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  Aan de zitting van 18 en 19 juni 2003 werd deelgenomen door de heer DEHAENE, 
vice-voorzitter van de Europese Conventie. 
 
 
1. SOCIALE BESCHERMING 
 

• Europese ziekteverzekeringskaart 
Rapporteur: DANTIN (werknemers - F) 

 
−  Ref.: COM(2003) 73 def. – CESE 751/2003 
 
−  Kernpunten:  
 

Het EESC staat positief tegenover de invoering van een Europese ziekteverzekeringskaart, 
aangezien hierdoor het vrije verkeer zal worden bevorderd en het Europese burgerschap zal 
worden versterkt. 
 
Dit gehele proces moet uiteindelijk uitmonden in één enkele kaart die op nationaal en Europees 
niveau kan worden gebruikt. Om te vermijden dat de kaart ongewild verstrijkt, moet de instantie 
die de kaart heeft afgegeven, deze automatisch verlengen zolang de verzekerde rechthebbend is; de 
andere optie is dat de kaart dezelfde geldigheidsduur krijgt als de nationale kaart. 
 
Deze kaart, die naast het Europese paspoort en de euro symbool zal staan voor het Europese 
burgerschap en de identificatie van de burger met de Europese Unie zal versterken, moet een 
"Europees" aanzicht krijgen. 
 
Na de introductie van de kaart moet streng worden toegezien op de bescherming van de 
persoongegevens. 

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

 
 

2. MKB 
 

• Micro- en kleine ondernemingen 
Rapporteur: PEZZINI (werkgevers - I) 
 

– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 752/2003 
 

– Kernpunten: 
 

Het advies, dat tevens voortborduurt op het onlangs door de Commissie gepresenteerde Groenboek 
over ondernemerschap, gaat in op de belangrijkste thema's van het beleid dat de oprichting van 
nieuwe ondernemingen moet bevorderen. 
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In het advies wordt de geldigheid van het Europese handvest voor het kleinbedrijf benadrukt, maar 
wordt er wel op aangedrongen dat het juridische waarde krijgt, en dat ook de voorstellen van het 
EP worden uitgevoerd. 
 
In het derde deel wordt ingegaan op de heroriëntering van de programma's en communautaire 
beleidsmaatregelen, zodat zij de oprichting en ontwikkeling van kleine en micro-ondernemingen 
bevorderen. 

 
– Contactpersoon:  de heer PEREIRA DOS SANTOS  

     (Tel.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
3. EUROPESE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID  
 

• Onderlinge erkenning van besluiten inzake de verwijdering van onderdanen 
van derde landen 
Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (werknemers - E) 
 

– Ref.: COM(2003) 49 def. – 2003/0019 (CNS) – CESE 756/2003 
 
– Kernpunten: 

 
Richtlijn 2001/40/EG is gebaseerd op een denkfout: het heeft nl. geen zin te streven naar de 
onderlinge erkenning van besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen, 
zolang er geen gemeenschappelijke wetgeving inzake immigratie en asiel bestaat. Met deze 
richtlijn worden m.a.w. de paarden weer eens achter de wagen gespannen. Het mechanisme voor 
de onderlinge erkenning van besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen 
hoort thuis in het kader van een gemeenschappelijke immigratie - en asielwetgeving. Zolang deze 
niet bestaat zal de uitvoerende lidstaat steeds verplicht zijn mee te werken aan verwijderingen, 
zelfs als zijn eigen wetgeving hierin niet voorziet of dit uitdrukkelijk verbiedt. Verder is het 
EESC van oordeel dat de bepalingen van de richtlijn op een aantal punten indruisen tegen het 
Handvest van de grondrechten en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 
mens. 
 
Besluiten tot verwijdering of gedwongen terugkeer zijn geen louter administratieve kwestie, ook 
het gerecht kan hierbij een rol spelen. De lidstaat die een verwijderingsbevel uitvoert moet er 
steeds op toezien dat de persoon in kwestie daadwerkelijk toegang tot de rechter heeft, conform 
de nationale wetgeving. 
 
Het EESC staat achter de door de Commissie voorgestelde maatregelen om vrijwillige terugkeer 
aan te moedigen. Het wijst er in dit verband op dat verwijdering en gedwongen terugkeer erg 
harde maatregelen zijn, die alleen in uitzonderlijke omstandigheden mogen worden genomen. 
Van belang is verder dat aan een verwijderingsbesluit een uitspraak van de rechter ten grondslag 
ligt waarin wordt gesteld dat er sprake is van ernstige en actuele bedreiging van de openbare orde 
of de nationale veiligheid. 
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Het nieuwe voorstel voor een beschikking van de Raad is bedoeld om te voorkomen dat de 
uitvoering van Richtlijn 2001/40/EG tot een verstoring van het financiële evenwicht zou leiden. 
Zo wordt bepaald dat een verwijdering die niet kan worden uitgevoerd op kosten van de 
betrokken onderdaan van een derde land, ten laste komt van de lidstaat die het desbetreffende 
besluit heeft uitgevaardigd. 
 
