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  Gastsprekers tijdens de zitting van 16 en 17 juli 2003 waren de heer BUTIGLIONE, 
Italiaans minister van Europese aangelegenheden, die sprak namens het fungerend voorzitterschap van 
de Raad, en de heer GENRO, minister en hoofd van het bijzonder secretariaat van de Raad voor 
economische en sociale ontwikkeling van de Federale Republiek Brazilië. 

 
1. INTERNE MARKT EN INDUSTRIEBELEID 

 

•  Industriebeleid 
 Rapporteur: SIMPSON (Diverse werkzaamheden - UK) 
 

– Ref.: COM(2002) 714 def. – CESE 935/2003 
 

– Kernpunten: 
 
In de mededeling worden hoofdzakelijk, en op goede gronden, de perspectieven in verband met een 
aantal relevante vraagstukken geschetst. Gedetailleerde toepassingskwesties komen niet aan de 
orde. Logischerwijs moet de Commissie nu voortbouwen op de beleidsimplicaties van het document 
en pro-actief beleid uitwerken ter ondersteuning van de industriële ontwikkeling. Het Comité is 
daarbij bereid om de Commissie met zijn ervaring en adviezen te assisteren. 
 
Het stemt tot bezorgdheid dat op een aantal gebieden onvoldoende oog bestaat voor de impact van 
de uitbreiding. 
 
De uitbreiding van de interne markt kan vooral worden belemmerd omdat de infrastructuur in veel 
nieuwe lidstaten niet beantwoordt aan de normen in de rest van de EU. Daarom wordt aanbevolen, 
te bezien welke de prioriteiten en financiële mechanismen zijn (met een vast te stellen bijdrage uit 
Gemeenschapsmiddelen) om de belangrijkste onderdelen van de infrastructuur aldaar te 
moderniseren, de trans-Europese netwerken inbegrepen. 
 
De waarde van de Commissiemededeling is dat zij meer inzicht biedt in de krachten die van invloed 
zijn op de ontwikkeling van de industrie in de Gemeenschap. De centrale boodschap, waarin het 
Comité zich kan vinden, luidt dat de industrie zelf, ondernemingsverenigingen, alsook lokaal, 
regionaal, nationaal en Europees bestuur gezamenlijk dienen in te zien dat het industrieel 
concurrentievermogen binnen een duurzame context moet worden gehandhaafd en opgevoerd en 
dat zij daartoe de nodige maatregelen dienen te nemen. 
 
Het voorstel om alle EG-beleidsterreinen die de industrie raken voortdurend aan een monitoring te 
onderwerpen, verdient bijval. Het Comité is ingenomen met deze positieve herijking van de 
beleidsvorming, alsook met het voornemen om evaluatiemethoden op effectbeoordelingen te 
baseren. 

 
– Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Strategie voor de interne markt 2003-2006 
 Algemeen rapporteur: CASSIDY (werkgevers - UK) 
 

– Ref.: COM(2003) 238 def. – CESE 932/2003 
 

– Kernpunten: 
 
Het Comité kan zich in de Commissiemededeling vinden en schaart zich achter de conclusies, maar 
vindt wel dat een aantal belangrijke zaken niet zijn behandeld. De Commissie besteedt met name te 
weinig aandacht aan het creëren van nieuwe banen. Weliswaar merkt zij in algemene termen op dat 
de interne markt voor werkgelegenheid zal zorgen, maar zij komt in dit verband niet met bewijs. 
 
Voorts rept de Commissie in haar mededeling praktisch met geen woord over de consument noch 
over de vruchten die de interne markt hem/haar zou moeten opleveren. 
 
Alléén zal de interne markt de problemen van de Europese arbeidsmarkt niet kunnen oplossen; 
hiervoor is ook ander proactief beleid nodig. 
 
Het Comité vindt dat arbeidsmarkten voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn: 
arbeidsplaatsen verdwijnen door economische herstructureringen, de internationale arbeidsverdeling 
verandert, er is sprake van technologische ontwikkeling, enz. Succesvol met veranderingen omgaan 
is een grote uitdaging voor de Commissie en vooral de sociale partners. 
 
De ontwikkeling van de interne markt is met de verdere ontwikkeling van de 
socialebeschermingsstelsels verweven. Bij een discussie over de toekomstige vormgeving van deze 
stelsels mag echter niet alleen worden gekeken naar de interne markt en begrotingskwesties; de 
stelsels moeten als een geheel worden gezien en de doelstellingen ervan dienen in aanmerking te 
worden genomen. 
 
