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  De zitting van 14 en 15 mei 2003 werd opgeluisterd met de aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld van de kandidaat-lidstaten en kopstukken van 
de sociaal-economische raden van de Europese Unie en van de kandidaat-lidstaten.  

 
1. HERZIENING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID 
 

• Herziening GLB 2003  
Rapporteur: STRASSER  (Diverse werkzaamheden - A) 
Co-rapporteur: KIENLE (Werkgevers – D) 

 

−  Ref. : COM(2003) 23 def. – 2003/0006-0007 CNS - CESE 591/2003 
 

−  Kernpunten :  
 

Het EESC is er voorstander van dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan de veranderde 
eisen wordt aangepast. In zijn desbetreffende initiatiefadviezen gaat het EESC gedetailleerd in op 
mogelijkheden om het instrument van de rechtstreekse GLB-betalingen verder te verfijnen. Het 
EESC beschouwt het voorstel van de Commissie om de bestaande areaal- en dierpremies door 
een bedrijfstoeslag te vervangen, evenwel als een te abrupte breuk met het vorige stelsel. Iedere 
aantasting van het verband tussen marktregulering en productie zal de landbouwactiviteit, vooral in 
kansarme regio's, alleen maar verder verstoren. Het EESC stelt met teleurstelling vast dat de 
Commissie geen gevolg heeft gegeven aan zijn verzoek om het potentieel van een uit een 
basissteunbedrag en specifieke productgerichte maatregelen bestaande steunregeling te 
onderzoeken. 

 
Het EESC is van mening dat in de voorstellen inzake bedrijfspremies en cross-compliance helaas 
geen bevredigend antwoord te vinden is op de vraag hoe de boeren gecompenseerd zullen worden 
voor hun inspanningen om op een (conform de WTO-vereisten) geliberaliseerde landbouwmarkt 
aan de strenge maatschappelijke vereisten (en Europese normen) tegemoet te komen. Aan het 
probleem dat in talrijke Europese regio's de jongere generatie haar heil in toenemende mate buiten 
de landbouw zoekt, wordt evenmin iets gedaan. Voorts is het nog maar de vraag of voor deze 
voorstellen een duurzaam maatschappelijk draagvlak te vinden is. 
 
De door de Commissie voorgestelde cross compliance-regeling kan volgens het EESC bijdragen 
tot een uniforme toepassing van de voorschriften inzake voedselveiligheid, arbeidsveiligheid, 
milieubescherming en dierenwelzijn in de EU, op voorwaarde dat de regeling op de praktijk 
aansluit en de administratieve rompslomp binnen de perken blijft. 
 
Regelingen zoals stimuleringsmaatregelen moeten volgens het EESC op vrijwilligheid gebaseerd 
zijn; dit dient in de hervormingsvoorstellen ook duidelijk naar voren te komen. Zo moeten boeren 
vrijwillig kunnen beslissen of zij van het bedrijfsadviseringssysteem gebruik willen maken. 
Bovendien moet van het voorstel om een verplichte, tienjarige braaklegging in te voeren, worden 
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afgestapt en dient de bestaande regeling (vrijwillige roulerende braak) behouden te blijven, temeer 
daar deze zowel in de sector als in de samenleving op brede steun kan rekenen. 
 
Het EESC onderstreept zijn steun voor versterking van de tweede pijler van het GLB 
(plattelandsontwikkeling) en stelt vast dat in vergelijking met de mededeling over de tussenbalans 
van juli 2002 de onderhavige wetgevingsvoorstellen ter hervorming van dit onderdeel van het GLB 
duidelijk tekortschieten. Bovendien zou de complementariteit tussen de twee pijlers van het GLB 
verzwakken als de extra middelen voor de tweede pijler uitsluitend via modulatie beschikbaar 
moeten komen. Op het vlak van productkwaliteit, voedselveiligheid en milieubescherming zijn de 
voorgestelde maatregelen zonder twijfel een stap in de goede richting. Het EESC betreurt 
weliswaar dat er onvoldoende middelen voor worden uitgetrokken, maar denkt dat dit in het kader 
van de komende hervorming van de structuurfondsen kan worden verholpen. 

