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  De zitting van 17 en 18 juli is opgeluisterd met de aanwezigheid van mevrouw 
DIAMANTOPOULOU, lid van de Commissie, die een toespraak houdt over het EU-beleid voor 
werkgelegenheid en sociale aangelegenheden, en de heer FREDERIKSEN, die een uiteenzetting houdt 
over de prioriteiten van het programma van het Deense EU-voorzitterschap. Op beide uiteenzettingen 
volgt een algemene discussie. Bovendien is een discussie gewijd aan de, na afloop daarvan 
goedgekeurde bijgewerkte versie van het reglement van orde. 
 

1. CONSUMENTENAANGELEGENHEDEN 
 

• Diensten van algemeen belang 
Rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden - E) 

 

– Ref.: Verkennend advies – CES 860/2002 
 

– Kernpunten: 
 

De heer PRODI, Commissievoorzitter, heeft het EESC, om te beginnen tijdens de zitting van 
november 2001 en vervolgens in een brief d.d. 10 januari 2002, verzocht om over dit vraagstuk een 
verkennend advies op te stellen.  

 
De belangrijke rol die diensten van algemeen belang in het dagelijks leven van burgers spelen, 
maakt dat zij onlosmakelijk verbonden zijn met het Europees sociaal model. Het Comité pleit dan 
ook voor de volgende maatregelen:  

 
– in artikel 3 van het EG-Verdrag moet worden verwezen naar de openbare-dienstverlening, als 

domein waarop de Gemeenschap actie moet ondernemen om haar doelstellingen te bereiken; 
 

– de Commissie moet een voorstel voor een kaderrichtlijn moet opstellen waarin de 
beleidsbeginselen aangaande diensten van algemeen economisch belang zijn vastgelegd en 
waarin de lidstaten de nodige speelruimte ter zake wordt verzekerd. In sommige gevallen 
moeten daarbij – ter aanvulling van de kaderrichtlijn – sectorale richtlijnen worden 
overwogen; 

 
– er moet een stelsel worden opgezet voor de bescherming van de rechten van de consument 

en voor de voorlichting van de consument zodat hun rechten snel en doeltreffend kunnen 
worden gewaarborgd; 

 
– ter bevordering van de democratische en burger-participatie dienen beheerders van algemene 

diensten de gebruikers daarom te raadplegen. Daarbij moet met name worden gedacht aan 
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consumentenbonden en, bij dienstverlening, aan vertegenwoordigers van werknemers en hun 
vakorganisaties; 

 
– er zou een waarnemingspost voor diensten van algemeen belang kunnen worden opgericht 

voor de evaluatie van de door de lidstaten verleende diensten; 
 

– gezien het onderscheid tussen economische en niet-economische activiteiten, moeten de 
mededingingsbepalingen en de voorschriften met betrekking tot de interne markt niet van 
toepassing mogen zijn op diensten in verband met de nationale onderwijsstelsels en de 
verplichte deelname aan het sociale -zekerheidsstelsel, noch op diensten die door sociale, 
liefdadigheids- en culturele instanties zonder winstoogmerk worden verleend; 

 
– er is een speciale regeling nodig voor de verstrekking en financiering van bepaalde 

cultuurgoederen, zoals audiovisuele media, teneinde de bescherming van de grondrechten te 
waarborgen. 

 

– Contactpersoon :  R. Del Fiore  
    (Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
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2. SAMENHANG EN REGIONAAL BELEID 
 

• "Strategie economische en sociale samenhang" 
 Rapporteur: CHRISTIE (Werknemers - VK) 

 

− Ref.: initiatiefadvies – CES 866/2002 
 

– Kernpunten: 
 

Het Comité wil met dit advies een eigen bijdrage leveren aan het debat over de toekomst van het 
cohesiebeleid. Na een kort overzicht van de al bereikte resultaten en de nog onopgeloste problemen 
schetst het een beeld van de grote uitdagingen waaraan de Unie de komende jaren het hoofd zal 
moeten bieden (uitbreiding, mondialisering, groeiende kloof tussen centrum en periferie, 
instandhouding van de macro-economische stabiliteit, enz.). Vervolgens formuleert het een aantal 
aanbevelingen, waarbij het er met name voor pleit om: 

 
– ook na 2006 structurele steun uit hoofde van doelstelling 1 te blijven verlenen; 
– ervoor te zorgen dat de daling van het gemiddelde BBP per hoofd als gevolg van de uitbreiding 

geen negatief statistisch effect heeft; 
– het structuurfondsenbudget, dat nu 0,45% van het BBP van de Unie vertegenwoordigt, op te 

trekken; 
– een begrotingsmechanisme in te voeren om bij onverwachte economische schokken de 

stabiliteit van de regio's veilig te kunnen stellen; 
– meer middelen ter beschikking te stellen voor communautaire initiatieven; 
– de sociaal-economische problemen in doelstelling-2-regio's aan te pakken door middel van een 

"open coördinatiemethode"; 
– prioriteit te geven aan het stimuleren van de investeringen in achteropgeraakte regio's. 

 

− Contactpersoon : R. Pietrasanta 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietransata@esc.eu.int) 

 

• "Toekomst van het cohesiebeleid in het licht van de komende 
uitbreiding en de overschakeling op de kenniseconomie" 

 Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers - F) 
 

– Ref.: initiatiefadvies – CES 848/2002 
 

– Kernpunten: 
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In dit vervolg op het advies over het "Tweede verslag over de economische en sociale 
samenhang", dat op 25 april 2001 werd goedgekeurd, spreekt het Comité zich uit voor een 
grondige herziening van de beginselen, algemene voorwaarden, prioriteiten en 
uitvoeringsbepalingen van het cohesiebeleid met het oog op de uitbreiding van de EU met de 
landen van Midden- en Oost-Europa. 

