdrag, en dan met name de democratische, institutionele en 
procedurele vooruitgang, alsmede de grondrechten die daarin staan opgenomen, behouden moet 
blijven. Concreet betekent dit dat de delen I (doelstellingen, instellingen en structuur van de EU), 
II (het Handvest van de grondrechten van de EU) en IV (algemene en slotbepalingen) van het 
grondwettelijk verdrag ongewijzigd moeten blijven. De institutionele en procedurele bepalingen 
van deel III (het beleid van de EU) die verder gaan dan de bestaande verdragen zouden in deel I 
moeten worden geïntegreerd. 
 
Aangezien de inhoud belangrijker is dan het naamkaartje dat daaraan hangt, verzet het EESC zich 
er niet tegen een nieuw verdrag een andere benaming te geven, nu gebleken is dat de term 
"grondwet" in sommige lidstaten tot misverstanden heeft geleid. 
 
Het EESC bevestigt zijn voornemen om aan de onderhandelingen over het nieuwe verdrag deel te 
nemen als spreekbuis voor het maatschappelijk middenveld, overeenkomstig zijn institutioneel 
mandaat. Het is met name bereid om, in samenwerking met het Portugese EU-voorzitterschap, 
informatie- en raadplegingsbijeenkomsten met maatschappelijke organisaties te organiseren, net 
zoals het tijdens de Europese Conventie heeft gedaan. 

 
− Contactpersoon: P. Fève 
          (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail : patrick.feve@eesc.europa.eu) 
 
 

2. GLOBALISERING EN EUROPESE UNIE 
 

• Globalisering: uitdagingen en kansen voor de EU 
 
− Rapporteur: H. MALOSSE (Werkgevers – FR) 
 
− Ref.: Verkennend advies – CESE 804/2007 
 

– Hoofdpunten: 
 

Het advies over "Globalisering: uitdagingen en kansen voor de EU", dat op aanvraag van het 
Duitse EU-voorzitterschap wordt uitgebracht, is door de afdeling REX op 4 mei 2007 
goedgekeurd. 
 
Om in te spelen op de globalisering moet de EU zich volgens dit advies resoluter inzetten voor 
het ontstaan van een rechtsstaat waarin wordt getracht om de globalisering een menselijker 
gezicht te geven, d.w.z. de globalisering te baseren op multilateralisme, de grondrechten van het 
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individu, transparantere financiële markten en een hoog niveau van gezondheid en 
voedselveiligheid voor alle burgers. Wat de internationale handel aangaat, is het EESC van 
oordeel dat bilaterale handelsstrategieën enkel nuttig zijn als aanvulling op het multilateralisme 
van de WTO. 
 
Globalisering kan ook bijdragen aan economische integratie en solidariteit, twee elementen die 
als een rode draad door de Lissabonstrategie lopen, en is in dat opzicht een troef voor de 
Europese integratie. 
 
Het EESC beklemtoont dat de sociale partners en vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties bij het streven naar globalisering met een menselijk gezicht moeten worden 
betrokken.  
 
De menselijke dimensie van de globalisering en de Europese integratie zijn een zaak van de 
burgers en de maatschappelijke organisaties. Als de bevolking beter wordt voorgelicht en 
systematisch inspraak krijgt, zal het draagvlak voor de Europese strategie groter worden, omdat 
de burgers daar dan immers zelf aan hebben meegewerkt. 
 
De bevindingen in dit advies zullen op 12 juni in Berlijn worden gepresenteerd tijdens een door 
het Duitse EU-voorzitterschap georganiseerde conferentie over globalisering. Dit advies is tevens 
een bijdrage tot de discussie naar aanleiding van de Mededeling "Europa als wereldspeler - 
Wereldwijd concurreren". 
 

− Contactpersoon: C. Finana 
                 (Tel: 00 32 2 546 089 – e-mail : celia.finanaguzman@eesc.europa.eu) 
 
 
3. SOCIALE INDICATOREN EN COMMUNAUTAIRE 

STATISTIEKEN 
 

•  Kwaliteitsnormen/sociale-impactanalyses 
 
–  Rapporteur: D. RETUREAU (Werknemers – FR) 
 
–  Ref.: Verkennend advies – CESE 794/2007 
 

– Hoofdpunten:  
 

Het Duitse EU-voorzitterschap heeft het EESC op 19 september 2006 verzocht een verkennend 
advies op te stellen over Kwaliteitsnormen die volgens de sociale partners en andere 
maatschappelijke organisaties bij sociale-impactanalyses gehanteerd moeten worden t.a.v. 
inhoud, procedures en methoden. 
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Het verzoek bewijst dat het Duitse EU-voorzitterschap zich wil toeleggen op betere regelgeving. 
 
Beleidsmakers dienen te worden gewezen op de sociale impact van de wetgeving die zij willen 
invoeren. Volgens het EESC moeten er echter nog bijzondere inspanningen worden geleverd bij 
de ontwikkeling van de daarbij toe te passen methodologie. 
 
