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  De zitting van 29 en 30 mei 2002 werd opgeluisterd door de aanwezigheid van de heer 
Liikanen, lid van de Europese Commissie, die een uiteenzetting hield over "Ondernemingsbeleid en 
informatiemaatschappij". Hierna volgde een algemene discussie. 
 
1. STRATEGIEËN VOOR DE TOEKOMST 
 
• Subcomité "Naar een wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling"  
 Rapporteur: de heer Ehnmark (werknemers – S) 
 
– Ref.: COM(2002) 82 def. – CES 692/2002 
 
– Kernpunten 
 
  Het Comité doet in zijn advies een beroep op de deelnemende regeringen en 
organisaties om zich vooral te richten op de totstandbrenging van wereldwijde partnerschappen en het 
maken van geloofwaardige afspraken voor duurzame ontwikkeling, waarbij voorrang moet worden 
gegeven aan armoedebestrijding. Dat is beter dan nog meer plechtige verklaringen. De Wereldtop over 
duurzame ontwikkeling is niet bedoeld om de aanbevelingen van de Top van Rio of de 
Millenniumdoelstellingen te herzien, maar om het eens te worden over maatregelen om daar concreet 
werk van te maken. Het Comité staat volledig achter de inspanningen van Raad en Commissie om de 
besluiten over duurzame ontwikkeling van de Europese Raad van Göteborg (2001) naar de praktijk te 
vertalen. Met die besluiten heeft de EU de aanzet gegeven tot een nieuw programma voor internationale 
samenwerking en daarbij voor zich zelf een hoofdrol opgeëist.  
 
  Het zou rampzalig zijn als de Wereldtop uitliep op een patstelling tussen enerzijds 
milieubescherming en anderzijds economische en sociale ontwikkeling. Om dit te helpen voorkomen, 
moet de nadruk worden gelegd op onderling nauw verweven factoren die duurzame ontwikkeling 
beïnvloeden, zoals bevolkingsgroei, milieuaantasting, armoede en economische stagnatie. Zo zou er 
o.m. op moeten worden gewezen dat goede praktijken op milieugebied en het creëren van 
werkgelegenheid heel goed samen kunnen gaan, met inbegrip van de bevordering van fundamentele 
arbeidsrechten. Daarnaast beveelt het Comité aan de ontwikkelingslanden daadwerkelijk betere 
handelsmogelijkheden en schuldverlichting te bieden, onderwijs en opleiding hoog op de prioriteitenlijst 
te zetten en partnerschappen voor de opleiding van bestuurders in ontwikkelingslanden aan te gaan, 
zodat ook in die landen de beginselen van good governance worden toegepast en het 
ambtenarenapparaat efficiënt te werk gaat. Ten slotte stelt het Comité voor om, net als in de EU 
gebeurt, met alle betrokken partijen nationale, wereldwijde of regionale ontmoetingen te organiseren, 
waardoor de bevordering van en het toezicht op duurzame ontwikkeling een zaak van iedereen wordt.     

 
– Contactpersoon:  de heer Hull 
   (tel. 00 32 2 5469350: e-mail: robert.hull@esc.eu.int) 
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• Coördinatie van het economisch beleid  
 Rapporteur: mevrouw Konitzer (werknemers-D) 
 
– Ref.: verkennend advies – CES 688/2002 
 
– Kernpunten 
 
  Dit advies is opgesteld op verzoek van de voorzitter van de Commissie, de heer Prodi. 
Met het oog op de Conventie zou moeten worden nagegaan welke wijzigingen in het hoofdstuk 
"Economisch beleid" van het Verdrag zinvol kunnen zijn. Daarbij zouden vooral de volgende punten in 
overweging moeten worden genomen: 
 
• in de Verdragstekst zou duidelijker tot uitdrukking moeten worden gebracht dat met 

economisch beleid een wezenlijke bijdrage moet worden geleverd aan de verwezenlijking van 
de werkgelegenheids- en groeidoelstellingen; 

• het Gemeenschapsbelang kan beter worden behartigd als de Commissie weer het recht krijgt 
om voorstellen te doen voor de op te stellen globale richtsnoeren voor het economisch beleid; 

• de rol van het Parlement dient te worden versterkt: verplichte raadpleging of co-decisie bij 
meerderheidsbesluitvorming in de Raad; 

• verplichte raadpleging van het EESC; 
• wijze waarop de macro-economische dialoog in het Verdrag kan worden verankerd en de vraag 

in hoeverre dat wenselijk is; 
• betere definitie van rol en samenstelling van het Comité en van de samenwerking van het 

Comité met andere instanties; 
• de wenselijkheid om de Eurogroep met een eigen beslissingsbevoegdheid in het Verdrag te 

verankeren. 
 

