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1. Strategie van Lissabon en coördinatie van het economisch en sociaal 
beleid 

 

•  Evaluatie structurele hervormingen 
 
– Rapporteur: VEVER (Werkgevers - FR) 

 
– Ref.: verkennend advies (CESE 1406/2003) 
 
– Kernpunten:  

 
Het Comité vestigt er de aandacht op dat bij de burgers nogal wat vragen en twijfels leven omtrent 
de precieze bedoeling en de maatschappelijke kosten van de hervormingen. Daarom dringt het 
erop aan dat de Unie haar burgers zo goed mogelijk informeert, zodat ook zíj in het proces van 
Lissabon gaan geloven. De burgers moeten goed beseffen dat de totstandkoming van één grote 
Europese markt - de grootste ter wereld - in de eerste plaats henzelf ten goede komt en dat de 
geplande hervormingen van doorslaggevend belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het 
Europese model in een open economie. 
 
Het Comité betreurt dat de Unie de invoering van de euro niet heeft aangegrepen om het 
economisch beleid van de lidstaten op één noemer te brengen. Het dringt erop aan dat daar 
onverwijld werk van wordt gemaakt en dat, mede met het oog op de strategie van Lissabon, ook de 
diverse belastingregelingen meer op één lijn worden gebracht. 
 
Het Comité stelt vast dat de interne markt nog lang niet voltooid is, terwijl er alweer een nieuwe 
uitbreiding in het verschiet ligt. De Unie dient dan ook dringend maatregelen te nemen om de 
interne markt in alle opzichten (identiteit, samenhang, veiligheid…) verder te versterken. 
 
Het Comité vestigt ook de aandacht op Europa's achterstand op onderzoeksgebied. Deze 
achterstand is vooral zorgwekkend omdat de strategie van Lissabon juist staat of valt met de 
verdere uitbouw van de kenniseconomie. 
 
Voorts wijst het Comité nog op de wisselwerkingen tussen de diverse hervormingsprocessen 
(liberalisering van de markten, verbetering van de toegang tot kapitaal, wegwerken van 
overheidstekorten, stimulering van innovatie, verbetering van de werking van arbeidsmarkt, 
modernisering van de sociale zekerheid, uitbouw van de onderwijs- en opleidingsstelsels, 
vereenvoudiging van de regelgeving en consolidering van een duurzaam ontwikkelingsproces). 
Ook stelt het vast dat het hervormingstempo sterk varieert naar gelang van de lidstaat en dat de 
hervormingen het verst zijn gevorderd in lidstaten die zich strikt aan de regels van het 
Stabiliteitspact houden. Het wijst in dit verband op de behoefte aan meer informatie over de 
situatie in de diverse lidstaten. In deze behoefte zou kunnen worden voorzien door op de website 
van de Unie ook informatie  over succesvolle hervormingen in het kader van het proces van 
Lissabon te verstrekken. 
 
Tot slot pleit het Comité nog met klem voor nauwer overleg, een betere uitwisseling van 
informatie en een betere verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de polit ieke 
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beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld, en zulks op alle niveaus. Het is van oordeel dat 
de hervormingen in deze sociaal-economisch moeilijke tijden weinig kans van slagen hebben als 
zij van hogerhand worden opgelegd en door middel van wetten en regels worden doorgedrukt. Het 
wijst erop dat het van cruciaal belang is dat ook de "spelers in het veld" - de sociale partners - er 
hun schouders onder zetten. 

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

•  Stroomlijning van de coördinatie van de sociale bescherming 
 
– Rapporteur: BEIRNAERT (Werkgevers - BE) 

 
– Ref.: COM(2003) 261 def. – CESE 1395/2003 
 
– Kernpunten: 
 

Het EESC neemt er kennis van dat in de Europese ontwerp-grondwet het beginsel van de 
coördinatie van het sociaal beleid van de lidstaten is opgenomen, maar vindt het even belangrijk 
dat dit een politiek vervolg krijgt, nl. dat de bereidheid bestaat om hier daadwerkelijk invulling aan 
te geven. 
 
