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  De zitting van 20 en 21 maart 2002 werd bijgewoond door 
mevrouw Loyola DE PALACIO, vice-voorzitter van de Europese Commissie en 
de heer Pedro SOLBES MIRA, lid van de Europese Commissie. 
 

1. STIMULERING VAN DUURZAME ECONOMISCHE GROEI EN 
EEN ECONOMISCHE POLITIEK VAN DE GEMEENSCHAP 

 

• Globale richtsnoeren voor het economisch beleid 2002 
 Rapporteur: KONITZER (Werknemers – D) 
 
- Ref.:  Initiatiefadvies – CES 356/2002 
 
- Kernpunten: 
 

 Er wordt gewerkt aan de globale richtsnoeren voor het economisch beleid voor 2002 op 
een moment waarop de Conventie voor de toekomst van de Gemeenschap bijeenkomt en de 
introductie van de chartale euro met succes is afgesloten. 
 
 Het succes van de monetaire unie enerzijds en het onvermogen van de Gemeenschap 
om haar gigantische werkgelegenheids- en groeipotentieel daadwerkelijk te benutten anderzijds 
duiden op een onevenwichtigheid die moet aanzetten tot een fundamentele herbezinning op de 
procedures en de inhoud van het economisch beleid. Ook de op handen zijnde uitbreiding van 
de Gemeenschap maakt het dringend noodzakelijk dat wordt nagedacht over een herijking van 
de coördinatieprocedures voor het economisch beleid. Om die reden doet het Comité in dit 
advies een aantal suggesties voor zowel de coördinatieprocedures als de inhoud van het 
economisch beleid. 

 
- Contactpersoon: K. LINDAHL 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int ) 
 

• Economisch beleid in de landen van de eurozone 
 Rapporteur: NYBERG (Werknemers – S) 
 
- Ref.:  Aanvullend initiatiefadvies – CES 361/2002 
 
- Kernpunten: 
 

 Het Comité haalt voorbeelden aan van goede praktijken in de lidstaten, waarbij voldaan 
is aan alle verschillende doelstellingen inzake begrotingsevenwicht, terugdringing van schulden, 
inflatiecijfer, groei en werkgelegenheid. Verder stelt het Comité dat bij een consistent beleid ook 
streefcijfers op het gebied van de hervorming van pensioenstelsels horen, die nodig is om de 
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gevolgen van de vergrijzing op te vangen, alsmede betreffende de financiering van openbare 
investeringen op bepaalde sleutelterreinen, zulks in het verlengde van de conclusies van de Top 
van Lissabon. 

 
- Contactpersoon: K. LINDAHL 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int ) 
 

• Communautair statistisch programma 2003-2007 
 Rapporteur: FLORIO (Werknemers – I) 
 
- Ref.:  COM(2001) 683 def. – 2001/0281 (COD) – CES 349/2002 
 
- Kernpunten: 
 

 Het Comité hoopt dat de samenwerking tussen Eurostat en de nationale bureaus voor 
de statistiek – inclusief die van de kandidaat-lidstaten - wordt verbeterd, door de coördinerende 
rol van Eurostat te versterken, met het oog op een grotere harmonisatie en een efficiënt systeem 
met vergelijkbare gegevens. 
 
 Om de neutraliteit van de statistische gegevens te verzekeren, acht het Comité het 
bovendien van fundamenteel belang dat toezicht wordt uitgeoefend op de activiteiten van 
particuliere agentschappen die rechtstreeks of indirect bij het ESS betrokken zijn. 
 
 Ten slotte is het Comité van mening dat Eurostat meer financiële steun moet krijgen, 
waarbij de betrokkenheid van de nationale regeringen groter moet worden en de Commissie een 
coherente rol moet spelen. 

 
- Contactpersoon: R. PIETRASANTA 
    (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: Roberto.pietrasanta@esc.eu.int ) 
 

* 
 

*          * 
 

2. EUROPESE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN 
GERECHTIGHEID 

 

• De rol van de georganiseerde civiele samenleving bij immigratie en 
maatschappelijke integratie  

 Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (Werknemers – E) 
 Co-rapporteur: MELÍCIAS (Diverse werkzaamheden – P) 



- 3 - 

GRF 77/2002 F/D/E/I/Sp/MS/WR/hv/cg …/… 

 
- Ref.:  Initiatiefadvies – CES 365/2002 
 
- Kernpunten: 
 

 Met "integratie" wordt in dit advies "integratie als burger" bedoeld. Basispremisse is 
de geleidelijke gelijkstelling van de immigranten met de rest van de bevolking. Dit impliceert 
gelijke kansen en gelijke behandeling; iedereen heeft dezelfde rechten (m.i.v. het verkrijgen van 
de nationaliteit en het burgerschap, alsook het stemrecht) en plichten en gelijke toegang tot 
goederen, diensten en kanalen voor burgerparticipatie.  
 
