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  De zitting van 24 en 25 april 2002 werd bijgewoond door de heer  VERHEUGEN, lid 
van de Europese Commissie. Tevens werd, in aanwezigheid van de co-voorzitters van de gemengde 
raadgevende comités van de kandidaat-lidstaten, een debat gehouden over de uitbreiding. 
 
 

1. CONSUMENTENBESCHERMING 
 

• Huishoudens met een schuldenprobleem 
 Rapporteur: ATAÍDE FERREIRA (Diverse werkzaamheden – P) 
 
- Ref.:  Initiatiefadvies – CES 511/2002 
 
- Kernpunten: 
 
  Het nieuwe artikel 153 van het Verdrag levert de rechtsgrondslag om, onverminderd de 
correcte toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, met het oog op de bestrijding van 
schuldenproblemen in de Europese Unie maatregelen voor minimale harmonisatie te nemen door vooral 
de bestaande communautaire regelgeving te wijzigen en te verbeteren, met name waar het gaat om 
consumptief krediet, misleidende bepalingen in contracten, de richtsnoeren voor banken en 
verzekeringsinstellingen, de verkoop op afstand in het algemeen en van financiële diensten in het 
bijzonder, reclame, "time-sharing" enz. 
 
  Het doel van het initiatiefadvies is, enerzijds, de door het Comité uitgevoerde analyse 
van het schuldenprobleem uit te diepen en aan te vullen en, anderzijds, er bij de instellingen op aan te 
dringen dat de genoemde conclusies en aanbevelingen in overweging worden genomen, zodat wordt 
bijgedragen aan een passende behandeling van het probleem op Europees niveau. 
 
– Contactpersoon: J. Pereira dos Santos  
   (Tel. : 00 32 2 546 9254 – e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

* 
 

*          * 
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2. MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN EILANDEN 
 

• Uitbreiding trans-Europese netwerken tot de eilanden 
 Rapporteur: VASSILARAS  (Diverse werkzaamheden – GR) 

 
- Ref.:  Initiatiefadvies – CES 524/2002 

 
- Kernpunten: 

 
  Het EESC constateert dat, ondanks de aanzienlijke inspanningen die de afgelopen jaren 
- vaak met steun van de EU – zijn geleverd, de economische ontwikkeling van eilanden blijft 
achterlopen. Met het oog op de aansluiting van de eilanden van de EU op de trans-Europese 
netwerken stelt het Comité dan ook voor: 
 

• te voorzien in vervoersystemen waarbij snelle schepen de eilanden toegang geven tot meer open 
markten dan alleen het moederland. Daarbij moet de continuïteit van vervoerssystemen niet 
alleen op nationaal maar ook op EU-niveau gewaarborgd worden; 

• op eilanden positieve discriminatie toe te passen ter compensatie van de meerkosten van 
vervoer; 

• alle Europese eilanden in aanmerking te laten komen voor steunverlening uit een speciaal 
fonds waardoor vaste of mobiele vervoersinfrastructuur en verschillende soorten openbare 
netwerken (energie, telecommunicatie, water, afval) kunnen worden gefinancierd; 

• alle eilanden van de Europese Unie de mogelijkheid te geven ondernemingen ter compensatie 
van de meerkosten van het vervoer rechtstreekse bedrijfssteun te geven; 

• alle aspecten van de bijzondere situatie van eilanden in de berekening van de vervoersprijs 
mee te nemen en ook met sociale parameters rekening te houden. 

 
  Het Comité stelt ten slotte voor, 2005 tot Europees Jaar van de eilanden uit te 
roepen. Bij die gelegenheid zou de Commissie de reeds getroffen maatregelen ten gunste van eilanden 
kunnen evalueren en bij de hervorming van de structuurfondsen en het regionale beleid een ambitieuzere 
politiek kunnen voeren. 
 