Zeer positief is dat met de Mededeling wordt beoogd de sociale dimensie van de strategie van 
Lissabon te versterken, waardoor in het beleid meer gewicht wordt toegekend aan het 
moderniseren en verbeteren van de sociale bescherming. 
 
Er moet zeer goed op worden gelet dat de samenvoeging van de bestaande verschillende processen 
tot één nieuw alomvattend proces niet ten koste gaat van het specifieke karakter van thema's als 
sociale integratie, pensioenen en gezondheidszorg. Die laatste vraagstukken brengen immers 
specifieke uitdagingen met zich mee, die de aandacht vragen van verschillende gesprekspartners 
en specifieke doelstellingen noodzakelijk maken. 
 
Het is essentieel dat de lidstaten in hun enkele verslag een goede follow-up geven aan de in de 
NAP's inzake integratie en de strategieverslagen inzake pensioenen aangegane verplichtingen, 
zodat de bestaande dynamiek behouden blijft.  
 

– Contactpersoon: Alan Hick  
   (Tel. : 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
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2. Gezondheid en sociale bescherming 
 

•  Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding 
 
− Rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden - FR) 
 
− Ref.: COM(2003) 441 def. – 2003/0174(COD) – CESE 1394/2003 
 
− Kernpunten:  
 

De bestrijding van overdraagbare ziekten en andere ernstige gezondheidsbedreigingen dient op 
gestructureerde en systematische wijze te worden aangepakt. Vandaar het belang van preventie, 
een woord dat terecht voorkomt in de naam van het Europees Centrum en in de taakomschrijving 
die daarvan in art. 3 van het Commissievoorstel wordt gegeven. 
 
Achtereenvolgende voedselcrises ten gevolge van BSE, de ziekte van Creutzfeldt-Jacob, de 
"gekkeschapenziekte" en kippengriep zijn wijdverbreide en ernstige bedreigingen geweest.  
 
Op milieugebied worden de snelle groei van het aantal ziekte- en sterfgevallen als gevolg van 
blootstelling aan asbest of andere chemische bestanddelen, het ontstaan van aandoeningen aan de 
luchtwegen als gevolg van de vervuiling en het hoge aantal sterfgevallen tijdens de hittegolf van 
afgelopen zomer, d.w.z. de stijgende temperaturen, voortaan ook beschouwd als ernstige crises in 
de gezondheidszorg, die eveneens epidemische kenmerken vertonen. De preventie en bestrijding 
van deze nieuwe crises in de gezondheidszorg vergen een aanpassing van het epidemiologisch 
model dat uitsluitend op overdraagbare ziekten van toepassing is, te meer daar ook voor deze 
ziekten de milieufactoren een steeds grotere rol spelen. Uit die ontwikkelingen blijkt het belang 
van onderzoek naar de interactie tussen meerdere risicofactoren en de mogelijkheid dat die 
risicofactoren zich opstapelen, waardoor zich zelfs ernstige ziekten en gezondheidsproblemen 
kunnen gaan voordoen. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding moet worden 
toegerust met de nodige materiële en structurele middelen om complexe onderzoeken naar 
dergelijke interacties te kunnen verrichten. 
 
De Europese Commissie heeft snel op de door SARS veroorzaakte internationale crisis in de 
volksgezondheid gereageerd.   
 
Het Comité is ervan overtuigd dat dergelijke gevaren zich in de toekomst veel vaker en op 
meerdere fronten (chemische of giftige stoffen, virussen of bacterieën) zullen voordoen en dat de 
resistentie tegen behandelingen van ziekten als tuberculose, AIDS, malaria en hemorragische 
koorts, de dreiging nog groter maakt.   
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De oprichting van dit centrum sterkt de Europese Unie in haar streven naar een beleid dat gericht 
is op verbetering van de volksgezondheid (art. 152), zoals verwoord in het ontwerpverdrag tot 
vaststelling van een grondwet voor Europa, dat thans ter tafel van de intergouvernementele 
conferentie ligt. 

