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  De zitting van 18 en 19 september werd opgeluisterd met de aanwezigheid 
van de heer COX, voorzitter van het Europees Parlement. 
 
  Dit was de laatste EESC-zitting van de vierjarige mandaatsperiode 1998-2002. 
De eerste vergadering van het nieuwe EESC staat voor 22-24 oktober 2002 gepland. 
 

1. EUROPESE CONVENTIE 
 
 

• Resolutie voor de Europese Conventie 
 
– Referentie: CES 1069/2002 
–  Kernpunten: 
 
 
Het Comité heeft ervoor gekozen zich in deze resolutie te beperken tot drie thema's die het 
van wezenlijk belang acht voor de discussie over de toekomst van Europa en de 
werkzaamheden van de Conventie: (i) het Europees sociaal model, (ii) de 
participatiedemocratie, civiele dialoog en sociale dialoog, (iii) economische en sociale 
governance. Het Comité meent dat de werkzaamheden van de Conventie betrekking hebben 
op het wezen van de Europese identiteit en de Europese integratiegedachte, alsmede op de 
waarden die eraan ten grondslag liggen. Het gaat dus niet alleen om "bevoegdheden" en de 
verdeling daarvan. Niettemin behoudt het Comité zich het recht voor om zich later uit te 
spreken over bepaalde, specifiek door de Europese Conventie behandelde thema's. 
 
Zo eist het Comité een nieuwe definitie van de constitutionele grondslag van de Europese Unie 
waarmee het mogelijk wordt om voor een evenwicht tussen culturele diversiteit en politieke 
eenheid te zorgen en het Europese samenlevingsmodel met gebruikmaking van de sociaal-
culturele verscheidenheid verder te ontwikkelen. 
 
Het Comité verklaart opnieuw dat het de ontwikkeling van burgerschap van de Europese Unie 
steunt. Het Handvest van de grondrechten, dat het Comité in het constitutionele verdrag wil 
laten opnemen, moet hiertoe als hoeksteen dienen.  
 
In dit kader pleit het Comité ervoor dat de Unie: 
 
– instellingen krijgt waarmee zij een echt buitenlands beleid kan gaan voeren; 
– ruimere bevoegdheden krijgt op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ); 
– toegerust wordt met de instrumenten die nodig zijn om daadwerkelijk een 

gemeenschappelijk beleid op het vlak van asiel en immigratie te kunnen voeren. 
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De op gekozen vertegenwoordigers gebaseerde democratie moet versterkt worden door 
participatiestructuren te ontwikkelen waarmee maatschappelijke organisaties vroegtijdig bij de 
beleidsvorming, de voorbereiding van besluiten en de tenuitvoerlegging van het beleid worden 
betrokken. 
 
Het Comité toont zich voorstander van functionele subsidiariteit en meent dat de civiele 
dialoog, waarvoor het graag als forum wil fungeren, een cruciaal element is bij het opvoeren 
van het democratische gehalte van de Europese Unie.  
 
Ook op het gebied van economische en sociale governance richt het Comité diverse verzoeken 
aan de Conventie om de Unie te voorzien van de procedures en instrumenten die noodzakelijk 
zijn voor het verwezenlijken van de in Lissabon geformuleerde strategische doelstellingen, nl. 
economische groei, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling. 
 
Bovendien pleit het Comité uitdrukkelijk voor: 
  

– opneming van de open coördinatiemethode in het verdrag; 
– invoering van een nieuw communautair financieringssysteem om de eigen 

middelen van de Unie te versterken; 
– vereenvoudiging van het communautaire wet- en regelgevingsproces, 
– het aannemen van gedragscodes ter vereenvoudiging van het regelgevingsproces. 
 

Wat het Comité zelf betreft, dringt het erop aan dat: 
 

– het steeds in een vroeg stadium van het wetgevingsproces wordt geraadpleegd, en 
dat de procedure voor verkennende adviezen met het oog hierop in het 
grondwetsverdrag wordt vastgelegd; 

– het de status van instelling krijgt, zodat het zijn taak als institutionele 
vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld nog beter zal kunnen 
vervullen. 

 

Contactpersoon: Patrick Fève  
   (Tel.: 32 2 546 9616 e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 

2. UITBREIDING 

 

• De gevolgen van de uitbreiding voor de EMU 
 

– rapporteur: de heer VEVER (werkgevers – F) 
– ref.: initiatiefadvies – CES 1018/2002 
– kernpunten: 
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– elk aspirant-lid moet zorgvuldig worden doorgelicht om te voorkomen dat nieuwe lidstaten 

met structurele moeilijkheden krijgen te kampen en de binnenlandse en buitenlandse positie 
van de euro in gevaar komt; 

– een land moet meteen vanaf het moment van toetreding tot de EU kunnen deelnemen aan 
het Europees wisselkoersmechanisme (ERM II); 

– nog vóór de afronding van de toetredingsonderhandelingen zou moeten worden vastgesteld 
hoe de bestuursstructuur van de ECB doeltreffend kan worden aangepast; 

– de landen van de eurozone moeten over meer autonomie kunnen beschikken; 
– en moet worden gedacht aan een versterking van de eigen middelen van de Europese 

Unie na 2006; 
– in haar discussies en bij het opstellen van haar conclusies zou de Conventie over de 

toekomst van Europa aandacht moeten besteden aan de consequenties van de uitbreiding 
van de EMU (bijv. institutionele problemen, toepassing van het subsidiariteitsbeginsel, 
vormen van samenwerking). 

