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  De zitting van 26 en 27 maart 2003 is bijgewoond door de heer Dehaene, vice-
voorzitter van de Conventie. 

 
1.    STRATEGIE VAN LISSABON 

 

• Europese werkgelegenheidsstrategie  
Rapporteur: KORYFIDIS  (Werknemers - EL) 

 

−  Ref. : COM(2003) 6 def. – CESE 405/2003 
 

−  Kernpunten :  
 

?et EESC stemt in met de drie onderling samenhangende doelstellingen van de nieuwe EWS, te 
weten volledige werkgelegenheid, kwaliteit en productiviteit van arbeid en cohesie en een 
arbeidsmarkt zonder uitsluiting. 
 
Investeringen in menselijk kapitaal en de ontwikkeling van het concept levenslang leren zijn 
essentiële factoren voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de nieuwe EWS. Het Comité 
stelt voor dat er in het kader van de EWS ambitieuzere kwantitatieve doelstellingen worden 
afgebakend dan hetgeen tot nu toe voor 2010 is gepland 
 
Er dient een richtsnoer te komen dat is gericht op de intensivering van preventieve en actieve 
maatregelen ten gunste van langdurig werklozen, inactieven, gehandicapten, vrouwen, jongeren en 
etnische minderheden, met het oog op een onbelemmerde toegang tot en deelname aan de 
arbeidsmarkt en duurzame arbeidsplaatsen.  
 
Wat gehandicapten betreft, is er een geïntegreerde institutionele aanpak vereist, die onder andere 
gericht is op de versterking van werkgelegenheidsrichtsnoer 7, krachtige stimulansen voor 
werkgevers die gehandicapten in dienst nemen en het scheppen van de noodzakelijke 
voorwaarden om deze mensen vertrouwd te maken met de moderne technologie .  
 
Er dient ook een richtsnoer te komen voor de gefaseerde omzetting van zwartwerk in legale arbeid 
en de verandering van de grijze economie in legale economische activiteit. Verder is het de moeite 
waard een richtsnoer te ontwikkelen voor het scheppen van gunstige voorwaarden voor de 
ontwikkeling van ondernemingen en de versterking van het ondernemerschap. 

 
Voorts kan er een richtsnoer gewijd worden aan het beheer van migratiestromen en aan de 
integratie van migranten in de maatschappij via werkgelegenheid. 

 
Ten slotte is de betrokkenheid van de nationale parlementen absoluut vereist bij de EWS-
procedures. Indien de nationale parlementen in het kader van de desbetreffende nationale 
jaarlijkse begrotingen de NAP´s bespreken en goedkeuren, zou dat zeker de kwaliteit van het 
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werkgelegenheidsbeleid ten goede komen, terwijl tegelijkertijd een bijdrage wordt geleverd aan een 
betere inbedding hiervan in diverse andere nationale en Europese beleidsterreinen. 

 

− Contactpersoon : mevr. Johansson 
 (Tel. : 00 32 2 546 9619 - e-mail : susanne.johansson@esc.eu.int)  

 

• Globale richtsnoeren voor het economisch beleid 
Rapporteur: VEVER (werknemers – F) 
 

− Ref.: initiatiefadvies - CESE 410/2003 
 

− Kernpunten:  
 

Het Comité vindt het prioritair in Europa een nieuwe, op groei gerichte dynamiek los te maken. 
Deze zal bepalend zijn voor het herstel van de werkgelegenheid en moet worden gebaseerd op 
doelgerichtere formulering, efficiëntere tenuitvoerlegging en samenhangendere inkadering van de 
GREB. 
 
Een samenhangendere inkadering van de GREB zou inhouden dat er sneller zou kunnen worden 
gewerkt aan de voltooiing van de interne markt op een aantal prioritaire terreinen, zodat voor meer 
groei en vertrouwen kan worden gezorgd, dat de hervormingen van Lissabon, waaronder 
vereenvoudiging van de regelgeving, nieuw leven zouden kunnen worden ingeblazen en dat in het 
verdrag dat de Conventie voorbereidt de bepalingen inzake gezamenlijke economische governance 
krachtiger zouden kunnen worden geformuleerd. 
 