 
− Contactpersoon: Stefania Barbesta 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

• Bijstelling Verordeningen 1408/71 en 574/72 – sociale zekerheid 
 
– Algemeen rapporteur: BOLDT (Werknemers - FI) 

 
– Ref.: COM(2003) 378 def. – 2003/0138 (COD) – CESE 1399/2003 
 
– Kernpunten: 

Het EESC staat positief tegenover het voorstel tot wijziging van de verordeningen 1408/71 en 
574/72 en gaat ervan uit dat deze wijziging deel kan gaan uitmaken van de algehele herziening 
van beide verordeningen. 

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

3. Economie en milieu 
 

• Actieplan voor milieutechnologie 
 
– Rapporteur: NILSSON (Diverse werkzaamheden – SE) 

 
– Ref.: COM(2003) 131 def. – CESE 1390/2003 

 
– Kernpunten: 

 

Het EESC is ingenomen met het voornemen van de Commissie om via een Europees initiatief de 
ontwikkeling van milieutechnologie te ondersteunen. Ook de vier themagebieden en de verruiming 
van de definitie van milieutechnologie door daaraan de begrippen kennis, onderzoek en productie 
toe te voegen, kunnen op zijn instemming rekenen.  

Volgens het EESC kan milieutechnologie van strategisch belang zijn voor Europese bedrijven als 
hun concurrentievermogen in overeenstemming met de Lissabon-strategie wordt versterkt. Het 
ontwikkelen en op de markt brengen van milieutechnologie moet met diverse vormen van 
steunverlening worden gestimuleerd, maar mag niet via economische instrumenten of met 
wetgeving worden geforceerd, omdat dan het gevaar bestaat dat de export wordt belemmerd en de 
productie wordt verplaatst naar landen buiten de EU. Openbare aanbestedingen vormen een 
instrument dat nu al kan worden ingezet ter stimulering van de ontwikkeling van producten en 
diensten waarbij van milieutechnologie gebruik is gemaakt. Ook moet de aandacht uitgaan naar de 
problemen van kleine bedrijven en naar kleinschaliger milieutechnische successen. Steun aan 
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investeringen kan in dit verband een goed middel zijn. De Commissie zou er goed aan doen aan te 
geven tot wie bedrijven zich kunnen wenden als zij vinden dat regelgeving of het optreden van 
overheidsinstanties schadelijk is voor het milieu. 

Ook verdient het aanbeveling afvalproblemen globaal te bezien en dus ook vanuit de 
lokale/regionale invalshoek op te lossen. In de eerste plaats moet ervoor gezorgd worden dat water 
niet door verontreiniging vervuild raakt. Op korte termijn kan milieutechnologie zorgen voor beter 
gezuiverd afvalwater. Met levenscyclusanalyses moet worden aangetoond of een nieuwe 
milieutechnologie het milieu in gunstige zin beïnvloedt. Er zijn nog altijd factoren die op de lange 

termijn een stabiele productie van biobrandstoffen in de weg staan.  

– Contactpersoon:  Johannes Kind 
    (Tel.: 00 32 2 546 95 11 – e-mail :johannes.kind@esc.eu.int) 
 

4. Toerisme 
 
•  Nieuwe vormen van toerisme 
 
– Rapporteur: MENDOZA (Diverse werkzaamheden – ES) 

 
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 1384/2003 
 
– Kernpunten: 

In dit advies gaat het EESC in op tien aspecten van een duurzaam toerisme, waarvoor steeds tien 
(in totaal dus honderd) initiatieven worden voorgesteld. Deze aspecten zijn: 

• toerisme en toeristen  

• toerisme en werkgelegenheid  

• toerisme en bedrijfsleven: concurrentievermogen en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen  

• toerisme en sociale cohesie: impact van toerisme op het sociale evenwicht  

• toerisme en stabiliteit: terugdringing van de seizoensafhankelijkheid  

• toerisme, cultuur en patrimonium  

• toerisme en gehandicapten 

• toerisme en milieu  

• toerisme, vrede en solidariteit  

• toerisme en de actoren van de sector.  
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In een bijlage bij het advies is een lijst met achtergronddocumenten opgenomen. 