De trage vooruitgang met het proces van Lissabon begint tot zorg te stemmen, maar ook daar 
schenkt de Commissie geen aandacht aan. 
 
De welvaart in de EU zal niet uitsluitend toenemen door de liberalisering van de markten en de 
stimulering van concurrentie. Voor de succesvolle voltooiing van de interne markt is een flankerend, 
op groei en werkgelegenheid gericht, macro-economisch beleid van wezenlijk belang. 
 
Tot verbazing van het Comité, ten slotte, heeft de Commissie verzuimd als strategische prioriteit aan 
te geven dat het vertrouwen van de burgers (consumenten en werknemers) moet worden 
herwonnen en dat deze moet kunnen profiteren van de vooruitgang die met de voltooiing van de 
interne markt is geboekt. 
 

–  Contactpersoon: de heer Andersen  
    (Tel. : 00 32 2 546 92 58 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int) 
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2. EXTERNE BETREKKINGEN 
 

• De rol van het maatschappelijk middenveld in het Europese 
ontwikkelingsbeleid 

 Rapporteur: FLORIO (werkgevers - IT) 
 
−  Ref.: Initiatiefadvies – CESE 933/2003 
 
−  Kernpunten:  

 

In de op 26 april 2000 goedgekeurde Mededeling over "Het ontwikkelingsbeleid van de Europese 
Gemeenschap"1 heeft de Commissie gewezen op de cruciale rol van de civiele samenleving en 
verklaarde zij dat "toekomstig EG-beleid gericht zal zijn op de verdere consolidatie van de 
burgermaatschappij en de verdere betrokkenheid van actoren uit de burgermaatschappij bij het 
communautair ontwikkelingsbeleid". In de recente, op 7 november 2002 goedgekeurde Mededeling 
van de Commissie over de "Participatie van niet-overheidsactoren in het EG-ontwikkelingsbeleid"2 
wordt eveneens gewezen op het belang van een zo breed mogelijke inbreng van alle 
maatschappelijke sectoren als een hoeksteen van het EG-ontwikkelingsbeleid, waarmee tevens de 
democratische structuur van de maatschappij wordt onderstreept.  

 
Gezien de grote betrokkenheid en ervaring van het EESC op dit gebied, kan het Comité met een 
initiatiefadvies over de rol van het maatschappelijk middenveld in het Europees ontwikkelingsbeleid 
een belangrijke bijdrage leveren tot het denkproces dat momenteel over deze materie in de Unie 
gaande is. 
 

De belangrijkste aanbevelingen van het advies luiden als volgt:  

• op korte of middellange termijn moeten methoden en instrumenten voor de participatie van niet-
overheidsactoren in een gemeenschappelijke overeenkomst worden vastgelegd. Een en ander 
moet uitmonden in een systeem om de dialoog te reguleren en te legitimeren.  

• Voor een vlotter verlopende dialoog en een grotere deelname van de niet-overheidsactoren is 
het zaak dat er bredere en duidelijker selectiesystemen in kaart worden gebracht.  

• In het kader van het proces om het beleid te decentraliseren en de delegaties een grotere rol te 
geven moeten mechanismen worden uitgewerkt die een daadwerkelijke uitwisseling met niet-
overheidsactoren uit derde landen mogelijk maken.  

• Er moeten specifieke opleidingsmaatregelen komen met het oog op de capaciteitsopbouw van 
niet-overheidsactoren uit derde landen.  

• Het is van wezenlijk belang dat er een ononderbroken en wijdvertakte informatiestroom op 
gang wordt gebracht en dat er maatregelen worden getroffen om deze informatie op brede 
schaal te verspreiden. 

                                                 
1 COM(2000) 212 def. 
2 COM(2002) 598 
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• Er moeten meer instrumenten voor corruptiebestrijding komen, hetgeen één van de 
hoofdvoorwaarden zou moeten blijven voor verstrekking van financiële middelen.  

• Er moet een zowel kwalitatief als kwantitatief monitoringsysteem worden ingevoerd voor een 
daadwerkelijke deelname van niet-overheidsactoren aan het proces van uitstippeling en 
evaluatie van het ontwikkelingsbeleid in de landen die gebruik maken van Europese middelen.  