 

– Contactpersoon: mevr. CALAMANDREI 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 57 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 

 

• Herziening GLB 2003/GMO granen 
 Rapporteur: de heer MASCIA  (Werkgevers – I) 
 

– Ref.: COM(2003) 23 def. – 2003/0008 CNS – CESE 584/2003 
 

– Contactpersoon: mevr. DI NICOLANTONIO 
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 

• Herziening GLB 2003 – GMO rijst 
Rapporteur: mevrouw SANTIAGO (Werkgevers – P) 

 

– Ref.: COM(2003) 23 def. – 2003/0009 CNS – CESE 592/2003 
 

Contactpersoon : mevr. DI NICOLANTONIO 
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int 
 

• Herziening GLB 2003 – GMO/Gedroogde voedergewassen 
Rapporteur: de heer WILMS (Werknemers – D) 

 

– Ref.: COM(2003) 23 def. – 2003/0010 CNS – CESE 585/2003 
 

Contactpersoon : mevr. DI NICOLANTONIO 
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Herziening GLB 2003 - GMO melk 
Rapporteur: de heer VOSS (Diverse werkzaamheden – D) 
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– Ref.: COM(2003) 23 def. – 2003/0011-0012 CNS – CESE 586/2003 
 

Contactpersoon : mevr. DI NICOLANTONIO 
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

2.  WERKGELEGENHEID 
 

• Richtsnoeren voor de werkgelegenheid 
Algemeen rapporteur: de heer KORYFIDIS   (Werknemer – EL) 

 
– Ref.: COM(2003) 176 def. – 2003/0068 (CNS) – CESE 590/2003 

 

– Kernpunten: 
 
Het EESC stemt in met de argumentatie van de Commissie en benadrukt met name het belang van 
samenhang tussen en complementariteit van de richtsnoeren voor de werkgelegenheid en de globale 
richtsnoeren voor het economisch beleid. Het Comité meent dat de gelijktijdige tenuitvoerlegging en de 
driejarige perspectieven van de richtsnoeren zeer belangrijk zijn voor de toekomst van de Europese 
werkgelegenheidsstrategie (EWS). 
 
De nieuwe richtsnoeren voor de werkgelegenheid vormen tevens een grote uitdaging voor de nieuwe 
lidstaten van de Unie. Gezien de hierboven geschetste omstandigheden rust er op de Commissie een 
bijzondere verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de inspanningen die de nieuwe lidstaten 
zullen leveren om tegemoet te komen aan de verwachtingen van heel Europa 
 
Het EESC merkt op dat er geen specifieke of afzonderlijke prioriteit m.b.t. immigratie is uitgewerkt, 
noch wordt verwezen naar aspecten hiervan in het kader van andere prioriteiten 
 
Het EESC vraagt zich af of het niet wenselijker zou zijn de maatregelen die gericht zijn op opheffing 
van alle belemmeringen voor toegang tot de arbeidsmarkt – met inbegrip van discriminatie van 
werknemers die onderdaan van derde landen zijn, alsmede van regionale ongelijkheden – in één 
richtsnoer te bundelen. 
 
Het EESC hecht bijzonder gewicht aan het proces van levenslang leren en is van mening dat de 
nagestreefde verhoging van het percentage volwassenen dat aan levenslang leren deelneemt, 
onvoldoende tegemoet komt aan de vereisten van de kennismaatschappij. 
 
Het EESC pleit ervoor dat het beroeps- en gezinsleven beter op elkaar worden afgestemd door in de 
nodige diensten voor opvang van kinderen en andere zorgbehoevenden te voorzien. Bovendien dringt 
het bij de lidstaten aan op een sterke inbreng van de nationale parlementen bij de nationale 
actieplannen. Het is van mening dat de richtsnoeren, bij de specifieke invulling ervan door de lidstaten, 
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gekoppeld moeten worden aan kwantitatieve doelstellingen, niet alleen op nationaal, maar ook op 
regionaal en lokaal niveau. 
 