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

5. Vervoer en energie  
 

•  Euro-mediterraan energienetwerk 
 
– Rapporteur: HERNANDEZ BATALLER (Werkgevers - ES) 
 
– Ref.: verkennend advies – CESE 1388/2003 
  
– Kernpunten: 
 

Het EESC is van oordeel dat Euro-mediterrane samenwerking op energiegebied een belangrijke 
stap vooruit is in het streven naar meer continuïteit in de algehele energievoorziening en is dan 
ook voorstander van de totstandbrenging van trans-Europese energienetwerken. 
Mevrouw Loyola de Palacio, vice-voorzitster van de Commissie, heeft het EESC gevraagd om 
over dit omvangrijke vraagstuk een initiatiefadvies op te stellen. In dat advies doet het een aantal 
belangrijke, uitvoerig uiteengezette suggesties met het oog op de concrete verwezenlijking van 
die netwerken. Daarbij gaat het met name om het volgende: 
 
– er moet ondubbelzinnig worden aangegeven welke taken door de overheid en welke taken 

door particuliere exploitanten kunnen worden verricht en de nodige voorwaarden moeten 
worden geschapen waardoor die samenwerking optimaal kan verlopen 
(financieringsvereisten, beschikbare steun, bevordering van buitenlandse investeringen, 
harmonisatie, stabiliteit en transparantie van het wet- en regelgevingskader enz.); 

– er moeten richtsnoeren worden opgesteld voor de wijze waarop te werk moet worden gegaan 
(overeenkomsten ter bescherming van investeringen, fiscale maatregelen, nieuwe financiële 
diensten enz.);  

– de noord-zuid-initiatieven moet worden aangevuld met maatregelen waarin de zuid-zuid-
dimensie extra kracht wordt bijgezet; 

– er moet een beleid worden gevoerd dat op de duurzame voorziening van energie is gericht, 
met de nadruk op de rationele omgang met energie, de stimulering van nieuwe energiedragers 
en het streven naar een milieuvriendelijker energieverbruik; 

– er moet op worden toegezien dat de overheid zijn verplichting om de bevolking van energie te 
voorzien en vooral om universele diensten te verlenen, daadwerkelijk nakomt;  

– de lidstaten en hun mediterrane partners moeten op internationale fora gemeenschappelijke 
standpunten innemen. 

 

– Contactpersoon: Siegfried Jantscher 
   (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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• Mededeling/beveiliging zeevervoer - Beveiliging schepen en 
havenfaciliteiten 

 
– Rapporteur: BREDIMA SAVOPOULOU (Werkgevers - EL) 

 
– Ref.: COM(2003) 229 def. – 2003/0089 COD – CESE 1387/2003 
 
– Contactpersoon: Luis Lobo 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

•  Korte vaart – Intermodale laadeenheden  
 
– Rapporteur: CHAGAS (Werknemers - PT) 

 
– Ref.: COM(2003) 155 def. – 2003/0056 COD – CESE 1398/2003 
 
– Contactpersoon: Luis Lobo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

•  Elektronische tolheffing 
 
– Rapporteur: LEVAUX (Werkgevers - FR) 

 
– Ref.: COM(2003) 132 def. – 2003/0081 COD – CESE 1389/2003 
 
– Contactpersoon: Raffaele Del Fiore 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

6. Immigratie 
 

•  Samenwerking met derde landen op migratiegebied 
 
– Rapporteur: CASSINA (Werknemers – IT) 

 
– Ref.: COM(2003) 355 def. – 2003/0124 COD – CESE 1392/2003 
 
– Kernpunten: 

 
Het EESC is ingenomen met het opzetten van een programma met dergelijke doelstellingen en 
zou graag zien dat de Europese instellingen het snel goedkeuren. 
 