− Contactpersoon: mevr. Lindahl 
  (Tel. 00 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
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• Europese benchmarks in onderwijs en opleiding 
 Rapporteur: KORYFIDIS  (Werknemers – EL) 
 

– Ref.: COM(2002) 629 def. – CESE 406/2003 
 

– Kernpunten:  
 

Het EESC is voorstander van het Commissievoorstel om Europese benchmarks voor onderwijs en 
opleiding vast te stellen. Het beschouwt dit voorstel als een stap voorwaarts na de vele moeizame 
en jarenlange pogingen om een Europese dialoog op gang te brengen teneinde onderwijsbegrippen 
te verduidelijken en onderwijsdoelstellingen te verhelderen en op elkaar af te stemmen. Deze 
inspanningen moeten nog worden opgevoerd daar moderne onderwijsstelsels en 
gemeenschappelijke onderwijsdoelstellingen op grond van hoge normen absoluut noodzakelijk zijn 
voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon, waarmee een en ander immers 
rechtstreeks samenhangt. 
 
Het EESC onderschrijft tevens de zes specifieke Europese benchmarks die door de Commissie 
aan de Raad in het kader van de artt. 149 en 150 van het Verdrag ter goedkeuring worden 
voorgelegd.  Het wijst evenwel op een belangrijke lacune, daar er immers geen gevolg is gegeven 
aan hetgeen is overeengekomen (bijeenkomst van de Raad van 14 februari 2002) betreffende de 
drie strategische doelstellingen en het gedetailleerde programma voor de verwezenlijking van de 
dertien daarmee verbonden doelstellingen.  

 
Daar er in dit verband reeds voorbereidende werkzaamheden werden verricht, moeten volgens het 
EESC ten minste ook de benchmarks die verband houden met de strategische doelstelling 3 (de 

wereld in de onderwijs- en opleidingsstelsels binnenhalen) aan de thans ter goedkeuring 
voorgelegde Europese benchmarks worden toegevoegd. 

 
Het EESC is van mening dat aan de voorgestelde Europese benchmark m.b.t. levenslang leren 
een ambitieuzere inhoud moet worden gegeven. Zo zou ernaar moeten worden gestreefd dat het 
land dat thans de slechtste prestaties laat zien, tegen 2010 het niveau van het land met de 
overeenkomstige beste prestaties haalt. Dit is ongetwijfeld een ambitieuze, maar tevens een 
noodzakelijke doelstelling. 
 

 Volgens het EESC moet er voorts ook een Europese benchmark komen wat de openbare uitgaven 
voor onderwijs betreft, die moeten worden uitgedrukt als een percentage van het BBP. Door voor 
2010 een minimumnorm na te streven die overeenkomt met het huidige gemiddelde van de Unie 
(5%) zou zich een tendens tot vooruitgang kunnen ontwikkelen zoals in het kader van de 
strategische doelstelling van Lissabon is vereist. 

 

– Contactpersoon: mevr. BARBESTA 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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·  Programma e-Learning 
Rapporteur: RODRIGUEZ GARCIA CARO (werknemers – E) 

 

     -      Ref.: COM(2002) 751 def. – 2003/0303 COD – CESE 404/2003 
 

-      Kernpunten: 
 

Het onderhavige voorstel voor een besluit is in het Comité instemmend ontvangen. De voor dit 
programma uitgetrokken begrotingsmiddelen zijn evenwel bij lange na niet voldoende om de 
ambitieuze doelstellingen te halen. Het Comité dringt erop aan dat de dotatie aanzienlijk wordt 
verhoogd. Bovendien zou het programma zijn pijlen beter op twee doelen kunnen richten, nl.het 
dichten van de digitale kloof en de jumelage van scholen via internet. 
 
Het Comité adviseert om op dit gebied ook andere communautaire instrumenten te blijven inzetten 
en ervoor te zorgen dat overlappingen met reeds bestaande programma's worden voorkomen. 
 
Volgens het Comité moet alles in het werk worden gesteld om uitsluiting van bepaalde groepen 
vanwege woonplaats, sociale situatie, geslacht, leeftijd of andere redenen tegen te gaan. 

 

– Contactpersoon : de heer Pierluigi Brombo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-Mail : Pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
2.  GEZONDHEID, VEILIGHEID EN BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN 
 

• Consumenteneducatie 
Rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER    (diverse werkzaamheden – E) 

 
-   Ref.: initiatiefadvies –  CESE 397/2003 

 

-   Kernpunten: 
 
– Er moet een vaste en dynamische groep van deskundigen worden ingesteld. Deze zou moeten 

bestaan uit mensen uit onderwijskringen, die terdege onderlegd zijn in pedagogie én 
consumentenzaken, de initiatieven van de verschillende lidstaten kunnen stroomlijnen en de 
nodige verslagen opstellen, zodat de bepalingen in het Verdrag van Amsterdam inzake 
consumenteneducatie verder kunnen worden uitgewerkt. 