  Het EESC is bereid de in dit advies aangekaarte problemen verder uit te diepen en 
zonodig voorstellen voor Verdragswijzigingen uit te werken.  
 
– Contactpersoon:  Mevrouw LINDAHL 
   (tel. 00 32 2 5469254; e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int)  
 
2. SOCIALE MAATREGELEN EN INDICATOREN 
 
• Opties voor de hervorming van de pensioenstelsels 
 Rapporteur: Mevrouw CASSINA (werknemers-I) 
 Co-rapporteur: de heer BYRNE (werkgevers-IRL) 
 
– Ref.: verkennend advies – CES 686/2002 
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– Kernpunten  
 
  In een brief van de heer PRODI, Commissievoorzitter, aan de heer Frerichs, voorzitter 
van het EESC, heeft de Commissie het EESC verzocht in een verkennend advies nader onderzoek te 
verrichten naar opties voor de hervorming van de pensioenstelsels.  
 
  Het Comité bevestigt de opmerkingen in zijn recente adviezen over “Economische 
groei, fiscaliteit en betaalbaarheid van de pensioenregelingen in de EU” en de “Mededeling van de 
Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité: Ondersteuning 
van de nationale strategieën ten behoeve van veilige en betaalbare pensioenen door middel van een 
geïntegreerde benadering” en in andere, rechtstreeks of indirect met de problematiek van 
pensioenregelingen verband houdende adviezen, en verdiept zijn analyse vanuit de volgende vier 
invalshoeken: sociale haalbaarheid van pensioenregelingen gezien de nieuwe behoeften van de 
veranderende werkgelegenheid, maatregelen ter verlenging van de beroepsactiviteit, maatregelen met het 
oog op betaalbaarheid en aanbevelingen voor de beginfase van de open coördinatiemethode. 
 
  Volgens het Comité is de actieve en bewuste medewerking van goed ingelichte sociale 
actoren een conditio sine qua non voor de aanpassing, modernisering of hervorming van 
pensioenstelsels: dan alleen worden immers de voorwaarden geschapen voor de consensus die nodig is 
om de noodzakelijke nationale keuzen te maken.  
 
– Contactpersoon:  mevrouw BARBESTA 
   (tel: 00 32 2 5469510; e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int)  
 
• Sociale indicatoren 
 Rapporteur: mevrouw CASSINA (werknemers-I) 
 
– Ref.: initiatiefadvies – CES  
 
– Kernpunten 
 
  Het Comité toont zich bijzonder ingenomen met de werkzaamheden van het Comité 
voor sociale bescherming (CPS) en bevestigt zijn bereidheid om ook in de toekomst te blijven 
samenwerken en die werkzaamheden verder te ondersteunen, omdat die handelwijze het meest 
aangewezen is om voor een doeltreffende ontwikkeling van nationale actieplannen (NAP) tegen 
uitsluiting te zorgen. Het is vooral erg te spreken over de keuze voor een dynamische benadering, 
waarbij het mogelijk is indicatoren bij te sturen en verder uit te werken. Belangrijk is echter wel na te 
gaan of die indicatoren qua omschrijving, c.q. inhoud, transparantie en aanvaardbaarheid niets te 
wensen overlaten en of enkele daarvan op korte termijn nadere verduidelijking behoeven. Het Comité 
stelt vast dat de meeste indicatoren inkomensindicatoren zijn, waardoor een wanverhouding kan 
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ontstaan t.a.v. de indicatoren waarbij de kwalitatieve aspecten van sociale uitsluiting worden gemeten 
en vergeleken.  
 
  In het vervolg dient voorrang te worden gegeven aan indicatoren waaraan de deelname 
aan het maatschappelijk verkeer en de toegang tot dienstverlening, met name tot de gezondheidszorg, 
wordt getoetst. De indicatoren voor de beoordeling van kennis en vaardigheden zouden moeten worden 
aangevuld en verfijnd. Aan de definitie van de indicator inzake "het percentage lage inkomens na 
overdrachten, naar meest voorkomende beroepsstatus" zou een verwijzing moeten worden toegevoegd 
naar uitgesproken ongeregelde activiteiten, incidentele werkzaamheden en niet-officieel geregistreerde 
activiteiten (illegaal of "zwart" werk). De indicator "levensverwachting" moet worden losgekoppeld van 
de door Eurostat al aan de lidstaten verstrekte indicator "autonome levensverwachting 
(levensverwachting zonder handicaps)".  
 