• Iinitiatieven van niet-overheidsactoren, zoals het forum voor verenigingen van ondernemers of 
de vakbondscomités die vertegenwoordigd zijn in Euromed en EU-Mercosur of in andere nog 
op te richten verenigingen, moeten de steun krijgen van de Commissie.  

• Om te voorkomen dat het beleid van de EU en dat van de afzonderlijke lidstaten tegen elkaar 
indruist, moet de EU het voortouw nemen om voor alle lidstaten gelijke randvoorwaarden vast 
te stellen. 

• De rol van vrouwen in samenwerkingsbeleid moet worden versterkt en hun rechten met 
betrekking tot het ontwikkelingsproces mogen niet over het hoofd worden gezien.  

• Het zou ook zinvol zijn als de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds, de Internationale 
Arbeidsorganisatie en andere Europese instellingen zich sterk zouden maken voor een grotere 
inbreng van de sociale partners en organisaties uit het maatschappelijk middenveld in 
ontwikkelingslanden. 

• Er moeten meer middelen rechtstreeks naar niet-overheidsactoren uit ontwikkelingslanden 
gaan. 

 
− Contactpersoon: mevr. Baizou 

   (Tel.: 00 32 2 546 98 45 - e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

• Betrekkingen EU-China 
 

–  Rapporteur: ETTY (werknemers - NL) 
Co-rapporteur: DIMITRIADIS (werkgevers, EL) 

– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 934/2003 
 

– Kernpunten: 
 

Volgens het EESC is een geslaagde overgang naar een markteconomie in China niet mogelijk 
zonder drastische politieke hervormingen. In de toekomstige contacten tussen de EU en China, en 
ook in die tussen het EESC en de Chinese Sociaal-Economische Raad, verdient dit vraagstuk 
bijzondere aandacht. 

Het EESC is er sterk voorstander van dat de EU steun blijft verlenen voor de opleiding van 
personen in de wetgevende en rechtsprekende macht die op de verschillende niveaus bij de 
tenuitvoerlegging van de WTO-regels door China zijn betrokken. 
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Het EESC beveelt de Commissie aan, nauw samen te werken met de Kamer van Koophandel van 
de EU in China, die uit de eerste hand informatie over de tenuitvoerlegging van de WTO-regels kan 
verschaffen.  

De met de transitie gepaard gaande problemen kunnen alleen doeltreffend worden aangepakt als 
maatschappelijke organisaties hierbij worden betrokken. De Commissie is zich ervan bewust dat 
ngo's een wezenlijke rol kunnen spelen, maar heeft tot op heden helaas verzuimd voldoende 
aandacht te besteden aan de rol van vrije en onafhankelijke economische en sociale 
belangengroepen. 

Het EESC stelt voor dat er in nauw overleg met de Chinese Sociaal-Economische Raad 
inspanningen worden gedaan om de bestaande onduidelijkheden in voor ngo's geldende regels weg 
te werken. 

Als vooraanstaand lid van de Internationale Arbeidsorganisatie zou China er goed aan doen alle acht 
IAO-verdragen m.b.t. fundamentele mensenrechten te ratificeren en in de praktijk ten uitvoer te 
leggen. Ook zou China niet langer een voorbehoud moeten maken bij art. 8, lid 1a), van het 
Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. 

In het mensenrechtenoverleg met China zou de Commissie nog meer moeten hameren op de 
voortdurende Chinese schending van het recht om zich te organiseren en collectief te 
onderhandelen, en zou zij moeten benadrukken hoe belangrijk het is dat vrije, onafhankelijke en 
democratische economische en maatschappelijke belangengroepen ten volle bij de overgang naar 
een markteconomie worden betrokken. 

De EU zou het overleg tussen maatschappelijke en sociaal-economische organisaties uit de EU en 
China moeten steunen en promoten. 

Het EESC zal nauwlettend in de gaten houden hoe de politieke en burgerrechten en de 
economische, sociale en culturele rechten worden uitgebouwd in het kader van het in Hongkong en 
Macao toegepaste beginsel van "één land, twee systemen". Het wijst op de mogelijkheid de OESO-
richtsnoeren voor multinationale ondernemingen te gebruiken als leidraad voor de activiteiten van in 
Hongkong gevestigde bedrijven en hun toeleveranciers in China zelf. De EESC-delegatie die 
Hongkong en Macao bezocht, concludeerde dat de betrekkingen tussen de EU en zowel Hongkong 
als Macao sinds de soevereiniteitsoverdracht nog steeds uitstekend zijn. Tegelijkertijd echter stelde 
zij vast dat het wellicht tijd is om voor deze relaties een meer gestructureerd kader te creëren. 