 Op communautair niveau moet de Europese Commissie het initiatief nemen tot een 
ruim opgezet Kaderprogramma ter bevordering van de maatschappelijke integratie van 
immigranten en vluchtelingen. 
 
 Als vertegenwoordiger van de civiele samenleving kan het Europees Economisch en 
Sociaal Comité een heel belangrijke rol spelen bij de uitwerking en evaluatie van Europese 
wetgeving ter bevordering van de maatschappelijke integratie van immigranten. Het 
Economisch en Sociaal Comité is voornemens om in 2002 samen met de Commissie een 
conferentie over immigratie en maatschappelijke integratie te houden. 

 
- Contactpersoon: P. BROMBO 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Behandeling asielverzoeken 
 Rapporteur: SHARMA (Diverse werkzaamheden – VK) 
 
- Ref.:  COM(2001) 447 def. – CES 352/2002 
 
- Kernpunten: 
 

 Het Comité concludeert dat via deze verordening de belangrijkste elementen van de in 
wezen slecht werkende Overeenkomst van Dublin in het communautaire recht terecht zullen 
komen. Zelfs de door de Commissie voorgestelde verbeteringen zullen geen heldere, billijke en 
humane regeling opleveren die daarnaast ook nog gemakkelijk kan worden toegepast. 
 
 Het Comité geeft echter toe dat deze verordening vanuit politiek oogpunt gezien op het 
juiste moment wordt ingediend. Positief is dat het principe dat de lidstaat verantwoordelijk is 
voor mensen die illegaal zijn grondgebied betreden of er langere tijd illegaal hebben verbleven, 
beter uit de verf komt, dat meer nadruk op de eenheid van het gezin wordt gelegd (hoewel de 
Commissievoorstellen over gezinshereniging een stap verder gaan), en dat de 
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proceduretermijnen aanzienlijk zijn ingekort (waardoor de behandeling van het asielverzoek 
hopelijk sneller zal verlopen). 

 
- Contactpersoon: S. JOHANSSON 
    (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int ) 
 

• Schadeloosstelling slachtoffers misdrijven 
 Rapporteur: MELÍCIAS (Diverse werkzaamheden – P) 
 
- Ref.:  COM(2001) 536 def. – CES 353/2002 
 
- Kernpunten: 
 

 Aangezien het hier hoofdzakelijk gaat om de manier waarop de situatie van slachtoffers 
van grensoverschrijdende misdrijven het best kan worden aangepakt, is het Comité van mening 
dat, om problemen te voorkomen, de gemeenschappelijke lat zo hoog mogelijk moet worden 
gelegd, waarbij verschillende uitgangsposities alsook streefdoelen worden vastgesteld, die 
achtereenvolgens moeten worden gehaald om alle landen uiteindelijk op één lijn te krijgen.  
 
 De nadruk dient te liggen op het solidariteitsbeginsel en op de gelijke behandeling van 
alle burgers in de Unie. Door een maximum referentiewaarde te aanvaarden moeten de lidstaten 
uiteindelijk een kleinste gemene deler bereiken. Daarbij moeten zowel de inhoud van de 
doelstellingen van verdergaande stroomlijning als het tijdsbestek waarbinnen deze moeten 
worden gerealiseerd, worden omschreven en er moeten sancties worden ingesteld tegen diegenen 
die de afspraken niet nakomen. 
 
 Het voorgestelde complementariteitsbeginsel kan in de praktijk problemen opleveren 
omdat het merendeel van de besluiten om van overheidswege schadevergoeding uit te keren niet 
op objectieve wettelijke criteria is gebaseerd, maar op billijkheidsbeginselen van loyaliteit. Dit 
kan tot meten met twee maten leiden. Hierover kunnen de meningen verdeeld zijn, alsook over 
de mogelijkheid om complementariteit tot stand te brengen door een Europees fonds op te zetten 
waarin de lidstaten – via hun respectieve bijdragen – hun stelsels afstemmen op de norm en de 
afgesproken vergoeding. Door gebruik te maken van een fonds hoeven het niet altijd dezelfden 
te zijn die het meest betalen. 