In dit stadium van de discussie dient de aandacht van de Commissie beslist ook te worden 
gevestigd op de kwaliteitscriteria waaraan een indicator moet voldoen 
 
De Commissie wordt verzocht om sociale-impactanalyses van communautaire wetgevings- en 
beleidsinitiatieven in alle Europese beleidsterreinen te integreren . Dit is van cruciaal belang als 
we echt werk willen maken van een "sociaal Europa" en de steun van de burgers willen winnen.  
 
Heel belangrijk is dat de wetgevingsinitiatieven waarvoor een voorafgaande impactanalyse is 
uitgevoerd, regelmatig worden geëvalueerd en dat de tenuitvoerlegging ervan zonodig wordt 
bijgestuurd. Hieraan moeten de sociale partners, en eventueel ook de betrokken ngo's 
meewerken.  
 
In bepaalde gevallen die vanuit sociaal oogpunt bijzonder belangrijk zijn (b.v. als het gaat om het 
arbeidsrecht) zou de raadpleging van de sociale partners in een nog vroeger stadium moeten 
worden ingebouwd. 
 
Het initiatief "Betere wetgeving" is zonder twijfel de geschikte uitvalsbasis om te evolueren naar 
een situatie waarin wetsvoorstellen worden gedaan die nodig en efficiënt zijn en waarvan de 
gevolgen voorspelbaar en stabiel zijn voor de doelgroepen. Deze doelgroepen dienen bovendien 
nauwer betrokken te worden bij de impactanalyse en monitoring die de Europese adviesorganen 
(EESC en CvdR) uitvoeren. 

  
–   Contactpersoon: J.-P. Faure 
         (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Communautair statistisch programma 2008-2012 
 
− Rapporteur: S. SANTILLAN CABEZA (Werknemers – ES) 
– Ref.: COM(2006) 687 final – 2006/0229 (COD) – CESE 790/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 

Het EESC staat positief tegenover het voorstel van de Commissie: geharmoniseerde en 
vergelijkbare statistieken zijn onmisbaar voor het begrip van de burgers van het integratieproces, 
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hun betrokkenheid bij de desbetreffende discussie en die van de economische actoren bij de 
interne markt. 

 
− Contactpersoon: R. Pietrasanta 
          (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 

 

• Statistieken van vacatures 
 
− Rapporteur: S. FLORIO (Werknemers – IT) 
 
− Ref.: COM(2007) 76 final – 2007/0033 COD – CESE 791/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 

Met verordeningsvoorstel COM(2007) 76 final, dat op initiatief van het Comité voor de 
werkgelegenheid is ontstaan, beoogt de Commissie een regeling in te voeren waarmee binnen 
vastgestelde termijnen vergelijkbare kwartaalstatistieken over vacatures kunnen worden vergaard. 
 
Het EESC onderstreept dat het van groot belang is om over EU-werkgelegenheidsstatistieken te 
beschikken die zo coherent en betrouwbaar mogelijk zijn. Daarom steunt het de inspanningen van 
de Commissie om een rechtskader te scheppen waarmee in EU-verband actuelere, vergelijkbare 
en relevante statistische gegevens over vacatures kunnen worden vergaard, en stemt het in met de 
keuze voor een EU-verordening als rechtsinstrument om dit doel te bereiken. 
 
Tegen de achtergrond van de noodzaak om de gegevensverzameling te vereenvoudigen en de 
kosten te verminderen, vindt het EESC dat er een niet zo duidelijke keuze is gemaakt als wordt 
gesteld dat gegevensverzameling in seizoensafhankelijke sectoren facultatief is. Het gaat hierbij 
om landbouw, visserij en bosbouw. 
 
Hierbij komt nog dat er in alle EU-landen op grond van de arbeidsovereenkomsten heden ten dage 
tientallen mogelijke vormen van arbeidsverhoudingen bestaan. Daarom is het van belang te weten 
om welk soort vacature het gaat (contracten voor bepaalde of onbepaalde duur, deeltijdarbeid, 
werk op projectbasis, samenwerkingscontracten, enz.). 
 
Als er een waarheidsgetrouwer beeld ontstaat van de arbeidsmarktmogelijkheden en van de trends 
en zwakke punten in bepaalde sectoren en regio's, wordt het mogelijk om de aandacht meer te 
richten op de strategieën die ten uitvoer moeten worden gelegd om de Lissabondoelstellingen te 
verwezenlijken. 

 
Daarom is het EESC van mening dat raadpleging en rechtstreekse participatie van de Europese 
sociale partners juist ook op deze gebieden noodzakelijk zijn. 
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–   Contactpersoon : M. Thyssen 
                     (Tel. : 00 32 2 546 84 11 – e-mail : marco.thyssen@eesc.europa.eu) 

 
 

• NUTS (Bulgarije et Roemenië) 
 
− Rapporteur: U. BURANI (Werkgevers – IT) 
 
– Ref.: COM(2007) 95 final – 2007/0038 (COD) –  CESE 792/2007 
 
− Hoofdpunten: 

 
Het EESC neemt kennis van het Commissievoorstel. Gezien het feit dat deze wijziging voortvloeit 
uit de toetreding van nieuwe lidstaten en verder van puur technische aard is, spreekt het voor zich 
dat het EESC zijn goedkeuring hecht aan dit voorstel. 