– Contactpersoon: L. Lobo  
   (Tel. : 00 32 2 546 9717 –  e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
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• Het MKB in eilandgebieden 
 Rapporteur: VASSILARAS (Diverse werkzaamheden – GR) 
 
- Ref.: Initiatiefadvies – CES 525/2002 
 
- Kernpunten: 
 
  Gezien de specifieke situatie waarin eilandregio's zich bevinden, vindt het Comité dat 
er in het Kader van de Structuurfondsen passende maatregelen moeten worden getroffen om te zorgen 
voor de structuren en infrastructurele voorzieningen die nodig zijn voor de ontwikkeling van het MKB, 
dat de ruggegraat van de economie van de eilanden vormt. 
 
– Contactpersoon: R. Pietrasanta 
    (Tel.:00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int 
 
 

* 
 

*          * 
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3. BOSBOUW, LANDBOUW, MILIEU EN ENERGIE 
 

• Europese bos- en houtsector/Uitbreiding 
 Rapporteur: KALLIO (Diverse werkzaamheden - FI) 

 
- Ref.: Initiatiefadvies – CES 523/2002 
 
- Kernpunten: 
 
  In dit advies, waarover het EESC op 3 april 2002 een hoorzitting heeft georganiseerd, 
wordt nagegaan welke rol de bosbouw en de houtverwerkende sector (bos- en houtsector) in de 
kandidaat-lidstaten spelen, en welke veranderingen deze sectoren na de uitbreiding te wachten staan. 
 
  Ten gevolge van de uitbreiding zal het totale aantal bos- en andere houtbestanden 
toenemen met 34 miljoen ha (25%) en zal het totale aantal tewerkgestelden in deze sectoren uitkomen 
op ongeveer vijf miljoen (toename met ongeveer een kwart). 
 
  De landhervorming heeft op dit moment ingrijpende gevolgen voor de bosbouw in de 
kandidaat-lidstaten en dat zal ook in de nabije toekomst nog zo blijven. Volgens het EESC is het van 
cruciaal belang dat de miljoenen nieuwe particuliere boseigenaren geschoold en geadviseerd 
worden en dat ze meer gaan samenwerken. Primair dient nu echter te worden gewerkt aan een 
degelijke wetgeving ter ondersteuning van de veranderende structuur van het boseigendom en aan 
een doeltreffende tenuitvoerlegging daarvan. 
 
  Ook na de uitbreiding dienen de economische, ecologische en sociale duurzaamheid 
van bosbouw en de multifunctionaliteit van bossen te worden aangehouden als doelstellingen van de 
bosbouw. 
 
  Het belang van bossen voor het klimaat moet in de kandidaat-lidstaten en in de huidige 
lidstaten nader worden bekeken, zowel in het algemeen als in het kader van het Kyoto-Protocol van het 
Klimaatverdrag. Ook moet het gebruik van hout worden bevorderd. Bovendien zou er een grootschalig, 
de hele EU en alle kandidaat-lidstaten bestrijkend onderzoek moeten worden verricht naar het gebruik 
en de invloed van bosbouwsubsidies in de jaren negentig. Tot slot wijst het Comité erop dat de EU zich 
zou moeten blijven inzetten voor ontwikkelingsprojecten die ertoe bijdragen dat er statistische 
bestanden ter beschikking komen, met vergelijkbare en actuele gegevens die de bos- en houtsector 
in alle huidige en toekomstige lidstaten beslaan. 
 
– Contactpersoon: E. Di Nicolantonio 
    (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Genetische hulpbronnen in de landbouw 
 Rapporteur: RIBBE (Diverse werkzaamheden – D) 

 
– Ref.: COM(2001) 617 final – 2001/0256 CNS – CES 514/2002 

 
– Contactpersoon: J. Kind  
   (Tel.: 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

• Biobrandstoffen/vervoer 
 Rapporteur: WILKINSON (Werkgevers - GB) 

 
– Ref.: COM(2001) 547 final – 2001/0265 COD – 0266 CNS – CES 513/2002 

 
– Contactpersoon: S. Jantscher  
   (Tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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4. JEUGD EN ONDERWIJS 
 