– Contactpersoon:  mevr. JOHANSSON   

     (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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3.  EUROPEES BURGERSCHAP 
 

• Toegang tot het burgerschap van de Europese Unie 
Rapporteur:  de heer PARIZA CASTAÑOS (werknemers - E) 

 
– Ref.: Initiatiefadvies –  CESE 593/2003 
 

– Kernpunten: 
 
Op 6 februari heeft het praesidium van de Conventie een ontwerp voor de artt. 1 t/m 16 van het 
Constitutioneel Verdrag bekend gemaakt. Krachtens art. 5 wordt het Handvest van de grondrechten in 
de grondwet ingebed. In art. 7 wordt het burgerschap van de Europese Unie als volgt omschreven: 
"Het burgerschap van de Unie komt toe aan eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit. Het 
burgerschap van de Unie staat naast, en treedt niet in de plaats van het nationale burgerschap". 
 
Krachtens dit voorstel zijn onderdanen van derde landen die duurzaam in de Unie verblijven, van het 
burgerschap van de Unie uitgesloten. 
 
Het EESC heeft in meerdere adviezen voorgesteld dat aan onderdanen van derde landen die duurzaam 
in de EU verblijven, uit hoofde van de constitutie het burgerschap van de Unie wordt toegekend. 
 
Het Europese burgerschap moet de kern van het Europese integratieproces vormen. In de Conventie 
wordt momenteel gestalte gegeven aan een groots politiek project dat elke burger het gevoel moet 
geven deel uit te maken van een democratische en supranationale politieke gemeenschap. De tijd is 
gekomen om aan de criteria voor toekenning van het burgerschap een nieuw element toe te voegen: 
een burgerschap van de Unie dat niet alleen aan nationaliteit, maar ook aan een duurzaam verblijf in de 
Europese Unie gekoppeld is. 
 
Het EESC steunt de integratie van het Handvest van de grondrechten in het Constitutioneel Verdrag en 
de toetreding tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. Hiermee wordt een "civiel burgerschap" erkend, een eerste stap naar een 
participatiegericht burgerschap voor iedereen die duurzaam op het grondgebied van de Unie verblijft. 
 
Het EESC is het ermee eens dat het burgerschap van de Unie naast het nationale burgerschap moet 
staan en niet in de plaats ervan mag treden. Indien het nieuwe, door het EESC voorgestelde criterium 
voor toekenning van het burgerschap van de Unie wordt overgenomen, kan dit onderdanen van derde 
landen die in de Unie verblijven een nieuw perspectief bieden. 
 
Met de toekenning van het burgerschap van de Unie aan onderdanen van derde landen die duurzaam 
of langdurig in de Unie verblijven, toont de Unie haar vaste wil om iedereen, ongeacht zijn nationaliteit, 
in haar midden op te nemen. 
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De Conventie moet nagaan of de bestaande politieke en juridische grondslagen volstaan om de 
integratie te bevorderen. 
 
De Conventie moet erop toezien dat het gelijkheidsbeginsel dat in de eerste grondwet van de Europese 
Unie wordt verankerd, van toepassing is op iedereen die legaal en duurzaam in de Unie verblijft - 
onderdaan van een lidstaat of niet. 
 
De Conventie dient ervoor te zorgen dat het burgerschap van de Unie niet alleen op grond van de 
nationaliteit van een EU-lidstaat, maar ook op basis van een duurzaam verblijf in de Europese Unie 
wordt toegekend. 
 
Het voorstel van het EESC aan de Conventie luidt dat krachtens het in het ontwerp van Constitutioneel 
Verdrag opgenomen art. 7, het burgerschap van de Unie niet alleen aan onderdanen van de lidstaten 
wordt toegekend, maar ook aan iedereen die duurzaam of langdurig in de Europese Unie verblijft. Het 
burgerschap van de Unie moet naast het nationale burgerschap staan en mag niet in de plaats ervan 
treden. Op die manier worden deze mensen Europese burgers, en zijn zij net als de anderen gelijk voor 
de wet. 

 
– Contactpersoon:  de heer HICK  
   (Tel. : 0032 2 546 93 02 – e-mail : alain.hick@esc.eu.int)  
 

4.  EXTERNE BETREKKINGEN 
 

• Bevordering van de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties in 
Zuidoost-Europa  - opgedane ervaringen en toekomstige uitdagingen 

 Rapporteur: de heer WILKINSON  (werkgevers - UK) 

 
– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 594/2003 

 

– Kernpunten : 
 
Op 1 januari 2003 heeft Griekenland het voorzitterschap van de Raad van de EU overgenomen. De 
Griekse regering heeft laten weten dat de regio Zuidoost-Europa tijdens haar voorzitterschap bovenaan 
de prioriteitenlijst staat. 
 