Het ontwikkelingssamenwerkingbeleid zou volgens het EESC gericht moeten zijn op verbetering van 
de leefomstandigheden, opvoering van de sociale rechtvaardigheid, werkgelegenheid en sociale 
zekerheid, en ondersteuning van bedrijfsscholingsmaatregelen. 

Het EESC onderschrijft dat de EU nog meer prikkels moet geven voor de overdracht van kennis, 
technologie en beleidservaringen. 

De kansen die liberalisering op het gebied van handel en investeringen biedt, kunnen volgens het 
EESC pas volledig benut worden als de Chinese bedrijven grondig worden geherstructureerd. 

In de China-programma's van de Commissie moet duidelijker tot uiting komen dat Europa veel 
belang hecht aan goed bestuur, inschakeling van de civil society, mensenrechten en duurzame 
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ontwikkeling. In alle armoedebestrijdingsprogramma's in China moet een beleidsstrategie worden 
ingebouwd die gericht is op de aanpak van de specifieke problemen van vrouwen. 

Het EESC en de Chinese Sociaal-Economische Raad hebben afgesproken om sociaal-economische 
kwesties van wederzijds belang en vraagstukken inzake mensenrechten en de rechtsstaat op 
regelmatige basis te bespreken en te onderzoeken. Toekomstige bezoeken van het EESC aan China 
moeten niet alleen worden aangewend om de banden met de Chinese Sociaal-Economische Raad 
aan te halen, maar ook om de contacten met ngo's in China te vernieuwen en te verruimen. 

 
− Contactpersoon: de heer Wells 

   (Tel.: 00 32 2 546 82 83 - e-mail : michael.wells@esc.eu.int) 
 
 

• De voorbereiding van de vijfde ministerconferentie van de 
Wereldhandelsorganisatie 

 Rapporteur: VEVER (werkgevers - FR) 
 
– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 940/2003 
 
– Kernpunten: 

 
Van 10 tot en met 14 september 2003 - precies halverwege de termijn waarbinnen de 
Ontwikkelingsagenda van Doha moet zijn uitgevoerd - vindt in het Mexicaanse Cancun de vijfde 
ministerconferentie van de WTO plaats. Deze conferentie vormt een belangrijk scharnierpunt want 
in Cancun zal duidelijk worden of de onderhandelingen vóór eind 2004 tot een goed einde zullen 
kunnen worden gebracht. De conferentie móet dan ook een succes worden als men  de 
internationale economische groei, die sinds de Conferentie van Doha aanzienlijk is afgenomen, 
nieuwe impulsen wil geven, het vertrouwen van de investeerders, dat door de aanhoudende 
financiële en beursperikelen sterk is aangetast, weer wil opkrikken, en het huidige algemene klimaat, 
dat nog steeds wordt beheerst door de problematiek rond internationale veiligheid en 
terrorismebestrijding, wil verbeteren. 
 
Aan de vooravond van de conferentie is de situatie nog steeds erg verward. 
 
Wil men bereiken dat de Conferentie van Cancun het onderhandelingsproces een beslissende impuls 
geeft, dan is het van groot belang dat álle partijen het gevoel hebben dat er op het vlak van de 
markttoegang sprake is van een "dynamisch evenwicht", wat moet worden aangetoond door middel 
van impactanalyses en proportionaliteitstests.  
 
Verder moet de conferentie ook in ieder geval leiden tot een drastische vermindering van het aantal 
non-tarifaire belemmeringen, en met name een grotere transparantie op de markt voor 
overheidsopdrachten, een akkoord over directe buitenlandse investeringen, betere en efficiëntere 
antidumping- en antisubsidieregels, en adequate milieuregels. 
 
In verband met de ontwikkelingsdimensie van de "agenda van Doha" is het verder van cruciaal 
belang dat al een aantal concrete initiatieven worden genomen om de implementatiekwesties uit de 
wereld te helpen, uitgaande van het beginsel van "speciale en gedifferentieerde behandeling", dat het 
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begrip "ontwikkelingsland" nauwkeuriger wordt gedefinieerd om een onderscheid te kunnen maken 
tussen landen die er qua economische ontwikkeling nog helemaal niet op vooruit zijn gegaan en 
landen waar dit wèl het geval is, en dat de minst ontwikkelde landen op een efficiënte manier 
worden geholpen bij de uitbouw van hun bestuursapparaat. 
 