 
− Contactpersoon : R. Pietrasanta 
          (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
 

4. ARBEIDSRECHT 
 

• Modernisering van het arbeidsrecht 
 
− Rapporteur : D. RETUREAU (Werknemers – FR) 
 
–  Ref.: COM(2006) 708 final – CESE 805/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 

Het EESC betreurt dat het tijdpad voor de raadpleging over dit onderwerp erg kort was en dat de 
voorbereiding niet optimaal kon zijn. 
 
De verschillende onderdelen van het door de Raad goedgekeurde "Rapport Kok" geven een 
completer beeld van de hervormingen dan het Groenboek. In het Groenboek bestaat namelijk 
slechts beperkte aandacht voor op het individu gerichte kwesties van het arbeidsrecht.  
 
Het EESC maakt zich zorgen over de bewering dat het arbeidsrecht momenteel onverenigbaar is 
met de herziene strategie van Lissabon en een obstakel voor de werkgelegenheid vormt. 
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De Commissie zou zich 0bij de discussie over de modernisering van het arbeidsrecht en over de 
beschermingsregelingen die doorgaans nauw verband houden met de arbeidsovereenkomst,  
moeten richten op gezondheid, veiligheid, indeling van arbeidstijden, betaalde vakantie, enz. 
 
Verder kan het EESC zich niet vinden in de redenering dat beschermend arbeidsrecht een 
belemmering zou vormen voor groei en werkgelegenheid. 
 
Het EESC moet dan ook op een aantal belangrijke lacunes wijzen die de in het Groenboek 
vervatte redenering en perspectieven verzwakken. Daarbij wijst het op de volgende punten, die 
onvoldoende zijn belicht: 
 
- de sociale dimensie; 

- de collectieve arbeidsnormen; 

- het concept van waardig werk; 

- de sociale partners en collectieve overeenkomsten; 

- de sociale dialoog als instrument van coregulering; 

-  arbeidszekerheid. 
 
Het EESC is van mening dat de tijd is gekomen voor een complete en serieuze analyse, die 
hoofdzakelijk gebaseerd is op: 
 
- een inventarisatie van de rechtsstelsels van de lidstaten; 

- de bijdrage van de sociale dialoog; 

- besef van het belang van openbare diensten; 

- oog voor corporate governance en de participatie van werknemers; 

- erkenning van de positie van echte zelfstandigen; 

- bevordering van IAO-Aanbeveling 198 inzake arbeidsverhoudingen (2006); 

- de impact van zwartwerk; 

- de gevolgen van migratiestromen; 

- "win-win"-oplossingen; 

- basis- en permanente opleiding voor werknemers. 
 

− Contactpersoon: A. Redstedt 
           (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – e-mail : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
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5. VENNOOTSCHAPSRECHT 
 

• Fusies en splitsingen van naamloze vennootschappen 
 
– Rapporteur: M.C. SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers – ES) 
 
– Ref.: COM(2007) 91 final – 2007/0035 COD – CESE 796/2007 
  
– Contactpersoon: M. Belarova-Carabin 
         (Tel.: 00 32 2 546 83 03 – e-mail : magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
 
 

6. FISCALITEIT 
 

• Aanpassing accijnstarieven op alcohol 
 
− Rapporteur : E. IOZIA (Werknemers – IT) 
 
– Ref.: COM(2006) 486 final – 2006/0165 (CNS) – CESE 789/2007 
 
− Hoofdpunten: 

 
Het EESC acht het niet juist om de accijnstarieven automatisch aan te passen op basis van het 
inflatiecijfer dat vanaf 1992 in de EU-12 is geregistreerd. In de tussentijd zijn er immers nieuwe 
lidstaten bijgekomen: drie op 1 januari 1995, tien op 1 mei 2004 en nog twee op 1 januari 2007. 
 
Het heeft ter zake een hoorzitting gehouden waar alle deelnemers verzet tegen het 
Commissievoorstel aantekenden en erop aandrongen dat de Commissie voortaan wél een 
grondige effectbeoordeling maakt. Het EESC verzoekt de Commissie het voorstel in te trekken. 

 
 
− Contactpersoon: I. Bedö 
           (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – e-mail : imola.bedo@eesc.europa.eu) 
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7. INTERNE MARKT 
 

• Interne dienstenmarkt  
 
– Rapporteur : K. ALLEWELDT (Werknemers – DE) 
 
– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 793/2007 
 
– Hoofdpunten:  

 
De EU-richtlijn betreffende diensten heeft veel stof doen opwaaien. Dit komt vooral omdat de 
gevolgen van de richtlijn voor de nationale arbeidsmarkten ingrijpend zijn.  
 
Uit de enquête van de WIM blijkt dat het van groot belang wordt geacht om de nieuwe uitdagingen op 
het gebied van arbeidsmarkt, werkgelegenheid en consumentenbescherming op de interne 
dienstenmarkt aan te gaan.  
 