Vooralsnog heeft de bemoeienis van het EESC met deze regio aanleiding gegeven tot een informatief 

rapport1, een advies2 en de deelname aan activiteiten in het kader van het actieprogramma om te 
bevorderen dat de cultuur en praktijk van sociale dialoog en participatie van maatschappelijk 
organisaties en aanverwante netwerken zich in de regio Zuidoost-Europa verder ontplooien. 

                                                 
1
  De betrekkingen van de EU met bepaalde landen van Zuidoost-Europa (CES 1025/98 fin rev.) 

2
  "De ontwikkeling van menselijk kapitaal in de Westelijke Balkan" (PB C 193 van 10 juli 2001) 
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In de conclusies van de in september 2002 te Thessaloniki gehouden regionale conferentie is de nadruk 
gelegd op de noodzaak van toekomstige acties om de maatschappelijke organisaties in Zuidoost-Europa 
een stevigere basis te geven en een grotere rol te laten spelen, en van de verdere ontwikkeling van de 
aldaar aanwezige capaciteit, vakkundigheid en bekwaamheid om regionale netwerken op te zetten. 
 
Het initiatiefadvies zal aan het Griekse voorzitterschap worden voorgelegd tijdens de vergadering die op 
21 juni 2003 te Thessaloniki zal worden gehouden (vergadering Zagreb-proces II) en zal worden 
bijgewoond door vertegenwoordigers van de betrokken Zuidoost-Europese landen. 
 
Het EESC beveelt aan: 

• een evenement (of evenementen) op touw te zetten om officiële vertegenwoordigers van Zuidoost-
Europese landen (afzonderlijk of op regionale basis) in contact te brengen met sociale partners; 

• opleidingsvoorzieningen te treffen voor sociale-partnerorganisaties in management en 
organisatorische vaardigheden, strategische ontwikkeling, financiering en projectbeheer (met 
inbegrip van de EU-financieringsprogramma's); 

• dat het zelf, via  zijn vele contacten en in nauwe samenwerking met de relevante organisaties op 
EU-niveau, blijft nagaan welk organisaties aan de normen voor EU-middenveldorganisaties voldoen 
en hen bijstaat om eventuele tekortkomingen met het oog op hun verdere ontwikkeling te verhelpen 

• totstandkoming van adequate netwerken van organisaties in de regio; 

• bevordering van onafhankelijke media in de Zuidoost-Europese landen; 

• een IT-netwerk op te zetten teneinde ideeën en ervaringen uit te wisselen; 

• een orgaan in het leven te roepen, waarvan het EESC samen met de SER's in de Zuidoost-
Europese landen deel zou uitmaken. Dit orgaan zou zich kunnen buigen over zaken van 
gemeenschappelijk belang en ervoor kunnen zorgen via het netwerk regelmatige banden te 
onderhouden; 

• een driejarig programma te ontwikkelen voor steun aan de sociale partners uit de Zuidoost-
Europese landen. 

 

– Contactpersoon:  mevr. BAIZOU  
    (Tel.: 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int)  
 

• Armoedebestrijding d.m.v. duurzame ontwikkeling: een aanpak op basis 
van samenwerking 

 Rapporteur: de heer EHNMARK (werknemers - S) 

 
– Ref.: Informatief rapport – CESE 104/2003 fin 
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– Kernpunten : 
 
De internationale vereniging van sociaal-economische raden en aanverwante instellingen (AICESIS) 
treft momenteel voorbereidingen voor haar achtste internationale bijeenkomst, die op 24 en 25 juni 2003 
in Algiers zal worden gehouden. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om de dialoog met internationale 
organisaties als de IAO, de UNDP en de Wereldbank te intensiveren. 
 