Het Comité blijft belang hechten aan de naleving van de socia le grondrechten - een aspect dat 
helemaal niet op gespannen voet hoeft te staan met de ontwikkelingsdoelstellingen van "Doha. 
 
Ten slotte roept het Comité de diverse geledingen van het maatschappelijk middenveld 
(bedrijfsleven, maatschappelijke en beroepsorganisaties, sociale partners, ngo's) op om: 
 
– deel te nemen aan de informatiecampagne over de voordelen die van een succesvolle afronding 

van de Doha-ronde mogen worden verwacht; 
 
– internationale ontmoetingen te organiseren, zowel op branche- als op brancheoverkoepelend 

niveau; 
 
– door middel van eigen analyses, voorstellen en initiatieven bij te dragen aan een duurzame 

mondiale ontwikkeling. 
 
Het Comité gaat ook zélf zijn steentje hieraan bijdragen door de WTO-problematiek ook bij andere 
sociaal-economische organisaties, zowel binnen als buiten de Unie, aan te kaarten en nog vóór het 
einde van de Doha-ronde (eind 2004) met eigen voorstellen te komen, met de bedoeling ook de stem 
van het maatschappelijk middenveld te laten horen en op die manier de participatiedemocratie te 
versterken. 
 

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

3. ONDERZOEK EN GEZONDHEID 
 

• Gezondheidszorg 
 
 Rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden –FR) 
 
– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 928/2003 
 
– Kernpunten: 
 

Rekening houdend met de respectieve bevoegdheden van de staten en de Europese Unie, de 
bestaande problematiek en de betrokkenheid van tal van actoren, stelt het Europees 
Economisch en Sociaal Comité op grond van de open coördinatiemethode een aantal 
maatregelen voor. 
 
Hiervan moet snel werk worden gemaakt. 
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De doelstellingen zouden kunnen zijn:   
 
– modernisering van de nationale systemen, door een programma ter bevordering van de 

 kwaliteit van de gezondheidszorg te ontwikkelen;  
– betere samenwerking tussen de lidstaten.  
  
De lidstaten zouden door samen te werken gemeenschappelijke doelstellingen kunnen 
vaststellen op het gebied van gezondheidszorg en zorg voor ouderen. Deze doelstellingen 
zouden moeten uitmonden in nationale actieplannen, waarover met regelmatige tussenpozen 
voortgangsverslagen zouden kunnen worden opgesteld. 
 
Om een open coördinatiemethode tot stand te brengen die zichtbaar en geloofwaardig is en een 
solide inhoud heeft, acht het Europees Economisch en Sociaal Comité het van essentieel belang 
dat een lichte, flexibele en doeltreffende structuur wordt opgericht, die goed is uitgerust om de 
in dit advies genoemde prioriteiten uit te voeren. 
 
Het Europees Economisch en Sociaal Comité zou graag zien dat de gehele problematiek van 
de gezondheidszorg een apart beleidsterrein wordt, met inachtneming van het bestaande 
politieke en juridische kader van de Unie. Het is van mening dat op Europees niveau 
instrumenten moeten worden ontwikkeld om de collectieve "intelligentie" van de Europese 
burgers te stimuleren, die meer om het lijf heeft dan de discussie over de toekomst van de 
nationale stelsels van sociale zekerheid. Het Europees Economisch en Sociaal Comité 
constateert de behoefte aan politieke wil om de kennis over de gezondheidssituatie te 
bevorderen en de meest innoverende praktijken op medisch en sociaal gebied te verspreiden. 
Dat is dan ook de reden waarom het Comité voorstelt, doeltreffende instanties in het leven te 
roepen waarmee een fundamenteel recht van de burgers van de Europese Unie gewaarborgd 
is, namelijk toegang voor iedereen tot een betere gezondheid. 

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

•  Biowetenschappen en biotechnologie 
 Rapporteur: BRAGHIN (werkgevers - IT) 
 

– Ref.: COM(2003) 96 def. – CESE 920/2003 
 

– Kernpunten: 
 

Voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon moet het volgens het Comité een 
topprioriteit van de EU en van de lidstaten zijn om het concurrentievermogen van de Europese 

biotechnologische industrie te helpen verbeteren.   