• Witboek Europese Commissie: Een nieuw elan voor Europa's jeugd 
 Rapporteur: HASSETT (Diverse werkzaamheden - IRL) 
 
- Ref.: COM(2001) 681 final – CES 528/2002 
 
- Kernpunten: 
 
  Het Witboek "Een nieuw elan voor Europa's jeugd" is door het EESC met instemming 
begroet. Het beleidsinitiatief biedt een aanzet tot een nieuwe dynamiek voor het aanpakken van de 
uitdagingen waarvoor de jongeren zich in het Europa van vandaag gesteld zien. Een dergelijk initiatief 
kan door het EESC alleen maar gesteund worden. Concreet moet de Commissie nu zo snel mogelijk 
speciale maatregelen uitwerken en met de nodige middelen over de brug komen voor de uitvoering 
ervan. 

 
  Vooruitlopend op het aangekondigde witboek van de Commissie inzake jongerenbeleid 
heeft het EESC in november 2000 een breed opgezet initiatiefadvies uitgebracht, waarin wordt gesteld 
dat elk serieus jongerenbeleid aandacht moet hebben voor fundamentele onderdelen als 
jeugdwerkgelegenheid en sociale integratie, onderwijs en mobiliteit en participatie en maatschappelijk 
middenveld. De prioriteiten die in het witboek worden genoemd, bestrijken volgens het Comité in dat 
opzicht een te beperkt veld. Centraal in initiatieven op het gebied van het jongerenbeleid moet het 
verbeteren van de maatschappelijke positie van jongeren staan. Daarnaast had in het witboek wel wat 
gezegd kunnen worden over de participatie van de kandidaat-lidstaten. 

 
– Contactpersoon:  S. BARBESTA 
   (Tel. : 00  32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
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•  2004 – Europees jaar van opvoeding door sport 
 Rapporteur: KORYFIDIS (Werknemers – GR) 
 
- Ref.: COM(2001) 584 final - 2001/0244 (COD) – CES 516/2002 
 
- Kernpunten: 
 
  Het EESC steunt het voorstel van de Commissie tot "instelling van het Europees Jaar 
van opvoeding door sport 2004". Het stemt in met de doelstellingen ervan en het erkent tevens de 
noodzaak van een algemene, goed doordachte en geïntegreerde communautaire actie op dit gebied 
vooraleer het te laat is. Deze actie moet erop gericht zijn het werkingskader van de sportbeweging 
opnieuw te definiëren en ervoor te zorgen dat een en ander in overeenstemming is met de klassieke 
waarde van de sport en aan de huidige eisen op onderwijs- en economisch gebied beantwoordt. 
 
  Met 2004 als Europees Jaar van opvoeding door sport heeft de Europese Commissie 
volgens de EESC een zeer goede keuze gemaakt. De belangrijke sportgebeurtenissen van dat jaar 
(Olympische Spelen en Paralympics te Athene, Europees voetbalkampioenschap in Portugal) bieden 
immers een uitstekende gelegenheid voor het voeren van specifieke, op de Europese samenleving 
gerichte acties. De vraag is natuurlijk hoe deze acties moeten worden ingevuld en hoe ze ten uitvoer 
moeten worden gelegd. 
 
– Contactpersoon:  S. Barbesta 
   (Tel. : 00 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
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• Goedkeuring van de derde fase van het trans-Europees 
mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006) 

 Rapporteur: FLORIO (Werknemers – I) 
 
- Ref.: COM (2002) 47 endg. – 2002/0037 (CNS) – CES 520/2002 
 
- Kernpunten: 

 
  Het Commissievoorstel heeft tot doel, het TEMPUS-programma tot de MEDA-
partners uit te breiden. 
 