 
- Contactpersoon: S. JOHANSSON 
    (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int ) 
 

• Vrijwilligerswerk in Europa: de hospicebeweging als voorbeeld 
 Rapporteur: ZU EULENBURG (Diverse werkzaamheden – D) 
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- Ref.:  Initiatiefadvies – CES 350/2002 
 
- Kernpunten: 
 

 Dit advies gaat over de hospicebeweging, als model voor de vele terreinen waarop 
vrijwilligerswerk wordt gedaan. Aan de hand van dit voorbeeld wordt een concrete beschrijving 
gegeven van de activiteiten van vrijwilligers en van de voor vrijwilligerswerk vereiste 
randvoorwaarden. Vrijwilligerswerk speelt binnen de maatschappelijke solidariteit en de 
participatiedemocratie een belangrijke rol. Het is onbezoldigd en creatief, maar vereist 
tegelijkertijd persoonlijke inzet. Naar aanleiding van een analyse van vrijwilligerswerk en de 
ervaringen met hospice-activiteiten moet worden nagedacht over de wijze waarop de 
Gemeenschap vrijwilligerswerk doelgericht kan bevorderen. 
 
 Het Comité doet in dit kader de volgende aanbevelingen: In het kader van het 
Internationaal Jaar van de vrijwilligers moet het beleid ter bevordering van vrijwilligerswerk 
komen tot duurzame erkenning van vrijwilligers en de dialoog aanmoedigen tussen organisaties 
die vrijwilligerswerk ondersteunen, de overheid en andere sociale instellingen. Er moeten op 
regionaal, nationaal en Europees niveau fora en/of beurzen worden georganiseerd waarop 
uitgebreid voorlichting wordt gegeven over de vele mogelijkheden op het gebied van 
vrijwilligerswerk en over de vele sectoren waarin vrijwilligers actief kunnen zijn. Om ervoor te 
zorgen dat vrijwilligers hun taken goed kunnen vervullen, moeten financiële en personele 
middelen ter beschikking worden gesteld voor voorbereiding, bijscholing en begeleiding. Er 
moet onderzoek worden gedaan naar de verschillende aspecten van vrijwilligerswerk. De 
continuïteit van organisatie, toezicht en elementaire advisering in het vrijwilligerswerk moet 
worden gewaarborgd door een minimale bijdrage van professionele hulpverleners. Het risico 
van ongevallen moet door wetgeving zodanig worden gereduceerd dat vrijwilligers en hun 
gezinnen niet in hun bestaan worden bedreigd. 

 
- Contactpersoon: S. JOHANSSON 
    (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int ) 

* 
 

*          * 

3. Strategie van Lissabon 
 

• Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven - groenboeken 
 Rapporteur: HORNUNG-DRAUS (Werkgevers – D) 

 Co-rapporteur: ENGELEN-KEFER (Werknemers – D) 
 Co-rapporteur: HOFFELT (Diverse werkzaamheden – B) 
 
- Ref.:  COM(2001) 366 def. – CES 355/2002 
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- Kernpunten: 
 

 Economisch succes moet de aanvaarding van maatschappelijke verantwoordelijkheid 
vergemakkelijken. Maatschappelijke verantwoordelijkheid leidt op haar beurt tot duurzaam 
succes van het bedrijf. Het is dan ook van belang bedrijven ertoe te bewegen maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te zien als een ontwikkeling op de langere termijn, als een strategische 
investering. 
 
 De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven gaat verder dan het scheppen 
en behouden van arbeidsplaatsen; dit begrip omvat tevens het scheppen van betere banen met 
een voldoende niveau van veiligheid en gezondheid, het meewegen van de behoeften van 
gehandicapten en het bevorderen van levenslang leren. Maatschappelijk verantwoord handelen 
betekent dat bedrijven de bestaande sociale regelgeving voortvarend ten uitvoer leggen en 
streven naar eendracht. Het opbouwen van arbeidsrelaties en het bevorderen van 
onderhandelingen en van inspraak van werknemers maken daarvan deel uit. De beginselen van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven op mondiaal niveau worden vaak ontleend 
aan de IAO-verdragen.  
 
