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  Aan de zitting van 26 en 27 februari 2003 werd deelgenomen door de heer Bore, 
voorzitter van het Comité van de Regio's. 
 
 
1. RESOLUTIE TEN BEHOEVE VAN DE 

VOORJAARSBIJEENKOMST VAN DE EUROPESE RAAD 
 

– Ref.: CESE 317/2003 

 
– Kernpunten:  
 
  De strategie van Lissabon is in gevaar, aldus de door het EESC goedgekeurde 
resolutie ten behoeve van de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad. 
 
  Uit het verslag dat de Commissie ten behoeve van de voorjaarsbijeenkomst van de 
Europese Raad heeft opgesteld over de strategie van Lissabon inzake economische, sociale en 
ecologische vernieuwing blijkt dat er weliswaar enige vooruitgang is geboekt, maar dat de 
tenuitvoerlegging van de strategie sterk achterloopt op het voorziene tijdschema. Met de problemen 
rond de strategie van Lissabon raakt ook de EU-strategie inzake duurzame ontwikkeling achterop. 
Naar het oordeel van het EESC is het gebrek aan vooruitgang voor een belangrijk deel te wijten aan 
het feit dat veel lidstaten onvoldoende aan de weg timmeren om de strategie ten uitvoer te leggen. Het 
EESC dringt er daarom bij de lidstaten, maar ook bij de Europese instellingen, regio's, sociale partners 
en maatschappelijke organisaties op aan zich meer voor de verwezenlijking van de doelstellingen van 
Lissabon in te zetten. 
 
  Het EESC acht deze doelstellingen namelijk nog steeds van belang. Het is dan ook 
zaak de handen uit de mouwen te steken om de Europese burgers weer vertrouwen te geven en een 
positief toekomstbeeld te scheppen. Daartoe moeten de burgers een stem in het kapittel krijgen en 
dienen de welvaart en de overschotten die dankzij de moderne technologie worden gecreëerd, 
evenwichtiger te worden verdeeld. Naar de mening van het EESC moet de EU, juist gezien het huidige 
politieke en economische klimaat, een sterker signaal afgeven dat het tijd is om wat betreft duurzame 
ontwikkeling spijkers met koppen te slaan. 
 
  De economische situatie is in de voorbije twee jaren verslechterd en zonder sterke en 
duurzame economische groei zal het onmogelijk zijn de in Lissabon overeengekomen doelstellingen te 
halen. Het EESC pleit ervoor de globale richtsnoeren voor het economisch beleid  doelgerichter te 
formuleren en het stabiliteits- en groeipact eveneens doelgerichter te maken door duurzame 
economische bedrijvigheid te stimuleren, met behoud van individuele koopkracht en werkgelegenheid. 
 
  Wat betreft werkgelegenheid, benadrukt het EESC dat er steun nodig is voor minder, 
stabielere en doelgerichtere werkgelegenheidsrichtsnoeren. Ook wijst het erop dat het van belang is 
volledige werkgelegenheid, kwaliteit en productiviteit op het werk, cohesie en een op integratie gerichte 
arbeidsmarkt te bevorderen. 
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  Het EESC betreurt dat duurzame ontwikkeling - een van de voornaamste uitdagingen 
waar de EU voor staat - nog steeds niet volledig in de strategie van Lissabon is verankerd en nog altijd 
niet als een overkoepelende prioriteit voor de Europese instellingen en de lidstaten wordt erkend. De 
EU moet, juist gezien het huidige economische en sociale klimaat, een sterker signaal afgeven dat het 
tijd is om met het oog op duurzame ontwikkeling spijkers met koppen te slaan. 
 
  Het EESC herinnert er tot slot aan dat de Europese Raad in Lissabon het bedrijfsleven, 
de sociale partners en de civiele samenleving heeft opgeroepen actief deel te nemen aan de 
tenuitvoerlegging van de strategie van Lissabon. Het Comité zal erop toezien dat dit ook gebeurt. 
 