– Contactpersoon: mevrouw JOHANSSON 
   (tel. 00 32 2 5469619; e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
• Sociale voorschriften/wegvervoer  
 Rapporteur: de heer GARCÍA ALONSO (werkgevers – E) 
 
– Ref.: COM(2001) 573 def. – 2001/0241 COD – CES 678/2002 
 
– Kernpunten  
 
  Het Comité stemt in met het Commissievoorstel houdende wijziging van Verordening 
3820/85 om de harmonisatie van bepaalde in die verordening opgenomen voorschriften inzake rij- en 
rusttijden en pauzes in verband met de invoering van de digitale tachograaf, te vergemakkelijken, maar 
suggereert daarbij wel een aantal aanpassingen ter verduidelijking en verbetering van de toepassing van 
de nieuwe verordening.  
 
  Het is ermee ingenomen dat vervoersondernemingen krachtens de nieuwe voorschriften 
voortaan de verantwoordelijkheid hebben om hun chauffeurs in de gelegenheid te stellen om zich aan de 
rijtijden houden. Daarmee is meer duidelijkheid geschapen in de taakverdeling tussen chauffeur en 
werkgever wat de totale dagelijkse rij-activiteit betreft, zelfs wanneer door meer dan één lidstaat wordt 
gereden. 
 
  Het pleit voor verdere vermindering van het aantal in de verordening ingelaste 
uitzonderingen en suggereert het toepassingsgebied ervan tot goederenvervoer over de weg door 
voertuigen met een toegelaten maximumgewicht van meer dan 2,0 ton uit te breiden. Ten slotte 
adviseert het Comité de Commissie te overwegen om de sociale partners van het wegtransport bij de 
werkzaamheden van het nieuwe speciale adviescomité voor de uitvoering van en controle op de nieuwe 
gewijzigde verordening te betrekken.  
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– Contactpersoon:  de heer Del Fiore 
   (tel. 00 32 2 5469794; e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
 
3. INTERNE MARKT 
 
• Autoverkoop 
 Rapporteur: de heer REGALDO (werkgevers – I) 
 
– Ref.: PB C 67 van 16 maart 2002 – CES 676/2002 
 
– Kernpunten 
 
  De overeenkomsten over de distributie en de service na verkoop van motorvoertuigen 
in de gemeenschappelijke markt worden, wat het bepaalde in artikel 81 van het Verdrag betreft, 
juridisch geregeld bij Verordening (EG) nr. 1475/95 van de Commissie. Deze verordening verstrijkt op 
30 september 2002. De Commissie dient dus een besluit te nemen over de voorschriften die vanaf 1 
oktober 2002 voor de distributie van motorvoertuigen zullen gelden. 
 
  In onderhavige ontwerp-verordening worden maatregelen voor de distributie van 
nieuwe motorvoertuigen en  de service na verkoop voorgesteld. Daarnaast behelst dit voorstel regels 
voor onafhankelijke herstellers. 
 

  Het Comité stelt vast dat de Commissie met dit voorstel voor een 
groepsvrijstellingsverordening de motorvoertuigensector een innoverend instrument wil aanreiken, 
waarmee de veranderingen op de markt en de eisen van de consument beter kunnen worden 
geïnterpreteerd en daarop beter kan worden ingespeeld. 
 
  Het strekt tot tevredenheid dat tal van aanbevelingen uit het eerdere advies van het 
Comité over deze problematiek in het nieuwe voorstel zijn terug te vinden. Doel daarvan is niet alleen 
naar een doeltreffende concurrentie op de markt te streven, maar ook tegemoet te komen aan de 
noodzaak om de consument adequate bescherming te bieden gezien het specifieke karakter van het 
consumptiegoed "auto", dat als middel om de gebruiker mobiliteit te verzekeren aan de nodige 
kwaliteits- en veiligheidseisen moet voldoen en de nodige garanties moet bieden.  
 
  De kanttekeningen die het Comité plaatst, zijn bedoeld om het regelgevingskader van 
deze complexe verordening, die van toepassing is op een in de Europese sociaal-economische context 
gevoelige sector, bij te sturen, beter te definiëren en aan te vullen. 
 
  Met de nieuwe verordening zou een instrument moeten worden gecreëerd waarmee het 
welzijn van de consumenten een concrete verbetering ondergaat doordat hun in de gehele interne markt 
een ruimere keuze aan producten en diensten wordt geboden. In lijn daarmee wordt er tevens naar 
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gestreefd dat (vooral kleine en middelgrote) ondernemingen in een op groei en werkgelegenheid gericht 
duurzaam concurrentieklimaat met een hoge mate van rechtszekerheid kunnen opereren.  
 