 Het ESC hecht grote waarde aan het vrijwillige karakter van maatregelen op het gebied 
van maatschappelijk verantwoorde ondernemen. Het creëren van een vast omlijnd en bindend 
wettelijk kader voor de gehele Unie zou daarom niet opportuun zijn. Het risico van uniforme en 
nauwkeurig omschreven normen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid is 
dat bedrijven – en dan met name het MKB en bedrijven uit de sector "sociale economie" – in 
een "keurslijf" worden gedwongen. Bedrijven moeten in staat worden gesteld om efficiënte en 
op de betreffende bedrijfstak toegespitste maatregelen te ontwikkelen die bovendien aansluiten 
bij hun specifieke situatie. Het ESC zou het daarom toejuichen wanneer de sociale partners 
afzonderlijke aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid nader zouden uitwerken. 
Hierbij valt te denken aan terreinen als gezondheid en veiligheid op het werk of gelijke kansen. 
Het specifieke communautaire kader voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven 
zou kunnen worden ontwikkeld aan de hand van gemeenschappelijke initiatieven en vrijwillige 
overeenkomsten tussen de sociale partners. 
 
 De Commissie zou door bevordering van partnerschap tussen de belangrijke actoren op 
het terrein van maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage kunnen leveren tot 
transparantie, coherentie en goede praktijken dienaangaande. 
 
 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen heeft zowel kwalitatieve 
als kwantitatieve aspecten die variëren naar bedrijfstak en omstandigheden van de 
onderneming, waardoor gediversifieerde begeleiding en evaluatie nodig zijn. 
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 Het EESC hecht dan ook grote waarde aan ontwikkeling van de burgerzin. Bedrijven 
kunnen de burgerzin bevorderen door de voorwaarden hiervoor te verbeteren en kunnen prijzen 
beschikbaar stellen voor betoonde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook kunnen ze hun 
medewerkers aansporen tot maatschappelijk verantwoord handelen. 
 

- Contactpersoon: A. HICK 
    (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int ) 
 

* 
 

*          * 
 

4. EUROPESE GOVERNANCE 
 
• Witboek over Europese governance 

 Rapporteur: ENGELEN-KEFER (Werknemers - D) 
 Co-rapporteur: PARI (Werkgevers - GR) 

 
- Ref.:  COM(2001) 428 def. – CES 357/2002 
 
- Kernpunten: 
 

 Dit advies, waarmee het Comité een bijdrage wil leveren aan de discussie over het 
Witboek inzake Europese governance, sluit aan bij het op 25 april 2001 door het Comité 
uitgebrachte advies over "De georganiseerde civiele samenleving en Europese governance". 
 
 De overwegingen en voorstellen van het Comité hebben een tweeledig perspectief: 
 
• enerzijds wil het Comité meer synergie-effecten tussen Europese organen en 

instellingen losmaken in het kader van een verbetering van de Europese governance, en 
• anderzijds wil het zijn rol als onmisbare schakel tussen de EU-instellingen en het 

maatschappelijk middenveld verder tot ontwikkeling brengen. 
 
- Contactpersoon: P. FEVE 
    (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 



- 8 - 

GRF 77/2002 F/D/E/I/Sp/MS/WR/hv/cg …/… 

5. LANDBOUW 
 

• Toekomst GLB 
 Rapporteur: RIBBE (Diverse werkzaamheden – D) 
 
- Ref.: Initiatiefadvies waarin ook 2 onderwerpen worden behandeld waarover 

het EESC is geraadpleegd door het EP: 
- Duurzame ontwikkeling in het kader van Agenda 2000 – ref. T07301 
- Tussenbalans van de hervorming van de GMO's in het kader van 

Agenda 2000 – ref. T07464 – CES 362/2002 
 
- Kernpunten: 
 

 Het initiatiefadvies over "De toekomst van het GLB" is mede opgesteld in het licht van 
de adviesaanvraag van het EP inzake de tussentijdse evaluatie van het GLB in het kader van 
Agenda 2002. Dit document is het resultaat van intensief overleg tussen milieubeschermers, 
landbouwers en consumenten. Ook is terzake in Londen een hoorzitting gehouden. Het 
advies bevat een aantal innovatieve voorstellen. 
 