  Gezien de steeds groter wordende noodzaak om de samenwerking tussen de Europese 
Unie en begunstigde landen in het Middellandse-Zeegebied uit te breiden (zie hiervoor ook het ESC-
advies van 18 oktober 2001 juicht het Comité het toe dat deze landen kunnen deelnemen aan het 
partnerschap van Tempus III en wel om diverse redenen, die zowel verband houden met de aard van het 
programma als met de internationale betrekkingen. 
 
– Contactpersoon: E. Durst 
   (Tel.: 00 32 2 546 9845 –  e-mail: ellen.durst@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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5. EUROPESE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN 
RECHTVAARDIGHEID 

 

• Illegale immigratie 

 Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (Werknemers – E) 
 
- Ref.: COM(2001) 672 – CES 527/2002 
 
- Kernpunten:  
 
  Het Comité staat volledig achter de strijd tegen illegale immigratie en met name tegen 
mensensmokkel en –handel, en vindt dat er als aanvulling op een gemeenschappelijk immigratiebeleid 
ook een gemeenschappelijk beleid op het gebied van illegale immigratie nodig is. Bovendien zou de 
Raad haast moeten maken met de goedkeuring van richtlijnen ter zake. 

 
  De communautaire instellingen en de lidstaten moeten nieuwe wetgevingsinstrumenten 
bevorderen en hun beleid en bestuur verbeteren om te verhinderen dat illegale immigranten illegaal te 
werk worden gesteld. Ook de sociale partners moeten bij de bestrijding hiervan worden betrokken en 
mensen die via illegale tewerkstelling zijn uitgebuit, dienen positief te worden benaderd. 

 
  Passagiersvervoersbedrijven en hun werknemers mogen niet aansprakelijk worden 
gesteld voor het controleren van de reisdocumenten van passagiers, aangezien dit een beletsel kan 
vormen voor de uitoefening van het asielrecht.  

 
  Het Comité stelt voor na te gaan of er geen regulariseringsmaatregelen moeten worden 
getroffen, waarbij wel moet worden voorkomen dat illegale immigratie beschouwd kan worden als een 
achterdeur die naar legale immigratie leidt. 
 
– Contactpersoon: P. Brombo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 –  e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
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• Bescherming interne veiligheid en nakoming internationale 
verplichtingen 

 Algemeen afdelingsrapporteur: RETUREAU (Werknemers - F)  
 
- Ref.: COM(2001) 743 final – CES 519/2002 
 
- Kernpunten: 
 

  Het Comité is het er volledig mee eens dat er een brede en gecoördineerde Europese 
strategie wordt uitgewerkt om terrorisme te bestrijden en dat de wetgeving van de lidstaten inzake het 
definiëren en bestraffen van terroristische misdrijven onderling wordt aangepast.  

 
  Het Comité wijst er echter met klem op dat beleidsmaatregelen op het gebied van 
terrorismebestrijding, interne veiligheid en migratie, en noodoplossingen in geval van een toestroom van 
vluchtelingen door conflicten zoals die zich op de Balkan hebben voorgedaan, in geen geval ertoe 
mogen leiden dat het recht om asiel aan te vragen en om bescherming uit hoofde van het Verdrag van 
Genève en het Protocol van New York of andere vormen van bescherming te genieten, wordt aangetast. 

 
  Wat betreft het hoofdstuk waarin de voorstellen van de Commissie op het gebied van 
asielrecht en internationale bescherming vanuit de invalshoek van de "interne veiligheid" wordt belicht, 
beveelt het Comité aan slechts die bepalingen te herzien die ondoeltreffend blijken om het Europese 
grondgebied te beschermen, of die organisaties in staat stellen Europa als uitvalsbasis voor activiteiten 
in derde landen te gebruiken. 
 
