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  De zitting werd bijgewoond door de heer MIGUEL, Spaans staatssecretaris voor 
Europese aangelegenheden namens het fungerend voorzitterschap van de Raad, en door de 
heer MAYSTADT, president van de Europese Investeringsbank. Beiden hebben hun grote 
belangstelling voor een nauwe samenwerking met het Comité getoond. 
 
 

1. EUROPESE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN 
RECHTVAARDIGHED 

 

• Voorwaarden inzake toegang en verblijf van onderdanen van derde 
landen 

Rapporteur : de heer PARIZA CASTAÑOS (Werknemers - E) 

 
− Ref. : COM(2001) 386 def. – 2001/0154 (CNS) – CES 28/2002 
 

− Kernpunten : 
 

Volgens het Comité moet in een toegangsregeling waarmee beoogd wordt de legale migratie naar 
de EU in goede banen te leiden, een onderscheid worden gemaakt tussen twee mogelijkheden om 
de EU binnen te komen: 1e (cf. het richtlijnvoorstel) men heeft een werkaanbieding terwijl men nog 
in eigen land is; 2e men wordt tijdelijk in de EU toegelaten om werk te zoeken, gedurende een 
periode van zes maanden. 
 
Volgens het Comité moeten sommige van de eisen waaraan voldaan moet worden om voor een 
verblijfsvergunning in aanmerking te komen op de helling, en moeten de voorwaarden voor 
verlenging zo simpel mogelijk worden gehouden. 
 
Het Comité stelt voor de rechten van houders van een "verblijfsvergunning - werknemer" aan te 
vullen met enkele sociale rechten, indien onderdanen van de lidstaat in kwestie deze ook genieten. 
 

− Contactpersoon : de heer P. BROMBO 
   (tel. : 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo @esc.eu.int) 
 

• Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake de 
ouderlijke verantwoordelijkheid 
Rapporteur : mevrouw CARROLL (Werkgevers - IRL) 

 



- 2 - 

GRF CES 8/2002 D/E/F/I/HN/ib/cg …/… 

2

− Ref. : COM(2001) 505 def. - 2001/0204 (CNS) – CES 29/2002 

 

− Kernpunten : 
 

Het ESC staat positief tegenover het brede toepassingsgebied van de ontwerpverordening. Deze 
geldt namelijk niet alleen voor gerechtelijke procedures, maar ook voor procedures die in een 
lidstaat officieel daaraan gelijkgesteld zijn.  
 
Tot tevredenheid van het ESC wordt in de ontwerpverordening gelet op het belang van het kind. 
Het ESC betreurt het echter dat het recht van het kind om te worden gehoord, slechts indirect 
wordt genoemd (d.m.v. een verwijzing naar Verordening 1347/2000). Omdat de 
ontwerpverordening betrekking heeft op kinderen tot 18 jaar, is dit een niet onbelangrijke 
tekortkoming. Volgens het ESC moet dit recht expliciet in het voorstel worden omschreven. Het 
dringt er dan ook sterk op aan dat in de ontwerpverordening een bepaling wordt opgenomen op 
grond waarvan rechterlijke en/of administratieve instanties alle kinderen dienen te horen die in staat 
zijn rationeel hun mening te geven over de aan de orde zijnde kwesties. 
 
Het financiële aspect wordt in de ontwerpverordening niet uitvoerig behandeld. Iedereen moet naar 
de rechter kunnen stappen. Volgens het ESC zouden personen die het ouderlijk gezag hebben en 
hierover een rechtszaak beginnen, aanspraak moeten kunnen maken op rechtsbijstand.  
 