Het onderwerp voor deze achtste bijeenkomst luidt: "Armoedebestrijding d.m.v. duurzame 
ontwikkeling: een aanpak op basis van samenwerking". De werkgroep die de vergadering moet 
voorbereiden bestaat uit vertegenwoordigers van het EESC en van de sociaal-economische raden van 
Algerije, Gabon, Marokko, Zuid-Afrika, Guinee, Italië en Frankrijk. 
 
Net als in de voorgaande jaren wordt van het EESC een informatief rapport over het te behandelen 
onderwerp verwacht.  
 
Het EESC doet in dit verband de volgende aanbevelingen: 
 

• een geïntegreerde, op de specifieke behoeften van de betrokken landen en regio's toegesneden 
benadering en duidelijke verbintenissen van de zijde van regeringen, sociale partners, 
maatschappelijk middenveld en internationale instellingen; 

• maatregelen zullen alleen een blijvend resultaat opleveren, indien ze in economisch, sociaal en 
milieu-opzicht uitgebalanceerd zijn. Voor een inspirerende kijk op de integratie van duurzame 
ontwikkeling in armoedebestrijdingsmaatregelen wordt verwezen naar het actieplan ("plan of 
implementation") dat in 2002 tijdens de Wereldtop over duurzame ontwikkeling te 
Johannesburg is goedgekeurd; 

• de Europese Unie moet strikt de hand houden aan de follow-up van de Top van Johannesburg; 
dit impliceert dat zij ook armoedebestrijdingsmaatregelen moet treffen; 

• de Commissie zou er goed aan doen een mededeling op te stellen over de hele waaier vervolg-
maatregelen die voortvloeien uit het actieplan van de Wereldtop; 
armoedebestrijdingsmaatregelen dienen hierin een speciale plaats te krijgen; 

• het EESC is zeer gehecht aan prioriteiten als het creëren van werkgelegenheid, het afbouwen 
van handelsbelemmeringen, het verhogen van de steun en – gekoppeld aan de belofte sociale 
hervormingen door te voeren - het verminderen van de schuldenlast; 

 

• het EESC ziet veel heil in de totstandkoming van partnerschappen, de enige methode om een 
duurzaam draagvlak voor de maatregelen te creëren en de betrokken gemeenschap op 
economisch, sociaal en milieugebied op het juiste spoor te brengen. Het Comité beklemtoont 
tevens dat een geïntegreerde aanpak staat of valt met goed en efficiënt bestuur. 

 

– Contactpersoon:  mevr. BAIZOU  
    (Tel.: 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
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5.  INTERNE MARKT 
 

• Gemeenschapsmerk 
 Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL  (werknemers - E) 

 
– Ref.: COM(2002) 767 def. – 2002/0308 CNS – CESE 576/2003 

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

 

• PRISM 2002 
 Rapporteur: de heer PEZZINI (Werkgevers – I) 

 
– Ref.: Vervolg van initiatiefadvies – CESE 575/2003 

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

 

• Openbaar overnamebod 
 Rapporteur: de heer CASSIDY (Werkgevers – UK) 

 
– Ref.: COM(2002) 534 def. – 2002/0240 COD – CESE 589/2003 

 
– Kernpunten : 
 
Het EESC is van mening dat: 

 
• eliminatie van alle obstakels voor grensoverschrijdende overnames binnen de EU, gelijke 

behandeling van alle "stakeholders" en uitbanning van alle beschermingsconstructies de uiteindelijke 
doelstellingen moeten zijn; 
 

• artikel 4 moet worden vereenvoudigd om zo te voorkomen dat tijdens een overnamebod 
systematisch rechtszaken worden aangespannen; 

 

• een betrekkelijke smalle marge moet worden vastgesteld voor het percentage stemrechten vanaf 
hetwelk verplicht een bod moeten worden uitgebracht; 

 

• het voorgestelde artikel 13 betreffende tijdige en uitgebreide informatievoorziening aan en 
raadpleging van de vertegenwoordigers van de werknemers, een welkome toevoeging is; 
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• een marge voor het gekwalificeerd-meerderheidsvereiste dient te worden ingevoerd voor de in 
artikel 11, lid 4, van de richtlijn genoemde wijziging van de statuten van de vennootschap. 