Zonder een duidelijk beleid op het vlak van visa, inreisbepalingen en integratie zal het met het 
voorgestelde programma voor samenwerking met de herkomstlanden van migranten moeilijk 



- 8 - 

Griffie CESE 203/2003 fr/VDS/pm/di/hv .../... 

worden om tot een evenwichtige interpretatie te komen, met name waar het gaat om de prioriteit 
die aan de diverse maatregelen moet worden verleend. 
 
Voorts kan gedacht worden aan het aanbieden van opleidingsstages in Europa; dit kan een 
belangrijke maatregel zijn, niet alleen om bedrijven uit de EU de kans te bieden om 
gekwalificeerd personeel in dienst te nemen, maar ook om de herkomstlanden concreet te helpen 
bij het verbeteren van hun concurrentiepositie, zodat zij rechtstreekse buitenlandse investeringen 
kunnen aantrekken. 
 
Aangezien het EESC het essentieel acht dat er duidelijke informatie wordt gegeven over de 
procedures om zich in het buitenland te vestigen, zou het daarom graag zien dat bij de 
maatregelen van het programma in ieder geval plaats wordt ingeruimd voor het opzetten (al was 
het maar bij wijze van experiment) van een EURES-achtig systeem, waarbij de sociale partners 
uit de EU en de herkomstlanden van de migranten dan wel dienen te worden betrokken. 

 
– Contactpersoon: Pierluigi Brombo 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

7. Arbeidsrecht 
 
•  Gerechtelijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken 
 
– Rapporteur: RETUREAU (Werknemers – FR) 

 
– Ref.: PB C 311/16 – 14/12/2003 – CESE 1401/2003 
 
– Contactpersoon: João Pereira – Dos Santos 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereirodossantos@esc.eu.int) 
 

8. MKB 
 

•  Opleidingssteun 

 
– Rapporteur: WOLF (Diverse werkzaamheden – DE) 

 
– Ref.: PB C 190 – 12/08/2003 – CESE 1386/2003 
 
− Contactpersoon: Nemesio Martinez 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01- e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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9. Intellectueel eigendomsrecht 
 
•  Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten 
 
− Rapporteur: RETUREAU (Werknemers – FR) 

 
− Ref.: COM(2003) 46 def. – 2003/0024 COD – CESE 1385/2003 
 
− Contactpersoon: Jakob Andersen 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen @esc.eu.int) 
 
10. Onderwijs en opleiding 
 
• Actieprogramma voor organisaties op het gebied van onderwijs en 

opleiding 
 
− Rapporteur: PANERO FLÓREZ (Werkgevers - ES) 

 
− Ref.: COM(2003) 273 def.– 2003/0114 COD – CESE 1393/2003 
 
− Kernpunten: 

 
Met enkele slagen om de arm stemt het EESC in met de verschillende acties uit dit voorstel voor een 
besluit. De meeste acties lopen al een tijdje, en het zou goed zijn als zij werden voortgezet. 

 
Het EESC is altijd ingenomen met acties die erop gericht zijn de Europese onderwijs- en 
opleidingsstelsels te versterken, te verbeteren en zowel binnen als buiten het EU-grondgebied te 
promoten. 
 
Speciale vermelding verdienen daarbij de maatregelen die bedoeld zijn ter ondersteuning van 
prestigieuze organisaties zoals die welke in Actie 1 worden genoemd. Elk van deze organisaties 
verricht op haar eigen terrein immers belangrijk en coherent werk, dat verband houdt met de waarden 
die de Europese burger het meest ter harte gaan en die in het Europese integratieproces onmisbaar 
zijn. Daarom is het EESC er voorstander van dat de desbetreffende organisaties - via de maatregelen 
uit het voorgestelde besluit - op subsidies kunnen blijven rekenen. 
 
Ook is het EESC het ermee eens dat er steun komt voor opleidingsmaatregelen om nationale rechters 
bekend te maken met de communautaire rechtsregels. 
 