Volgens veel respondenten bestaat er onvoldoende informatie over de werkgelegenheidseffecten van 
de nieuwe interne-marktstrategie. Per saldo wordt vooral "werkgelegenheidsverschuiving", maar ook 
banenverlies verwacht. 
 
De meeste respondenten verwachten dat de nationale arbeids- en werkgelegenheidsvoorwaarden 
zullen veranderen, waarbij wordt gewezen op een toename van arbeidscontracten voor bepaalde duur 
en op flexibilisering. Voorts zijn de verwachtingen over het algemeen positief ten aanzien van het 
arbeidsaanbod, talenkennis en opleiding in het algemeen. 
 
De lacunes bij de omzetting van de voorschriften van de huidige detacheringsregelingen worden hier 
vaak als probleem aangemerkt. 
 
Meer mobiliteit van werknemers zal leiden tot meer behoefte aan advisering. 
 
Consumenten hechten veel waarde aan kwaliteit en rechtszekerheid, maar deze aspecten worden door 
de richtlijn onvoldoende bevorderd. 
 
Op de interne dienstenmarkt moet meer aandacht worden besteed aan de behoeften in verband met 
consumentenbescherming en is er behoefte aan een informatiestrategie op nationaal en EU-niveau. 
 
Het EESC zal zich ten slotte vooral gaan bezighouden met het effect van de interne dienstenmarkt op 
de werkgelegenheid en de consumentenbescherming.  
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–   Contactpersoon: C. Drewes-Wran 
          (Tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail : claudia.DrewesWran@eesc.europa.eu) 
 
 

8. VERVOER –TECHNISCHE EN VEILIGHEIDSNORMEN 
 

• Verkeersveiligheid – beroepschauffeurs 
 
–    Rapporteur : T. ETTY (Werknemers – NL) 
      

 –    Ref.:  Initiatiefadvies – CESE 809/2007 
   
–    Hoofdpunten: 

Het Europees verkeersveiligheidsbeleid, met inbegrip van het Derde Europese actieprogramma 
voor verkeersveiligheid (2003) en de Tussenbalans van het Europese actieprogramma voor 
verkeersveiligheid (2006), is gericht op een specifiek doelpubliek waarvan o.a. motorrijders, 
voetgangers, jongeren en beroepschauffeurs deel uitmaken. De Commissie heeft evenwel diverse 
relevante kwesties onbesproken gelaten, hoewel een van deze kwesties zelfs van cruciaal belang is 
voor de sociale partners. Het betreft een onderdeel van de veiligheid van de wegeninfrastructuur, 
nl. de stopplaatsen voor beroepschauffeurs, die veilig en bewaakt moeten zijn. 
 
Om redenen van verkeersveiligheid, aan goederenvervoer gerelateerde criminaliteit en gezondheid 
en veiligheid van vrachtwagenchauffeurs moeten er in de hele EU meer veilige en bewaakte 
stopplaatsen voor beroepschauffeurs komen. 
 
De International Road Transport Union (IRU) en de Europese vervoersvakbond (ETF) hebben 
degelijke en bruikbare gemeenschappelijke criteria ontwikkeld, waarmee bij de aanleg van 
dergelijke parkeerplaatsen rekening moet worden gehouden. 
 
Het EESC verheugt zich over het door de Commissie gesteunde initiatief van het Europees 
Parlement om een proefproject te lanceren waarbij een haalbaarheidsstudie zal worden verricht en 
aanloopsteun voor de aanleg van veilige parkeerplaatsen voor beroepschauffeurs zal worden 
gegeven. 

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

 
 

• Landbouwtrekkers/verlichtingsinrichtingen (codificatie)  
 
– Ref.: COM(2007) 192 final – 2007/0066 COD – CESE 798/2007 
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–   Contactpersoon: J.-P. Faure 
          (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Luchtvervoersdiensten – gemeenschappelijke regels 
 
–   Rapporteur : T. McDONOGH (Werkgevers – IE) 
  
– Ref.: COM(2006) 396 final – 2006/0130 COD – CESE 808/2007 

 
 –   Hoofdpunten: 
 
 

 Iedere luchtvaartmaatschappij met een openbaredienstverplichting (ODV) moet een 
prestatiecontract ondertekenen. 

 De luchthavens die in het kader van een ODV-vlucht worden aangedaan en de 
contractsluitende staat zouden een service level agreement moeten sluiten. 

 Passagiers van ODV-vluchten moeten een hogere compensatie kunnen ontvangen dan in 
Verordening (EG) nr. 261/2004 wordt voorzien, omdat er mogelijk geen alternatief vervoer is. 

 Aan aanbestedingsprocedures in het kader van openbaredienstverplichtingen zouden ten 
minste twee gegadigden moeten deelnemen. 

 Op Europese routes zou de retourvlucht evenveel moeten kosten als de uitgaande vlucht. 
Aanzienlijke prijsverschillen moeten verklaard worden. 

 Houders van tickets voor ODV-vluchten moeten onder bepaalde voorwaarden recht hebben 
op terugbetaling, net zoals bij alle andere tickets het geval is. 

 De berekening van de vervoersprijs, incl. belastingen, luchthavenheffingen e.d. dient duidelijk 
op het ticket te staan. 