 
 Onder voorbehoud van deze opmerkingen en afgezien van enkele wijzigingsvoorstellen m.b.t. de 

artikelen 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 en 17 van de ontwerprichtlijn, schaart Comité zich achter het 
Commissievoorstel en dringt het aan op snelle goedkeuring. 

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

 
6.  EUROPESE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID 
 

• DAPHNE II-programma 
Rapporteur: mevrouw DAVISON (diverse werkzaamheden - UK) 

 
− Ref.: COM(2003) 54 def. – 2003/0025 COD) – CESE 588/2003 
 

– Kernpunten: 
 
Het EESC is ingenomen met het voorstel om het Daphne-programma waaraan het in het verleden al 
zijn steun heeft gegeven, te verlengen. Het Daphne-programma heeft in dat opzicht zijn nut, omdat het 
overal in Europa een multiplier effect heeft. Geweldpleging tegen kinderen en vrouwen is volgens het 
EESC niet alleen een kwestie van gezondheid en lijfsbehoud, maar ook van schending van 
mensenrechten. 
 
Wat de bevordering van goede methoden en de uitwisseling van goede ervaringen betreft, hebben de 
middelen die de afgelopen jaren, dankzij programma's als Daphne en STOP, zijn vrijgemaakt, een breed 
scala aan innoverende projecten, activiteiten, en studies van ngo's, overheidsinstanties en 
onderzoeksinstituten opgeleverd. Gebleken is dat meestal één van de zeven aangevraagde Daphne-
projecten kan worden aangenomen. Het EESC vraagt zich dan ook af of de voorgestelde verhoging 
van het budget wel toereikend is. 
 
Het EESC juicht met name toe dat het programma nu ook wordt opengesteld voor de LMOE en vindt 
dat nieuwe informatie moet worden verstrekt over de al in de huidige EU-lidstaten bereikte resultaten. 
In de door de lidstaten uitgebrachte verslagen over nationale maatregelen tegen vrouwenhandel wordt 
namelijk geen gewag gemaakt van maatregelen tegen kindermishandeling en evenmin tegen genitale 
verminkingen en eerwraak. In dit nieuwe voorstel is het zwaartepunt gelegd bij de noodzaak om overal 
in de EU op consistente wijze gegevens te vergaren. Het Comité dringt er bij de lidstaten op aan 
daaraan tegemoet te komen. 
 
Onderzoek dat in het kader van dit programma wordt gedaan, zou betrekking moeten hebben op 
mogelijke wettelijke maatregelen en bewustmakingscampagnes. Zo heeft het Comité voorgesteld om 
strenge EU-voorschriften uit te vaardigen voor de adoptie van kinderen in het buitenland en voor 
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functionarissen en ngo's die te maken krijgen met kinderen. Ook kan worden gedacht aan wetgeving 
om te voorkomen dat als zodanig bekende pedofielen naar het buitenland reizen voor sekstoerisme, aan 
de wettelijke preventie van "grooming" op internet en aan een algemene verplichting voor 
Internetdienstverleners (ISP's) om kinderen on-line te beschermen. 
 
Het EESC acht het van cruciaal belang dat van dit programma stimulansen voor grensoverschrijdende 
activiteiten uitgaan. 
 

− Contactpersoon: de heer HICK 
   (Tel.00 32 2 546 93 02 - e-mail : alain.hick@esc.eu.int) 
 

7. BESCHERMING VAN HET MILIEU 
 

• Mariene milieus 
Rapporteur: mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers - E) 

 

− Ref.: COM(2002) 539 def. – CESE 578/2003 
 

− Kernpunten :  
 
Het EESC is ingenomen met het voorstel van de Commissie, omdat zij hiermee het startschot geeft 
voor een discussie waaraan zal worden deelgenomen door alle partijen die belang hebben bij het 
behoud en de bescherming van het mariene milieu.  
Gezien de betreurenswaardige en steeds vaker voorkomende verontreinigingen van het zeewater 
zouden de lidstaten zich echter veel sterker moeten inzetten voor de naleving van de wetgeving in 
kwestie. Bovendien zouden de veroorzakers van deze verontreinigingen hiervoor daadwerkelijk 
aansprakelijk moeten worden gesteld.  
 
