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  De zitting van 20 en 21 februari werd bijgewoond door de heer Jean-Luc DEHAENE, 
vice-voorzitter van de Conventie. Er vond een discussie plaats over de follow-up van Laken en de rol 
van het EESC. 
 

1. STRATEGIE VAN LISSABON 
 

• Subcomité "Strategie voor duurzame ontwikkeling – Signalen voor 
Barcelona" 

  Rapporteur: CABRA DE LUNA (Diverse werkzaamheden – E) 
 
- Ref.:  Aanvullend initiatiefadvies – CES 193/2002 
 
- Kernpunten: 
 

  Op 29 november 2001 heeft de voltallige vergadering besloten een vervolg van 
initiatiefadvies over duurzame ontwikkeling en de "uitgebreide strategie van Lissabon" op te 
stellen. Ter herinnering: doel van de strategie van Lissabon is om in een tijdsbestek van tien 
jaar de EU "tot de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken, 
die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale 
samenhang". Tijdens de Europese Raden van Lissabon (maart 2000) en met name van 
Göteborg (juni 2001) hebben de staatshoofden en regeringsleiders de Commissie de opdracht 
gegeven elk jaar ter gelegenheid van de Europese voorjaarsraad verslag van de geboekte 
vooruitgang uit te brengen. Dit jaar gebeurt dit in Barcelona, op 15 maart. 
 
  Het Comité heeft het Commissiedocument (COM (2002) 14 def.) behandeld en 
de situatie vanuit zijn eigen gezichtspunt geëvalueerd. Samengevat komt het erop neer dat 
zowel het Comité, als de Commissie de vooruitgang tot dusverre onvoldoende vinden. Zij doen 
een oproep tot betere besluitvorming en meer coherentie, en eisen dat de inspanningen om de 
civiele samenleving te informeren en bij het proces te betrekken, worden opgevoerd. Tegen deze 
achtergrond krijgt de Europese Raad van Barcelona een speciale betekenis. De staatshoofden 
en regeringsleiders zullen in Barcelona immers niet alleen moeten bewijzen dat zij werkelijk 
bereid zijn de daad bij het woord te voegen, maar ook dat zij op dit gebied het voortouw willen 
nemen.  Hierdoor zal het gemakkelijker worden voor de EU om in september tijdens de VN-
Wereldtop in Johannesburg haar eigen stempel op de besluitvorming te drukken.  

 
- Contactpersoon: D. McLaughlin  
    (Tel.: 00 32 2 546 9350 – e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int ) 
 

• Toegankelijkheid van websites 
 Rapporteur: CABRA DE LUNA (Diverse werkzaamheden – E) 
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- Ref.:  COM(2001) 529 def. – CES 189/2002 
 
- Kernpunten: 
 
  Als overheidssites niet toegankelijk zijn, worden degenen die ze niet kunnen gebruiken 
en dus geen toegang hebben tot de informatie in kwestie gediscrimineerd. Nu het Europees Jaar van 
Gehandicapten eraan komt, zou er in de voorgestelde gehandicaptenrichtlijn een clausule ter bestrijding 
van deze vorm van discriminatie moeten worden opgenomen. 
 
  Het Comité is van mening dat voor de in het Commissiedocument beschreven 
maatregelen om de toegankelijkheid van websites te verbeteren ook bindende wetgeving had kunnen 
worden opgesteld. Niettemin gaat het EESC akkoord met de aanpak waarbij verschillende 
overheidsniveaus op vrijwillige basis maatregelen nemen en verwacht het dat de lidstaten voor de 
uitvoering van alle in de mededeling genoemde maatregelen zullen zorgen.  
 
  Het EESC belooft zijn eigen website beter toegankelijk en gebruiksvriendelijker te 
maken, zodat alle mensen met speciale behoeften gemakkelijker informatie kunnen vergaren en aan het 
publieke debat kunnen deelnemen. Ook de Commissie en de andere EU-instellingen zouden hun eigen 
websites aan de hand van de WAI-richtsnoeren beter toegankelijk moeten maken. Het EESC hoopt 
bovendien dat de initiatieven in het kader van het Europees Jaar van Gehandicapten (2003) ertoe 
bijdragen dat ook particuliere websites toegankelijker worden gemaakt voor gehandicapten, met name 
op het gebied van de elektronische handel. 