 
– De Commissie zou een plan moeten voorleggen om de Europese netwerken ter bevordering 

van consumenteneducatie verder uit te bouwen; concreet dienen daartoe grootschalige en 
duurzame projecten te worden ingediend.  
 

– Ook zou een gegevensbank moeten worden opgericht waarin alle projecten waaraan de 
Commissie de laatste jaren financiële steun heeft verleend, en eventueel ook de belangrijkste 



- 7 - 

Griffie CESE 58/2003 fr/de/en/it/VDO/LM/ib/cg .../... 

praktijkervaringen van de lidstaten worden opgenomen. Andere landen (inclusief de kandidaat-
lidstaten) zouden hierin inzage krijgen. Een en ander kan de samenwerking en de verspreiding 
van informatie bevorderen en consumenteneducatie een nieuwe impuls geven.  
 

– De Commissie dient na te gaan of het mogelijk is een virtuele school voor 
consumenteneducatie op te richten. Zij zou daarbij gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheden van de nieuwe technologieën en de ervaringen van de verschillende landen op 
dit vlak. Daarnaast zou het verstandig zijn ook te putten uit de Europese ervaring op de 
verschillende onderwijsniveaus, bv. met het Erasmusproject.  
 

– Ten slotte verzoekt het Comité de Commissie voorstellen uit te werken die erop gericht zijn: 
 

– consumenteneducatie algemeen in te voeren, zodat alle Europese burgers kunnen uitgroeien tot 
rechtgeaarde consumenten, wat niet alleen een recht maar ook een plicht is; 

– de acties op het gebied van consumenteneducatie en het uitbrengen van adequate leermiddelen, 
inclusief via het internet, beter op elkaar af te stemmen om rekening te houden met de 
verschillen in achtergrond van de Europese consumenten; 

– de nodige stappen te nemen met het oog op het klaarstomen van opleiders en de vorming van 
volwassen consumenten en kwetsbare groepen; 

– ervoor te zorgen dat de medewerkers van consumentenorganisaties en aanverwante 
verenigingen een permanente en degelijke opleiding krijgen. 

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

 

• Nucleaire veiligheid 
 Rapporteur: WOLF  (diverse werkzaamheden - D) 

 
-   Ref.: COM(2003) 32 def. – 2003/0021-0022 CNS –  CESE 411/2003 

  

-   Kernpunten: 
 

Het Comité bekrachtigt de fundamentele verplichting van de Gemeenschap om de veiligheid van 
nucleaire installaties en de verwerking van radioactief afval te waarborgen. Het steunt de 
desbetreffende initiatieven van de Commissie, vooral ook met het oog op de situatie in de nieuwe 
lidstaten. De huidige taken en bevoegdheden van de lidstaten en de nationale veiligheidsinstanties 
moeten daarbij intact worden gelaten. 
 
De Gemeenschap moet daarbij de richtsnoeren van het IAEA overnemen en toezien op de volledige en 
strikte naleving ervan. Bij de omzetting van de richtlijn (procedures, tijdschema) moet op een 
evenwichtige manier rekening worden gehouden met enerzijds de principes van bescherming van 
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verworven rechten en van planningszekerheid en rechtszekerheid, en anderzijds de waarborging van zo 
groot mogelijke veiligheid. Het Comité steunt het streven van de Commissie om ervoor te zorgen dat de 
lidstaten voldoende financiële middelen opzij zetten voor de stillegging van nucleaire installaties, maar 
pleit er wel voor de lidstaten hun exclusieve bevoegdheid op dit vlak niet te ontnemen. 
  
Het Comité is het met de Commissie eens dat iedere lidstaat moet streven naar de eindberging van zijn 
hoogradioactieve afval in bepaalde geologische formaties, zonder dat een vrijwillige taakverdeling 
tussen buurlanden wordt uitgesloten; wel zou het tijdschema voor de ingebruikname van de definitieve 
opslagplaats flexibeler moeten worden en aan de specifieke omstandigheden van de lidstaten aangepast 
moeten worden.  

 

-   Contactpersoon:  de heer Jantscher  
 (Tel.: 32 2 546 8287 – e-mail: Siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 

• Versnelde invoering/dubbelwandige schepen 
 Rapporteur: BREDIMA-SAVOPOULOU  (werkgevers - EL) 

 
-   Ref. : COM(2002) 780 fin – 2002/0310 COD –  CESE 415/2003 

  

-   Kernpunten :  

 
Het EESC betreurt dat zich een nieuwe milieuramp heeft voltrokken met het zinken van de tanker 
PRESTIGE. Ook betreurt het dat aan zijn herhaalde oproepen tot concrete maatregelen (in zijn 
adviezen over de ERIKA I en II-pakketten) geen gevolg is gegeven. Het voelt zich verplicht deze 
oproep te herhalen, in de hoop dat er iets mee wordt gedaan. 
 