Tot slot merkt het EESC op dat dit voorstel voor een besluit deel uitmaakt van een pakket van zeven 
voorstellen die naar aanleiding van de inwerkingtreding van het nieuwe Financieel Reglement zijn 
ingediend. Het verzoekt de Commissie om bij het formuleren van dergelijke voorstellen voor een 
samenhangende aanpak te zorgen, met name wat de criteria voor de toegang tot financiering betreft. 
 

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

•  Wijziging specifieke OTO-programma's  
 
− Algemeen rapporteur: WOLF (Diverse werkzaamheden - DE) 
 
− Ref.: COM(2003) 390 def. – 2003/0151 CNS – CESE 1400/2003 
 
− Contactpersoon: Nemesio Martinez 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

12. Voedselveiligheid 
 

•  Diervoederhygiëne 
 
− Algemeen rapporteur: DONNELLY (Diverse werkzaamheden - IE) 

 
− Ref.: COM(2003) 180 def. – 2003/0071 COD – CESE 1404/2003 
 
− Contactpersoon: Robert Wright 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail:robert.wright@esc.eu.int ) 

 

13. Milieubescherming 
 

•  Persistente organische verontreinigende stoffen 
 
– Rapporteur: CASSINA (Werknemers - IT) 

 
– Ref.: COM(2003) 331-332-333 def. – CESE 1391/2003 
 
– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio  
    (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
14. Visserij en landbouw 
 

•  Visserij/omschakeling (Marokko) 
 
– Algemeen rapporteur: CHAGAS (Werknemers - PT) 

 
– Ref.: COM(2003) 437 def. – 2003/0157 CNS – CESE 1397/2003 
 
– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Visserij/Compensatie van door de ultraperifere ligging veroorzaakte 
extra kosten 

 
– Algemeen rapporteur: SARRÓ IPARRAGUIRRE (Diverse werkzaamheden - ES) 

 
– Ref.: COM(2003) 516 def. – 2003/0202 CNS – CESE 1396/2003 
 
– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

•  Boekhoudkundig informatienet van de landbouwbedrijven  
 
– Algemeen rapporteur: ALLEN (Diverse werkzaamheden - IE) 

 
– Ref.: COM(2003) 472 def. – 2003/0182 CNS – CESE 1405/2003 
 
– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

15. Codificatie en vereenvoudiging van de reglementering 
 

•  Statistieken goederenverkeer 
 
– Algemeen rapporteur: FLORIO (Werknemers - IT) 

 
– Ref.: COM(2003) 364 def. – 2003/0126 COD – CESE 1402/2003 
 
– Kernpunten: 
 

Het EESC staat positief tegenover de vooruitgang die Commissie en lidstaten op het gebied van 
statistieken en de verzameling van statistische gegevens tot dusverre hebben geboekt, waarbij het 
doel steeds was om de Economische en Monetaire Unie te consolideren en de werking daarvan 
onder toezicht te houden.   
 
Los van dit nieuwe instrument zal er ook, vooral ten behoeve van kleine en middelgrote bedrijven, 
een grootscheepse campagne moeten worden opgezet om informatie te geven over de nieuwe 
verordening, de manier waarop gegevens moeten worden verstrekt en het nut van het gebruik 
daarvan. 

 
– Contactpersoon: Roberto Pietrasanta  
   (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail:roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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16. Fiscaliteit 
 

•  Verlaagde BTW-tarieven  
 
– Algemeen rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden - FR) 

 
– Ref.: COM(2003) 397 def. – 2003/0169 CNS – CESE 1407/2003 
 
– Kernpunten: 

 
Het EESC staat positief tegenover onderhavig voorstel houdende wijziging van de 
Richtlijn 77/388/EEG van de Raad inzake verlaagde BTW-tarieven. 
 
Het is het met de Commissie eens dat het effect van BTW-verlaging op de consumptieprijzen over 
het algemeen uiterst gering en van korte duur is. Dit vormt waarschijnlijk een stap achteruit voor de 
interne markt, omdat een dergelijke maatregel ten koste van de nationale begrotingen gaat. 
 