– Contactpersoon:  De heer Kind  
   (Tel.: +32 2 546 9111 – e-mail: Johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

2. DUURZAME ONTWIKKELING 
 MILIEUBESCHERMING 
 

• De Lissabon-strategie en duurzame ontwikkeling 
– Rapporteur: EHNMARK (Werknemers - S) 

– Co-rapporteur: RIBBE (Diverse werkzaamheden – D)  

 
– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 289/2003 
 
 
– Kernpunten: 

 
  Het Voorjaarsverslag 2003 van de Europese Commissie over de strategie van 
Lissabon voor economische, sociale en milieuvernieuwing laat duidelijk zien dat weliswaar enige 
vooruitgang is geboekt, maar dat de toepassing van de strategie veel achterstand heeft opgelopen. 
Parallel hieraan ligt ook de tenuitvoerlegging van de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling achter 
op het schema. Het Verslag toont de groeiende verschillen tussen de lidstaten ten aanzien van de 
toepassing van de strategie als geheel. 

 
  Het EESC betreurt het dat duurzame ontwikkeling nog steeds niet volledig in de 
Lissabon-strategie is geïntegreerd en nog steeds niet is erkend als een van de belangrijkste uitdagingen 
waar de EU voor staat. Het roept de Europese Raad dan ook op om tijdens haar voorjaarsbijeenkomst 
duurzame ontwikkeling opnieuw duidelijk te bestempelen als overkoepelende doelstelling voor het EU-
beleid, in het bijzonder tegen de achtergrond van de uitkomsten van de Top van Johannesburg. Voor de 
EU ligt hier de kans om de hele wereld het goede voorbeeld te geven. Tevens dringt het EESC er bij 
het Griekse en Italiaanse voorzitterschap op aan een begin te maken met de noodzakelijke 
uitvoeringsmaatregelen en van duurzame ontwikkeling een centraal thema in het debat over de 
toekomst van de EU te maken. 
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  Het EESC is van mening dat de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling in concrete 
actiepunten moet worden vertaald en benadrukt dat het van zeer groot belang is ten aanzien van de 
volgende drie aspecten vooruitgang te boeken: 

 
– meer en krachtigere steun voor investeringen van overheid en bedrijfsleven in nieuwe en 

schone technologieën; 
– verbetering van de kwaliteit van werk; 
– een omvangrijk debat over niet-duurzame productie- en consumptiepatronen. 
 

  Daarnaast stelt het EESC de Europese Raad voor op haar voorjaarsbijeenkomst de 
aanzet te geven tot een coherent EU-beleid om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te 
verkleinen. 

 
– Contactpersoon:  De heer Kind  

   (Tel.: +32 2 546 9111 – e-mail: Johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Detergentia 

– Rapporteur: ADAMS (Diverse werkzaamheden - UK) 

 
– Ref.: COM(2002) 485 fin. – 2002/0216 COD – CESE 282/2003 

 
– Kernpunten: 
 
  Het Comité heeft er begrip voor dat vele wetenschappers op milieugebied in Europa 
zeer bezorgd en ontevreden zijn over het Commissievoorstel in dezen. Het vindt daarom dat de 
Commissie en de wasmiddelenindustrie – die reeds veel vooruitgang heeft geboekt met de ontwikkeling 
van stoffen ter vervanging van wasmiddelbestanddelen die bewezen schadelijke effecten hebben of die 
het milieu op een meer indirecte manier aantasten – ervoor zouden moeten zorgen dat er zo snel 
mogelijk volledig biologisch afbreekbare en niet-giftige producten en schone productieprocessen komen. 
Daarnaast dienen zij te ijveren voor betere consumentenvoorlichting. 
 
  Het Comité stelt voor: 

 
– tests voor de anaërobe biologische afbreekbaarheid op te nemen in de voorgestelde verordening 

en hiervoor de juiste normen en niveaus vast te stellen; 
 

– een impuls te geven aan het gebruik van oppervlakteactieve stoffen met een snelle biologische 
afbreekbaarheid, zonder dat hierbij giftige stoffen in het milieu terechtkomen; 
 

– gebruik te maken van nauwkeurigere testmethoden, waarmee het mogelijk is de biologische 
afbreekbaarheid binnen een bepaalde periode op de voet te volgen; 
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– in de voorgestelde richtlijn duidelijk te stellen dat stoffen in reinigingsmiddelen die het milieu in 
buitensporige mate aantasten, zullen worden verboden; hierbij dienen nieuwe 
onderzoeksresultaten steeds onmiddellijk na hun publicatie in aanmerking te worden genomen; 
 