 
Ten einde de Europese procedures te vereenvoudigen, pleit het Comité voor de oprichting van één 
enkel fonds dat flexibel genoeg is om aan de concrete behoeften te voldoen, hetgeen de 
gebruiksvriendelijkheid ten goede komt en ook de zichtbaarheid vergroot. 

 

− Contactpersoon : R. Pietrasanta 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail: roberto.pietransata@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 



- 5 - 

Griffie CES 165/2002 F/E/I/VDS/hv/di …/… 

3. ONDERNEMINGSKLIMAAT, HANDEL EN INTERNE MARKT 
 

• Vennootschapsbelasting 
 Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers - F) 
 

− Ref.: initiatiefadvies – CES 850/2002 
 

– Kernpunten:  
 
Het Comité is het met de Commissie eens vooral aandacht te schenken aan regelingen ter 
voorkoming van dubbele heffing en kan zich met name vinden in het voorstel om genoemd 
"Gezamenlijk Forum over verrekenprijzen" op te richten. 
 
Alvorens voorwaarden voor faire concurrentie te creëren, is het onontbeerlijk om de 
belastingstelsels van de lidstaten transparant te maken. Het Comité is dan ook van opvatting dat de 
vierde door de Commissie voorgestelde optie, nl. die van een geharmoniseerde heffingsgrondslag, 
de enige is waarmee deze doelstelling kan worden gerealiseerd. 
 
Een geharmoniseerde heffingsgrondslag voor het gehele bedrijfsleven in de EU is verenigbaar met 
de fiscale soevereiniteit van lidstaten en regio's, omdat deze bevoegd blijven om het niveau ervan 
vast te stellen. De harmonisatie zal in meer transparantie resulteren en daarom kunnen de 
ondernemingen forse druk uitoefenen op de nationale autoriteiten, hetgeen momenteel vanwege de 
ondoorzichtigheid van de belastingstelsels niet het geval is. 
 
Het zou een goede zaak zijn wanneer vennootschappen met Europese statuten met een 
geharmoniseerde grondslag zouden kunnen experimenteren. Daarbij is het wel zaak dat zij qua 
belastingdruk niet worden bevoorrecht ten opzichte van andere bedrijven. Om het Europees 
statuut meer ingang te doen vinden, zou kunnen worden gekozen voor een geconsolideerde 
heffingsgrondslag overeenkomstig de tweede optie van de Commissie, die vereenvoudiging 
belichaamt voor ondernemingen met transnationale activiteiten.  
 

− Contactpersoon : A. Allende 
   (Tel.: 00 32 2 546 9679 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

• Controle op concentraties 
 Rapporteur: LAGERHOLM (Werkgevers – S) 

 
– Ref.: COM(2001) 745 def. – CES 862/2002 
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– Kernpunten: 
 
Het Comité juicht het toe dat de Commissie het startsein heeft gegeven tot een discussie over de 
wijze waarop het hele Europese stelsel van concentratiecontrole kan worden verbeterd. Met 
voldoening wordt geconstateerd dat hiertoe constructieve voorstellen worden gedaan. Het streven 
dient erop gericht te zijn, de procedure voor controle op fusies in Europa te verkorten en te 
vereenvoudigen. 
 
Ten slotte wordt uitgebreid ingegaan op de materiële vraagstukken die in het Groenboek zijn 
aangesneden. 
 

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

 

• Bijzondere BTW-regeling/reisbureaus 
Rapporteur: WALKER (Werkgevers - VK) 

 

− Ref.: COM(2002) 64 def. – 2002/0041 CNS – CES 852/2002 
 

– Kernpunten: 
 

Het Comité kan zich vinden in het onderhavige Commissievoorstel, maar  
 
– betreurt dat de lidstaten discretionaire bevoegdheid is gegeven met betrekking tot de 

toepassing van de algemene-margeregeling; 
 
– maakt zich zorgen over de complicaties die uit de "opt-out"-bepaling kunnen voortvloeien; 
 
– verwacht dat de naleving hiervan door aanbieders van buiten de EU waarschijnlijk op 

problemen zal stuiten: wordt hier geen bevredigende oplossing gevonden, dan zal de prikkel 
voor EU-reisbureaus en –organisatoren om een vestiging in derde landen te openen, niet 
worden weggenomen. 

 
− Contactpersoon : K. Lindahl 
   (Tel.: 00 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

• Europees verbintenissenrecht 
 Rapporteur: RETUREAU (Werknemers - F) 
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– Ref.: COM(2001) 398 def. – CES 836/2002 

 

– Contactpersoon: J. Pereira dos Santos  
    (Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail:  joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Douane 2007 
 Rapporteur: SIMPSON (Diverse werkzaamheden - VK) 

 
– Ref.: COM(2002) 26 def. – 2002/0029 COD – CES 837/2002 

 

– Contactpersoon: J. Andersen  
   (Tel.: 32 2 546 9258 - e-mail: Jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

• Verbetering van het functioneren van de belastingstelsels in de 
interne markt (Fiscalis 2007) 

 Rapporteur: BENTO GONÇALVES (Diverse werkzaamheden - P) 

 
− Ref.: COM(2002) 10 def. – 2002/0015 COD – CES 851/2002  

 

– Kernpunten: 
 
Het Comité is ingenomen met het voorstel van de Commissie om het eerste Fiscalis-programma 
voort te zetten en aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op economisch en belastinggebied. 
Positief is verder dat bijzondere aandacht is gegeven aan de kandidaat-lidstaten, en dat de 
Commissie is ingegaan op de aanbeveling van het Comité uit 1997 om het programma uit te breiden 
tot een belangrijk nieuw terrein, nl. dat van de directe belastingen. 

 
− Contactpersoon : A. Allende 
   (Tel.: 00 32 2 546 9679 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 

• Internemarktstrategie (2002) 
 Rapporteur: WALKER (Werkgevers - VK) 

 
– Ref.: COM(2002) 171 def. – CES 871/2002 
 

– Kernpunten: 
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Onderhavige Mededeling van de Commissie bevat de derde jaarlijkse evaluatie van de 
internemarktstrategie die in november 1999 van start ging. Zij geeft in één document een overzicht 
van de verschillende onderdelen van het internemarktbeleid en omvat een plan voor de volgende 
achttien maanden. De evaluatie is gebaseerd op een analyse van de punten waarop de interne 
markt nog te wensen overlaat. Een reeks gerichte acties moet deze lacunes aanvullen. 
 