 Bij het streven naar intermodaliteit moeten voor alle vervoerswijzen eerlijke 
concurrentievoorwaarden worden gewaarborgd. De luchtvaart draait momenteel op voor een 
onevenredig groot aandeel in de kosten voor veiligheid: daar moet iets aan worden gedaan. 

 De verwijzing naar hogesnelsheidstreinen dient te worden gehandhaafd, omdat niet in alle 
lidstaten hogesnelheidstreinen rijden. 

 De Commissie dient er d.m.v. audits op toe te zien dat de nationale regelgevingsorganen op 
het gebied van de luchtvaart hun taken op objectieve en eerlijke wijze uitvoeren en dat de 
concurrentie op geen enkele wijze door hun optreden wordt vervalst. 

 "One stop security", zoals oorspronkelijk door de Commissie voorgesteld, zou ingevoerd 
moeten worden voor passagiers die op Europese luchthavens overstappen.  

 Dit laatste impliceert dat er een wijziging wordt aangebracht in het screenen van passagiers 
op luchthavens, nl. dat er een (biometrisch) fast track systeem wordt ingevoerd ten gunste van 
vaste klanten onder die passagiers. 
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 Voor vliegtickets die één maand van tevoren worden gereserveerd, zou er een cooling–off 
periode moeten worden ingevoerd waardoor cliënten hun reservering binnen de 48 uur 
straffeloos kunnen annuleren. Als een ticket wordt geannuleerd, moet de cliënt ook alle 
luchtvaartbelastingen terugbetaald krijgen.        

 
 
– Contactpersoon: S. Jantscher  
                (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

9. LANDBOUW 
 

• Groenten en fruit 
 
–   Rapporteur: M. CAMPLI (Diverse werkzaamheden – IT) 

 
–   Ref.: COM(2007) 17 final – 2007/0012 CNS – CESE 802/2007  
 
–   Hoofdpunten: 
 

Het EESC steunt de strategie van de Commissie om de hele eerste pijler vóór 2013 om te vormen 
tot een homogeen en evenwichtig geheel. Daarom dringt het er bij de Commissie op aan om ook 
in de groenten-en-fruitsector adequate overgangsmaatregelen te treffen om alle marktdeelnemers 
te helpen overschakelen op het nieuwe systeem. 
 
Het EESC stelt vast dat de Commissie haar voorstellen heeft geformuleerd binnen de grenzen van 
een niet verhoogd budget. Het stelt tevens vast dat de afschaffing van het uit de markt nemen van 
producten en van de uitvoerrestituties een verhoging van de voor de operationele programma's 
beschikbare middelen tot gevolg heeft, middelen die echter onbenut dreigen te blijven en die niet 
door de meest doeltreffende telersverenigingen voor investeringen kunnen worden gebruikt. 
 
Enerzijds worden met het voorstel belangrijke politieke en economische maatregelen 
geïntroduceerd in de operationele programma's (marktcrisisbeheer, milieubeleid, bevordering van 
de consumptie), anderzijds vergroot het de cofinanciering (tot 60%) van bepaalde strategische 
maatregelen. Dit innovatieve beleid, gecombineerd met het feit dat de communautaire financiering 
van operationele programma's beperkt blijft tot maximum 4,1% van de waarde van de door de 
telersverenigingen afgezette productie, zorgt er feitelijk voor dat er minder middelen overblijven 
voor investeringen. 
 
Het EESC acht het derhalve zaak ten minste drie correcties aan te brengen, zonder overigens iets 
te veranderen aan het beginsel dat het begrotingseffect "echt" neutraal moeten zijn: 
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- de maatregelen voor marktcrisisbeheer moeten buiten de operationele programma's van de 
telersverenigingen blijven; 

- er moet worden afgeweken van de grens van 4,1% indien een maatregel voor 60% wordt 
gecofinancierd; 

- gezamenlijke acties van twee of meer telersverenigingen moeten ook in aanmerking komen 
voor communautaire cofinanciering van 60%, zodat samenwerking tussen telersverenigingen 
en aanbodconcentratie worden gestimuleerd. 

 
Het EESC neemt nota van het voorstel van de Commissie om de telersverenigingen 
verantwoordelijk te maken voor marktcrisisbeheersmaatregelen. Het dringt er bij de Commissie 
op aan transparante criteria voor marktcrisisbeheer vast te stellen en ervoor te zorgen dat de 
daarvoor in het leven geroepen instrumenten door alle telers kunnen worden gebruikt, zodat in 
crisissituaties doeltreffend kan worden opgetreden en de markten zich daadwerkelijk kunnen 
herstellen. 
 