– fabrikanten te verplichten de gevolgen van hun gehele product (niet alleen van de 
oppervlakteactieve stoffen) voor het milieu te vermelden; zij zouden bijvoorbeeld verplicht 
kunnen worden om de bij verbeterde testprocedures vastgestelde mate van primaire en totale 
biologische afbreekbaarheid als een percentage op het etiket te vermelden; 

– consumenten voorlichting te geven over een correct gebruik van detergentia, zodat zij niet langer 
te hoge doses van wasmiddelen gebruiken; meer onderzoek en informatie (etiketten en 
advertenties) zijn hierbij van belang; 
 

– in de huidige criteria voor het EU-milieukeurmerk de in dit Commissievoorstel genoemde 
verplichting op te nemen om op de verpakking van detergentia te vermelden hoeveel 
standaardwasmachineladingen met de inhoud van de verpakking kunnen worden gewassen. 

 
– Contactpersoon:  De heer Kind  

   (Tel.: +32 2 546 9111 – e-mail: Johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• CFK en BCM (ozonlaag) 
– Rapporteur: BRAGHIN (Werkgevers - I)  

 
– Ref.: COM(2002) 642 def. – 2002/0268 COD – CESE 283/2003 

 

– Contactpersoon:  Mevrouw Di Nicolantonio 
(Tel.: +32 2 546 9454 – e-mail: Eleonora.Dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

3.  STRATEGIE VAN LISSABON 
 

• Financiële participatie van werknemers  
– Rapporteur: SEPI (Werknemers - I) 

 

− Ref.: COM(2002) 364 def. – CESE 284/2003 

 
− Kernpunten:  
 
  Het EESC wijst in dit advies nog eens op de samenhang tussen financiële participatie 
en de doelstellingen voor sociale cohesie en economische ontwikkeling van de EU. Het acht het zinvol 
dat er meer inspanningen worden geleverd voor de bevordering van dit instrument, zowel met 
betrekking tot de uitbreiding van de kennis als wat de formulering van de huidige belemmeringen 
betreft. De inspanningen mogen voorts niet beperkt blijven tot de grote multinationals, maar er zou ook 
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aandacht moeten worden geschonken aan de specifieke eisen van andere sectoren, zoals het MKB, de 
non-profit- en de overheidssector, die van groot belang zijn voor de Europese economie. 
 
  De mededeling van de Commissie is een belangrijke bijdrage voor het weer oppakken 
van het communautaire initiatief voor financiële participatie en voor het aanmoedigen van lidstaten en 
sociale partners voor de uitvoering van concrete maatregelen die de verspreiding ervan bevorderen. 
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  Het is van belang dat financiële participatie wordt beoordeeld binnen het huidige 
systeem van corporate governance van Europese ondernemingen, en op grond van de bijdrage die zij 
kan leveren aan de groei en transparantie van Europese ondernemingen. 
 

− Contactpersoon : De heer Brombo 
   (Tel.: +32 2 546 9718 - e-mail: Pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

4. ONDERZOEK 
 

• Europese onderzoeksruimte – Nieuwe aanpak 
– Rapporteur: WOLF (Diverse werkzaamheden – D)  

 
– Ref.: COM(2002) 565 def. – CESE 288/2003 

 
– Kernpunten: 
 

  Het EESC adviseert nieuwe maatregelen inzake het bevorderen van onderzoek, 
coördinatie, netwerken en integratie en het tempo waarin deze worden doorgevoerd aan te passen aan 
de delicate voorwaarden voor wetenschap en onderzoek op topniveau. Daarnaast zou bij 
stimuleringsmaatregelen en voorschriften op onderzoeksgebied aandacht moeten worden geschonken 
aan de factoren die de mobiliteit bemoeilijken. Er zou het nodige moeten worden gedaan om deze 
belemmeringen weg te nemen en de mobiliteit juist te bevorderen. 

 

  Het EESC is uitgesproken voorstander van een Gemeenschapsoctrooi.  