Het EESC is derhalve ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een verordening 
betreffende het versneld invoeren van de vereisten inzake dubbelwandige olietankschepen. 
 
Bovendien is het EESC van mening dat: 
 
–  een onderzoek naar de oorzaken van het incident de hoogste prioriteit is, zodat 

redelijke, praktische en evenredige maatregelen kunnen worden genomen die de werkelijke 
oorzaken van dit soort incidenten aanpakken;  

 
–  de huidige voorstellen een duurzaamheidseffectbeoordeling zouden moeten omvatten 

die betrekking heeft op de mogelijke economische, sociale en milieuconsequenties daarvan; 
 

–  het absoluut zaak is dat de ERIKA I en II-pakketten zo snel mogelijk en strikt worden 
toegepast, en dat dringend een regeling van vluchtplaatsen en noodplannen wordt ingevoerd 
waarbij duidelijk wordt aangegeven welke autoriteit schepen in nood moet bijstaan, met een 
voorkeur voor het Europees agentschap voor de veiligheid van de zeevaart (EMSA); 
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–  een "ERIKA III-pakket" van maatregelen die de menselijke dimensie van de veiligheid 
op zee betreft, snel moet worden goedgekeurd. 

 
Wat het verbod op het vervoer van zware olie door enkelwandige tankers betreft, meent het Comité 
dat bepaalde uitzonderingen mogelijk zouden moeten zijn. 
 
Gezien de ernstige sociaal-economische gevolgen en het internationale karakter van het zeevervoer 
zouden de lidstaten d.m.v. snelle procedures moeten ijveren voor de invoering, in het kader van de 
IMO voor een wereldwijde toepassing, van een bevredigende regeling voor het vervroegd uit de 
vaart nemen van enkelwandige tankers. Het EU-initiatief zou geen afbreuk mogen doen aan het 
recht en de plicht om de milieubescherming op EU-niveau snel en adequaat veilig te stellen. 

 
-   Contactpersoon:  de heer Lobo  
    (Tel.: 32 2 546 9717 – e-mail: Luis.lobo@esc.eu.int) 
 

 

• Gevaarlijke producten/nonylfenolethoxylaat en cement 
Rapporteur: NOLLET  (werknemers - B) 
 

-   Ref.: COM(2002) 459 def. – 2002/0206 COD –  CESE 399/2003 

 
-   Contactpersoon:  de heer Martinez 

   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

  

• Programma voor onderzoek/ziekten 
Rapporteur: BEDOSSA   (diverse werkzaamheden - F) 
 

-   Ref.: COM(2002) 474 def. – 2002/0211 COD –  CESE 414/2003 
 

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

 
 

3.  INTERNE MARKT 
 

• Vereenvoudiging (WIM) 
Rapporteur:  SIMPSON   (diverse werkzaamheden - UK) 
 

-   Ref.: aanvullend initiatiefadvies –  CESE 398/2003 
 

-   Kernpunten: 
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In het advies wordt beklemtoond dat het hier om een ernstig probleem gaat, nl. vereenvoudiging en 
verbetering van de regelgeving en governance, waarvoor op korte termijn een afdoende oplossing 
moet worden gevonden. Het Comité denkt daarbij niet in eerste instantie aan deregulering. De keus 
is niet alleen tussen regulering en zelfregulering maar tussen goede, geharmoniseerde regelgeving en 
slechte, fragmentarische regelgeving op zowel Europees als nationaal niveau. 
 
Het Comité is het in grote lijnen eens met de voorstellen van de Commissie en juicht toe dat ook het 
jaarlijks werkprogramma van de Commissie aan een regelmatige effectbeoordeling zal worden 
onderworpen. Het is dan ook fervent voorstander van de voorstellen van de Commissie voor breder 
overleg; hieronder moet ook overleg achteraf worden verstaan en men moet bereid zijn, de 
ontvangen feedback te gebruiken om het beoordelingsproces te verbeteren. 
 
Codificatie van het acquis communautaire kan de omvang van het acquis drastisch beperken en 
ook de duidelijkheid, samenhang, toegankelijkheid en doeltreffendheid ervan flink verbeteren. Dit 
proces moet dan ook met vastberadenheid en volharding worden voortgezet. 
 
In het advies wordt er ook voor gepleit dat effectbeoordelingen worden gebaseerd op een formeel 
stelsel van impactanalyse voor regelgeving. Als wijzigingen op de ontwerpwetgeving de 
oorspronkelijke effectbeoordeling teniet doen, dient er een gewijzigde effectbeoordeling te worden 
gemaakt. 
 