Het Comité stelt vast dat de Commissie toegeeft een aantal streefdata te hebben gemist, 
bijvoorbeeld die voor het actieplan voor een betere regelgeving, waarop het Comité reeds de 
aandacht had gevestigd in een eerder advies. Wel is het het met de Commissie eens dat dit gebrek 
aan vooruitgang in hoofdzaak te wijten is aan het Europees Parlement, de Raad en de lidstaten. 
 
Om de Europese wetgeving zodanig te integreren in het nationale recht dat er een voldoende mate 
van harmonisatie ontstaat die nodig is om de interne markt te realiseren, moet aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste hiervan zijn: 
 

• dat de wetgeving tijdig en op uniforme wijze wordt omgezet in nationaal recht; 

• dat de noodzakelijke bestuurlijke capaciteit aanwezig is om een doeltreffende uitvoering 
mogelijk te maken; 

• dat de politieke wil bestaat om de handhaving ervan te verzekeren. 
 
Ten slotte worden in dit advies kanttekeningen geplaatst bij en over het algemeen ingestemd met 
de volgende beleidsvoornemens: 
 

• modernisering van de markten; 

• verbetering van het ondernemingsklimaat; 

• tegemoetkoming aan de behoeften van de burgers; 

• voorbereiding van de uitbreiding. 
 

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

* 
*          * 
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4. UITBREIDING 
 

• Toetreding Roemenië 
 Rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden – F) 

 

− Ref.: initiatiefadvies – CES 858/2002 
 

– Kernpunten:  
 

Voor een succesvolle integratie van Roemenië in de Europese Unie is het van essentieel belang dat 
de cruciale rol van het maatschappelijk middenveld bij de uitbouw van een democratische 
samenleving uitdrukkelijk wordt erkend en dat deze erkenning concreet gestalte krijgt in een nu nog 
onvoldoende van de grond gekomen sociale en burgerdialoog. 

 
Het Comité stelt in het algemeen vast dat Roemenië al heel wat vooruitgang heeft geboekt bij de 
naleving van de criteria van Kopenhagen en de overname van het acquis, maar dat er nog het een 
en ander schort aan zijn administratieve capaciteit en aan de concrete toepassing van het acquis. 

 

– Contactpersoon: N. Murray 
   (Tel.: 00 32 2 546 9628 e-mail: nicola.murray@esc.eu.int) 
 

• Toetreding Slovenië  
 Rapporteur: CONFALONIERI (Diverse werkzaamheden - I) 

 
– Ref.: initiatiefadvies – CES 870/2002 

 
– Kernpunten:  
 

 Verloop van het toetredingsproces 
 

Slovenië werkt hard aan de voorbereiding van zijn toetreding en gaat er op álle terreinen 
aanzienlijk op vooruit (op politiek-institutioneel en sociaal-economisch gebied, op cultureel gebied, 
op het vlak van de media …). Het past al 90% van het acquis toe en onderhoudt al intensieve 
economische en handelsbetrekkingen met de Unie, en dan vooral met Duitsland, Italië, Frankrijk 
en Oostenrijk (in díe volgorde). 
 
De toetreding van Slovenië tot de EU is van groot strategisch belang voor de stabiliteit in het 
Balkangebied. 
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Slovenië heeft dus een stevige voet aan de grond op een aantal andere – voor de Unie belangrijke 
– buitenlandse markten en is zijn positie aldaar nog steeds aan het versterken. Het Comité staat in 
dit advies stil bij 
 
– historisch-culturele identiteit en minderhedenproblematiek; 
–  overgangsproces, privatiseringen, openstelling voor buitenlandse investeringen, 

werkgelegenheidsbeleid en arbeidsmarkt; 
– rol van de sociale partners en ontwikkelingsstrategieën; 
– milieu, vervoer, toerisme, sociale dienstverlening en bescherming van de consument; 
 
De overgang van een monocratisch regime naar een pluralistische democratie en van een 
staatseconomie naar een markteconomie is een proces met ingrijpende gevolgen, niet alleen voor 
de maatschappelijke verhoudingen, maar ook voor de behoeften en verwachtingen en voor het 
individuele en collectieve gedrag van de burgers. De landen in kwestie spiegelen zich daarbij aan 
bestaande maatschappijmodellen. 
 

– Contactpersoon: J. Kemp 
   (Tel:. 00 32 2 546 9810 - e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 



- 11 - 

Griffie CES 165/2002 F/E/I/VDS/hv/di …/… 

5. WERKGELEGENHEID, SOCIALE ZAKEN EN OPVOEDING 
 

• Een nieuwe gezondheids- en veiligheidsstrategie 
 Rapporteur: ETTY (Werknemers - NL) 

 
– Ref.: COM(2002) 118 def. – CES 855/2002 

 
– Kernpunten: 
 

De Commissie heeft deze Mededeling in nauw overleg met alle betrokken partijen opgesteld. Het 
Europees Economisch en Sociaal Comité heeft met een verkennend advies tot dit proces 
bijgedragen. Elementen uit het verkennend advies die door de Commissie zijn overgenomen, 
komen in het onderhavige advies niet meer ter sprake. 
 
De belangrijkste knelpunten die zich inzake gezondheid en veiligheid op het werk voordoen, komen 
in deze Mededeling aan de orde. Zorgwekkend is evenwel dat een actieplan ontbreekt. Volgens 
het Comité heeft dit rechtstreeks te maken met een probleem dat het de afgelopen jaren in 
meerdere adviezen aan de kaak heeft gesteld, nl. het gebrek aan middelen. De Commissie moet 
volgens het EESC zo snel mogelijk een actieplan voor de tenuitvoerlegging van de strategie op te 
stellen. 
 