–    Contactpersoon: A. Iñiguez Yuste  
                           (Tel. : 00 32 2 546 87 68 – e-mail : arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 
 

10.  GEZONDHEIDSZORG EN CONSUMENTENBESCHERMING 
 

• EU-strategie tegen aan alcohol gerelateerde schade 
 
− Rapporteur: J. VAN TURNHOUT (Diverse werkzaamheden – IE) 
− Corapporteur  J. JANSON (Werknemers – SE) 
 
– Ref.: COM(2006) 625 final – CESE 807/2007 
 
− Hoofdpunten: 
 

Het EESC verwelkomt de mededeling van de Commissie Een EU-strategie ter ondersteuning van 
de lidstaten bij het beperken van aan alcohol gerelateerde schade, maar betreurt dat daarin 
nergens sprake is van een "alomvattende strategie", hoewel daartoe was opgeroepen in de 
Conclusies van de Raad van 5 juni 2001. 
 
Dit advies gaat over de gevolgen voor de volksgezondheid van aan alcohol gerelateerde schade. 
Factoren die mede-schuldig zijn aan die schade zijn: schadelijke en gevaarlijke consumptie van 
alcohol en het drinken van alcohol door minderjarigen. 
   
Het EESC dringt erop aan dat geringere blootstelling van kinderen aan alcoholproducten, 
advertenties en reclame wordt opgenomen als een specifieke doelstelling om hen zo beter te 
beschermen. 
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Verder wil het dat de Commissie de economische gevolgen van aan alcohol gerelateerde schade 
aanpakt. De negatieve effecten druisen in tegen de doelstellingen van de Lissabonstrategie en 
hebben implicaties voor de werkplek, maatschappij en economie. 
 
Verder pleit het voor het opnemen van maatregelen op het gebied van onderwijs en bewustmaking 
in een algehele strategie om aan alcohol gerelateerde schade te beperken. 

 
Het ziet in dat de zeden en gewoonten verschillen in Europa. Die verschillen zouden moeten worden 
meegenomen bij de diverse initiatieven en acties die worden voorgesteld.    
 
− Contactpersoon: E. Kaniewska 
           (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 

• Consumentenbescherming – op afstand gesloten overeenkomsten  
– Rapporteur : J. PEGADO LIZ (Diverse werkzaamheden – PT) 
 
– Ref.: COM(2006) 514 final – CESE 795/2007 
 
– Hoofdpunten:  

  
Ondanks het feit dat deze mededeling veel later verschijnt dan in de richtlijn was voorgeschreven, 
is het EESC blij met dit initiatief en kan het zich grotendeels vinden in de opmerkingen van de 
Commissie. Het zou echter een goede zaak zou zijn als dit rechtsinstrument onmiddellijk en 
tegelijk met de regelgeving betreffende de verkoop op afstand van financiële diensten en bepaalde 
aspecten van de elektronische handel zou worden herzien, in plaats van te wachten totdat de 
werkzaamheden in verband met het acquis communautaire op het gebied van 
consumentenovereenkomsten zijn afgerond. 
 
Verder  
− spoort het de Commissie ertoe aan om de antwoorden op de vragenlijst voor openbare 

raadpleging nauwgezet te bestuderen en om een openbare hoorzitting van de belanghebbende 
partijen te organiseren; 

− blijft het bij zijn standpunt dat de richtlijn niet beperkt moet blijven tot de betrekkingen 
tussen leverancier en consument en dat het een goede zaak zou zijn als het toepassingsgebied 
op hoofdpunten zou samenvallen met dat van de regelgeving aangaande elektronische 
handel. 

 
In tegenstelling tot de Commissie denkt het EESC niet dat het gebruik van de "minimumclausule" 
de oorzaak is van de terecht geconstateerde problemen met de tenuitvoerlegging van de richtlijn; 
wél vindt het dat de mogelijkheid om via een verordening tot volledige harmonisatie te komen niet 
moet worden uitgesloten, op voorwaarde dat een hogere mate van consumentenbescherming 
wordt gewaarborgd. 
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Tot slot wijst het erop dat de nadruk moet worden gelegd op een goede voorlichting van alle 
partijen, met name de meer kwetsbare groepen, en dat er een doeltreffende sanctieregeling moet 
komen voor het geval de wetgeving ter zake niet wordt nageleefd. 

 
–   Contactpersoon: L. Lobo 
         (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

 

• Levensmiddelenhygiëne/opheffing discriminaties vrachtprijzen 
 
– Rapporteur: P. GKOFAS (Diverse werkzaamheden – EL) 
 
– Ref.: COM(2007) 90 final – 2007/0037 COD – CESE 797/2007 
 
–    Contactpersoon: J.-P. Faure 
          (Tél.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail : jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
 

11. MILIEUBESCHERMING 
 
• In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen 
–  Rapporteur : A. PEZZINI (Werkgevers – IT) 
 
–    Ref.: COM(2006) 745 final - 2006/0246 COD – CESE 799/2007  

 
– Hoofdpunten: 

 
Het EESC erkent de noodzaak van een geharmoniseerde aanpak voor een betere bescherming van 
de volksgezondheid en het milieu in de invoerende landen, met name in de ontwikkelingslanden. 
Het is ook voorstander van flexibele, heldere en transparante mechanismen en vlotte en homogene 
procedures, omdat daarmee de beste garantie wordt geboden dat de invoerlanden op tijd en zonder 
bureaucratische rompslomp over de juiste informatie kunnen beschikken. 
 