Het Comité juicht toe dat de Commissie vastbesloten is om bij de verbetering van de regelgeving uit 
te gaan van de beginselen verantwoordingsplicht, evenredigheid, doorzichtigheid en rechtszekerheid. 
Governance die niet op deze beginselen is gebaseerd, kan niet echt democratisch zijn. Het Comité 
dringt er bij het Europees Parlement en de Raad op aan, zich ook hiervoor in te spannen. 

 
-    Contactpersoon:  de heer Andersen  
   (Tel. : 0032 2 546 9258 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)  
 
 

4.  ENERGIEPOLITIEK 
 

• Continuïteit energievoorziening 
 Rapporteur: CAMBUS  (werknemers - F) 

 
-   Ref.: COM(2002) 488 def. – 2002/0219-0220 COD-0221 CNS–  CESE 400/2003 

  

-   Kernpunten : 
    
Het Comité steunt het streven van de Commissie om gemeenschappelijke richtsnoeren ter 
waarborging van de olie- en gasvoorziening in de Unie vast te stellen. 
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Wat aardolie betreft, gaat het Comité akkoord met het voorstel om de lidstaten te verplichten een 
orgaan op te richten dat een centrale strategische reserve moet aanleggen. 

 
Het Comité is evenwel zeer terughoudend ten aanzien van het voorstel om de verplichte 
strategische reserves in alle lidstaten van 90 tot 120 dagen te vergroten. Het ziet geen voordelen die 
opwegen tegen de extra kosten van een dergelijk besluit. 

 
Het Comité plaatst eveneens zeer kritische kanttekeningen bij het voorstel om de strategische 
reserves te gebruiken om de olieprijzen te beïnvloeden wanneer zich de situatie voordoet dat 
exploitanten uit angst voor een mogelijk olietekort extra olie inslaan en zo paniek zaaien waardoor de 
prijzen stijgen. 

 
Het Comité vindt dat de maatregelen van de Unie om een oliecrisis het hoofd te bieden, in het kader 
van het IEA moeten plaatsvinden. Alleen op die manier kan voldoende gewicht in de schaal worden 
gelegd en kunnen resultaten worden bereikt. 

 
Wat aardgas betreft, steunt het Comité het voornemen van de Commissie om de lidstaten zelf regels 
voor de exploitanten te laten vaststellen om hun gasvoorziening te garanderen. 

 
Het Comité plaatst vraagtekens bij de gevolgen van een eventuele vrijstelling van verplichtingen met 
het oog op bevoorradingszekerheid voor nieuwkomers op de markt en stelt voor dat die 
verantwoordelijkheid aan de lidstaten wordt gelaten. 
 

-   Contactpersoon:  de heer Del Fiore  
    (Tel.: 32 2 546 9794 – e-mail : Raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
 
 

5.  INDUSTRIËLE POLITIEK 
 

• Jaarlijkse staalstatistieken 
 Algemeen rapporteur: PEZZINI  (werkgevers - I) 

 
-   Ref.: COM(2002) 584 def. – 2002/0251 COD –  CESE 413/2003 

  

-   Kernpunten : 

 

In dit eerste door de recent opgerichte adviescommissie industriële reconversie opgestelde advies 
stemt het Comité in met de algemene strekking van het Commissievoorstel en haar motivering. Het 
is de bedoeling dat de voornaamste statistieken voor de staalsector beschikbaar blijven omdat deze 
volledig aansluiten op de behoeften van de institutionele besluitvormers, de industrie, het wereldwijde 
productienetwerk, de sociale dialoog en de moderniserings- en rationalisatieprocessen, met name in 
de nieuwe lidstaten. 
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De reacties op de voorgestelde vragenlijsten zijn wellicht ontoereikend, rekening houdende met de 
doelstellingen om de efficiëntie, de besparingen en een duurzame milieu-ontwikkeling te meten. In 
dat geval zou het Europees milieuagentschap in het kader van zijn enquête-activiteiten aanvullende 
inlichtingen kunnen leveren. Deze aanvullende gegevens moeten dan wel passen in een organisch 
en actueel kader, dat kan fungeren als uitgangspunt voor een toekomstige beleidsstrategie voor de 
sector. 

De gegevens over het verbruik van staal door de verbruikssectoren zijn zowel voor de consument 
als de producent van cruciaal belang. Verder zouden er ook enkele indicatoren per activiteit moeten 
zijn, ingedeeld naar land en producttype, alsmede indicatoren voor de sectoren die de producten 
verwerken en voor de verwachte orderportefeuille. 