– Contactpersoon:  de heer Pereira dos Santos 
    (tel: 00 32 2 5469245; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
• Verkoopsbevordering 
 Rapporteur: de heer DIMITRIADIS (werkgevers-Gr) 
 
– Ref.: COM(2001) 546 def. – 2001/0227 COD – CES 689/2002 
 
– Kernpunten  
 
  Verkoopsbevordering is een essentieel instrument voor het in de handel brengen van 
goederen en diensten. Daaronder vallen alle vormen van kortingen, aanbiedingen, geschenken, 
prijsvragen en spelen. 
 
  Verkoopsbevordering is verder van cruciaal belang voor de ontwikkeling van 
grensoverschrijdende handel in producten en diensten binnen de interne markt. Dit geldt met name voor 
innoverend MKB op zoek naar rendabele afzetmogelijkheden. 
 
  Met onderhavig Commissievoorstel voor een verordening wordt de opheffing van de op 
dit gebied bestaande belemmeringen op de interne markt beoogd. 
 
  Het Comité verzoekt de Commissie het voorstel voor een verordening volledig te 
herzien overeenkomstig de opmerkingen in dit advies, en de resultaten van de maatschappelijke 
discussie over het Groenboek inzake consumentenbescherming af te wachten en daarbij de samenhang 
tussen de diverse EU-beleidslijnen niet uit het oog te verliezen. 
 
  Mocht de Commissie toch besluiten dit wetsvoorstel aan de Raad voor te leggen, dan 
doet het EESC de volgende aanbevelingen: 
 
a) de mogelijkheid van verkoop onder de kostprijs moet volledig uit de verordening worden geschrapt 

en er mag geen enkele andere mogelijkheid tot dergelijke verkoop worden geboden; 
b) er moeten zeer strenge en specifieke maatregelen ter bescherming van consumenten worden 

genomen door een verbod in te stellen op de reclame voor geneesmiddelen en tabak. Ten aanzien 
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van jongeren en minderjarigen moeten beschermende maatregelen worden genomen om een stijging 
van het gebruik van alcoholhoudende dranken en geneesmiddelen te voorkomen; 

c) kinderen moeten afdoende worden beschermd tegen het verzamelen, buiten hun medeweten, van 
persoonlijke gegevens; 

d) onderhavige mededeling van de Commissie moet de aanzet geven voor een regelmatige follow-up 
van deze problematiek en er moet worden voorzien in een blijvende mogelijkheid tot aanpassing 
wanneer de veranderde omstandigheden op de interne markt zulks vereisen; 

e) alles moet in het werk worden gesteld om kleine en middelgrote ondernemingen die inzake 
verkoopbevordering over mogelijkheden beschikt en plannen terzake koesteren, er bewust van te 
maken dat zij hun aanwezigheid in een Europese en internationale context moeten verzekeren door 
verkoopbevorderende praktijken en de toepassing van nieuwe technologieën; 

f) de Commissie moet bij toekomstige acties voorzien in de nodige coördinatie op wetgevingsgebied en 
de instelling van doeltreffende controleregelingen in de lidstaten waarmee de toepassing van de 
regels inzake eerlijke concurrentie op de interne markt moet worden gegarandeerd; 

g) de in de bijlage aangegeven basisverplichtingen inzake informatie moeten worden gecodificeerd en 
in de verordening worden opgenomen. Ook moet worden verduidelijkt hoe de informatie moet 
worden verstrekt in geval van detailverkoop die voornamelijk in winkels plaatsvindt, of verkoop via 
andere kanalen (b.v. televisie of langs elektronische weg); 

h) de bepalingen van de verordening moeten gelden voor verkoopspraktijken van zowel particuliere 
ondernemingen als ondernemingen die, ruim geïnterpreteerd, tot de openbare sector behoren. 