Naar de mening van het EESC zou het logischer zijn dat het hier voorgestelde mechanisme om de 
verstoring van het financiële evenwicht te compenseren, pas in werking treedt nadat een 
communautaire immigratie - en asielwetgeving is ingevoerd. 

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

• Veiligheid tunnels/wegennet 
 Rapporteur: LEVAUX (werkgevers - F) 

 
– Ref.: COM(2002) 769 def. – 2002/0309 COD – CESE 746/2003 
 
– Kernpunten: 

 
Het EESC steunt het Commissievoorstel, maar vindt het dat dit op bepaalde belangrijke punten 
aangevuld resp. verbeterd zou moeten worden: 
–  het toepassingsgebied van de Richtlijn zou ter wille van de harmonisatie van de 

veiligheidseisen uitgebreid moeten worden tot alle wegtunnels van meer dan 500 m.; 
–  het Comité kan zich niet vinden in de voorziene uitzonderingen; het vindt dat er helemaal 

geen uitzonderingen toegestaan zouden mogen worden; 
–  het Comité stelt voor chauffeurs van vrachtwagens met een gewicht van meer dan 16 ton een 

speciale cursus te laten volgen en het met succes afronden van deze cursus middels een 
speciale aantekening op hun rijbewijs te vermelden; 

–  de veiligheidsbeambte, die een centrale positie in de Richtlijn inneemt, dient onafhankelijk te 
zijn van de tunnelbeheerder en moet zijn bekwaamheid kunnen aantonen. 

 
Het EESC stelt tevens voor een "Europees vervoersinfrastructuurfonds" op te richten, dat voor de 
lastige kwestie van de financiering van infrastructuurprojecten oplossingen moet gaan bieden. 
Het kondigt ten slotte aan dat het alle financieringsaspecten van 
vervoersinfrastructuurmaatregelen in een initiatiefadvies uitvoerig zal onderzoeken. 
 

– Contactpersoon:  de heer JANTSCHER  
    (Tel.: 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
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• Toewijzing slots / zomerdienstregeling 2004 
 Algemeen afdelingsrapporteur: GREEN (werkgevers - DK) 

 
– Ref.: COM(2003) 207 def. – 2001/0140 COD – CESE 754/2003 
 
– Contactpersoon:  de heer LOBO  

    (Tel.: 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
5. MILIEUBESCHERMING / VOLKSGEZONDHEID 
 

• Verontreiniging van de zee/sancties 
 Rapporteur: CHAGAS (werknemers - P) 
 Co-rapporteur: BREDIMA SAVOPOULOU (werkgevers - EL) 

 
– Ref.: COM(2003) 92 def. – 2003/0037 COD – CESE 755/2003 
 
– Kernpunten: 
 

Het EESC kan zich vinden in de belangrijkste doelstellingen van het Commissievoorstel, maar 
vraagt de Commissie evenwel nog eens na te denken over: 
–  de term "grove nalatigheid"; deze zou in het belang van een uniforme toepassing en 

interpretatie van de regels in de lidstaten moeten worden vervangen door een betere term met 
hetzelfde of een beter effect; 

–  de vraag of accidentele vervuiling ook onder de richtlijn moet vallen. 
 

Voorts is het EESC van mening dat: 
– sancties geen disproportionele vormen mogen aannemen - hier dient streng op te worden 

toegezien; 
–  onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen opzettelijke en accidentele vervuiling; boetes 

voor opzettelijke vervuiling worden niet door de verzekeringspolissen gedekt; boetes voor 
accidentele vervuiling zouden wél door verzekeringsmaatschappijen ten laste moeten worden 
genomen; 

–  tegen kapiteins en zeevarenden niet te streng mag worden opgetreden; derhalve dringt het er 
bij de Commissie op aan voorstellen inzake de behandeling en bescherming van bij milieu-
incidenten betrokken kapiteins en zeevarenden uit te werken en hierbij UNCLOS-artikel 292 
("prompt release of vessels and crews") in acht te nemen. 

 
−  Contactpersoon: de heer LOBO 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• VOS-emissies/verven 
 Rapporteur: SEARS (werkgevers - UK) 

 
– Ref.: COM(2002) 750 def. – 2002/0301 COD – CESE 750/2003 
 
−  Contactpersoon: de heer KIND 
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 - e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Zwemwater 
 Rapporteur: BUFFETAUT (werkgevers - F) 

 
– Ref.: COM(2002) 581 def. – 2002/0254 COD – CESE 749/2003 
 
– Kernpunten: 
 
 Het EESC is het ermee eens dat er een nieuwe richtlijn moet komen waarin rekening wordt 

gehouden met recente technische en wetenschappelijke ontwikkelingen. Wel vindt het EESC dat 
de regels en normen realistisch moeten blijven en de volksgezondheid duidelijk ten goede moeten 
komen. In dit opzicht gaat het EESC ermee akkoord dat recreatiewateren van de Richtlijn worden 
uitgesloten. Het juicht de komst van strengere verplichte criteria toe en pleit voor de toepassing 
van de nieuwste en meest betrouwbare technieken en het gebruik van snelle 
communicatietechnieken ter informatie van de betrokken autoriteiten en het publiek. In het 
zwemwaterprofiel (bijlage III) dient het type vervuiling nauwkeuriger te worden aangegeven. 
Bovendien zou het profiel moeten worden aangepast: een aantal bepalingen die in de praktijk 
absoluut niet haalbaar zijn, moet eruit worden gehaald. De Commissie zou ten slotte speciale 
maatregelen moeten vastleggen voor de overgang van de oude naar de nieuwe normen. 