 
- Contactpersoon: R. DEL FIORE 
    (Tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

2. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 
 

• Biotechnologie 
 Rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden – F) 
 
- Ref.:  COM(2001) 454 def. – CES 192/2002 
 
- Kernpunten: 
 
  Het EESC wijst erop dat de mondiale dimensie van biotechnologie niet aan het zicht 
mag worden ontrokken door de discussies tussen de industrielanden, en dat er sprake dient te zijn van 
solidariteit tussen de rijke en de arme landen bij het voorkomen van milieuvervuiling. 
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  De Europese Gemeenschap moet in deze toekomstgerichte sector vastberadenheid en 
volharding aan de dag leggen. Haar stem zal pas gehoord kunnen worden als zij erin slaagt een rol van 
betekenis te spelen op het gebied van de biotechnologie. In de EU moet dan ook snel het besef 
doordringen dat biotechnologie van groot belang kan zijn voor concurrentievermogen, economie en 
werkgelegenheid. Daarom moeten de verschillende partijen een permanente, goed georganiseerde 
samenwerking aangaan. 
 
  Het EESC zou graag een bijdrage aan een en ander willen leveren door informatie over 
te brengen, een permanente discussie in gang te zetten, op rationele wijze doelstellingen vast te stellen 
om het ontstaan van nieuwe arbeidsplaatsen en bedrijven te vergemakkelijken, en voor stevige banden 
met het maatschappelijk middenveld te zorgen. 
 
- Contactpersoon: B. Fular 
    (Tel : 00 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 
 

• Deelnameregels / zesde O&TO-kaderprogramma 
 Rapporteur:  MALOSSE (Werkgevers – F) 
 
- Ref.:  COM(2001) 822 def. – 2001/0202 COD – CES 185/2002 
 
- Contactpersoon: B. Fular 
     (Tel. : 00 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 
 

3. GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK 
 

•  Blootstelling aan asbest op het werk 
 Rapporteur: ETTY (Werknemers – NL) 

 
- Ref.:  COM(2001) 417 def. – 2001/0065 (COD) – CES 194/2002 
 
- Kernpunten: 
 
   Het met Commissierichtlijn 1999/77/EG ingevoerde verbod op de verkoop en 

het gebruik van asbest had de bescherming van werkenden en zelfstandigen tegen risico's als 
gevolg van blootstelling aan asbest op werkplek op een totaal verschillende manier kunnen 
verbeteren. Het nieuwe instrument had kunnen worden geconcentreerd op maatregelen ter 
verbetering van de bescherming van personen die aan risico's worden blootgesteld omdat zij in 
hun werk te maken krijgen met bestaande asbestproducten (sloop-, onderhouds-, herstel- en 
verwijderingswerkzaamheden e.d.). 
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   Er hadden ook specifieke maatregelen kunnen worden genomen voor toezicht 
op de gezondheid, registratie, voorlichting en scholing, de risico's waarmee zelfstandigen te 
maken hebben, de risico's waaraan werkenden (en de bevolking als geheel) worden blootgesteld 
als gevolg van het tweede gebruik van asbesthoudende producten, alsook een betere erkenning 
van asbestgerelateerde ziekten als beroepsziekten. Indien deze richtlijn niet het geëigende 
middel is om deze zaken aan te pakken, dient de Commissie naar andere rechtswegen te zoeken. 

 
 

  Het Comité is van mening dat het voorstel een aantal positieve elementen heeft: 
het bevat vereenvoudigingen van bepaalde procedures, de grenswaarden voor blootstelling 
worden verlaagd, het schrijft voor dat asbesthoudend materiaal moet worden opgespoord 
voordat met sloop- of onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen, en stelt eisen aan 
expertisebewijzen en aan scholing. Het zou het richtlijnvoorstel ten goede komen als er meer 
duidelijkheid zou zijn over de winning van asbest in de EU. Volgens het Comité moet mijnbouw 
duidelijk in verband worden gebracht met het in de handel brengen of het eerste gebruik van 
asbest. 
 
  De bekwaamheidseis voor firma's die bij sloop- of 
verwijderingswerkzaamheden betrokken zijn, moet beter worden uitgewerkt. De Commissie 
moet verwijzen naar nationale criteria. 