Het model van "onderzoeksclusters" en "biotechnologische incubatorfaciliteiten" vormt een 
uitgangspunt om inzicht te verkrijgen in de dynamiek van het concurrentievermogen, de 
synergetische werking van maatregelen, de overdracht van technologie en doelmatigere 
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financieringsmethoden: de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie, alsook het 
overnemen en verspreiden van goede praktijkvoorbeelden zouden zich met name tegen die 
achtergrond moeten afspelen, zodat oplossingen kunnen worden gevonden waarmee een versneld 
groeiproces op gang kan worden gebracht. 

Er moet een extra inspanning worden gedaan om duidelijkheid te verkrijgen over de kenschetsende 
eigenschappen van het MKB in de biotech-sector en om uit te maken aan welke specifieke 
financieringsvereisten bij dit soort bedrijven moet worden voldaan. 

 
 

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

 
 

4. CONSUMENTENBESCHERMING EN VOEDSELVEILIGHEID 
 

•  Consumentenkrediet 
  Rapporteur: PEGADO LIZ (Diverse werkzaamheden - PT) 
 
–  Ref.: COM(2002) 443 def. – 2002/0222 COD – CESE 918/2003 
  
–  Kernpunten: 

 

Het Europees Economisch en Sociaal Comité acht het voorstel van de Commissie voor herziening 
van de richtlijn betreffende consumentenkrediet opportuun. Toch pleit het Comité niet voor 
goedkeuring van het voorstel, althans niet in zijn huidige vorm. Eerst moet het voorstel op een aantal 
punten grondig worden gewijzigd, en wel omdat: 

• de inhoud ervan moet worden afgestemd op het bepaalde in andere EU-
wetgevingsinstrumenten op dit gebied;  

• eerst nauwkeurig moet worden nagegaan wat het effect is van de voorgestelde maatregelen op 
velerlei fronten, en met name op de voltooiing van de interne markt voor financiële 
dienstverlening en de toename van het consumentenvertrouwen;  

• een aantal bepalingen in overeenstemming moet worden gebracht met het evenredigheids- en 
noodzakelijkheidsbeginsel om te voorkomen dat de keuze voor totale harmonisering het niveau 
van consumentenbescherming naar beneden haalt en onder het niveau brengt dat thans, op 
grond van de minimumclausule, wordt bereikt.  

 
De belangrijkste onderdelen die volgens het EESC moeten worden aangepast om beter aan te 
sluiten bij de doelstellingen van het voorstel, zijn: 

• de rechtsgrondslag van de richtlijn;  

• de werkingssfeer van de richtlijn, zowel wat eronder valt als wat er niet onder valt;  

• de wijze waarop voor totale harmonisatie wordt gepleit zonder in te staan voor een 
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onverminderd hoog niveau van consumentenbescherming;  

• de wijze waarop het verschijnsel probleemschulden wordt gebagatelliseerd, alsof alles wordt 
opgelost met een ondoelmatige en, in sommige gevallen, onevenredige lange opsomming van 
informatieverplichtingen, terwijl andere verplichtingen die er werkelijk toe doen, zijn geschrapt;  

• de verdere uitwerking van de structuur, de werking en de gebruikgaranties van de centrale 
gegevensbanken.  

 

– Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
  

• Algemeen kader voor de financiering van communautaire acties ter 
ondersteuning van het consumentenbeleid 

 Rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden - ES) 
 
– Ref.: COM(2003) 44 def. – 2003/0020 COD – CESE 936/2003 
 
– Kernpunten: 
 

Het Comité is net als de Commissie van mening dat het noodzakelijk  is om voor de financiering 
van communautaire maatregelen ter ondersteuning van het consumentenbeleid een algemeen 
rechtskader op te stellen. 

 

Het besluit om – in beginsel – een tweejarige projectcyclus vast te stellen en – als minimum – om 
de twee jaar een oproep tot het indienen van voorstellen te lanceren, mag er evenwel niet toe leiden 
dat de gesubsidieerde projecten een looptijd van twee jaar moéten hebben; een dergelijke eis is 
namelijk te stringent. 

 

Het EESC is tot de conclusie gekomen dat maar één organisatie aan de voorwaarden voor 
toekenning van de steun in kwestie voldoet en verzoekt de Commissie dan ook meer flexibiliteit aan 
de dag te leggen. 

 

Voorts wordt de Commissie verzocht, ervoor te zorgen dat de steuncriteria geen afbreuk doen aan 
de criteria betreffende vertegenwoordiging in het consumentencomité. 