 

Contactpersoon: Katarina Lindahl  
   (Tel.: 32 2 546 9254 - e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
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• De sociaal-economische situatie en de rol van de maatschappelijke en 
beroepsorganisaties in Cyprus  

 

– rapporteur: CASSINA (werknemers – I) 
– ref.: addendum bij het informatief rapport – 291/1999 def. addendum 
– kernpunten: 

 
Dit addendum bij het in januari 2000 goedgekeurde informatief rapport van de afdeling 
"Externe betrekkingen" weerspiegelt de standpunten van het maatschappelijk middenveld op 
het eiland; er wordt voornamelijk ingegaan op de sociale, economische en politieke situatie in 
het noorden van Cyprus. Het document bevat informatie over de sectoren landbouw, industrie, 
toerisme, bouw en hoger onderwijs. Benadrukt wordt dat de gesloten economie in het noorden 
van Cyprus alleen kan overleven dankzij aanzienlijke middelenoverdrachten uit Turkije. De 
economische gevolgen van deze afhankelijkheid worden geanalyseerd.  
 
In het addendum worden de activiteiten van en vooruitzichten voor het maatschappelijk 
middenveld op Cyprus beschreven. De tweedeling wordt door het maatschappelijk middenveld 
in het noorden nog steeds als een loodzware last ervaren. Over het geheel genomen zijn de 
plaatselijke maatschappelijke en beroepsorganisaties een groot voorstander van toetreding tot 
de Europese Unie. Iedereen is het erover eens dat een billijke en door beide partijen 
nageleefde regeling het enige middel is om het toekomstig lidmaatschap van de EU voor het 
hele eiland veilig te stellen. Dan zou het eiland in staat zijn zijn economisch, sociaal en cultureel 
potentieel verder te ontwikkelen en maximaal te benutten. 
 

Contactpersoon: Nicola Murray  
   (Tel.: 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int) 
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• Het financiële instrumentarium ten behoeve van de kandidaat-lidstaten: 
Phare, ISPA en SAPARD 

– rapporteur: de heer WALKER (werkgevers – VK) 
– ref.: initiatiefadvies – CES 1023/2002 
– kernpunten: 

 
 
In dit advies wordt een beschrijving gegeven van het politieke en juridische kader van ISPA, 
Phare en SAPARD, alsmede van de modus operandi van deze fondsen. Voorts worden de 
vooruitgang die tot dusverre is geboekt en de manier waarop de fondsen worden beheerd en 
ingezet, tegen het licht gehouden. Voor de voorbereiding van dit advies is een beroep gedaan 
op diverse bronnen: Commissiedocumenten, gesprekken met ambtenaren in Brussel en in 
sommige kandidaat-lidstaten, vragenlijsten die aan de organisaties van de civiele samenleving 
uit de kandidaat-lidstaten zijn voorgelegd, hoorzittingen en studiebezoeken aan vier landen  
(Bulgarije, Estland, Polen en de Slowaakse Republiek) die de ESC-leden de kans hebben 
geboden zich met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en van de overheid 
te onderhouden. 
 
Niet alleen tussen de Commissie en de betrokken partijen in de kandidaat-lidstaten, maar ook 
tussen de overheid en de maatschappelijke organisaties van de kandidaat-lidstaten bestaan er 
duidelijke meningsverschillen over de manier waarop de pretoetredingsfondsen beheerd en 
gebruikt moeten worden. Dit gebrek aan eensgezindheid wordt in het advies weerspiegeld. De 
pretoetredingsfondsen zijn voor de kandidaat-lidstaten een waardevolle steun. Toch zijn het 
beheer en de werking van de drie fondsen duidelijk nog voor heel wat verbetering vatbaar.  
 
In het advies wordt een reeks aanbevelingen gedaan om de werking en de doeltreffendheid 
van de fondsen te verbeteren. Om na te gaan of deze aanbevelingen zijn toegepast en om de 
beoordeling van de werking van de pretoetredingsfondsen aan de laatste stand van zaken aan 
te passen, is het volgens het Comité raadzaam een vervolgadvies over deze materie op te 
stellen.  
 