 In het advies worden  allereerst een historisch overzicht en een uitvoerige analyse 
gegeven van de lotgevallen van het GLB. Vervolgens gaat het Comité nader in op het begrip 
"multifunctionele landbouw", waarbij het opmerkt dat de landbouwers in dit verband 
aanvullende prestaties dienen te leveren (op het gebied van levensmiddelenkwaliteit, 
milieubescherming, dierenwelzijn, enz.). Wanneer deze aanvullende prestaties vergoed worden 
in de vorm van rechtstreekse steun, zou dat goed zijn voor het maatschappelijk draagvlak voor 
inkomensondersteunende maatregelen ten behoeve van de Europese landbouw. 
 
 Het Comité verzoekt de Commissie na te gaan of in de toekomst: a) een uit meerdere 
schalen bestaand stelsel zou kunnen worden ingevoerd waarbij o.m. rechtstreeekse steun wordt 
verleend aan boeren die voldoen aan gemeenschappelijk vastgelegde geharmoniseerde 
Europese normen ten aanzien van milieu en dierenbescherming; b) de eerste pijler van het 
GLB zou kunnen worden aangevuld met nieuwe vormen van steunverlening die iedere lidstaat 
in staat moeten stellen meer steun te verlenen aan bedrijven die extra inspanningen willen 
leveren op het gebied van kwaliteitsbewaking, milieubescherming en werkgelegenheid. 
 
 Het Comité verzoekt de Commissie na te gaan of het mogelijk is rechtstreekse steun 
in de vorm van areaalpremies te verstrekken aan alle boeren die op multifunctionele wijze 
landbouw bedrijven.  
 
 Het Comité benadrukt dat voor een in alle opzichten positieve plattelandsontwikkeling 
tevens structuurfondsmaatregelen nodig zijn. 
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 Het Comité acht het noodzakelijk dat wordt onderzocht wat op regionaal niveau de 
economische gevolgen zouden zijn van afschaffing van de melkquota en andere 
quotaregelingen. 

 
- Contactpersoon: E. Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

6. Consumenten- en milieubescherming 
 

• Traceerbaarheid van GMO levensmiddelen en diervoeders 
 Algemeen rapporteur: ESPUNY MOYANO (Werkgevers – E) 
 
- Ref.:  COM(2001) 182 def. – 2001/0180 COD – CES 358/2002 
 
- Kernpunten: 
 

 Het gebruik van GGO's heeft een hevige maatschappelijke discussie losgemaakt. 
Extreme standpunten waren niet van de lucht en wetenschappelijk sérieux was vaak ver te 
zoeken. Tegen deze achtergrond zou de Commissie er goed aan doen een 
voorlichtingscampagne op te zetten om het publiek te informeren over voordelen en risico's van 
GGO-gebruik voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Van essentieel belang is dat 
onafhankelijke instanties informatie verstrekken die mensen in staat stellen om, mede op basis 
van milieu- en ethische overwegingen en rekening houdend met de bij de productie toegepaste 
technologie, weloverwogen te kiezen wat zij willen eten. 
 
 De voorstellen tot wijziging en verbetering van de etikettering en traceerbaarheid van 
GGO's of met behulp hiervan geproduceerde producten in alle stadia van de voedselketen gaan 
uit van het voorzorgsbeginsel en vergroten de transparantie, wat een voorwaarde is voor de 
keuzevrijheid van de consument.  
 
 Aangezien het moeilijk is te controleren of de traceerbaarheids- en etiketteringsregels 
zijn toegepast op levensmiddelen en diervoeders waarin GGO's zijn gebruikt, maar niet meer 
aanwezig zijn, is het risico van fraude en bedrog niet ondenkbaar. Op Gemeenschaps- en 
nationaal niveau zal voor voldoende middelen moeten worden gezorgd om de voorgestelde 
wetgeving doeltreffend te implementeren en te controleren. Zo kan worden vermeden dat het 
budget voor hun hoofdopdracht – het controleren van de veiligheid van levensmiddelen en 
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diervoeder – wordt afgeroomd. Het Comité onderstreept evenwel dat de kosten van de nieuwe 
technologie voor rekening moeten komen van de producenten van producten die uit GGO's 
bestaan of GGO's bevatten. De regeringen van de lidstaten en de beleidsorganen van de 
Europese Unie moeten zich inzetten voor de introductie van strengere voorschriften ter 
bescherming van mens en milieu op internationaal niveau. 
 