De passages over gender en leeftijd in het analytische deel van de Mededeling komen in het 
operationele (meer op concrete maatregelen gerichte) deel daarom niet meer ter sprake. Verder 
lijken de cijfers over de gevolgen van een "gebrek aan kwaliteit" van het werk veel te laag. 
 
In haar Mededeling wijdt de Commissie belangrijke passages aan eventuele regelgeving over 
ergonomische problemen. De "beeldschermrichtlijn" is geen geschikte basis voor aanvullende 
maatregelen tegen RSI; beeldschermwerk is immers maar één van de vele factoren die RSI 
kunnen veroorzaken. Voorts verwijst het Comité naar de opmerkingen over psychosociale 
factoren in zijn vorige advies. 
 
De manier waarop de Commissie welzijn op het werk wil bevorderen, is interessant. 
 
Het Comité presenteert in het verkennend advies vooral veel suggesties voor de open 
coördinatiemethode. Het had op meer tastbare steun daarvoor gehoopt. Lidstaten zouden moeten 
worden geacht en niet alleen maar moeten worden gestimuleerd om aan de hand van 

                                                 
1  PB C 260 van 17 september 2001 
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gemeenschappelijke, nauwkeurig omschreven doelstellingen het aantal arbeidsongevallen en 
beroepsziekten terug te dringen. 
 
Aan het MKB wordt in de Mededeling teleurstellend weinig aandacht besteed. 
 
Over de erkenning van beroepsziekten wordt in de Mededeling met geen woord gerept. Het 
Comité kan niet sterk genoeg beklemtonen hoe belangrijk het is over geharmoniseerde statistieken 
over arbeidsongevallen en beroepsziekten te kunnen beschikken. 
 
Het idee van de Commissie om een "waarnemingspost voor risico's" op te laten richten, kan op de 
instemming van het Comité rekenen, op voorwaarde dat deze zich met name met de evaluatie van 
nieuwe risico's bezighoudt. Het Comité pleit er ten slotte met klem voor dat beleid voor 
overheidsopdrachten een clausule over gezondheid en veiligheid bevat. Opdrachten moeten alleen 
worden gegund aan bedrijven met een behoorlijk gezondheids- en veiligheidsbeleid. 
 

- Contactpersoon: A. Hick 
   (Tel.: 00 32 2 546 9302 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Werkgelegenheidssteun 
 Algemeen rapporteur: ZÖHRER (Werknemers - A) 
 

– Ref.: PB C 88/2 van 14 april 2002 – CES 864/2002 
 

– Kernpunten: 
 

Het Comité stemt in met de hoofdlijnen van dit voorstel onder voorbehoud van de volgende 
kanttekeningen: 
 

• steun voor sociale -werkvoorzieningsprojecten moet ook door de ontwerpverordening 
worden afgedekt. Dergelijke projecten kunnen niet over één kam worden geschoren met 
commerciële bedrijven; 

 

• er zou voor om voor ondernemingen en organisaties die in de sociale sector actief zijn, 
een algemeen steunintensiteitspercentage van maximaal 20% moeten worden ingevoerd; 

 

• er moet worden overwogen om in de aanbeveling van de Commissie van 3 april 1996 de 
definitie van kleine en middelgrote ondernemingen te wijzigen; 
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• het Commissievoorstel zou ook van toepassing moeten zijn op jongeren die in het kader 
van een alternerende opleiding al een baan met een arbeidscontract hebben gehad; 

 

• de voorgestelde leeftijdsgrenzen lijken het Comité te star; 
 

• de gemiddelde periode van twee jaar die bij de berekening van de werkloosheidsgraad 
voor vrouwen wordt gebruikt, lijkt te lang; 

 

• de door de Commissie voorgestelde definitie voor gehandicapte werknemers is te 
restrictief; 

 

• voor de berekening van de steunintensiteit moet een eenvoudigere methode wordt 
gehanteerd. 

 

– Contactpersoon:  A. Hick  
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: allan.hick@esc.eu.int) 
 

• "Gezondheid en veiligheid op het werk voor zelfstandigen" 
 Rapporteur: SCHWENG (Werkgevers - A) 
 

– Ref.: COM(2002) 166 def. - 2002/0079 (CNS) – CES 863/2002 
 

– Kernpunten: 
 

Het Comité is ermee ingenomen dat de Commissie een niet-bindend instrument voorstelt, maar 
betreurt het dat ze onvoldoende rekening houdt met het verschil tussen zelfstandigen en 
werknemers. Het Comité is van mening dat toepassing op zelfstandigen van de wetgeving inzake 
bescherming van veiligheid en gezondheid alleen mag plaatsvinden wanneer werknemers in gevaar 
kunnen worden gebracht door zelfstandigen. 
 
Voorts wijst het Comité erop dat in kaderrichtlijn 89/391, die door de lidstaten is omgezet in 
nationale wetgeving, de rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn vastgelegd. Die 
duidelijke afbakening van rechten en plichten zoals vastgelegd in de kaderrichtlijn geldt echter niet 
voor zelfstandigen. 
 
Het zou wenselijk zijn dat de Aanbeveling van de Raad niet alleen voorziet in wettelijke 
maatregelen, maar ook in maatregelen die bijdragen aan een betere kennis van zelfstandigen ten 
aanzien van hun eigen veiligheid en gezondheid. 
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Het Comité verwelkomt en steunt de aanbevelingen inzake de toegang tot diensten of instanties 
die zelfstandigen moeten voorzien van nuttige informatie. Ook is het ingenomen met de 
aanbeveling betreffende de toegang tot scholing. 
 