– Contactpersoon:  P. Brombo 
   (Tel. : 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
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• Vrij verkeer en verblijf van EU-burgers op het grondgebied van de 
lidstaten 

 Rapporteur: RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Werkgevers - E) 
 
- Ref.: COM(2001) 257 final – CES 522/2002 
 
- Kernpunten: 
 
  Het Comité is ingenomen met dit richtlijnvoorstel en stemt er in grote lijnen mee in, 
mits aandacht wordt geschonken aan onderstaande specifieke opmerkingen. De voorgestelde 
vereenvoudiging van de regelgeving gaat gepaard met een stroomlijning van de administratieve 
formaliteiten, procedures en termijnen. Dit is gunstig voor de burgers, omdat zij hierdoor gemakkelijker 
en met minder rompslomp van hun rechten gebruik kunnen maken. 
  Het Comité kan zich vinden in het voorstel van de Commissie om de definitie van 
"familielid" uit te breiden en een eind te maken aan het recht van de lidstaten om een minimumbedrag 
aan financiële middelen vast te stellen waarover niet-werkenden en gepensioneerden moeten beschikken 
om op hun grondgebied te mogen verblijven. 
 
  Het Comité ziet geen enkele reden om onderscheid tussen verschillende soorten 
studenten te maken en vindt dat als de kinderen voor een opleiding aan een onderwijsinstelling in het 
gastland verblijven, de moeder, vader of voogd desgewenst bij hen moet kunnen blijven totdat zij de 
meerderjarige leeftijd bereiken.  
 
  Het verblijfsrecht van de familieleden in geval van scheiding of nietigverklaring van het 
huwelijk moet duidelijker worden geformuleerd.  
 
  Het verwerven van een duurzaam verblijfsrecht moet eveneens mogelijk zijn als de 
betrokkene niet kan aantonen dat hij/zij er een bepaalde periode heeft verbleven. 
 
  Er mogen geen beperkingen worden verbonden aan het recht om, indien nodig, 
gezondheidszorg te ontvangen. 
 
  Naar de mening van het Comité zijn er echter gevallen die zo ernstig zijn dat zij niet 
aan beperkingen op het inreis- en verblijfsrecht om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of 
volksgezondheid mogen worden onderworpen. Daarom moet het voorstel, met inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel, op dit punt worden aangepast wanneer het gaat om personen met een strafblad 
voor misdrijven in verband met terrorisme, wapen- of drugssmokkel en mensenhandel. 
 
  Het Comité vindt dat een besluit waarmee een recht wordt ingeperkt, het best kan 
worden begrepen in een taal die de betrokkene meester is en dat EU-burgers daarom het recht moeten 
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hebben om de kennisgeving te ontvangen in de taal van de lidstaat die het besluit heeft genomen en in de 
taal van de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn. 
 
– Contactpersoon: A. Hick 
   (Tel.: 00 32 2 546 9302 –  e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
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6. EXTERNE BETREKKINGEN 
 

• Associatie-overeenkomst ACS-EU 
 Rapporteur: BAEZA (Werknemers – E) 

 
- Ref.: Initiatiefadvies – CES 521/2002 

 
- Kernpunten:  
 
  Het Comité is blij met de nieuwe Overeenkomst, waarvan het doel is armoede in de 
ACS-landen uit te bannen door in deze landen duurzame groei op gang te brengen en deze landen 
geleidelijk in de wereldeconomie te integreren. 
 
  Het Comité juicht toe dat de ACS/EU-samenwerking wordt uitgebreid tot een hele 
reeks niet-gouvernementele actoren. In de Overeenkomst wordt een heel hoofdstuk aan "de actoren van 
het partnerschap" gewijd, waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat ook niet-gouvernementele actoren bij 
het ontwikkelingsproces moeten worden betrokken en dat dezen in staat moeten worden gesteld zich 
naar behoren van hun taak te kwijten.  
 
  Verder voorziet de Overeenkomst in een "permanente dialoog" tussen de ACS/EU-
instellingen (de Raad van Ministers en de Paritaire Parlementaire Vergadering) en de sociaal-
economische kringen. En ten slotte krijgt ook het Comité een rol toebedeeld, nl. als organisator van 
"overlegvergadering en vergaderingen van economische en sociale actoren". 
 