 Het is voor het Comité onaanvaardbaar dat de aansprakelijkheid voor GGO-producten 
noch in dit voorstel voor een verordening, noch in het voorstel voor een richtlijn betreffende 
milieuaansprakelijkheid wordt geregeld. 

 
- Contactpersoon: J. KIND 
    (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Consumentenbescherming 
 Rapporteur: DAVISON (Diverse werkzaamheden – VK) 
 
- Ref.:  COM(2001) 531 def. – CES 344/2002 
 
- Kernpunten: 
 

 Het ESC is ingenomen met het groenboek van de Commissie. Dit beantwoordt 
gedeeltelijk aan voorstellen van het ESC voor vereenvoudiging van wetgeving en meer aandacht 
voor consumentenbescherming1. 
 
 Het ESC heeft gekeken naar mogelijkheden voor zelf- en mederegulering. Het denkt dat 
de invoering als algemeen criterium dat iedereen te werk moet gaan volgens eerlijke 
handelspraktijken, een basis zou kunnen vormen voor een meer flexibele aanpak van de 
consumentenbescherming op dit gebied. Deze zou echter niet van toepassing zijn op het 
verbintenissenrecht. 
 
 Het ESC wil er echter op wijzen dat op basis van het groenboek niet alle aspecten van 
het voorstel voor een kaderrichtlijn en een algemene clausule kunnen worden beoordeeld. Er 
zijn vooral meer details nodig over nog in te voeren mechanismen ten behoeve van een uniforme 
toepassing van de regels en gelijke voorwaarden in de hele EU. Het ESC stelt voor gebruik te 
maken van artikel 153. Verder heeft het gemerkt dat de EU onvoldoende gecoördineerd 
onderzoek heeft verricht naar consumentenvraagstukken en dringt het erop aan dat dit in het 
kader van het zesde actieprogramma voor onderzoek wel gebeurt. 
 

                                                   
1
  Advies van het EESC over vereenvoudiging, PB C 48 van 21-2-2002. 
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 De algemene clausule zou moeten worden aangevuld met een reeks definities van 
praktijken die als oneerlijk zouden moeten worden aangemerkt. 
 
 In de algemene clausule zou ook een "grijze" lijst moeten worden opgenomen van 
handelwijzen waarbij waakzaamheid is geboden, omdat deze onder bepaalde, specifieke 
omstandigheden aanleiding kunnen geven tot oneerlijke praktijken. Hierover zouden 
richtsnoeren moeten worden opgesteld. 
 
 De Commissie zou moeten overwegen of er op Europees niveau minimum-
handhavingsnormen zouden moeten worden vastgesteld, gebaseerd op grondbeginselen als 
efficiëntie en onafhankelijkheid. Zij zou hierop zelf toezicht moeten houden. De Commissie zou 
ook moeten besluiten mede- en zelfreguleringsregelingen op gezette tijden, bijv. elke twee à drie 
jaar, te evalueren. Er zou dan een verslag moeten worden opgesteld over de ervaringen met 
zelfregulering in de lidstaten en met aanbevelingen voor verbeteringen. 
 
 De Commissie zou, in navolging van het DG Interne markt, kunnen nadenken over de 
invoering van een "scorebord" m.b.t. de omzetting van de consumentenwetgeving. 
 
 Het is eveneens nodig de voorlichting aan de Europese consument verder vorm te 
geven, zodat deze zelf in actie kan komen om zijn rechten veilig te stellen. Het ESC betreurt het 
dat de Commissie het begrip "consumentenbescherming" beperkt tot "economische belangen". 

 
- Contactpersoon: J. PEREIRA DOS SANTOS 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

7. INTERNE MARKT 
 

• Een Europees statuut voor mkb's 
 Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers – F) 
 
- Ref.:  Initiatiefadvies – CES 363/2002 
 
- Kernpunten: 
 

 Het Comité pleit er voor om, als aanvulling op de statuten voor de Europese 
vennootschap (SE), snel eenvoudige Europese statuten voor mkb's in te voeren. 
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 Uit de analyse van de behoeften van het MKB blijkt dat de Europese Besloten 
Venootschap (EBV) er moet komen. Zulks in de eerste plaats om de sector op voet van 
gelijkheid te behandelen met grotere ondernemingen, die vooral gebruik van de SE kunnen 
maken, en om mkb's ter vergemakkelijking van hun activiteiten op de interne markt een 
Europees "label" te bieden. 
 