Het acht de stringente bepalingen uit Verordening (EG) nr. 304/2003, die ook in het nieuwe 
voorstel voor een verordening zijn opgenomen, van wezenlijk belang voor de veiligheid in de 
wereld en voor het beheer van gevaarlijke chemische stoffen. 
 
Het vindt het goed dat de Commissie de aanpassing van de rechtsgrondslag van de Verordening en 
de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de chemicaliënwetgeving 
(REACH), in juni 2007, te baat neemt om de doeltreffendheid van de regeling en de 
rechtszekerheid te vergroten. 
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Volgens het EESC zou in de nieuwe wetgeving moeten worden bepaald dat er praktische 
richtsnoeren en informatiemateriaal moeten worden ontwikkeld en dat er, in samenwerking met de 
verantwoordelijke diensten van de Commissie en in het bijzonder het Gemeenschappelijk 
Centrum voor onderzoek (GCO), aan de EU-normen beantwoordende opleidingsactiviteiten voor 
met name douanemedewerkers moeten worden georganiseerd. In dit verband pleit het Comité 
voor het gebruik van de taal van het invoerende land op etiketten en in veiligheidsbladen. 
 
Verder is het van oordeel dat de voorgestelde mechanismen alleen dan goed en op een correcte en 
transparante manier zullen kunnen functioneren als de douanediensten de nodige controles 
uitvoeren en nauw samenwerken met de voor de tenuitvoerlegging van de Verordening 
aangewezen nationale instanties (ANI's). 
 

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

 

• Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
 
–   Rapporteur: F. van OORSCHOT (Werkgevers – NL) 

 
–   Ref.: COM(2006) 388 final – 2006/0136 COD – CESE 800/2007  

 
–   Hoofdpunten : 
 

Het EESC verwelkomt het voorstel van de Commissie om te komen tot een nieuwe verordening 
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Het is van mening dat het 
belang van de beschikbaarheid van voldoende gewasbeschermingsmiddelen voor een veilige, 
kwalitatief hoogstaande en zekere voedselvoorziening voor de veeleisende Europese consument 
uitdrukkelijk dient te worden meegenomen in de preambule van de richtlijn.  
 
Het EESC spreekt zijn zorg uit over de introductie van goedkeuringscriteria voor 
gewasbeschermingsmiddelen. Dergelijke goedkeuringscriteria voor gewasbeschermingsmiddelen 
op basis van enkel en alleen de intrinsieke eigenschappen van hun actieve stoffen, zonder dat 
rekening wordt gehouden met het feitelijke gebruik en de blootstelling, ondermijnt het beginsel 
dat beslissingen op basis van risicobeoordelingen moeten worden genomen. Het EESC kan zich 
hier niet in vinden, omdat de innovatie in nieuwe, betere stoffen hierdoor onnodig wordt 
afgeremd.  
 
Het EESC is van mening dat het stelsel van zonale toelating en wederzijdse erkenning een eerste 
stap is op weg naar een volledige Europees geharmoniseerd systeem voor het op de markt brengen 
van gewasbeschermingsmiddelen. Het stelt voor om de wederzijdse erkenning van toelatingen ook 
zonegrensoverschrijdend mogelijk te maken indien er sprake is van buurlanden met vergelijkbare 
productieomstandigheden.  
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Het EESC ondersteunt het principe van vergelijkende evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen 
die stoffen bevatten die in aanmerking komen om te worden vervangen. Het pleit echter voor een 
lagere evaluatiefrequentie en hantering van de normale periode van gegevensbescherming voor 
stoffen die in aanmerking komen voor vervanging, om een zekere investeringsbereidheid van de 
industrie in dergelijke stoffen te handhaven en daarmee landbouwkundige knelpunten te helpen 
voorkomen.  
 
Het voorstel bevat volgens het EESC te weinig prikkels voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen voor kleine toepassingen (minor uses). Het EESC stelt een tweetal 
maatregelen voor ter verbetering: (i) een systeem waarin de eerste aanvrager een langere 
gegevensbescherming krijgt naarmate meer kleine toepassingen worden meegenomen; (ii) het 
EESC vraagt aan de Europese Commissie een actuele lijst te faciliteren ten behoeve van de 
lidstaten waarin alle toegestane (kleine) toepassingen zijn opgenomen. 
 

− Contactpersoon: Y. Azzopardi 
         (Tel. : 0032 2 546 98 18 – e-mail : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

• Luchtvaartactiviteiten / emissiehandel 
 
–  Rapporteur :  R. ADAMS (Diverse werkzaamheden – UK) 

 
–  Ref.: COM(2006) 818 final – 2006/0304 COD – CESE 801/2007 
 
 –  Hoofdpunten : 
 

Het EESC is ingenomen met de voorgestelde richtlijn, die een zorgvuldig afgewogen en 
pragmatische benadering biedt om de snel toenemende hoeveelheid broeikasgassen die door 
de luchtvaartsector worden uitgestoten, te verminderen en te compenseren. 
  
Door de luchtvaart in het Europese emissierechtenhandelssysteem (EHS) op te nemen, wordt 
het systeem zelf mogelijk versterkt en kan het gaan dienen als hét model om de CO2-uitstoot 
op wereldwijd niveau aan te pakken. 
  