Om Eurostat hiermee niet te belasten, zou deze gegevensverzameling kunnen worden 
ondergebracht bij de enquête- en analysewerkzaamheden van de diensten van de Commissie, bij het 
Directoraat-generaal "Ondernemingen". Volgens het Comité dient laatstgenoemde ook een 
periodieke, gecoördineerde analyse te formuleren over het concurrentievermogen van de Europese 
staalindustrie, met name voor de nieuwe lidstaten: een analyse waarin ook aandacht wordt besteed 
aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sector. 

In het voorstel komen de nieuwe lidstaten niet ter sprake, noch de statistieken voor het toekomstige 
communautaire beleid dat hen betreft. In dit opzicht lijkt een gerichtere actie dus op haar plaats om 
het statistische "corpus" van deze landen te herzien en te vernieuwen. 

 

− Contact : de heer Colera Rodriguez 
 (Tel. : 00 32 2 546 9629 - e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 

 

 
6.  EXTERNE BETREKKINGEN 

 

• Een Wereldhandelsorganisatie met een menselijk gezicht: voorstellen 
van het EESC 
Rapporteur: DIMITRIADIS (werkgevers - EL) 

 
− Ref.: initiatiefadvies – CESE 412/2003 

 

– Kernpunten:  
 

Dde WTO staat thans voor een aantal beslissingen waarbij ze ernstig rekening zal moeten houden 
met de nieuwe omstandigheden die thans voor de wereldeconomie gelden (problemen rond de 
liberalisering van de handel, ecologische problemen, landbouwherstructureringen, enz.), alsmede met 
het feit dat de mondiale samenleving de ogen sluit voor cruciale humanitair-maatschappelijke 
problemen (sociale ongelijkheid, toename van de armoede, gevaarlijke epidemieën, enz.). 

 



- 13 - 

Griffie CESE 58/2003 fr/de/en/it/VDO/LM/ib/cg .../... 

Met dit advies beoogt het Comité een constructieve bijdrage te leveren aan de wereldwijde dialoog 
die zich thans ontwikkelt en de inspanningen die de Commissie thans levert om de 
Wereldhandelsorganisatie een menselijker gezicht te geven en haar aldus tegemoet te laten komen 
aan de terechte eisen van zowel ontwikkelingslanden als actoren uit het maatschappelijk middenveld 
die de WTO een  gebrek aan gevoeligheid, transparantie, aanpassingsvermogen en flexibiliteit 
verwijten.  
 
Het EESC formuleert in dit verband de volgende voorstellen: 
 
– het instellen van een parlementair toezicht op de WTO; doel is de democratische dialoog te 

verruimen en ervoor te zorgen dat verkozen vertegenwoordigers de nodige inspraak hebben in 
de werking van de organisatie. 

 
– instelling van een geïnstitutionaliseerde dialoog tussen de WTO en de actoren uit het 

maatschappelijk middenveld; tevoren moet er een bevestiging – erkenning van deze actoren 
komen en moet er een specifieke – gestructureerde communicatiecode worden vastgesteld.  

 
– instelling van een geïnstitutionaliseerde dialoog tussen de WTO en zowel de overige 

internationale organisaties (VN, Wereldbank, IMF, OESO, IAO, enz.) als de 
grensoverschrijdende organisaties. 

 
– voortdurende en onafgebroken ondersteuning van de minder ontwikkelde landen zodat zij 

dankzij een overdracht van middelen en technische knowhow op een wezenlijke en vruchtbare 
manier aan de WTO-procedures kunnen deelnemen.  

 
Het Comité wil in dit verband het initiatief nemen om de werkzaamheden van de SER's - in die 
landen van de wereld waar ze bestaan (b.v. Afrika, China, enz.) - m.b.t. WTO-aangelegenheden te 
coördineren; in dit verband zouden gemeenschappelijke adviezen kunnen worden opgesteld die dan 
op de ministerconferenties als bijdragen van het maatschappelijk middenveld zouden kunnen worden 
voorgelegd. 

 
− Contactpersoon: de heer BENCE 
   (Tel.00 32 2 546 93 99 - e-mail : Jean-
Francois.Bence@esc.eu.int) 

 
 
7. EUROPESE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID 
 

• Personen met een handicap - Naar een wettelijk bindend instrument van 
de Verenigde Naties 
Rapporteur: CABRA DE LUNA (diverse werkzaamheden - E) 

 

− Ref.: COM(2003) 16 def. – CESE 407/2003 
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− Kernpunten :  
 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité is ingenomen met de Mededeling van de Europese 
Commissie daar de bescherming die wordt geboden door de bestaande internationale 
mensenrechteninstrumenten voor personen met een handicap ontoereikend is. Het staat achter de 
overstap van de tot dusverre gevolgde medische aanpak naar een sociale, op mensenrechten 
gebaseerde aanpak. 
 