 Om het EBV-statuut aantrekkelijk te maken, dient het risico van meervoudige 
belastingheffing te worden uitgebannen, moeten regelingen in juridisch opzicht van grote 
soepelheid getuigen en dienen er faciliteiten te worden gecreëerd voor oprichting, advisering, en 
ondersteuning van partnerschappen tussen ondernemingen. 
 
 Het Comité benadert de EBV in het licht van de in de conclusies van de Europese Raad 
van Lissabon geformuleerde doelstellingen: verhoging van het Europese concurrentievermogen 
en creatie van nieuwe activiteiten en arbeidsplaatsen. Tevens dient met deze nieuwe rechtsvorm 
de positie van de werknemers op Europees niveau te worden versterkt. Dit laatste vormt een 
belangrijke bijdrage tot het succes van het integratieproces. 

 
- Contactpersoon: B. FULAR 
    (Tel.: 00 32 2 546 90 44 – e-mail : birgit.fular@esc.eu.int) 
 

• Vereenvoudiging 
 Rapporteur: WALKER (Werkgevers – VK) 
 
- Ref.:  Verkennend advies : COM(2001) 726 def. – CES 364/2002 
 
- Kernpunten: 
 

 Het Comité is het eens met het merendeel van de initiatieven in de Mededeling van de 
Commissie aan de Europese Raad van Laken. Het is het ook eens met de Commissie dat er 
nieuwe usances en werkmethodes moeten worden ingevoerd en dat er een nieuwe 
administratieve en politieke cultuur dient te komen. Het is met name ingenomen met het 
voornemen van de Commissie om aan het einde van haar ambtstermijn het volume van de 
bestaande wetgeving met 25% te hebben teruggebracht. Het Comité verwacht dat dit de 
kwaliteit van de wetgeving in dezelfde mate ten goede zal komen. 
 
 Het Comité staat volledig achter het plan van de Commissie om het raadplegingsproces 
te versterken en te intensiveren. Het herhaalt hier dat het instemt met het plan van de 
Commissie om co-regulering, waar zulks zinvol is, te bevorderen. Het Comité is het verder met 
de Commissie eens dat de lidstaten EG-wetgeving nauwgezet en binnen de gestelde termijn 
moeten omzetten. 
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 Het Comité onderstreept het grote belang van invoering van impactanalyse voor 
regelgeving als onderdeel van een geïntegreerd proces ter ondersteuning van de besluitvorming, 
zowel op Europees als op nationaal niveau. Het is van mening dat de Raad op EU-niveau een 
bureau voor de effectbeoordeling van regelgeving zou moeten instellen en dat de lidstaten op 
nationaal niveau hetzelfde zouden moeten doen. 
 
 Met het oog op het in juni 2002 af te ronden actieplan ter verbetering en 
vereenvoudiging van de regelgeving heeft het Comité in dit advies aangegeven wat naar zijn 
oordeel de belangrijkste elementen van dat plan zouden moeten zijn. Het advies richt 
aanbevelingen tot het ESC zelf, maar ook tot de Commissie, de Raad, het Europees Parlement, 
het Comité van de Regio's en de lidstaten. 

 
- Contactpersoon: J. ANDERSEN 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

• Emissies van motorvoertuigen 
 Rapporteur: COLOMBO (Werknemers – I) 
 
- Ref.:  COM(2001) 543 def. – 2001/0255 COD – CES 345/2002 
 
- Contactpersoon: J. PEREIRA DOS SANTOS 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

8. VERVOER 
 

• Herziening / TEN-richtsnoeren 
• Financiële bijstand/ TEN 
 
 Rapporteur: KLEEMANN (Werkgevers – A) 
 
- Ref.:  COM(2001) 544 def. – 2001/0229 COD – CES 360/2002 
   COM(2001) 545 def. – 2001/0226 COD – CES 347/2002 
 
- Kernpunten: 
 

 Het Comité deelt de mening van de Commissie dat de richtsnoeren voor de Trans-
Europese netwerken meer geconcentreerd en gestroomlijnd moeten worden om dringende 
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problemen het hoofd te kunnen bieden. Ook steunt het Comité de strategie om zich vooral toe te 
leggen op bestrijding van de knelpunten op de grote verkeersaders en slechts een beperkt aantal 
nieuwe projecten uit te voeren. Bovendien kan het zich vinden in de strategie van de Commissie 
om de forse toename van het personen- en goederenvervoer beter op te vangen door gerichte 
investeringen in het spoor en de scheepvaart.  
 