Het EESC vindt het voorstel realistisch. Er wordt erkend dat de luchtvaart onder grote 
politieke en economische druk en onder grote druk van de consument staat om zich verder te 
ontwikkelen, en er wordt gebruik gemaakt van het marktmechanisme van het EHS om een van 
de belangrijkste schadelijke externe gevolgen van de luchtvaart te compenseren. 
 
Het EESC stelt tot zijn tevredenheid vast dat alle vluchten van en naar Europa vanaf 2012 
onder de regeling zullen vallen. Wel vindt het dat het emissieplafond - dat ongeveer op het 



- 18 - 

Greffe CESE 83/2007  fr/en/it/MB/JG/BW/VDS/MS/ib .../... 

niveau van 2005 komt te liggen - vastgesteld zou moeten worden op een lager niveau, dat 
beter aansluit bij de plafonds die binnen het EHS voor andere sectoren gelden. 
 
Het EESC erkent dat het hier om een ingewikkelde kwestie gaat, maar vindt toch dat het 
voorstel vrij vaag is en dat de voordelen ervan niet duidelijk worden aangegeven. De richtlijn 
heeft op verschillende manieren en op verschillende niveaus implicaties voor de EU als 
geheel, de afzonderlijke lidstaten, de verschillende industriële sectoren en het publiek. Er moet 
vooral meer nadruk worden gelegd op de mogelijkheden van de richtlijn om het EHS te 
ondersteunen en te versterken. Ook andere directoraten-generaal van de Commissie, met name 
Vervoer en Energie en Onderzoek, zullen een actieve ondersteunende rol moeten spelen.  
 

 –    Contactpersoon: A. Korzinek  
                      (Tel. : 00 32 546 80 65 – e-mail : annika.korzinek@eesc.europa.eu)  
 

 

• Afgedankte batterijen en accu's 
 
–      Ref.: COM(2007) 93 final – 2007/0036 COD– CESE 803/2007 

 
–      Contact : J. Andersen  

                            (Tel. : 00 32 546 92 58 – e-mail : jakob.andersenl@eesc.europa.eu)  
 
 

12. INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 
 

• Toekomstige wetgeving inzake elektronische toegankelijkheid  
 
–      Rapporteur : B. HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden – ES) 
  

 –      Ref.: Verkennend advies –  CESE 810/2007 
 

– Hoofdpunten :  
 
Op verzoek van de Commissie heeft het EESC een verkennend advies opgesteld over het 
toekomstige wetgevingskader op het gebied van elektronische toegankelijkheid, met daarin extra 
aandacht voor ouderen.  
 
Het is vooral de bedoeling vast te stellen welk soort wetgevingsinstrument de EU als 
uitgangspunt moet nemen om zich in de huidige, snel veranderende sociaal-economische context 
te kunnen toeleggen op haar streven naar een samenleving waarvan niemand uitgesloten is.  
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Gezien de grote politieke en maatschappelijke veranderingen die zich de afgelopen jaren hebben 
voorgedaan, moeten communautaire maatregelen op het gebied van elektronische 
toegankelijkheid prioriteit krijgen; toegang tot ICT moet als burgerrecht binnen de openbare 
dienstverlening worden erkend.  
 
De EU moet kiezen voor een combinatie van een rechtsinstrument waarmee de vigerende 
wetgeving wordt verbeterd, en andere, niet-bindende maatregelen op diverse beleidsterreinen, 
gezien de meerwaarde die communautair optreden biedt.  
 
Het EESC beklemtoont dat deelname van het maatschappelijk middenveld essentieel is om een 
adequaat beleid inzake elektronische toegankelijkheid te kunnen voeren; zo kunnen flankerende 
maatregelen worden getroffen, vooral m.b.t. gedragscodes of co-regulering. 

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

13. ONDERWIJS 
 

• Levenslang leren 
 
− Rapporteur : R. RODRIGUEZ GARCIA-CARO (Werkgevers – ES) 
 
– Ref.: COM(2006) 479 final – 2006/0163 (COD) – CESE 806/2007 
 
− Hoofdpunten: 

 
Het EESC vindt het voorgestelde Europees kwalificatiekader een goede zaak, omdat transparantie 
op het gebied van kwalificaties en competenties de mobiliteit binnen de EU bevordert en de 
Europese arbeidsmarkt op genormaliseerde wijze algemeen toegankelijk maakt.  
 
Het stelt vast dat de Commissie haar voorstel in de vorm van een aanbeveling heeft gegoten, een 
rechtsinstrument dat krachtens artikel 249 van het EG-Verdrag niet bindend is. 

 
Het is van oordeel dat de descriptoren, met name wat de beroepskwalificaties betreft, duidelijker 
en eenvoudiger moeten worden geformuleerd, zodat ze voor iedereen – voor deskundigen en 
bedrijven, maar ook voor de burgers in het algemeen – begrijpelijker worden.  

 
− Contactpersoon: E. Kaniewska 
          (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – e-mail : ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 
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