– Contactpersoon: A. Hick  
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 

• Maatschappelijke integratie van gehandicapten 
 Rapporteur: CABRA DE LUNA (Diverse werkzaamheden – E) 
 

– Ref.: initiatiefadvies – CES 853/2002 
 

– Kernpunten: 
 

Het Comité doet in dit advies concrete voorstellen voor de integratie van gehandicapten in de 
samenleving. Zo zou er een specifiek EU-actieprogramma voor gehandicapten moeten komen, 
met als voornaamste doelstellingen: 
 
– ondersteunen van het gebruik van een open-coördinatiemethode op het gebied van 

gehandicaptenvraagstukken; 
 
– verzekeren en versterken van de deelname van representatieve gehandicaptenorganisaties 

aan de burgerdialoog op EU-niveau, met stimulering van de betrokkenheid van 
welzijnsorganisaties en stichtingen die sociale diensten verlenen aan gehandicapten; 

 
– op grond van art. 13 een EU-richtlijn goedkeuren waarmee discriminatie van gehandicapten 

strafbaar wordt gemaakt op alle gebieden. 
 
Om de arbeidsparticipatie van gehandicapten te verbeteren, stelt het Europees Economisch en 
Sociaal Comité het volgende voor: 
 
a) de EU-lidstaten zouden moeten zorgen voor de snelle en adequate toepassing van de EU-

richtlijn inzake gelijke behandeling op het werk; 
 
b) de Europese Commissie zou moeten voorstellen om werkgelegenheidsrichtsnoer nr. 7 te 

versterken; 
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c) de Europese sociale partners zouden moeten overwegen gebruik te maken van de sociale 
dialoog op EU-niveau om nieuwe initiatieven voor te stellen met het oog op de 
arbeidsparticipatie van gehandicapten; 

 
d) de EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten moeten worden gewijzigd, zodat het voor 

overheden mogelijk wordt om het al dan niet in dienst hebben van personen met een handicap 
als toewijzingscriterium te hanteren; 

 
e) om de resultaten van al deze maatregelen te monitoren, zou de EU-arbeidskrachtenenquête 

permanent informatie moeten bevatten over de situatie van gehandicapten op de arbeidsmarkt. 
 
Het Europees Economisch en Sociaal Comité verplicht zich ertoe het thema gehandicapten in al 
zijn werkzaamheden te integreren. Verder zou het Comité actief moeten worden betrokken bij het 
Europese jaar van gehandicapten. 
 

– Contactpersoon: S. Johansson 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 

• Gezinshereniging 
 Rapporteur: MENGOZZI (Diverse werkzaamheden– I) 
 

– Ref.: COM(2002) 225 def. – 1999/0258 (CNS) – CES 857/2002 
 

– Kernpunten: 
 

In dit nieuwe Commissievoorstel wordt het recht op gezinshereniging ingebed in restrictievere 
procedures dan voorheen. Uit de wijzigingen blijkt welke strekking tijdens de discussies in de Raad 
de bovenhand had. 
 
De voorgestelde wijzigingen die de meest ingrijpende gevolgen lijken te hebben, betreffen de 
volgende punten: 
 
– de voorwaarde “uitzicht te hebben op een duurzame verblijfstitel”; 
 
– de in de laatste alinea van art. 4, lid 1, geformuleerde afwijking biedt een lidstaat de 

mogelijkheid na te gaan of een kind van boven de 12 jaar "aan een ten tijde van de 
goedkeuring van deze richtlijn bestaand integratiecriterium voldoet";  
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– de termijn voor het antwoorden op een verzoek tot gezinshereniging is van 6 op 9 maanden 
gebracht; 

 
– de lidstaten kunnen maximaal van de gezinshereniger eisen, twee jaar legaal op hun 

grondgebied te hebben verbleven; 
 
– van het bestaan van "gezinsbanden" moeten bewijzen worden geleverd (art. 5, lid 2) die 

kunnen worden verkregen via gesprekken of andere onderzoeken die de lidstaten noodzakelijk 
achten; 

 
– in het hoofdstuk over "Sancties en beroepsmogelijkheden" wordt het als vanzelfsprekend 

beschouwd dat van een onderdaan van een derde land onberispelijk zedelijk gedrag, in het 
kader van de familierelaties, wordt geëist. 

 
Het Comité verzet zich dan ook met klem tegen de belangrijke wijzigingen die in vergelijking met 
de tekst van 1999 zijn aangebracht. Het is evenwel niet van plan formeel een negatief advies over 
het voorstel uit te brengen, in de hoop – meer dan in de overtuiging – dat deze laatste stap in het 
besluitvormingsproces snel tot een doorbraak in het dossier en tot een definitive goedkeuring van 
het document zal leiden. 
 

– Contactpersoon: A. Hick 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 
• Scorebord sociale agenda 
 Rapporteur: BLOCH-LAINÉ (Diverse werkzaamheden - F) 
 Co-rapporteur: KORYFIDIS (Werknemers – GR) 
 

– Ref.: COM(2002) 89 def. – CES 856/2002 
 

– Kernpunten: 
 

Het Comité is voornemens actief deel te nemen aan de evaluatie van de Agenda, die halverwege 
in 2003 zal plaatsvinden, want de tijd dringt. Het enige wat de EESC met dit advies beoogt, is in 
dit stadium het volgende onder de aandacht brengen: 
 
De erkenning van de multidimensionele aard van armoede is een stap in de goede richting. 
Niettemin zou men naar de mening van het EESC hier nog verder moeten gaan. Het uiteindelijke 
doel moet zijn, de toegang tot alle grondrechten. Ook moet worden aangedrongen op meer 
toewijding en vindingrijkheid in de Unie wat betreft asiel- en immigratievraagstukken. Bovendien 
zou er tijdig meer aandacht moeten worden besteed aan de gevolgen op sociaal gebied van de 
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uitbreiding. Verder betreurt het EESC dat in dit scorebord of niet voldoende aandacht is voor de 
rol die er in het maatschappelijk middenveld is voor de "sociale dienstverlening door particuliere 
organisaties zonder winstoogmerk", die immers het algemeen belang in Europa ten goede komt. 
Sociale minderheidsgroepen en niet-officiële groeperingen, die zijn opgericht en worden geleid 
door zogenaamde "maatschappelijk buitengeslotenen" moeten meer worden betrokken bij de 
uitvoering van de Sociale Agenda. 
 