 
– Contactpersoon:  de heer Pereira dos Santos  
   (tel. 32 2 5469245; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
• Informatisering van douanecontroles 
 Rapporteur: de heer WILLKINSON (werkgevers-VK) 
 
– Ref.: COM(2001) 466 def. – 2001/0185 COD – CES 673/2002 
 
– Contactpersoon:  de heer Andersen 
   (Tel: 00 32 2 5469258; e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
• Landbouwtrekkers 
 
Rapporteur: de heer LEVAUX (werkgevers - F) 
 
– Ref.: COM(2002) 6 def. – 2002/0017 COD – CES 674/2002 
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– Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos 
   (Tel: 00 32 2 5469245; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
4. GEZONDHEID EN VEILIGHEID 
 
• Genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders 

Rapporteur: mevrouw THOMAS (diverse werkzaamheden – VK) 
 
– Ref.: COM(2001) 425 def. – 2001/0173 COD – CES 694/2002 
 
– Kernpunten  
 
  Het EESC is in het algemeen ingenomen met het initiatief van de Commissie om de 
huidige regelgeving te verduidelijken en uit te breiden. Haar voorstel gaat over de vergunningen voor 
gebruik en consumptie en de etikettering van producten die reeds strenge controles inzake gezondheids- 
en milieurisico's hebben ondergaan. De nieuwe voorschriften verhogen de transparantie: de etikettering 
van GGO's in de voedselketen wordt uitgebreid en de keuze van de consument wordt verbeterd. Zeer 
positief is ook dat diervoeders voortaan ook regelmatig zullen worden gecontroleerd. In Europa, waar 
een moratorium van kracht is op vergunningen voor het op de markt brengen van nieuwe GGO´s, staat 
de meerderheid van de burgers echter niet open voor genetisch gemodificeerd voedsel. 
 
  Het EESC meent dat de etikettering van genetisch gemanipuleerde producten dient te 
worden uitgebreid tot alle levensmiddelen en diervoeders die met behulp van GGO´s zijn geproducerd. 
Door deze uitbreiding krijgen consumenten volledig inzicht in de toepassing (of niet) van gentechnologie 
in de gehele voedselproductieketen, zodat hun keuze met kennis van zaken kan worden gedaan. Het 
onderschrijft verder het voorstel om alle levensmiddelen en voedselproducten die een onvoorzien gehalte 
van 1% of meer aan genetisch gemanipuleerd materiaal bevatten, als "genetisch gemanipuleerd" te 
beschouwen. Ook adviseert het een reeks voorschriften uit te werken voor genetisch gemanipuleerde 
producten die uit landen worden ingevoerd waar die goedgekeurd zijn, maar die niet in de EU zijn 
toegestaan. Ten slotte meent het Comité dat producten die worden voortgebracht zonder dat de 
drempelwaarde van 1% GGO-bestanddelen in de productieketen ooit wordt overschreden, in de 
toekomst door de consument net zo goed als kwaliteitsproducten zullen worden beschouwd als 
bijvoorbeeld bepaalde streekproducten, scharreleieren of biologische producten.  
 
– Contactpersoon: de heer Kind  
   (tel: 00 32 2 5469111; e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
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• Gevaarlijke stoffen – CMR 
 Rapporteur: de heer COLOMBO (werknemers – I)  
 
– Ref.: COM(2002) 70 def. – 2002/0040 COD – CES 675/2002 
 
– Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos  
   (tel.: 00 32 2 5469245; e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
5. MILIEU 
 
• Verpakkingsafval 
 Rapporteur: de heer ADAMS (diverse werkzaamheden – VK) 
 
– Ref.: COM(2001) 729 def. – 2001/0291 COD – CES 681/2002 
 
– Kernpunten  
 
  Het EESC staat volledig achter Richtlijn 94/62/EG. Deze richtlijn is voor de lidstaten 
een belangrijke motor om systemen voor de gescheiden inzameling van verpakkingsafval in te voeren en 
om de burgers inzicht te geven in de rol van verpakkingen. 
 
  Het EESC stelt vast dat in de afgelopen vijf jaar met de invoering van specifieke, 
gedifferentieerde nationale wetgeving en met de maatregelen van de verpakkings- en recycling-, 
terugwinning- en afvalverwerkingsindustrie al heel wat is bereikt. Aan de recycling van 
verpakkingsafval kleeft echter nog steeds een aantal problemen. Het EESC dringt daarom aan op een 
pro-actief beleid waarbij producenten, gebruikers en afvalverwerkingsbedrijven worden betrokken en 
rekening wordt gehouden met hun beperkte economische speelruimte. Het pleit er daarom voor dat de 
volgende stappen worden genomen: 
 
– meer steun voor onderzoek en innovatie en voor de ontwikkeling van nieuwe technieken voor de 

terugwinning van verpakkingsafval; 
– ontwikkeling van nieuwe markten voor gerecycleerde materialen; 
– vaststelling van CEN-normen voor de gerecycleerde materialen; 
– de diverse "verpakkingsketens" moeten verantwoordelijk worden gesteld voor hun activiteiten; 
– er moet een constructieve dialoog met de consumenten/burger worden aangegaan; 
– het statistische controlesysteem van de EU dient voortdurend te worden verbeterd.  
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– Contactpersoon: mevrouw Calamandrei 
   (tel.: 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
• Ecopuntensysteem/Oostenrijk 
 Rapporteur: de heer KIELMAN (werkgevers – NL) 
 