 
- Contactpersoon: A. HICK  
    (Tel. : 00 32 2 546 9302 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 

 
4. EXTERNE BETREKKINGEN 
 

• Betrekkingen EU/Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 
 Rapporteur: GAFO FERNÁNDEZ (Werkgever - E) 

 
- Ref.:  Initiatiefadvies – CES 195/2002 
 
- Kernpunten: 
 

  De betrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied 
moeten volledig in het teken staan van het partnerschapsbeginsel. Burgerbetrokkenheid, 
zichtbaarheid en maatschappelijk draagvlak moeten in dit beginsel begrepen zijn. Doel van de 
betrekkingen moet zijn, met inachtneming van de verschillen die er tussen landen en regio's 
bestaan, een echte gemeenschap van Europese en Latijns-Amerikaanse naties tot stand te 
brengen die democratisch, sociaal rechtvaardig en economisch efficiënt is en waar sociale 
rechtvaardigheid voorop staat, migratie en cultuur een plaats hebben en het maatschappelijk 
middenveld een beslissend gewicht in de schaal legt. 
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  Alle instellingen en organen van de Europese Unie moeten hun eigen bijdrage 
tot de totstandbrenging van dit partnerschap leveren. Zo dient het Europees Economisch en 
Sociaal Comité als model te fungeren voor de oprichting of uitbouw van gelijkaardige instanties 
op subregionaal en nationaal niveau, zoals het Sociaal-Economisch Forum van Mercosur. 

 
  Van 17 tot 19 april 2002 - vóór de Top van staatshoofden en regeringsleiders 
van de Europese Unie, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied – zullen vertegenwoordigers 
van maatschappelijke organisaties elkaar voor de tweede keer, in Madrid, ontmoeten. Het is de 
bedoeling dat deze ontmoeting een institutioneel karakter krijgt en dat er, naast de prioriteiten 
die het maatschappelijk middenveld op de agenda wil plaatsen, onderwerpen worden behandeld 
die aansluiten op de sociaal-economische dossiers die tijdens de Top aan de orde worden 
gesteld.  

 
- Contactpersoon: E. Durst 
    (Tel.: 00 32 2 546 9845 – e-mail: ellen.durst@esc.eu.int) 
 
 

5. LANDBOUW EN MILIEU 
 

• Tabak/Premies 
 Algemeen rapporteur: LIOLIOS (Diverse werkzaamheden – GR) 
 
- Ref.:  COM(2001) 684 def. – 2001/0276 CNS – CES 190/2002 
 
- Kernpunten: 
 
 In de Mededeling 'Duurzame ontwikkeling in Europa voor een betere wereld: Een strategie van 

de Europese Unie voor duurzame ontwikkeling' (COM(2001) 264 def.) stelt de Commissie voor 
om bij de toekenning van landbouwsteun voortaan gezonde, hoogwaardige producten en 
methoden een hogere prioriteit te geven dan kwantiteit. 

 
 In deze context beveelt de Europese Commissie in haar voorstel tot vaststelling van de 

garantiedrempels per lidstaat en de premies voor tabaksbladeren dan ook aan de tabaksregeling 
na de evaluatie van 2002 aan te passen. 

 
 Het Europees ESC houdt rekening met deze algemene benadering, maar zou wel graag zien dat 

de Commissie haar uiteindelijke standpunt ook op haar voorstel over de sector ruwe tabak 
afstemt. 

 



- 6 - 

GRF 34/2002 F/D/E/I/Gr/MB/VDO/di/hv/ls …/… 

 Aangezien de tabakssector van groot belang is voor regio's met een ontwikkelingsachterstand 
en er vooral kleine landbouwers in werkzaam zijn, dient de Europese Commissie nu al op 
allerlei manieren voorstellen voor alternatieve inkomstenbronnen uit te werken. 

 
• Er wordt tot nog toe onvoldoende gebruik gemaakt van de middelen die sedert 1996 het 

Gemeenschappelijk Tabakfonds ter beschikking heeft gekregen. 
 
• Zolang de studie over de sector nog niet is gepresenteerd (deze studie wordt eind 2002 

verwacht) en grondig is geëvalueerd, zijn de in de vijfde overweging bij het voorstel 
opgenomen opmerkingen in strijd met eerdere standpunten van de Europese Commissie. Met 
het oog op de samenhang van de tekst moet de vijfde overweging bij het voorstel dan ook 
geschrapt worden. 