In de EU als geheel en tussen de verschillende regio's bestaan grote verschillen qua werkloosheid 
en sociale uitsluiting. Daarom is het volgens het EESC nodig meer synergie aan te brengen tussen 
het werkgelegenheids- en regionaal beleid. Ten slotte wijst het op de noodzaak voortgang te 

boeken bij het tot stand brengen van kwaliteitsindicatoren, hoe moeilijk dit ook is. 
 

– Contactpersoon: S. Johansson 
   (Tel.: 00 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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• Richtsnoeren Socrates 

 Rapporteur: BERNABEI (Werkgevers – I) 

 
– Ref: COM(2002) 193 def. – CES  854/2002 

 
– Kernpunten:  
 

Het Comité kan de voorgestelde technische wijziging in de subsidieregeling alleen maar toejuichen, 
maar beveelt de Commissie aan grondig over dit alles na te denken: het is niet voldoende de 
medefinancieringsregeling te vereenvoudigen en beter in overeenstemming te brengen met het 
proportionaliteitsbeginsel. Belangrijk is ook dat: 1) maatregelen worden genomen om te voorkomen 
dat na de uitbreiding de transparantie en coherentie van de regeling in het gedrang komen en de 
coördinatie van een en ander een onmogelijke opgave wordt, 2) de informatieverstrekking en de 
verspreiding van de resultaten worden verbeterd 3) nog méér en nog stérkere synergie -effecten 
teweeg worden gebracht, 4) ervoor wordt gezorgd dat de doorgevoerde vernieuwingen - gebruik 
van indicatoren, standaardisering (voor een betere vergelijkbaarheid van de gegevens) en 
versterking van toezicht en controle (voor een betere aansluiting tussen de projecten en de 
algemene doelstellingen van het programma) - daadwerkelijk effect sorteren zonder dat de 
steunaanvragers met onnodige en al te belastende administratieve rompslomp worden opgezadeld, 
5) de procedures, en met name van de uitbetaling de toegezegde steun (vaak maar een gering 
bedrag), verder worden gestroomlijnd en versneld. 
 

– Contactpersoon: S. Johansson 
   (Tel:. 00 32 2 546 96 19 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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6. LEVENSMIDDELEN EN LANDBOUW 
 

• Bescherming van geografische aanduidingen en 
oorsprongsbenamingen 

 Rapporteur: de las HERAS CABAÑAS (Diverse werkzaamheden - E) 

 
– Ref.: COM(2002) 139 def. – 2002/0066 CNS – CES 845/2002 

 
– Kernpunten: 

 
Het Comité staat achter de verbetering van de bescherming van oorsprongsbenamingen en 
geografische aanduidingen, die het ziet als een doeltreffende manier om de rechten van de 
consument te beschermen en tegemoet te komen aan zijn legitieme eisen op het vlak van 
voedselveiligheid en kwaliteit. Misbruik bij het gebruik van oorsprongsbenamingen moet worden 
bestreden en Commissie en Raad zouden de controle daarop moeten aanscherpen. 
 
Oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen zouden meer bescherming moeten krijgen 
door middel van TRIPs-overeenkomsten waarvoor de Commissie een daadkrachtigere strategie 
moet uitwerken. Zo kunnen dergelijke overeenkomsten een bescherming gaan bieden die 
kenmerkend is voor de interne markt. 
 
Om een zo groot mogelijk aantal plattelandsgebieden hierdoor te begunstigen, pleit het Comité 
ervoor bijlage II van Verordening 2081/92 tot andere producten uit te breiden.  
 

Het stemt in met de nieuwe wijzigingen die de Commissie voorstelt om de rechten op 

internationale erkenning van Europese benamingen te beschermen. Daardoor kunnen de 
leden van de WTO zich tegen registratie verzetten, zodat o.m. conflicten kunnen worden 
voorkomen.  
 

Volgens het Comité ligt een beleid van wederkerigheid in de lijn van de logika, net als het 
voorstel om het mogelijk te maken om producten van derde landen in de interne markt te 
registreren als de producten van de EU buiten de EU een gelijkwaardige bescherming krijgen.  
 

Het Comité wijst ten slotte op het belang van de promotie van producten die door BOB of BGA 

worden beschermd. 
 

– Contactpersoon: E. di Nicolantonio 
   (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
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• Grensoverschrijdende bewegingen GGO'S 
 Rapporteur: ESPUNY MOYANO (Werkgevers - E) 

 
– Ref.: COM(2002) 85 def. – 2002/0046 COD - CES 846/2002 

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

• Zaaizaad oliehoudende planten en vezelgewassen 
 Rapporteur: SABIN (Diverse werkzaamheden - F) 

 
– Ref.: COM(2002) 232 def. – 2002/0105 CNS - CES 847/2002 

 
– Contactpersoon: E. di Nicolantonio 
   (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

* 
 

*          * 
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7. MILIEU, ENERGIE EN ONDERZOEK 
 

• Onderzoek en energie 
 Rapporteur: WOLF (Diverse werkzaamheden - D) 

 
– Ref.: vervolgadvies – CES 838/2002 

 

– Kernpunten: 
 

Het waarborgen van een goedkope, milieuvriendelijke en duurzame energievoorziening van de EU 
staat in de conclusies van de Raden van Lissabon, Göteborg en Barcelona centraal. 
 
Het Comité doet de Commissie de aanbeveling om op zo kort mogelijke termijn een strategie voor 
geïntegreerd Europees onderzoek op energiegebied uit te werken, waarop een toekomstig 
Europees onderzoeksprogramma op energiegebied kan worden gebaseerd.  
 