− Contactpersoon :  mevrouw S. BARBESTA 
   (Tel : 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

2. DE STRATEGIE VAN LISSABON 
 

• Het MKB gaat digitaal 
Rapporteur : de heer D. DIMITRIADIS (Werkgevers - GR) 

 

− Ref. : COM(2001) 136 def. – CES 36/2002  

 
− Kernpunten: 
 

Het ESC zou graag zien dat met deze Mededeling de aanzet wordt gegeven tot nieuwe initiatieven 
die in het kader van GoDigital-maatregelen inspelen op de veranderde behoeften en de nieuwe 
ontwikkelingen. Voorts zou er met een strakker tijdschema voor de acties moeten worden gewerkt 
en zouden acties moeten worden gepland voor het hele MKB, met name het MKB in perifere 
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gebieden, dat duidelijk in minder gunstige omstandigheden moet functioneren. Ook de kandidaat-
lidstaten moeten hierbij worden betrokken. 
 
Met betrekking tot de in de mededeling voorgestelde maatregelen dringt het Comité met name aan 
op een gedegen regeling om het MKB via consultancy en juridische bijstand te ondersteunen, 
totstandbrenging van een Europees systeem dat moet zorgen voor verspreiding van innovatieve 
oplossingen vanuit onderzoekscentra naar ondernemingen, met name het MKB, creëren van 
bijzondere stimulansen aan de banksector met het oog op onmiddellijke en rechtstreekse steun voor 
de bij elektronische handel benodigde instrumenten, en aanhalen van de banden van universiteiten 
en onderwijsinstellingen met de particuliere sector. 
 
Het ESC verzoekt de Commissie alle openbare besturen ertoe te verplichten onmiddellijk van 
nieuwe technologieën gebruik te maken, en een en ander te coördineren aan de hand van uniforme 
en gestandaardiseerde oplossingen voor de hele EU, zodat de bureaucratische rompslomp kan 
worden gereduceerd, het MKB kan worden geholpen en de overheidsdiensten sneller en 
productiever kunnen functioneren. 

 
− Contactpersoon :  mevrouw B. FULAR 
   (Tel. : 32 2 546 90 44 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 

 

• Prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten worden 
aangeboden 
Rapporteur: de heer M. LEVITT (Werkgevers - VK) 

 
− Ref. : COM(2001) 280 def. - CES 34/2002 

 
− Kernpunten :  

 
Het is volgens het ESC zeer betreurenswaardig dat de Commissie heeft nagelaten de 
marktdeelnemers te raadplegen alvorens het voorstel goed te keuren. Op verschillende plaatsen van 
het document geeft de Commissie er onvoldoende blijk van dat van de bestaande, bevredigende, 
rechts- en marktpraktijken wordt uitgegaan. 
 
De regels voor de extraterritoriale bevoegdheid van autoriteiten, rechtsmacht inzake adverteren en 
het verband met de richtlijn inzake elektronische handel bevatten tweeslachtigheden. 

 
Bijgevolg zullen de bepalingen van het ontwerp strakker moeten worden geformuleerd om 
tegenstrijdigheden te elimineren en beter in te spelen op de behoeften van professionele markten 
voor schuldpapier. Verder dienen de legitieme belangen van kleine beleggers te worden beschermd 
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door afwijkingen toe te staan van de nogal logge voorschriften die de interprofessionele wholesale -
markten  met veel rompslomp opzadelen. Zonder deze wijzigingen vormt het ontwerp slechts een 
beletsel voor marktintegratie. 
 

− Contactpersoon :  mevrouw K. LINDAHL 
   (Tel. 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

• Voorkennis en marktmanipulatie 
Rapporteur : de heer M. LEVITT (Werkgevers - VK) 

 
− Ref. : COM(2001) 281 def. - CES 35/2002 
 

- Kernpunten: 
 
De doelstellingen van de richtlijn, nl. het bevorderen van integratie van de Europese financiële 
markten en het terugdringen van de complexiteit van en verwarring over de regels inzake 
marktmanipulatie, verdienen volgens het ESC alle bijval. In een aantal opzichten dient het ontwerp 
echter te worden bijgesteld om tegenstrijdigheden tegen te gaan en interpretatie -, met bijbehorende 
uitvoerings- en handhavingsverschillen tegen te gaan. Belangrijker echter is het volgens het ESC 
serieus te overwegen hoe een bewijsregeling voor opzet bij marktmanipulatie, alsook een regeling 
voor het verweer  tegen een beschuldiging van opzettelijke marktmanipulatie in de richtlijn kunnen 
worden opgenomen. 