De strategie zou vooral moeten zijn gebaseerd op de effectiviteit, dat wil zeggen dat de EU gebruik 
moet maken van haar vermogen om haar invloed te doen gelden op het gebied van het mariene milieu 
via wetgevingsinstrumenten (bindende instrumenten en eenvoudige overeenkomsten en verdragen) en 
economische instrumenten (handelsakkoorden, programma's voor economische hulpverlening aan derde 
landen).  

 

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

 

• Zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen 
 Rapporteur: de heer RETUREAU (Werknemers – F) 
 

– Ref.: COM(2002) 595 def. – volume II - 2002/0259 COD – CESE 580/2003 
 

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

• Mond- en klauwzeer 
Rapporteur: de heer BASTIAN (Werkgevers – F) 

 

− Ref.: COM(2002) 736 def. – 2002/0299 (CNS) – CESE 577/2003 
 

– Kernpunten: 
 
Het EESC vindt het absoluut noodzakelijk dat er voor de bestrijding van mond- en klauwzeer een 
nieuw communautair regelgevingskader wordt opgesteld. Er moet een veehouderijmodel worden 
bevorderd dat duurzaam is, rekening houdt met de eisen van de Europese burger inzake dierenwelzijn, 
gelijke tred houdt met de landbouwproductie en de handel, en de werking van de interne markt niet 
verstoort. Grondslag van een duurzame veehouderijsector is een beleid inzake diergezondheid waarin 
de meest recente wetenschappelijke kennis en technieken zijn geïntegreerd. 
 
Het Comité gaat in zijn advies in het bijzonder in op: 

• MKZ-preventie;  

• maatregelen bij een MKZ-uitbraak;  

• rampenplannen;  

• onderzoek en ontwikkeling;  

• schadeloosstelling.  

 
− Contactpersoon: mevr. CALAMANDREI 
   (Tel. : 00 32 2 546 96 57 - e-mail : silva.calamandrei@esc.eu.int) 

 

• Identificatie en registratie/schapen en geiten 
 Rapporteur: de heer DONNELLY  (Diverse activiteiten - IRL) 

 
– Ref.: COM(2002) 729 def. – 2002/0297 CNS – CESE 582/2003 

 

– Kernpunten: 
 
Met betrekking tot de identificatie en registratie van schapen en geiten is het EESC ingenomen 
met het voorstel van de Commissie en is het van mening dat er dringend een doeltreffend systeem 
moet worden ontwikkeld voor snelle tracering en identificatie van dieren in de EU. Het merkt op dat 
het voorstel gebaseerd is op het eindverslag van 2002 over het (door het GCO opgezette) IDEA-
project en de daarbij horende aanbevelingen. Het EESC beklemtoont met name dat er een voor de hele 
EU geharmoniseerd en gecentraliseerd elektronisch registratie - en identificatiesysteem voor dieren 
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moet komen, met inbegrip van dieren die naar derde landen worden doorgevoerd. Gezien de recente 
uitbraken van dierenziekten en de komende uitbreiding van de Unie, zou een dergelijk systeem volgens 
het EESC een doeltreffende en snelle reactie op mogelijke toekomstige uitbraken kunnen verzekeren. 

 
− Contactpersoon: mevr. CALAMANDREI 
   (Tel. : 00 32 2 546 96 57 - e-mail : silva.calamandrei@esc.eu.int) 

 

• Overdraagbare spongiforme encefalopathieën/ Verlenging van de 
geldigheidsduur van overgangsmaatregelen 

 Rapporteur: de heer NIELSEN  (Diverse activiteiten - DK) 

 
– Ref.: COM(2003) 103def. –  2003/0046 COD – CESE 587/2003 

 

– Kernpunten: 
 

Met betrekking tot de verlenging van de overgangstermijn voor vaststelling van het risico van 

overdraagbare spongiforme encefalopathieën vindt het EESC het demoraliserend voor de EU-
samenwerking dat de Commissie en de lidstaten om al dan niet aanvaardbare redenen voortdurend de 
termijnen overschrijden die zij zelf samen hebben vastgesteld. Dat is zeker het geval in de veterinaire 
en de gezondheidssector, terreinen die de helft van de wetgeving inzake de interne markt beslaan. 
In de huidige situatie is verlenging van de overgangstermijn echter ook noodzakelijk; er moet wel 
worden voorkomen dat deze termijn hierna opnieuw verlengd moet worden, met nog meer onzekerheid 
als gevolg. 