 
  Bovendien steunt het EESC alle maatregelen waarmee onderzoekers en 
onderzoeksinstellingen zelf voor coördinatie op Europees niveau kunnen zorgen. De Commissie mag 
zelf alleen coördinatiemaatregelen treffen voor die thematische doelstellingen en materiële vereisten 
(grote installaties en infrastructuur) waarbij coördinatie boven het niveau van de lidstaten ook echt 
nuttig of noodzakelijk is. 
 

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

 

• Onderzoek - op weg naar 3% van het BBP 
– Rapporteur: SIRKEINEN (Werkgevers – FIN)  

 

– Ref.: COM(2002) 499 def. – CESE 278/2003 

 
– Kernpunten: 
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  Het EESC benadrukt dat O&O met name in tijden van economische vertraging als 
investeringen en niet als kosten moeten worden beschouwd. Ook wijst het erop dat de doelstellingen in 
verband met concurrentievermogen, economische groei, werkgelegenheid, een hoog niveau van 
milieubescherming en volksgezondheid, alsook evenwichtige duurzame ontwikkeling uitsluitend kunnen 
worden gerealiseerd met meer kennis, O&O en innovatie. Het EESC moedigt daarnaast de Commissie 
aan om de problematiek met meer nadruk onder de aandacht te brengen en ook meer druk op de 
lidstaten uit te oefenen gegeven de geboden vergaande veranderingen. Het stelt tevens voor meer 
middelen uit de regionale en toetredingsfondsen aan O&O te besteden. Verder hecht het meer belang 
aan het elimineren van grenzen en obstakels voor samenwerking en netwerkvorming dan aan een "top-
down"-aanpak en is het van mening dat de Commissievoorstellen moeten worden uitgevoerd. Het 
EESC noemt in dit verband met name de voorstellen betreffende een herziening van de regels inzake 
staatssteun voor O&O. 

 

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

 
 

5.   CONSUMENTENBESCHERMING 
 

• Strategie voor het consumentenbeleid 
– Rapporteur: DAVISON (Diverse werkzaamheden – UK)  

 
– Ref.: COM(2002) 208 def. – CESE 276/2003 

 
– Kernpunten: 
 

  Het Comité is ingenomen met de mededeling van de Commissie over de strategie voor 
het consumentenbeleid 2002-2006. Het is voorstander van maximale harmonisering, maar is van 
mening dat de consumenten zoveel mogelijk moeten worden beschermd. Een vlotte tenuitvoerlegging 
van de richtlijn inzake e-commerce is geboden om onlineverrichtingen te helpen beschermen. Tevens 
pleit het Comité voor strenger toezicht op de naleving van de bestaande regels en voor samenwerking 
tussen de toezichthoudende instanties. Ten slotte is het Comité van mening dat het consumentenbeleid 
in andere relevante EU-beleidssectoren alsook in educatieprogramma's moet worden geïntegreerd.  

 

– Contactpersoon:  De heer Pereira dos Santos 
   (Tel.: +32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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6.  GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
 

• Drugsprecursoren 
– Rapporteur: LE NOUAIL (Werknemers - F)  

 

– Ref.: COM(2002) 494 def. – 2002/0217 COD – CESE 277/2003 

 
– Kernpunten: 
 
  Het Comité steunt deze maatregel en pleit voor een uniforme toepassing van de 
communautaire wetgeving op dit gebied, teneinde te voorkomen dat drugsprecursoren worden misbruikt 
voor de vervaardiging van illegale verdovende middelen. 

 
– Contactpersoon:  De heer Martinez 

   (Tel.: +32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 

• Officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten 
van dierlijke oorsprong 

– Rapporteur: DONNELLY (Diverse werkzaamheden - IRL)  

 
– Ref.: COM(2002) 377 def. – 2002/0141 COD – CESE 281/2003  

 

– Contactpersoon:  Mevrouw Di Nicolantonio 
(Tel.: +32 2 546 94 54 – e-mail:Eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

7.  VERZEKERING 

• Wettelijke aansprakelijkheid motorvoertuigen   

– Rapporteur: LEVAUX (Werkgevers -F)  
 

– Ref.: COM(2002) 244 def. – 2002/0124 COD – CESE 287/2003  
 

– Contactpersoon:  De heer Pereira dos Santos 
   (Tel.: +32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 