 

− Contactpersoon :  mevrouw K. LINDAHL  
    (Tel. : 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 

 

• BTW - administratieve samenwerking 
Rapporteur : de heer R. WALKER (Werkgevers - VK) 

 

− Ref. : COM(2001) 294 def. – CES 37/2002 

 
− Kernpunten: 
 

De voorstellen van de Commissie vormen een stap in de goede richting, maar gaan niet ver genoeg 
om de onmiskenbaar aanwezige gaten te dichten, aldus het ESC. Het beseft echter dat 
verdergaande voorstellen politiek waarschijnlijk onhaalbaar zijn. Het kan zich dan ook wel in de 
voorstellen vinden, maar twijfelt er ten zeerste aan of deze zonder een fundamentele wijziging in de 
houding van de nationale administraties en belastingautoriteiten een substantiële bijdrage tot 
fraudebestrijding kunnen leveren. Het roept de lidstaten er daarom toe op, mee te helpen de 
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inkomstenverliezen in te dammen door onderhavig voorstel goed te keuren en de nodige 
maatregelen voor de efficiënte uitvoering ervan te nemen. 
 

− Contactpersoon :  mevrouw K. LINDAHL  
   (Tel : 32 2 546 92 54 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

• PRISM 2001 
Rapporteur: mevrouw SIRKEINEN (Werkgevers - FIN) 

 

− Ref. : vervolg van initiatiefadvies - CES 21/2002 

 
− Contactpersoon :  de heer J. ANDERSEN 
   (tel. : 32 2 546 92 58 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

• Wijziging/Elektronische gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten 

(IDA) 
Rapporteur : de heer G. BERNABEI (Werkgevers - I) 

 

− Ref. : COM(2001) 507 def. - 2001/0210-0211 COD - CES 25/2002 

 
− Kernpunten: 
 

Volgens het Comité is het belangrijk dat het IDA-programma wordt versterkt, niet alleen ten 
voordele van overheden en instellingen, maar ook van burgers, bedrijfsleven en het maatschappelijk 
middenveld in het algemeen. Op die manier wordt in de Europese Unie de economische en sociale 
samenhang vergroot en neemt de concurrentie in Europa toe, hetgeen geheel in lijn is met de 
conclusies van de Europese Toppen van Lissabon en van Stockholm. 
 
Bovendien is het zaak: 
 
- op Europees niveau een doeltreffende certifiëringsautoriteit te hebben om te zorgen voor 

een voldoende beveiligingsniveau bij de toegang tot en uitwisseling van informatie; 
- de netwerken van het IDA-programma voor de eindgebruiker zo zichtbaar, toegankelijk en 

interoperabel mogelijk te maken, en IDA te koppelen aan e-Europe en andere communautaire 
initiatieven op dit gebied, alsook de kandidaat-lidstaten hierbij te betrekken; 

- initiatieven te steunen voor permanente educatie van de gebruikers, en de infrastructuur te 
gebruiken voor "virtuele netwerken". 

 
− Contactpersoon :  de heer R. DEL FIORE 
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   (tel. : 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
 

3. VERVOER 
 

• De toekomst van het trans-Europese netwerk van waterwegen 
Rapporteur : de heer Ph. LEVAUX (Werkgevers - F) 

 

− Ref. : Initiatiefadvies - CES 24/2002 

 
− Kernpunten: 
 