– Ref.: COM(2001) 807 def. – 2001/0310 COD –CES 691/2002 
 
– Kernpunten 
 
  Het Comité gaat akkoord met het voorstel om het ecopuntensysteem van 2003 ook in 
2004 te blijven toepassen. Dit voorstel dient als een tussentijdse oplossing te worden beschouwd in 
afwachting van de goedkeuring van het kadervoorstel inzake tarifering van het gebruik van 
infrastructuur. Het Comité acht het aanvaardbaar dat vanaf 2004 hetzelfde aantal ecopunten ter 
beschikking staat van de 15 EU-landen als in het jaar 2003 en dat de 108%-regel voor het aantal 
daadwerkelijk gereden ritten niet meer van toepassing is. Het Comité vindt echter dat het bepaalde in 
art. 3, lid 3, geschrapt dient te worden, aangezien het naar zijn oordeel niet als geldige rechtsgrondslag 
kan dienen voor de voorgestelde automatische verlenging van het ecopuntensysteem tot 2005 of 2006 
indien bovengenoemde kaderrichtlijn niet wordt goedgekeurd. Ten slotte beveelt het Comité aan op 
korte termijn werk te maken van de afspraak om transitoroutes voor het goederenvervoer per spoor aan 
te bieden, milieuvriendelijkere vrachtwagens fiscaal te bevoordelen en op Europees niveau een systeem 
te ontwikkelen waarbij, meer dan nu het geval is, de mate van milieuvriendelijkheid van het 
vervoermiddel de transportkeuze beïnvloedt. 
 
– Contactpersoon: de heer Jantscher 
   (tel.: 00 32 2 546 8287 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
• Handel in broeikasgasuitstootrechten 

Rapporteur: de heer GAFO FERNÁNDEZ (werkgevers – E) 
 
– Ref.: COM(2001) 581 def. – 2001/0245 COD – CES 680/2002 
 
– Kernpunten 
 
  Het ESC heeft altijd zonder enige reserve achter de goedkeuring en ratificatie van dit 
Protocol gestaan. Hoewel het ESC het dus met het uiteindelijke doel van het richtlijnvoorstel eens is, wil 
het er toch een aantal kanttekeningen bij plaatsen. 
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  Ten eerste moet met de Richtlijn niet worden beoogd om op een kostenefficiëntere 
manier te zorgen voor een geringere uitstoot van broeikasgassen, maar om deze emissies op een 
kostenefficiënte manier en met zo weinig mogelijk gevolgen voor het concurrentievermogen en de 
werkgelegenheid in de EU terug te dringen. Ten tweede heeft het ESC de nodige twijfels over de 
bindende toepassing van de Richtlijn in de periode 2005-2008 (vóór de formele inwerkingtreding van 
het Protocol van Kyoto). Ten derde acht het ESC het niet juist om andere broeikasgassen van de 
Richtlijn uit te sluiten, en om vanaf 2008 de twee andere flexibiliteitsmechanismen van het Protocol 
buiten beschouwing te laten. 
 
– Contactpersoon: de heer KIND 
   (tel.: 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
• Communautair kader voor geluidsclassificering van civiele subsonische vliegtuigen 

Rapporteur: de heer GREEN (werkgevers –DK) 
 
– Ref.: COM(2001) 74 def. – 2001/0308 (COD) – CES 677/2002 
 
– Contactpersoon: de heer LOBO 
   (tel.: 00 32 5 546 9717 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
6. IMMIGRATIE EN JUSTITIE 
 
• Open coördinatiemethode voor het immigratie- en asielbeleid 

Rapporteur: mevrouw zu EULENBURG (diverse werkzaamheden – D) 
 
– Ref.: COM(2001) 710 def. + 387 def. – CES 684/2002 
 
– Kernpunten 
 
  Het Comité stemt in met de invoering van een open coördinatiemethode in het 
immigratie- en asielbeleid, maar zou het betreuren als de toepassing daarvan ertoe zou leiden dat de 
verdere uitbouw van het wetgevingskader wordt stopgezet. 
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  Niettemin vindt het Comité dat de open coördinatiemethode gedifferentieerd moet 
worden toegepast om met de specifieke vereisten van resp. het immigratiebeleid en het asielbeleid 
rekening te houden. 
 