In het op te zetten onderzoekprogramma moet aandacht worden geschonken aan zowel de 
voornaamste gebruikersaspecten – huishoudens, gebouwen, bedrijfsleven en vervoer – als aan de 
diverse technieken voor voorziening, omzetting, distributie en gebruik van energie (waaronder 
energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe concepten). Het Comité roept regeringen, 
bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen van de lidstaten op om mee te werken aan deze Europese 
strategie en deel te nemen aan een Europees onderzoeksprogramma voor energie.  
 

– Contactpersoon: J. Pereira dos Santos 
   (Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Milieuaansprakelijkheid 
 Rapporteur: SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers - E) 

 
– Ref.: COM(2002) 17 def. – 2002/0021 COD – CES 868/2002 

 
– Kernpunten:  
 

Het EESC stemt in met de voorgestelde regeling van de milieuaansprakelijkheid, die bedoeld is om 
milieuschade te voorkomen of te herstellen. Hierdoor kan worden bevorderd dat de 
milieuvoorschriften die dikwijls niet worden toegepast, beter worden nageleefd. 
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Verder wijst het op een aantal begrenzingen, met name van het toepassingsgebied, de beperking 
van de schade aan de biodiversiteit alleen voor beschermde gebieden van het netwerk Natura 
2000 en de afwijkingen als er over dezelfde vraagstukken internationale verdragen zijn gesloten. 
 
Het Comité dringt vervolgens aan op een betere definitie van de voor milieuaansprakelijkheid 
belangrijke begrippen "biodiversiteit" en "gekwalificeerde entiteit", en van het begrip 
"miliueschade". Ook zouden de bevoegdheden zo moeten worden verdeeld dat onnodig dubbel 
werk wordt voorkomen.  
 

Met het voorstel om de lidstaten voor financiële zekerheid  te laten zorgen komt de Commissie 
tegemoet aan één van de wensen van het EESC, maar de voorgestelde richtlijn zou er echter 
minder effectief op worden als een dergelijke verzekering niet verplicht wordt gesteld. Er zouden 
nationale of regionale fondsen kunnen worden opgericht die gefinancierd worden met de opbrengst 
van de economische sancties voor de niet-naleving van de in bijlage I opgesomde richtlijnen. 

 

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

• Richtsnoeren TEN energie 
 Rapporteur: VON SCHWERIN (Werknemers - D) 
 

– Ref.: COM(2001) 775 def. – 2001/0311 COD – CES 865/2002 
 

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

• Deelnameregels – O&TO (Euratom) 
 Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers - F) 

 
– Ref.: COM(2001) 823 def./2 – 2001/0327 CNS – CES 867/2002 

 

– Contactpersoon: J. Pereira dos Santos  
   (Tel.: 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen 
 Rapporteur: SKLAVOUNOS (Diverse werkzaamheden - GR) 

 
– Ref.: COM(2001) 803 def. – 2002/0026 ACC - CES 844/2002 
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– Contactpersoon:  N. Pipiliagkas 
   (Tel.: 32 2 9109 – e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
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• Controle/Radioactieve bronnen 
 Rapporteur: WOLF (Diverse werkzaamheden - D) 
 

– Ref.: COM(2002) 130 def. – CES 843/2002 
 

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

* 
 

*          * 
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8. VERVOERSBELEID 
 

• Witboek/Vervoer 2010 
 Rapporteur: GARCÍA ALONSO (Werkgevers - E) 
 

– Ref.: COM(2001) 370 def. – CES 869/2002 
 

– Kernpunten: 
 

Het grootste probleem van het Witboek, waarop ook de meeste suggesties betrekking hebben, is 
dat de Commissie bij het analyseren van de problemen en het zoeken naar oplossingen op o.m. 
territoriaal, economisch, sociaal, milieu- en cultureel gebied steeds te veel hetzelfde stramien volgt. 
Het Europa van de vijftien – en zeker het toekomstige Europa van de 27 – is geen monolithisch 
blok; de omstandigheden verschillen van land tot land en vereisen dus ook zoveel mogelijk een 
verschillende aanpak. 

 
– Sommige van de voorgestelde maatregelen om een nieuw evenwicht tussen de verschillende 

vervoerswijzen tot stand te brengen, mogen niet tot verstoorde concurrentieverhoudingen 
leiden. Het beginsel van "gereguleerde concurrentie" zou volgens het EESC echter inderdaad 
wel toegepast mogen worden op de diensten van algemeen economisch belang - zoals de 
verschillende vormen van openbaar vervoer -. 

 
– Het strategische belang van het goederenvervoer voor de ontwikkeling van landen en voor de 

bevoorrading van afgelegen regio's, berg- of eilandregio's of ultraperifere gebieden met een 
geringer economisch potentieel mag niet over het hoofd worden gezien. Bij haar streven om 
ook voor het vervoer een duurzame strategie te volgen, moet erop zijn gericht om de vraag 
naar veiligere, milieuvriendelijkere en tot dusverre te weinig gebruikte vervoerswijzen te 
stimuleren. Zo kan het evenwicht tussen vervoersmodaliteiten worden verbeterd. 

 
– Wat de mobiliteit van de burger betreft, wordt te weinig aandacht besteed aan de rol van het 

openbaar vervoer in verhouding tot het gebruik van de eigen auto. Het verdient aanbeveling 
om alternatieven voor het particuliere wegvervoer te ontwikkelen in plaats van dit vervoer te 
"bestraffen". 

 



- 27 - 

Griffie CES 165/2002 F/E/I/VDS/hv/di …/… 

– De Commissie zou in de beleidsdoelstellingen voor vervoer en in de actieprogramma's op 
vervoersgebied ook expliciet aandacht moeten schenken aan de verbetering van het 
energierendement en van de doelmatigheid van het vervoer. Bij de mogelijke concrete 
maatregelen in dat verband kan ook worden gedacht aan een geleidelijke toename van het 
aantal efficiëntere zware voertuigen die minder brandstof verbruiken en het milieu minder 
belasten en aan het gebruik van alternatieve brandstoffen. 