Wil men vanaf vandaag het goederenvervoer in een Europa van vijftien lidstaten en vanaf morgen 
in een Europa van wel 26 lidstaten vereenvoudigen, dan moeten er volgens het ESC vóór 2010 
verschillende stimulerende maatregelen worden genomen om in 2020 te kunnen beschikken over 
een waterwegennet dat aan de eisen van de markt én aan de criteria voor duurzame ontwikkeling 
voldoet. Het ESC doet in het bijzonder de volgende aanbevelingen: 
 
- de Commissie dient een actueel en volledig overzicht te maken van alle knelpunten in het 

bestaande waterwegennet;  
 
- de Europese of nationale steun voor initiatieven of projecten ter bevordering van het 

intermodaal vervoer (waarvan ook de binnenvaart deel uitmaakt) dient te worden 
opgevoerd; 

 
- binnen vier jaar dient een reeks concrete maatregelen te worden voorgelegd ter 

bevordering van de ontwikkeling van de binnenvaart, met name: 
 

a) opheffing van door zeehavens ten onrechte geïnde gelden voor eventuele diensten;  

b) afschaffing van de speciaal voor nieuwe schepen geldende belasting  ten behoeve 
van de financiering van het sloopfonds, die was ingesteld op basis van de regel "oud voor 
nieuw"; 

c) invoering van een systeem waarbij douanecontroles alleen bij aankomst en vertrek van 
schepen plaatsvinden; 

d) instelling van één enkel communautair certificaat voor binnenschippers (naar analogie 
van dat wat voor vrachtwagenchauffeurs bestaat) waarmee zij op het gehele Europese 
waterwegennet kunnen varen. 

 
− Contactpersoon :  de heer L. LOBO 
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   (tel. : 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Opleiding/Rekrutering zeevarenden 
Rapporteur : de heer E. CHAGAS (Werknemers - P) 

 

− Ref. : COM(2001) 188 def. - CES 23/2002 

 
− Kernpunten: 
 

Het Comité acht het belangrijk dat alle partijen tot wie de mededeling van de Commissie over de 
opleiding en rekrutering van zeevarenden is gericht, zorgvuldig kennis nemen van de hierin 
opgenomen aanbevelingen. Met name moeten 
 

• de lidstaten de richtsnoeren van de Commissie voor overheidssteun in het zeevervoer 
integraal toepassen en de leef- en arbeidsomstandigheden aan boord verbeteren door relevante 
internationale normen, zoals de door de IAO vastgestelde normen, te ratificeren en toe te 
passen; 

• de sociale partners (ECSA en ITF) een vrijwillige overeenkomst sluiten om de scholiing 
en rekrutering van de bemanning van schepen te bevorderen en maatregelen treffen om het 
sociale prestige en de werkvreugde van zeevarenden te verhogen; 

• lidstaten en sociale partners voorlichtingscampagnes op nationaal en EU-niveau 
organiseren en coördineren om het imago van de scheepvaartindustrie te verbeteren. 

 
Ten slotte dienen de sociale partners (ECSA en ITF) die maatregelen waarover consensus is 
bereikt, zo snel mogelijk toe te passen, en er alles aan te doen om de werkgelegenheid van 
zeevarenden te bevorderen. 

 

− Contactpersoon :  de heer L. LOBO 
   (tel. : 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

4. LANDBOUW 
 
• Een nieuwe communautaire strategie inzake de voorziening van 

plantaardige eiwitten in de Europese Unie 
Rapporteur : de heer J.-Cl. SABIN (Diverse werkzaamheden - F) 

 

− Ref. : vervolgadvies - CES 26/2002 
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− Kernpunten : 
 

De Commissie zou volgens het ESC bij de tussentijdse herziening van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid een EU-plan  voor plantaardige eiwitten moeten opzetten dat het volgende omvat: 

 

- maatregelen ten gunste van eiwitrijke gewassen om ervoor te zorgen dat landbouwers 

hiermee een redelijk inkomen kunnen verdienen, zodat de teelt ervan niet verder 

afneemt, maar weer toeneemt; 

- maatregelen om de ontwikkeling van de non-foodsectoren te stimuleren; 