 
• Opgemerkt zij dat het voorstel van de Europese Commissie met aanzienlijke vertraging is 

ingediend. De desbetreffende besluiten zullen naar verwachting dan ook pas worden genomen 
nadat reeds met de teelt van het product van start is gegaan; een en ander zal de activiteiten 
van de tabaksproducenten en de verwerkende bedrijven in de war sturen en de werking van de 
markt ernstig verstoren. 

 
  Het EESC roept de Commissie op om: 

 
a) de huidige regeling voor de tabakssector en de toepassing van Verordening 660/1999 ook de 

volgende periode van drie jaar (2002-2004) te handhaven zodat de premies en de 
garantiedrempels (quota) voor alle soortengroepen op het huidige peil worden gehouden. In 
ieder geval beveelt het Comité de Commissie aan, met de invoering van de toekomstige 
wijzigingen tot 2003 te wachten, en in 2002 de in 2001 geldende regeling toe te passen; 

b) de inhouding van op de premies ten behoeve van het Gemeenschappelijk tabaksfonds gedurende 
de hele periode 2002-2004 op 2% te handhaven, zoals bepaald bij Verordening 1636/1998 van 
de Raad, en tevens het agrarisch onderzoek verder in aanmerking te laten komen voor 
steunverlening door het Fonds; 

 
- Contactpersoon: N. Pipiliagkas  
    (Tel. : 00 32 2 546 9109 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 

• Zoönoses 
 Rapporteur: DAVISON (Diverse werkzaamheden – VK) 
 
- Ref.:  COM(2001) 452 def. – 2001/0176-0177 COD – CES 191/2002 
 
- Kernpunten: 
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  Het Comité is ervan overtuigd: 
 

- dat het voorkómen van zoönoses de hoogste prioriteit van de EU en haar lidstaten moet 
genieten en dat voor dit doel de nodige middelen moeten worden uitgetrokken; 

- dat de tenuitvoerlegging en naleving van hoge veiligheidsnormen voor de hele 
voedselketen zowel in het belang is van alle actoren in de voedselketen, als in dat van de 
overheid; 

- dit zal ook ten goede komen aan het internationale concurrentievermogen van de Europese 
landbouw, die moet blijven staan voor hoge kwaliteitsnormen en hoogwaardige 
productiemethodes; 

- dat de bestrijding van resistentie tegen antibiotica heeft alleen kans van slagen heeft als er 
uitvoerige beleidsmaatregelen worden genomen; 

- dat de "nieuwe" richtlijn duidelijk moet stellen dat bewaking betrekking heeft op alle soorten 
dierpopulaties; 

- dat het verzamelen van de nationale verslagen en de samenstelling van de overzichtsrapporten 
prioriteit dient te genieten van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EAV), evenals 
het verzamelen en verspreiden van informatie over zoönoses; het Comité dringt aan op 
volledige doorzichtigheid van verslagprocedures; 

- dat de doelstellingen van de door de Commissie voorgestelde verordening alleen kunnen 
worden gerealiseerd als de HACCP-beginselen in de hele voedselketen ten uitvoer worden 
gelegd; 

 
  Het EESC maakt zich zorgen over het feit dat de termijnen voor tenuitvoerlegging 
onaanvaardbaar laag zijn 
 
  Ten aanzien van de invoer uit derde landen dringt het EESC sterk aan op streng 
toezicht op de toepassing van gelijkwaardige maatregelen. 
 
- Contactpersoon: N. Pipiliagkas 
    (Tel.: 00 32 2 546 9109 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 

• Dierenbescherming/experimentele doeleinden 
 Rapporteur: JASCHICK (Diverse werkzaamheden – D) 
 
- Ref.:  COM(2001) 703 def. – 2001/0277 COD – CES 186/2002 
 
- Contactpersoon: N. Pipiliagkas 
    (Tel.: 00 32 2 546 9109 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 

• Dopvruchten 
 Algemeen rapporteur: DE LAS HERAS CABAÑAS (Diverse werkzaamheden – E) 
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- Ref.:   COM(2001) 667 def. – 2001/0275 CNS – CES 187/2002 
 
- Contactpersoon: E. Di Nicolantonio 
  (Tel.: 00 32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)  

 
 

 