 
 De zwemwaterzones in de EU worden gekenmerkt door een grote verscheidenheid. Het EESC 

dringt derhalve erop aan dat het subsidiariteitsbeginsel, dé sleutel tot gedegen Europees bestuur, in 
acht wordt genomen. 

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

• Emissies van inwendige-verbrandingsmotoren 
Rapporteur: BARROS VALE (werkgevers - P) 
 

− Ref.: COM(2002) 765 def. – 2002/0304 COD – CESE 744/2003 
 
− Contactpersoon: de heer PEREIRA DOS SANTOS 
   (Tel.00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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6. ONDERZOEK 
 

• Ruimtevaart (groenboek) 
Rapporteur: BUFFETAUT (werkgevers - F) 
 

− Ref.: COM(2003) 17 def. – CESE 745/2003 
 
– Kernpunten: 
 

Wil Europa een rol gaan spelen in de ruimtevaart, dan moet het de nodige politieke wil tonen en 
duidelijke beslissingen op budgettair gebied nemen. De invoering van een gedeelde en/of 
parallelle bevoegdheid voor de ruimtevaart in de toekomstige grondwet van de EU zou haar de 
politieke, wetgevende en financiële middelen in handen geven om een ruimtevaartbeleid te 
voeren waarmee: 
 
–  Europa's autonome toegang tot de ruimte gegarandeerd zou zijn; 
–  Europa zijn strategische onafhankelijkheid zou kunnen vergroten; 
–  een geavanceerd wetenschappelijk programma kan worden opgezet; 
–  toepassingen kunnen worden gestimuleerd die de bevolking en de sectorale 

beleidsmaatregelen van de EU ten goede komen; 
–  een onderzoeksprogramma op het gebied van de ruimtevaarttechnologie kan worden 

ontwikkeld om Europa's onafhankelijkheid veilig te stellen bij de uitvoering van civiele, 
commerciële, veiligheids- en defensieactiviteiten. 

 
Europa beschikt over uitstekende wetenschappelijke, technische en industriële capaciteiten op 
ruimtevaartgebied. Het project Galileo maakt duidelijk dat we nu spijkers met koppen moeten 
slaan, zo niet dan zal Europa zijn schitterende vooruitzichten op ruimtevaartgebied in rook zien 
opgaan. Het gaat om de cruciale vraag of de EU de politieke wil en het economische vermogen 
heeft om haar onafhankelijke ruimtevaart te bewaren en ook in de toekomst in het voorste gelid te 
lopen. 

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

• Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging 
Rapporteur: LAGERHOLM (werkgevers - S) 

 
− Ref.: COM(2003) 63 def. – 2003/0032 COD – CESE 747/2003 

 
− Contactpersoon: de heer DEL FIORE 

   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.in t) 
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• Resultaten/Actieplan eEurope 2002 
 Rapporteur: KORYFIDIS (werknemers - EL) 
 
– Ref.: COM(2003) 66 def. – CESE 748/2003 

 
− Contactpersoon: de heer DEL FIORE 

   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
8. INTERNE MARKT 
 

• Beleggingsdiensten 
Rapporteur: BOVING (werkgevers - D) 

 
− Ref.: COM(2002) 625 def. – 2002/0269 COD – CESE 741/2003 
 
− Contactpersoon: de heer MARTINEZ 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 - e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
• Vereenvoudiging procesvoering 
 Rapporteur: von FÜRSTENWERTH (werkgevers - D) 

 
– Ref.: COM(2002) 746 def. – CESE 742/2003 
 
− Contactpersoon: de heer ANDERSEN 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 58 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

• Elektromagnetische compatibiliteit 
 Rapporteur: GREEN (werkgevers - DK) 

 
– Ref.: COM(2002) 759 def. – 2002/0306 COD – CESE 743/2003 
 
− Contactpersoon: de heer ANDERSEN 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 58 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 



- 8 - 

Griffie CESE 108/2003 de/en/fr/it/PDA/MB/lr/cb  

 
9. BELASTINGEN 

 

• Reisdiensten/BTW 
 Rapporteur: BARBADILLO LÓPEZ (werkgevers – E) 
 
– Ref.: COM(2003) 78 def. – 2003/0230 (COD) – CESE 753/2003 
 
–  Contactpersoon:  de heer ALLENDE  
    (Tel.: 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 

 