  De inschakeling van niet-gouvernementele actoren mag dan op zich een goede zaak 
zijn, bij de concrete invulling van deze vernieuwing moeten enkele belangrijke kanttekeningen worden 
geplaatst. Dat geldt voor de definitie van het begrip "actoren van de samenwerking", het ontbreken van 
een adequate regeling om de naleving van de desbetreffende bepalingen af te dwingen, en de 
rechtstreekse toegang van deze actoren tot een deel van de uitgetrokken middelen.  
 
  Het Comité vindt het een goede zaak dat de politieke dimensie in deze overeenkomst zo 
veel aandacht krijgt. Opvallend zijn ook de verwijzingen naar de deelname van het maatschappelijk 
middenveld aan de politieke dialoog.  
 
  Het Comité ziet bij dit alles ook voor zichzelf een rol weggelegd en meent zich vooral 
verdienstelijk te kunnen maken door het formuleren van concrete voorstellen voor de inschakeling van 
het maatschappelijk middenveld bij de ontwikkeling van de ACS/EU-betrekkingen. Het Comité zou 
graag zien dat: 
 

• de Unie en de ACS-landen met behulp van de daartoe geëigende middelen zo veel mogelijk 
bekendheid geven aan de inhoud van de Overeenkomst; 
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• er een eenvoudiger procedure wordt uitgewerkt om representatieve organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld in staat te stellen aan de benodigde financiële middelen te komen;  

• het maatschappelijk middenveld de mogelijkheid krijgt een actievere rol te spelen. Daarom 
moeten op nationaal en regionaal niveau passende structuren worden gecreëerd om de dialoog 
tussen de middenveldorganisaties onderling en tussen deze organisaties en de overheid te 
bevorderen; 

• bij de jaarlijkse evaluatie, de tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie van de uitvoering van de 
Overeenkomst wordt nagegaan of niet-gouvernementele actoren wel degelijk worden 
geraadpleegd en de voor hen gereserveerde middelen ontvangen. 

 
– Contactpersoon: J. –F. Bence 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 99 – e-mail : jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
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7. STRATEGIE VOOR HET EUROPESE BEDRIJFSLEVEN EN 
WERKGELEGENHEID 

 

• Lokale dimensie – werkgelegenheid 
 Algemeen afdelingsrapporteur: VINAY (Werknemers - I)  
 
- Ref.: COM(2001) 629 def. – vervolgadvies – CES 518/2002 
 
- Kernpunten:  
 
  Het Comité stemt in met onderhavige Mededeling. Het had in zijn vorige advies al de 
overtuiging uitgesproken – en doet dat thans opnieuw - dat de ontwikkeling van lokale 
werkgelegenheidsstrategieën de doelstellingen van de vier pijlers van de Europese strategie kan helpen 
verwezenlijken. 
 
  De aandacht die in deze Mededeling aan het gelijkekansenbeleid wordt besteed, is 
gebaseerd op de opvatting – waar het Comité volledig achter staat – dat juist op lokaal niveau de 
voorwaarden aanwezig zijn die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen kunnen beperken of vergroten. 
 
  De sociale partners, van wie de rol overigens al op positieve en proactieve wijze is 
ingevuld in de territoriale pacten en de grensoverschrijdende partnerschappen op basis van EURES, 
zullen steeds meer worden betrokken bij de uitwerking en toepassing van lokale strategieën. 
 
  De sociale economie kan een grote rol spelen in lokale ontwikkelingsinitiatieven. Het 
verdient daarom aanbeveling dat de Commissie voor dat begrip een gemeenschappelijke definitie 
voorstelt, mede met het oog op het voor begin 2003 geplande forum over lokale ontwikkeling. 
 
  De Commissie noemt EURES in deze Mededeling, maar verbindt daaraan 
merkwaardig genoeg niet het voorstel om dat initiatief volledig in de EWS te integreren.  
 
  Het Comité hoopt dat de Commissie in de geplande analyse van de resultaten van 
URBAN en/of andere initiatieven tevens aandacht zal besteden aan de impact van de – altijd in die 
initiatieven voorziene - verspreiding van goede praktijkvoorbeelden.  
 