 

 Contactpersoon:  L. Lobo  
    (Tel.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Programma voor intermodaliteit/MARCO POLO 
 Rapporteur: LEVAUX (Werkgevers - F) 
 

– Ref.: COM(2002) 54 def. – 2002/0038 COD – CES 842/2002 
 

– Kernpunten: 
 

Het Comité is het in grote lijnen eens met het voorstel voor een verordening betreffende het 
"Marco Polo"-programma, maar stelt voor om de volgende concrete maatregelen in het 
programma op te nemen: 

 
– meer controles op de naleving van sociale wetgeving en een verhoging van de boetes ingeval 

van overtredingen; 
– financiering met publieke middelen van modal-shiftinfrastructuur (bijv. terminals en hun 

toegangswegen); 
– eis aan vervoersondernemers om zich ertoe te verbinden de nieuwe diensten van algemeen 

belang in stand te houden;  
– het nodige doen voor een verlenging van het programma tot 2010; 
– een comité van beheer moet worden belast met de continue follow-up van de acties; 
– er moeten ook projecten kunnen worden geselecteerd die in bepaalde gevallen betrekking 

hebben op luchtvervoer of vervoer via  pijpleidingen; 
– de Commissie dient ook projecten te financieren die lokale acties omvatten, ook al is daarbij 

maar één lidstaat betrokken, op voorwaarde evenwel dat alle gebruikers van het internationale 
vervoer over het grondgebied van die lidstaat daar profijt van trekken; 

– er moet een voor alle gebruikers bestemde Europese Gids van alle multimodale platforms en 
hun kenmerken worden opgesteld. 
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Om de verkeersdrukte tegen te gaan en het vervoer in Europa milieuvriendelijker te maken (de 
doelstellingen van het Marco Polo-programma), is een globaal beleid nodig waarin een aantal 
gangbare economische praktijken worden gewijzigd en meer financiële middelen worden 
vrijgemaakt. 

 
– Contactpersoon :  R. Del Fiore 
   (Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int) 
 

• Gemeenschappelijk luchtruim - Totstandbrenging 
gemeenschappelijk luchtruim 

 Rapporteur: TOSH (Werkgevers – VK) 

 
– Ref.: COM(2001) 123 def. – 2001/0060 COD 

  COM(2001) 564 def. – 2001/0235-0236-0237 COD – CES 839/2202 
 

– Kernpunten: 
 

Hoewel het EESC de uitgangspunten van de door Commissie geformuleerde voorstellen 
onderschrijft, meent het dat veel details nadere uitwerking vereisen, met name met betrekking tot 
de precieze werking van het nieuwe kader, de raadplegingsprocedures en het bepalen en bewaken 
van doelstellingen.  
 
Het komt erop neer dat  
– wil de capaciteit van het luchtruim optimaal benut kunnen worden, dan zijn, om lokale 

milieueffecten te minimaliseren, aanvullende infrastructuurmaatregelen noodzakelijk, zoals de 
aanleg van extra start/landingsbanen; 

– het principe dat veiligheid belangrijker is dan enig ander aspect, in alle onderdelen van de 
voorstellen dient te worden vastgelegd. Daarom moeten normen worden ingevoerd en 
voortdurend worden bijgesteld; 

– de Gemeenschap de nodige instrumenten moet vrijmaken voor aanloopinvesteringen in O&O 
om de oprichting en het behoud van expertisecentra (centres of excellence) te waarborgen; 

– het heffingssysteem voor het luchtverkeer transparant moet zijn om ervoor te zorgen dat de 
juiste stimulansen worden gegeven om investeringen af te stemmen op de behoeften van 
gebruikers. Het is van belang dat het systeem de juiste stimuli geeft voor investeringen in 
nieuwe technologieën en capaciteit. 

– de toezichthoudende autoriteit er garant voor moet staan dat de impact van beleggers in het 
betalingssysteem wordt onderkend en beloond, ongeacht de plaats in de keten waar de  
beleggingen zijn gesitueerd.   
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– Contactpersoon: L. Lobo  
   (Tel.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Wijziging/Instapweigering 
 Rapporteur: GREEN (Werknemers - DK) 
 

– Ref.: COM(2001) 784 def. – 2001/0305 COD – CES 840/2002 
 

– Contactpersoon:  R. Del Fiore  
   (Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore.@esc.eu.int) 
 

• Veiligheid luchtvaartuigen/derde landen 
 Rapporteur: SANTILLAN CABEZA (Werknemers - E) 

 

– Ref.: COM(2002) 8 def. – 2002/0014 COD – CES 841/2001 
 

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

* 
 

*          * 
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9. INSTITUTIONAL AFFAIRS - GOVERNANCE 
 

• Bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan 
 Algemeen rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER (E-III) 
 

– Ref.: COM(2001) 789 def. – 2001/0313 (AVC) 
     2001/0314 (COD) 
     2001/0315 (CNS) 
     2001/0316 (CNS) – CES 861/2002 
 

– Kernpunten: 
 
Onderhavig Commissievoorstel is bedoeld om de raadplegingsprocedure te harmoniseren en te 
vereenvoudigen (comitologie).  
 
Het Comité wijst op de betekenis van het Commissievoorstel waarmee een belangrijke stap 
voorwaarts wordt gemaakt naar een gecoördineerde strategie voor een eenvoudigere de EU-
regelgeving en verbeterde governance in Europa.  
 
Het stelt voor dat  
 
– de voorlichtingsprocedure die van toepassing is op het EP, ook geldig wordt verklaard voor het 

Comité;  
 
– de comités die de Commissie bijstaan en waaraan vertegenwoordigers van maatschappelijke 

organisaties deelnemen, naar gelang van hun respectieve bevoegdheden worden 
geïnformeerd.  
 

− Contactpersoon: F. Rath  
   (Tel.: 00 32 2 546 9250 - e-mail: fritz.rath@esc.eu.int) 

 
 

 