 

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de omvang, de middelen en de Europese of 
nationale uitstraling van een organisatie enerzijds, en de reikwijdte en het Europese belang van haar 
voorstellen anderzijds. 
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In het licht van de Europese integratie had de Commissie in de omschrijving moeten opnemen dat de 
consumentenorganisaties op een democratische en transparante manier moeten werken en 
gegevens over hun interne organisatie voor het publiek toegankelijk moeten maken. 

 

Het Comité vraagt zich af waarom de bovengrens van 95% van de subsidiabele kosten voor de 
uitvoering van een project niet mag worden gehanteerd voor de medefinanciering van concrete 
projecten. 

 

Het Comité herhaalt tenslotte dat overheidsmiddelen ter beschikking moeten worden gesteld voor de 
oprichting van een Europees onderzoeksorgaan voor de bescherming van de rechten van de 
consument. 

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

 
 

•  Controle/diervoeders en levensmiddelen 
 Rapporteur: CHIRIACO (werknemers - IT) 
 

– Ref.: COM(2003) 52 def. – 2003/0030 COD – CESE 925/2003 
 

– Kernpunten: 
 
Het EESC stemt in met de geïntegreerde aanpak van de Commissie en acht het voorstel een nuttige 
bijdrage tot de verwezenlijking van het beginsel dat de voedselveiligheid prioriteit krijgt in het 
systeem van officiële controles van diervoeders en levensmiddelen.  

 

Om het succes van deze geïntegreerde aanpak te waarborgen acht het Comité het noodzakelijk een 
sterk partnerschap te bevorderen tussen de verschillende actoren in de sector, gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen en transparantie, waarbij er evenwicht moet zijn tussen regelingen voor 
officiële controle en regelingen voor zelfcontrole, en waarbij producenten zelf verantwoordelijk zijn 
en vrijwillig overgaan tot certificering.  
 
Het EESC is van mening dat de voedselveiligheid in de Europese Unie niet kan worden 
gegarandeerd indien de samenwerking met derde landen niet wordt bevorderd en versterkt via 
specifieke overeenkomsten en maatregelen, waarbij onderscheid dient te worden gemaakt op grond 
van hun ontwikkelingsniveau. Hetzelfde geldt voor de internationale samenwerking in het kader van 
de Codex Alimentarius, waarbij de rol van de Unie moet worden versterkt, en de SPS-code (WTO).  
 
Het EESC beveelt aan bijzondere aandacht te besteden aan de harmonisatie van de controles in de 
kandidaat-lidstaten, en dringt erop aan actie te ondernemen op het gebied van opleiding en 
voorlichting, niet alleen voor controleurs maar ook voor de andere actoren in de sector en het grote 
publiek.  
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– Contactpersoon: mevr. Calamandrei  
    (Tel.: 00 32 2 546 96 57 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

•  Pesticiden: maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen   

 Rapporteur: CASSINA (werknemers – IT) 
 

– Ref.: COM(2003) 117 def. – 2003/0052 COD – CESE 927/2003 
 
– Contactpersoon: mevr. Di Nicolantonio 
    (Tel : 00 32 2 546 94 54 – e-mail 
:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

 5. VERVOER, TELECOMMUNICATIE 

• Bescherming voetgangers 
 Rapporteur: LEVAUX (werkgevers - FR) 
 

– Ref.: COM(2003) 67 def. – 2003/0033 COD – CESE 919/2003 
 

– Contactpersoon: Pereira dos Santos 
     (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

• Motorfietsen – beveiligingssysteem  
 Rapporteur: PESCI (werkgevers - IT) 
 

– Ref.: COM(2003) 145 def. – 2003/0058 COD – CESE 921/2003 
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Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

• Motorfietsen – standaard 
 Rapporteur: PESCI (werkgevers - IT) 
 

– Ref.: COM(2003) 147 def. - 2003/0059 COD – CESE 922/2003 
 

– Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos 
     (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Overeenkomsten luchtdiensten/lidstaten en derde landen 
 Rapporteur: GHIGONIS (Diverse werkzaamheden – FR) 
 

– Ref.: COM(2003) 94 def. – 2003/0044 COD – CESE 923/2003 
 
– Contactpersoon: de heer Jantscher  

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

• Algemene regels financiële bijstand/eTEN 
 
 Rapporteur: SIMONS (werkgevers – NL) 
 