  Het Comité dringt erop aan actiever en sneller werk te maken van het openstellen van 
legale immigratiekanalen en beklemtoont dat het welslagen van een gemeenschappelijk immigratiebeleid 
ontegenzeglijk afhangt van de mate waarin immigranten zich in het gastland weten te integreren. 
 
  Wat het asielbeleid aangaat stemt het Comité in met de voorgestelde maatregelen, die 
tot een doeltreffend asielstelsel moeten leiden. 
 
– Contactpersoon: de heer BROMBO 
   (tel.: 00 32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
• Verblijfstitel voor slachtoffers van mensenhandel 

Rapporteur: de heer PARIZA CASTAÑOS (werknemers – E) 
 

– Ref.: COM(2002) 71 def. - 2002/0043 (CNS) – CES 690/2002 
 
Kernpunten 
 
  De voorgestelde richtlijn is volgens het Comité een stap in de goede richting, maar de 
doeltreffendheid ervan zou aan de hand van de volgende wijzigingen nog kunnen worden vergroot: 
 
– de voorgestelde geldigheidsduur van de verblijfstitel zou moeten worden verlengd tot een jaar; 
– wanneer één persoon uit een groep met de autoriteiten samenwerkt, dient ook aan de anderen de 

kans te worden geboden met de autoriteiten samen te werken; 
– de maatschappelijke organisaties moeten een grotere rol gaan spelen; 
– ook de slachtoffers van extreme vormen van uitbuiting dienen in de werkingssfeer van de richtlijn te 

worden meegenomen; 
– ook de gezinsleden van de persoon die met de autoriteiten samenwerkt moeten een verblijfstitel 

krijgen; 
– de voorwaarden voor minderjarige slachtoffers moeten worden verbeterd. 
 
– Contactpersoon: de heer BROMBO 
   (tel.: 00 32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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• Minimumnormen vluchtelingenstatus 

Rapporteur: mevrouw LE NOUAIL (werknemers – F) 
 
– Ref.: COM(2001) 510 def. - 2001/0207 CNS – CES 683/2002 
 
– Kernpunten 
 
  Het voorstel om voor de erkenning van de vluchtelingenstatus of van de subsidiaire 
beschermingsstatus gemeenschappelijke minimumnormen goed te keuren, is in het Comité positief 
ontvangen. Wel pleit het Comité ervoor dat de gunstigste nationale regels behouden blijven.  
 
  Het Comité steunt dit initiatief van de Commissie, en met name de voorstellen inzake 
de gelijke behandeling t.a.v. EU-onderdanen, de aanvullende bescherming voor personen wier 
asielaanvraag niet uit hoofde van de in het Verdrag van Genève opgenomen gronden kan worden 
erkend, maar die toch internationale bescherming hebben, en de uitbreiding van de bescherming tot 
personen die vervolgd worden door niet-overheidsactoren. 
 
  Het Comité betreurt dat de Commissie op bepaalde vlakken onderscheid maakt tussen 
personen met het statuut van vluchteling en personen die aanvullende bescherming genieten. Voorts 
beklemtoont het dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan het gezin en aan de specifieke 
vormen van vervolging waarvan vrouwen het slachtoffer kunnen zijn.  
 
– Contactpersoon: de heer BROMBO 
   (tel.: 00 32 2 546 9718 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
• Verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken 

Algemeen afdelingsrapporteur: de heer CAVALEIRO BRANDÃO (werkgevers –P) 
 

– Ref.: COM(2002) 13 def. – 2002/0020 CNS – CES 687/2002 
 
– Kernpunten 
 
  Het Comité staat zeer positief tegenover het voorstel van de Commissie.  
 
  Toch vestigt het de aandacht op de volgende aspecten, die nadere overweging vergen:  
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– toegang tot de rechter is een fundamenteel burgerrecht, wat impliceert dat de rechtsbijstand 
toegankelijk moet zijn voor alle burgers die hun gewone verblijfplaats in een lidstaat hebben, 
ongeacht de regelmatigheid van hun situatie; 

– er moet ook rechtsbijstand worden verleend als de uitvoering van een beslissing plaatsvindt in een 
andere lidstaat dan die waar de zaak wordt behandeld; 

– om de belangen van de burger veilig te stellen mag juridisch advies enkel worden verstrekt door 
personen die hiervoor speciaal zijn opgeleid, nl. door advocaten; 

– bedrijven die het zich financieel gezien niet kunnen permitteren, mogen niet worden uitgesloten van 
rechtsbijstand; 

– het zou de werking van het beoogde stelsel ten goede komen indien een "lingua franca" wordt 
ingevoerd en de informaticasystemen en software van de bevoegde instanties die binnen een 
netwerk onderling contact hebben, op elkaar worden afgestemd; 

– er moeten voldoende praktische en financiële middelen voorhanden zijn om de burgers op de hoogte 
te brengen van het bestaan van deze regeling en om de nodige cursussen te organiseren voor de 
beroepskringen die in de praktijk met deze regeling moeten gaan werken. 