• Verzekeringen/Luchtvervoer 
– Rapporteur: SANTILLAN CABEZA (Werknemers - E)  

 
– Ref.: COM(2002) 521 def. – 2002/0234 COD – CESE 280/2003  
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– Contactpersoon: De heer Lobo   
    (Tel.: +32 2 546 97 17 – e-mail: Luis.lobo@esc.eu.int) 

 

8.  ONDERWIJS 
 

• ERASMUS World (2004-2008) 
– Rapporteur: RODRIGUEZ GARCÍA CARO (Werkgevers – E) 
 

– Ref.: COM(2002) 401 def. – CESE 285/2003 
 

– Kernpunten: 
 

  Het Comité staat positief tegenover dit voorstel. 

  De mobiliteit van studenten naar de Europese instellingen voor hoger onderwijs brengt 
volgens het EESC een dimensie met zich mee die het overdragen en vergaren van kennis over in 
meer of mindere mate vernieuwende of belangrijke vakgebieden overstijgt. De kennis die op 
intermenselijk vlak, in contacten, door samen te leven wordt opgedaan, kan na verloop van tijd een 
zeer heilzaam effect hebben op het begrip en het vertrouwen tussen de landen waar de studenten 
vandaan komen en de lidstaten. 

  De maatregelen ter bestrijding van "hersenvlucht" zijn in de ogen van het Comité 
belangrijk om te voorkomen dat de best opgeleide mensen de wijk nemen uit het culturele en 
economische leven van een land waar zij broodnodig zijn.  

  Het Comité is tevens van mening dat het de onderwijsinstellingen vrij moet staan zelf 
uit te maken hoe zij hun masteropleidingen willen brengen. Dit neemt niet weg dat de taalrijkdom van 
de Unie beschermd moet worden en dat in de mate van het mogelijke moet worden ingegaan tegen de 
tendens om het taalargument als excuus te gebruiken om de taalrijkdom te offeren op het altaar van 
de efficiëntie. 

  Het Comité heeft in zijn adviezen steeds gepleit voor integratie van gehandicapten en 
dringt er bij Commissie, Raad en Parlement op aan om hiervoor ook in dit programma middelen te 
oormerken. 

 

– Contactpersoon: De heer Hick 
   (Tel.: +32 2 546 93 02 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int) 
 
 

9.   RECHTEN VAN DE BURGER – RECHTVAARDIGHEID 
 

• Schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven  
− Rapporteur: KORYFIDIS (Werknemers - EL) 



- 10 - 

Griffie CESE 37/2003 en/es/fr/PDA/hv  

 

− Ref.: COM(2002) 562 def. – 2002/0247 (CNS) – CESE 286/2003 
 

− Kernpunten: 
 

  Het EESC staat achter de grote lijnen van de voorgestelde richtlijn. 
 
  Het is echter van mening dat in de richtlijn ook de onderstaande aspecten aan de orde 
zouden moeten komen: 

 
– een definitie van misdrijven waarin niet alleen wordt verwezen naar misdrijven die het leven, de 

gezondheid en de fysieke integriteit van het slachtoffer in gevaar brengen, maar ook naar 
misdrijven die een aanslag vormen op de geestelijke gezondheid en integriteit; 

 
– een gedetailleerde omschrijving van de bevoegdheden van de bijstandverlenende en de 

beslissende instanties, en een vereenvoudiging van de procedures voor samenwerking tussen 
deze instanties, zodat de bureaucratische rompslomp wordt beperkt en de EU-burgers zonder 
problemen gebruik kunnen maken van hun in de richtlijn vastgelegde rechten; 

 
– een vereenvoudiging van de regels om een voorschot op de schadevergoeding te krijgen. 

 

− Contactpersoon: Mevrouw Johansson 
   (Tel.: +32 2 546 96 19 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 

 
 

10. ENERGIE 
 

• Warmtekrachtkoppeling 
– Rapporteur: BUFFETAUT (Werkgevers – F)  

 

– Ref.: COM(2002) 415 def. – 2002/0185 COD – CESE 279/2003  
 

– Contactpersoon: De heer Jantscher   
   (Tel.: +32 2 546 82 87 – e-mail: Siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

_______________________ 