Het EESC is van oordeel dat zo'n wettelijk bindend instrument de vorm van een conventie moet 
hebben en een specifieke bepaling moet bevatten waarin wordt vastgelegd dat mensenrechten 
universeel zijn en dus gelden voor alle mensen, inclusief personen met een handicap en chronisch 
zieken. Voorts is het van mening dat de inhoud van de conventie er de aandacht op moet 
vestigen dat nationale overheden maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat personen 
met een handicap in de praktijk hun rechten kunnen uitoefenen.  

 

Het EESC acht het van groot belang dat de EU tijdens de volgende vergadering van het ad-
hoccomité een leidende positie inneemt, en stelt voor dat het EU-voorzitterschap een 
gemeenschappelijk standpunt van alle EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten tracht te bereiken. 
Het EESC, als vertegenwoordiger van de georganiseerde civil society, wenst actief te worden 
betrokken bij de werkzaamheden die de EU op dit gebied zal ontplooien. 

 

− Contactpersoon: mevr. Johansson 
   (Tel. : 00 32 2 546 9619 - e-mail : 
susanne.johansson@esc.eu.int) 

 
 

• Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen 
met het oog op studie, beroepsopleiding of vrijwilligerswerk 

 Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS  (werkgevers – E) 
 

– Ref.: COM(2002) 548 def. – 2002/0242 CNS - CESE 403/2003 
 

– Kernpunten:  

 

Het EESC oordeelt positief over het voornemen van de Commissie om wettelijke 
mogelijkheden voor immigratie te scheppen en is ingenomen met de inhoud van de 
ontwerprichtlijn.  
 
Ook juicht het EESC het toe dat er mobiliteitsmogelijkheden worden geschapen voor studenten die 
hun studie willen completeren in een andere lidstaat dan die welke de oorspronkelijke verblijfstitel 
heeft afgegeven.  
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Het EESC acht het van fundamenteel belang dat de opleiding in Europa van jonge mensen uit 
derde landen ten goede komt aan de ontwikkeling van deze landen en hen dus niet met een nieuw 
probleem opzadelt. Het valt de Commissie dan ook bij dat moet worden voorkomen dat de 
braindrain nog groter wordt. 

 
Daarnaast is het EESC zeer te spreken over het voorstel om studenten het recht te geven betaald 
werk te verrichten. Deze maatregel zou ook moeten worden uitgebreid tot onbezoldigde stagiairs. 

 

– Contactpersoon: de heer Brombo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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8.  FISCALITEIT 
 

• Plaats van levering gas en elektriciteit/BTW-regels 
Rapporteur: PEZZINI (werkgevers – I) 

 

− Ref.: COM(2002) 688 def. – 2002/0286 (CNS) – CESE 409/2003 
 

– Kernpunten: 
 

Het Comité onderschrijft de doelstellingen van het richtlijnvoorstel van de Commissie, maar plaatst 
desondanks enkele kanttekeningen. 
 
Het Comité stelt voor dat over de levering van gas of elektriciteit aan een persoon in een andere 
lidstaat dan die van de verkoper BTW wordt geheven in de lidstaat waar de energie wordt 
verbruikt, indien de koper het gas of elektriciteit niet wil doorverkopen. De BTW dient dan 
afgedragen te worden door de koper, indien deze voor BTW-doeleinden in die lidstaat is 
geregistreerd. Is dit niet het geval, dan dient de BTW afgedragen te worden door de verkoper, die 
zich daartoe in die lidstaat moet laten registreren. 
 
Het Comité blijft van mening dat sommige in de tekst van het Commissievoorstel gebruikte termen 
nader toegelicht moeten worden. 

 
− Contactpersoon: de heer Olechnowicz 
   (Tel. : 00 32 2 546 99 72 - e-mail : 
pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 

 

9.  VISSERIJBELEID 
 

• Visbestanden Middellandse-Zeegebied 
 Rapporteur: CHAGAS  (werknemers - P) 

 
-    Ref.: COM(2002) 535 fin –  CESE 402/2003 

 

-    Kernpunten: 
 

Het Comité heeft met grote belangstelling kennis genomen van de Commissiemededeling en het 
daarin vastgelegde streven om het gemeenschappelijk visserijbeleid voor de Middellandse Zee in 
een tijdspanne van drie jaar weer in goede banen te leiden. Een van de voorwaarden daartoe is dat 
gebruik wordt gemaakt van alle mogelijke bestaande beheersinstrumenten.  