– Ref.: COM(2003) 220 def. – 2003/0086 COD – CESE 924/2003 
 
– Contactpersoon: de heer Jantscher  

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

6. MILIEUBESCHERMING 
 

• Bewakingssysteem uitstoot broeikasgassen/tenuitvoerlegging van het 
Protocol van Kyoto 

  Rapporteur: LE NOUAIL (werknemers – FR) 
 

– Ref.: COM(2003) 51 def. – 2003/0029 COD – CESE 931/2003 
 
– Contactpersoon: de heer Kind  
     (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Pan-Europese samenwerking op milieugebied (Kiev) 
  Rapporteur: RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE) 

 
– Ref.: COM(2003) 62 def. – CESE 926/2003 
 
– Contactpersoon: de heer Kind  
    (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

• Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur/wijziging 
  Algemeen rapporteur: CASSINA (werknemers – IT) 

 
– Ref.: COM(2003) 219 def. – 2003/0084 COD – CESE 937/2003 
 
–  Contactpersoon: de heer Wright  
     (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 

 
 

 7. ORDENING VAN DE LANDBOUWMARKT 
 

• GOM/ruwe tabak (gecodificeerde versie) 
  Algemeen rapporteur: MORALEDA QUILEZ (Diverse werkzaamheden – ES) 

 
– Ref.: COM(2003) 243 def. – 2003/0096 CNS – CESE 938/2003 
 
– Contactpersoon: mevr. Di Nicolantonio   
     (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

• GOM/varkensvlees (gecodificeerde versie) 
  Algemeen rapporteur: CABALL I SUBIRANA (Diverse werkzaamheden – ES) 

 
– Ref.: COM(2003) 297 def. – 2003/0104 CNS – CESE 939/2003 
 
– Contactpersoon: mevr. Di Nicolantonio  

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

8. ECONOMISCHE EN SOCIALE SAMENHANG 
 

•  Tweede voortgangsverslag cohesie 

 Rapporteur: BARROS VALE (werkgevers - PT) 
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– Ref.: COM(2003) 34 def. – CESE 929/2003 
 
– Kernpunten: 

 

Hoewel de afgelopen jaren positieve resultaten zijn geboekt op het vlak van economische en sociale 
samenhang in de EU, stelt het Comité vast dat de kloof tussen de regio's nog steeds aanzienlijk is. 
Deze kloof dreigt groter te worden na de komende uitbreiding. Terwijl de steun en de overige 
instrumenten van de Commissie nog altijd voornamelijk zijn bestemd voor de regio's met een 
ontwikkelingsachterstand, met name in de nieuwe lidstaten, is het volgens het Comité zaak dat bij 
de toewijzing van de middelen die voor elk van de cohesiedoelstellingen ter beschikking worden 
gesteld, voorrang wordt gegeven aan de regio's met de hoogste werkloosheid. 

 

Het Comité steunt de door de Commissie voorgestelde criteria waaraan regio's moeten voldoen om 
na de uitbreiding in aanmerking te komen voor steun uit hoofde van doelstelling 1, maar acht het 
raadzaam te bestuderen of de hoogte van de financiering voldoende is om een ambitieus 

cohesiebeleid uit te voeren in een Unie met 25 leden.  

 
− Contactpersoon: de heer Pietrasanta 

   (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 

 

9. BELASTINGEN 
 

• Accijnstarief/Tabaksproducten – verlenging Corsica 

Rapporteur: BURANI (werkgevers - IT) 
 

− Ref.: COM(2003) 186 def. – 2003/0075 CNS – CESE 930/2003 
 
− Kernpunten: 

 
Het EESC van oordeel dat de onderhavige maatregel in het licht van de aangevoerde argumenten 
nauwelijks te rechtvaardigen valt, en dat men zich kan afvragen of het hier niet om staatssteun gaat 
in plaats van om een tijdelijke maatregel voor belastingvrijstelling; anderzijds is het EESC zich 
bewust van de overbekende politieke omstandigheden en van de betrekkingen tussen het eiland en 
het moederland. Een afwijzing zou gevolgen hebben die de betrekkelijk geringe waarde van dit 
vraagstuk verre zouden overtreffen. Schoorvoetend dus, maar in het besef van zijn 
verantwoordelijkheid, hecht het EESC zijn goedkeuring aan onderhavig richtlijnvoorstel. 
 

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

 