De inspanningen om tot een rationelere en eenvoudigere bijlage H te komen, verdienen bijval. De 
bijlage zal op die manier het enige referentiepunt vormen voor de afbakening van het 
toepassingsgebied van de verlaagde, sterk verlaagde en nultarieven. 

 
– Contactpersoon: Borbala Szij  
   (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail:borbala.szij@esc.eu.int) 
 

•  BTW/ afwijkende maatregelen  
 
– Rapporteur: PEZZINI (Werkgevers - IT) 

 
– Ref.: COM(2003) 335 def. – 2003/0120 CNS – CESE 1409/2003 
 
– Kernpunten: 
 

Het EESC onderschrijft het voorstel van de Commissie om een procedure in te stellen waardoor de 
Raad formele besluiten m.b.t. afwijkende maatregelen kan goedkeuren. Het dringt evenwel aan op 
een rationalisering van de thans geldende afwijkende regelingen.  
 
Het valt de Commissie bij dat de door de Raad vastgestelde uitvoeringsmaatregelen moeten worden 
geharmoniseerd. Het moedigt de Commissie aan werk te maken van het nieuwe voorstel m.b.t. het 
BTW-comité. 
 
Ten slotte zou het graag zien dat voortaan met gekwalificeerde meerderheid kan worden gestemd 
over BTW-kwesties, de vaststelling van de tarieven uitgezonderd totdat er een passende 
compensatieregeling wordt ingevoerd. 

 
– Contactpersoon: Pawel Olechnowicz 
   (Tel.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail:pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 
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• Gemeenschappelijke fiscale regeling/ moedermaatschappijen en 
dochterondernemingen 

 
– Algemeen rapporteur: POLVERINI (Werknemers - IT) 

 
– Ref.: COM(2003) 462 def. – 2003/0179 CNS – CESE 1408/2003 
 
– Kernpunten: 
 

Het EESC onderschrijft het voorstel van de Commissie dat gericht is op het wegwerken of althans 
beperken van de dubbele of meervoudige belasting die wordt geheven op winstuitkeringen van een 
dochteronderneming in de lidstaat van de moedermaatschappij of de vaste inrichting.  
 
Het stemt voorts in met het voorstel om het aantal begunstigden van de richtlijn tot bepaalde tot 
dusver uitgesloten rechtspersonen uit te breiden.  

 
– Contactpersoon: Borbala Szij  
   (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail:borbala.szij@esc.eu.int) 
 

• Directe en indirecte belastingen / Wederzijdse bijstand tussen de 
bevoegde autoriteiten  

 
– Algemeen rapporteur: PEZZINI (Werkgevers - IT) 

 
– Ref.: COM(2003) 466 def. – 2003/0170 CNS – CESE 1403/2003 
 
– Kernpunten: 
 

Het EESC onderschrijft het standpunt van de Commissie dat er een doeltreffend systeem voor de 
uitwisseling van gegevens tussen lidstaten moet worden ingevoerd om belastingontduiking en –
ontwijking tegen te gaan.  
 
Gelet op de vigerende nationale procedures en de politieke vastbeslotenheid om deze structuren niet 
radicaal te wijzigen, beschouwt het EESC de voorgestelde wijzigingen als een - zij het 
ontoereikende - stap voorwaarts op weg naar een op modernere leest geschoeide samenwerking 
tussen de lidstaten. 
 
Het neemt de gelegenheid te baat om opnieuw te herinneren aan de beperkingen van het beginsel 
van unanimiteit, dat van kracht is bij elk besluit over communautaire belastingwetgeving, en 
herhaalt zijn standpunt dat dit vervangen moet worden door besluiten waarbij met -desnoods 
gekwalificeerde- meerderheid van stemmen wordt beslist.  

 
– Contactpersoon: Pawel Olechnowicz 
   (Tel.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail:pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 

 