  Verder benadrukt het dat opleiding, samen met onderwijs en levenslang leren, 
wezenlijke onderdelen zijn van ieder initiatief ter ontwikkeling van de lokale werkgelegenheid.  
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  Het is ingenomen met het besluit van de Commissie om een forum over lokale 
ontwikkeling te organiseren en toont zich bereid om aan de tijdens dat forum te houden uitvoerige 
discussie een bijdrage te leveren. 
– Contactpersoon: A. Hick  
   (Tel. 00 32 2 546 9302; e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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• Fiscale concurrentie en concurrentievermogen van 
ondernemingen  

 Rapporteur: MORGAN (Werkgevers-GB) 
 
- Ref.: initiatiefadvies – CES 526/2002 

 
- Kernpunten: 
 
  Tal van vragen rijzen bij dit vraagstuk, maar de kwestie van de fiscale dimensie van het 
statuut van de Europese Vennootschap (SE) moet voorrang krijgen. Ondernemingen zullen uitsluitend 
ten volle van de voordelen van een SE kunnen profiteren als de oprichting daarvan geen extra fiscale 
kosten met zich mee brengt en de huidige met het opereren in meer dan één lidstaat gepaard gaande 
belastingproblemen kunnen worden vermeden. Aan beide voorwaarden is momenteel nog lang niet 
voldaan, hetgeen het welslagen van de SE in gevaar kan brengen. Ook mag de toepassing van het SE-
statuut niet tot nieuwe fiscale distorsies leiden vis-à-vis in de lidstaten geregistreerde ondernemingen. 
 
– Contactpersoon: K. Lindahl  
   (Tel. 00 32 2 546 9254; e-mail: katarina.lindahl@esc. eu.int)  

 
 

* 
 

*          * 
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8. ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING 
 

• Communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden 
(EU-SILC) 

 Rapporteur: FLORIO (Werknemers-I) 
 
- Ref.: COM(2001) 754 def. – 2001/293 (COD) – CES 517/2002 
 
- Kernpunten: 
 
  Onderhavige verordening vormt volgens het Comité een nuttig instrument om de 
gestelde doelstellingen te verwezenlijken en de actuele ontwikkelingen op de voet te volgen. 

 
  Zoals het reeds in eerdere adviezen heeft opgemerkt, zijn de verschillen tussen de 
nationale systemen voor gegevensvergaring echter nog steeds te groot. Dit bemoeilijkt de vergelijking en 
analyse van de gegevens. 

 
  Een andere beperkende factor vindt het Comité de omstandigheid dat de in de 
verordening bedoelde statistieken alleen betrekking hebben op de verschijnselen "armoede" en "sociale 
uitsluiting" op nationaal niveau, maar volledig voorbijgaan aan de mogelijkheid om daarover regionale 
en lokale gegevens te vergaren. Dit verzuim staat haaks op de ingeslagen koers, met name in het licht 
van het beleid voor economische en sociale samenhang, dat vanaf 1992 een van de drie pijlers van de 
EU is gaan vormen. 

 
– Contactpersoon: Barbesta 
   (Tel. 00 32 2 546 9510; e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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9. VEILIGHEID 
 

• Zware ongevallen met gevaarlijke stoffen 
 Rapporteur: LEVAUX (Werkgevers – F) 
 
– Ref.: COM(2001) 624 final – 2001/0257 COD – CES 515/2002 
 
– Contactpersoon: S. Calamandrei 
   (Tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail : Silvia.Calamandrei@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
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•  Motorvoertuigen/achteruitkijkspiegels 
 Rapporteur: COLOMBO (Werknemers – I) 
 

– Ref.: COM(2001) 811 final – 2001/0317 COD – CES 512/2002 
 

– Contactpersoon:  J. Pereira dos Santos  
   (Tél. : 00 32 2 546 9254 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

 