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

* 
 

*          * 
 
7. REGIONAAL BELEID EN TRANSEUROPESE NETWERKEN 
 
• Ultraperifere regio's 

Rapporteur: mevrouw LOPEZ ALMENDARIZ (werkgevers – E) 
 

– Ref.: Initiatiefadvies – CES 682/2002 
 
– Kernpunten 
 
  De Europese Commissie moet de beloften die zij in het verslag van maart 2000 heeft 
gedaan, gestand doen en de mogelijkheden van art. 299, lid 2, volledig benutten. Per slot van rekening is 
dat de geschikte rechtsgrondslag voor maatregelen die in afwijking van het gewone communautaire 
recht ter compensatie van de nadelen van de perifere ligging en ter bevordering van de ontwikkeling van 
de ultraperifeer gelegen regio's kunnen worden genomen. 
 
  Het Comité is van mening: 
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− dat er dringend een alomvattende strategie voor de ultraperifere regio's moet worden uitgewerkt, 
met duidelijk omschreven beginselen, doelstellingen, middelen en aan een tijdschema gekoppelde 
maatregelen; 

− dat een dergelijke strategie tegen de achtergrond van de globalisering en de uitbreiding – waardoor 
de aandacht van de EU naar het oosten verschuift – nog noodzakelijker wordt;  

− dat een nieuwe fase in de communautaire aanpak ten gunste van de UPR's moet worden ingeluid, die 
in vergelijking met de traditionele aanpak tot een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van de 
maatregelen zal leiden; er moet worden gekozen voor de juiste rechtsgrondslag, zodat ten gunste van 
de UPR's van het gemene communautaire recht kan worden afgeweken of dit recht kan worden 
aangepast en de basis kan worden gelegd voor een écht communautair beleid ten voordele van de 
ultraperifere regio's; 

− dat het criterium "ultraperifere ligging" in elke fase van uitvoering van het communautair beleid in 
aanmerking moet worden genomen. 

 
– Contactpersoon: de heer ALLENDE 
   (tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
• TEN-Telecom 

Rapporteur: de heer RETUREAU (werknemers – F) 
 

– Ref.: COM(2001) 742 def. - 2001/0296 (COD) – CES 679/2002 
 
– Contactpersoon: de heer DEL FIORE 
   (tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
8. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 
 
• O&TO-programma – Wijziging 

Rapporteur: de heer BERNABEI (werkgevers – I)  
 

– Ref.: COM(2001) 279 def. + 594 def. – CES 693/2002 
 
– Kernpunten 
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  De in het voorstel voor het zesde kaderprogramma voor O&O vervatte maatregelen 
zijn grotendeels terug te vinden in de onderhavige Commissievoorstellen betreffende de specifieke 
programma's (waaronder drie voor het EG-kaderprogramma en twee voor het kaderprogramma van 
EURATOM), waarvan de bedoeling is dat daarmee het toepassingsgebied van het zesde 
kaderprogramma voor O&O, qua thema's, doelstellingen en onderzoeksactiviteiten, verder wordt 
verduidelijkt, uitgebouwd en toegelicht.  
 
  Het standpunt van het EESC blijft geheel in lijn met al zijn eerder over onderzoek 
uitgebrachte algemene adviezen. Daarenboven wijst het – verwijzend naar de katalysator-werking van 
de specifieke programma's voor het concurrentievermogen en de integratie van de verschillende 
belanghebbende Europese kringen op alle niveaus - nogmaals op de noodzaak om het budget ervan op 
de middellange termijn met circa 50% te verhogen. 
 
  Ten slotte doet het enkele concrete, gedetailleerde aanbevelingen voor ieder 
afzonderlijk programma, met als doel te komen tot een solide, samenhangend EU-beleid en een 
offensieve strategie, met een dienovereenkomstige herschikking van de specifieke programma's. In een 
dergelijke strategie zijn vooral kleinschalige projecten en de garantie dat kleine en middelgrote 
ondernemingen aan de programma's kunnen deelnemen, van groot belang.  
 
– Contactpersoon:  mevrouw FULAR 

(tel.: 00 32 2 5469044; e-mail: birgit.fular@esc.eu.int)  
 

 

 