 
− Contactpersoon: mevr. CALAMANDREI 

   (Tel. : 00 32 2 546 96 57 - e-mail : silva.calamandrei@esc.eu.int) 

 

• Levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleur- en zoetstoffen 
 Rapporteur: de heer DONNELLY  (Diverse activiteiten - IRL) 

 
– Ref.: COM(2002) 662 def. – 2002/0274 COD – CESE 581/2003 

 
− Contactpersoon: mevr. CALAMANDREI 

   (Tel. : 00 32 2 546 96 57 - e-mail : silva.calamandrei@esc.eu.int) 
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9.  VISSERIJ/LANDBOUW 
 

• Visserij/gevolgen herstructurering sector 
 Rapporteur: de heer CHAGAS  (Werknemers - P) 

 
– Ref.: COM(2002) 600 def. –  CESE 579/2003 

 

– Kernpunten: 
 
Het actieplan van de Commissie om de sociale, economische en regionale gevolgen van de 
herstructurering van de visserijsector in de EU op te vangen, komt voor de visserijsector op een 
scharniermoment. Om het voortbestaan van een duurzame visserijactiviteit te verzekeren zijn nl. 
ingrijpende maatregelen nodig. Zo moet op de eerste plaats worden gestreefd naar het herstel van de 
bestanden. De besluiten van de ministerraad van 20 december 2002 hebben alvast een gedeelte van 
deze gevolgen afgezwakt. Ook zullen de beschikbare steunbedragen lager liggen dan gepland, 
aangezien de Raad ervoor gekozen heeft een aantal regelingen die de Commissie wilde afschaffen – 
de desbetreffende middelen zouden een andere bestemming krijgen – toch te behouden.  
 
Het EESC verzoekt de Commissie daarom de middelen vrij te maken die nodig zijn om deze 
moeilijkheden en het tekort aan technische middelen, infrastructuur en opleiding te kunnen opvangen. 
Wil men een duurzame steunregeling voor de sector tot stand brengen, dan moet de begroting van het 
FIOV worden opgetrokken en een specifieke begrotingslijn voor sociale steunmaatregelen worden 
gecreëerd.  
 

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

• Visserij/partnerschapsovereenkomsten met derde landen 
 Rapporteur: de heer SARRÓ IPARRAGUIRRE (Diverse activiteiten – E) 

 
– Ref.: COM(2002) 637 def. – CESE 583/2003 
 

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

• Aquacultuur / duurzame ontwikkeling 

Rapporteur: mevrouw SANTIAGO (Werkgevers - P) 
 

− Ref.: COM(2002) 511 def. – CESE 595/2003 
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− Kernpunten: 
 
Het EESC stemt in met de mededeling van de Commissie en is er zeer over te spreken dat de Raad 
samen met de Commissie passende initiatieven zal bestuderen en uitvoeren voor de ontwikkeling van 
een duurzame aquacultuur in de Europese Unie. 
Het EESC acht het van essentieel belang dat de ontwikkeling van de zeeviskweek evenwichtig 
verloopt, zonder dat het milieu schade oploopt of de kwaliteit en veiligheid van het eindproduct eronder 
lijden. Het onderstreept dat onderzoek van fundamenteel belang is voor de ontwikkeling van de sector, 
evenals permanente educatie in de aquacultuur; bijzondere aandacht verdient ook de rol van vrouwen in 
de sector. 
De samenwerking met producenten, via de producentenorganisaties en coöperaties, is essentieel voor 
de ontwikkeling van de markt, de stabiliteit en de organisatie van het aanbod. Bovendien is 
samenwerking tussen de bevoegde instanties, wetenschapskringen en producentenorganisaties van 
belang om de problemen in de sector beter te kunnen oplossen. Verder staat het EESC stil bij de 
productveiligheid en -kwaliteit. 
 

− Contactpersoon: mevr. DI NICOLANTONIO 
   (Tel. : 00 32 2 546 94 54 - e-mail : 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 