- opzetten van een vangnet voor producenten van oliehoudende en eiwitrijke 
gewassen: de belangrijkste reden waarom landbouwers weinig voelen voor deze gewassen 

is dat een regeling voor een gegarandeerd inkomensminimum ontbreekt, terwijl de 
markt aan hevige prijsschommelingen onderhevig is. Bovendien worden landbouwers tegen 
deze fluctuaties beschermd in het land dat op dit gebied de grootste producent ter wereld is, 

waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. De voorgestelde oplossingen moeten 

verder worden uitgediept en aldus in overeenstemming worden gebracht met de 
internationale overeenkomsten; 

- maatregelen in het kader van de tweede pijler van het GLB:  

als gevolg van Agenda 2000 raakt het evenwicht tussen plantaardige producten steeds verder 
zoek (voor landbouwers die oliehoudende en eiwitrijke gewassen produceren is er geen 
vangnet), waardoor er een monocultuur van graan en maïs dreigt te ontstaan. Met 
maatregelen ter ondersteuning van goede wisselbouwpraktijken moet deze ontwikkeling een 
halt worden toegeroepen. Verder wordt voorgesteld om lupinus luteus in het Middellandse-
Zeegebied als eiwitrijk gewas te verbouwen, omdat het goed bestand is tegen droogte. Ook 
zou bij het verlenen van toestemming voor de teelt van kleinzadige leguminosen de toegepaste 
productiemethode geen struikelblok mogen zijn. 

 

Er moet een speciaal onderzoeksprogramma worden opgesteld voor deze 'jonge' 
gewassen. 

 

Ook in de kandidaat-lidstaten heerst volgens het ESC een tekort aan plantaardige eiwitten. De 

Commissie zou er dan ook in het bijzonder voor moeten zorgen dat zij méér 
plantaardige eiwitten gaan produceren, wat in de eerste plaats hun eigen markt ten goede zou 
komen, maar ook de Europese markt, waar de afzetmogelijkheden onbeperkt zijn.  

 

− Contactpersoon :   de heer N. PIPILIAGKAS  
   (tel. : 32 2 546 91 09 - e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
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• Meststoffen 
Rapporteur : de heer BENTO CONÇALVES (Diverse werkzaamheden - P) 

 

− Ref. : COM(2001) 508 def. deel I - 2001/0212 COD - CES 22/20002 

 

− Contactpersoon : de heer J. PEREIRA DOS SANTOS 
   (Tel. : 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Ingrediënten van levensmiddelen 
Rapporteur : mevrouw A.  DAVISON (Diverse werkzaamheden - VK) 

 

− Ref. : COM(2001) 433 def. - 2001/0199 COD - CES 27/2002 

 

− Contactpersoon :  de heer J. KIND 
   (Tel. : 32 2 546 91 11 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Bescherming van bossen tegen verontreiniging en brand 
Rapporteur : de heer S. KALLIO (Diverse werkzaamheden - FIN) 

 
− Ref. : COM(2001) 634 def. – 2001/0267-0268 - CES 31/2002 

 
− Contactpersoon : de heer J. KIND 
   (tel. 32 2 546 91 11 - e-mai : johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Maatregelend landbouwproducten/eilanden in de Egeïsche Zee 
Rapporteur : de heer I. PAPAMICHAÏL (Werknemers - GR) 

 
− Ref. : COM(2001) 638 def. – 2001/0260 CNS - CES 33/2002 

 

− Contactpersoon : de heer N. PIPILIAGKAS 
   (tel. : 32 2 546 91 09 - e-mail:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 

• Aardappelzetmeel 
 Rapporteur : de heer J. DONNELLY (Diverse werkzaamheden - IRL) 

 
- Ref. : COM(2001) 677 def. – 2001/0273 CNS - CES 32/2002 
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− Contactpersoon : de heer N. PIPILIAGKAS 
   (tel. : 32 2 546 91 09 - e-mail:nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 

 