 Het Comité legt ook de nadruk op het belang van de combinatie van en verbinding met 
andere vervoerswijzen en refereert aan de opmars van intelligente systemen voor 
verkeersbeheer. Bovendien vindt het Comité dat meer aandacht moet uitgaan naar de 
verbindingen met de kandidaat-lidstaten. Overigens moet bij alle voorstellen rekening worden 
gehouden met aspecten als rendabiliteit, milieubeschermende maatregelen, ruimtelijke 
ordenings- en bestemmingsplannen en duurzaamheid. Ten slotte onderschrijft het Comité het 
voorstel om voor bepaalde projecten die in aanzienlijke mate bijdragen tot de doelstellingen van 
de trans-Europese netwerken, het totale steunpercentage op te trekken van 10 tot 20% van de 
totale investeringskosten. 

 
- Contactpersoon: S. JANTSCHER 
    (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

• Slots - 2002/2003 
 Rapporteur: TOSH (Werkgevers – VK) 
 
- Ref.:  COM(2002) 7 def. – 2002/0013 COD – CES 359/2002 
 
- Contactpersoon: L. LOBO 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Slots 
 Rapporteur: TOSH (Werkgevers – VK) 
 
- Ref.:  COM(2001) 335 def. – 2001/0140 COD – CES 346/2002 
 
- Contactpersoon: L. LOBO 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen luchthavens" 
 
 Rapporteur: GREEN (Werkgevers – DK) 
 
- Ref.:  COM(2001) 695 def. – 2001/0282 COD – CES 348/2002 
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- Contactpersoon: L. LOBO 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

9. Externe betrekkingen 
 

• Strategisch partnerschap EU/Rusland: wat zijn de volgende stappen? 
 Rapporteur: HAMRO DROTZ (Werkgevers – FIN) 
 
 Ref.:  Initiatiefadvies – CES 354/2002 
 
- Kernpunten: 
 

 Het Comité zou met het oog op een goed functionerend partnerschap tussen de EU en 
Rusland de volgende aanbevelingen willen doen: in de samenwerking tussen de EU en Rusland 
dient gebruik te worden gemaakt van de ervaring van actoren uit de georganiseerde civiele 
samenleving; het maatschappelijk draagvlak voor het partnerschap moet worden vergroot door 
betere voorlichting en door het aanzwengelen van een publiek debat; daarnaast dienen de 
inspanningen aan Russische zijde om het institutioneel bestel uit te bouwen en een dialoog op te 
zetten te worden ondersteund, wat ook geldt voor de inspanningen van de georganiseerde civiele 
samenleving in Rusland om een grotere rol te spelen. 
 
 De Samenwerkingsraad dient een permanent adviesorgaan op te richten waarin alle 
actoren van de georganiseerde civiele samenleving vertegenwoordigd zijn. Dit forum moet de 
verschillende samenwerkingsorganen met raad en daad terzijde staan.  
 
 De EU dient maatregelen te nemen om de voorlichting over het partnerschap tussen de 
EU en Rusland te verbeteren en de zichtbaarheid ervan te vergroten. Lidstaten, Europees 
Parlement, delegaties bij de EU, media en organisaties uit het maatschappelijk middenveld 
kunnen hier alle hun eigen bijdrage leveren.  
 
 De noordelijke dimensie van de EU zou de komende jaren doelgericht verder moeten 
worden uitgewerkt, aangezien het hier om een belangrijk instrument gaat waarmee de 
betrekkingen tussen de EU en Rusland kunnen worden verbeterd. 
 
 Het Comité wil graag meewerken aan communautaire initiatieven om van het 
partnerschap tussen de EU en Rusland een dynamisch samenwerkingsverband te maken. De 
betrekkingen tussen de maatschappelijke organisaties in Rusland en de EU zouden moeten 
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worden verbeterd. Het Comité is dan ook gaarne bereid zich te buigen over de beste wijze 
waarop regelmatige betrekkingen en een regelmatige dialoog met de belangrijkste actoren van 
de georganiseerde civiele samenleving in Rusland op adequate wijze gestalte kunnen krijgen en 
kunnen worden aangemoedigd. 

 
- Contactpersoon: E. DURST 
    (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : ellen.durst@esc.eu.int) 
 

 

 