 
Verder onderstreept het Comité dat de Commissie voorstelt dat over de desbetreffende 
communautaire acties een breed overleg wordt gevoerd met alle actoren en sociale partners, dit in 
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het kader van de al bestaande of nog op te richten bevoegde instanties. De oprichting van een 
regionaal adviescomité, zoals voorgesteld in de Roadmap, zou al een grote stap in de goede richting 
zijn. Ook het feit dat een vereniging van vissers uit het Middellandse Zeegebied in de steigers staat, 
krijgt bijval van het Comité. Wel wijst het erop dat de voornaamste betrokkenen, met name de 
reders en de werknemersvertegenwoordigers, in elk geval een vinger in de pap moeten krijgen. 

 
De instandhouding van gunstige milieuomstandigheden, die nodig zijn om de visbestanden te 
beschermen, impliceert algemeen gesproken dat milieumaatregelen, de bestrijding van 
verontreiniging en bescherming van de biotoop bovenaan de agenda staan, met name in een 
omgeving als de Middellandse Zee. 

 
Hoewel het GVB noodzakelijkerwijs zal worden aangepast aan de praktijk, lijdt het geen twijfel dat 
de volledige tenuitvoerlegging van de instandhoudings-, structuur- en marktmaatregelen op sociaal 
vlak consequenties zal hebben voor al degenen die leven van de visserij. 
 
Om het beleid beter te onderbouwen en geloofwaardiger te maken dringt het Comité erop aan dat 
bij de hervorming van het GVB in de Middellandse-Zeeregio ten volle rekening wordt gehouden met 
de sociale kant van de zaak. 

 

-   Contactpersoon:  mevrouw Calamandrei  
    (Tel. : 32 2 546 9657 – e-mail : Silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 

• Wijziging/Opleidingsniveau van zeevarenden 
 Rapporteur: CHAGAS (werknemers – P) 

 
-    Ref.: COM(2003) 1 def. – 2003/0001 COD –  CESE 401/2003 

  
-    Contactpersoon:   de heer Lobo  
    (Tel.: 32 2 546 9717 – e-mail: Luis.lobo@esc.eu.int) 
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 10.  STRUCTUURFONDSEN 
 

• Programmering structuurfondsen/URBAN 2000-2006 

Rapporteur: DI ODOARDO (werknemers - I) 
 

− Ref.: COM(2002) 308 def. – CESE 408/2003 

 
− Kernpunten: 

 
Het Comité vindt het een goede zaak dat de Commissie heeft besloten het Urban-initiatief voort te 
zetten. Positief is ook dat de procedures werden vereenvoudigd en dat méér programma's werden 
geselecteerd dan in het kader van Urban II. Verder kan het alleen maar worden toegejuicht dat 
40% van de toegewezen middelen naar programma's in de categorie "fysieke herinrichting en 
milieuverbetering" gaat en dat nu ook middelen worden uitgetrokken voor het bevorderen van 
uitwisselingen van ervaringen tussen de diverse steden die Urban-steun ontvangen. 
 
Het Comité wijst erop dat het van cruciaal belang is ook de lokale gemeenschappen een stem in het 
kapittel te geven. Het is van oordeel dat de lokale gemeenschappen bij àlle fasen van de procedure - 
planning, tenuitvoerlegging en toezicht - moeten worden betrokken om het beschikbare potentieel - 
zowel bij de overheid als in de particuliere sector - optimaal te kunnen benutten en synergie -effecten 
te kunnen bereiken. 
 
Naar de mening van het Comité moet het Urban-initiatief er in de toekomst op gericht zijn een 
adequaat huisvestingsbeleid en de omvang en de kwaliteit van de dienstverlening in de betrokken 
wijken te bevorderen, alsmede de problematiek van de vergrijzing van de stedelijke bevolking tot een 
van zijn prioritaire aandachtpunten te maken. 
 
Ten slotte wijst het Comité er nogmaals op dat er moet op worden toegezien dat de Urban-projecten 
voldoende innovatief en experimenteel zijn om de specifieke problemen van de talrijke alsmaar 
verder uitdijende steden te kunnen aanpakken en ook daar een adequaat revitaliseringsbeleid te 
kunnen opzetten. 

 
− Contactpersoon: de heer Pietrasanta 
   (Tel. : 00 32 2 546 93 13 - e-mail : 
roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 

_____________ 