Contactpersoon: Nicola Murray 
   (Tel.: 32 2 546 9628 - e-mail: nicola.murray@esc.eu.int) 
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• Vorderingen van Letland en Litouwen op de weg naar toetreding 
 

– rapporteur: WESTERLUND (werknemers – S)  
– ref.: initiatiefadvies – CES 1022/2002 
– kernpunten:  

 
Het maatschappelijk middenveld staat centraal in de analyse. Daarbij wordt uitgegaan van de 

verdere vooruitgang die is geboekt m.b.t. de politieke criteria van Kopenhagen. Er 

wordt nader ingegaan op een aantal van de criteria die bepalen of een land al dan niet 

toe is aan een lidmaatschap. 
 
In beide landen heeft het maatschappelijk middenveld terrein gewonnen. In het advies wordt 
vooral ingegaan op de corruptie, de integratie van personen zonder burgerrechten in Letland, 
de eerlijke verdeling van de winsten van de markteconomie, werkgelegenheidsmaatregelen, de 
kerncentrale in Litouwen, de sociale dialoog, en de ontwikkeling van het platteland en de 
regio's. 
 

Contactpersoon: Georgine Willems  
   (Tel.: 32 2 546 9471 - e-mail: georgine.willems@esc.eu.int) 
 
 

• Vervoer/uitbreiding 
 

– rapporteur: KIELMAN (werkgevers – NL) 
– ref.: initiatiefadvies – CES 1032/2002 

 

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

 
* 
 

*          * 
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3. MILIEU, ENERGIE EN UITBREIDING 
 
 

• Bodembescherming 
 

– rapporteur: NILSSON (diverse werkzaamheden – S) 
– ref.: COM(2002) 179 def. – CES 1015/2002 
– kernpunten: 

 
De EU heeft gemeenschappelijke strategieën ontwikkeld om water en lucht te beschermen, 
maar voor de bescherming van de bodem bestaat nog niet zo'n lange-termijnstrategie. Ook uit 
de extreme hoeveelheid neerslag die de afgelopen tijd in tal van Europese landen gevallen is en 
de hierdoor veroorzaakte overstromingen, blijkt wel hoe groot de behoefte aan een goed 
doordachte bodembeschermingsstrategie is. In vanouds natuurlijke overloopgebieden richten 
overstromingen meestal nog meer schade dan normaal aan, doordat de bodem er sneller 
verzadigd raakt of doordat deze op een andere manier dan vroeger wordt gebruikt. Hiermee 
dient de EU in haar strategieën voor de bescherming en het gebruik van de bodem zeker 
rekening te houden. 
 
In zijn initiatiefadvies over "zuiveringsslib in de landbouw" drong het EESC al aan op een 
voorstel voor een EU-strategie op het gebied van bodembescherming. De mededeling van de 
Commissie is een eerste stap op weg naar een Europese strategie voor bodembescherming, en 
kan als zodanig op bijval van het EESC rekenen. Wel wil het met het oog op de komende 
werkzaamheden de volgende kanttekeningen plaatsen: het ontbreekt aan een overzicht waaruit 
blijkt welke soorten maatregelen op EU-niveau zouden moeten worden genomen en wat 
daarmee beoogd wordt; het EESC mist bovendien een strategische discussie over een 
haalbaar ambitieniveau: er is een evaluatie nodig van reële bedreigingen in de Europese regio's, 
inclusief die van de kandidaat-lidstaten; toekomstige voorstellen voor bewakingssystemen 
moeten afgestemd worden op de huidige maatregelen; komende concrete voorstellen voor 
maatregelen om de bodembescherming te verbeteren moeten onder meer opleidingen, 
informatie en efficiënte sanctiesystemen omvatten; in de strategie moet rekening worden 
gehouden met het eigendomsrecht van de bodem; en het is belangrijk dat de bedreigingen in 
kaart worden gebracht, zodat alle betrokken partijen bereid zijn om het initiatief te steunen. 
 

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

– rapporteur: GAFO FERNÁNDEZ (werkgevers – E) 
– ref.: COM(2002) 412 def. – CES 1029/2002 
– kernpunten: 

 
 

Het EESC is altijd voorstander geweest van eenvoudigere en soepelere regelgeving die dichter 
bij de burgers staat en begrijpelijker voor hen is. Met name gezien de top over duurzame 
ontwikkeling in Johannesburg, waar het belang van concrete projecten en convenanten werd 
benadrukt, kan het Comité zich dan ook vinden in de mededeling, waarmee de Commissie het 
sluiten van milieuconvenanten op communautair niveau wil stimuleren. Het hoopt dat de 
convenanten na een korte "test"periode ook ingang zullen vinden op andere economische en 
sociale gebieden als een soms sneller en flexibeler alternatief voor gewone wetgeving. Het 
spreekt voor zich dat de convenanten altijd verder moeten gaan dan de wettelijk 
voorgeschreven minimumnormen en nooit mogen strijden met op nationaal of EG-niveau 
goedgekeurde normen. 
 
 
Het initiatief is echter wel in een aantal opzichten voor verbetering vatbaar, vooral m.b.t. 
toegankelijkheid, transparantie en het uitzicht op het eindresultaat voor de belangrijkste 
betrokkenen. Het EESC doet dan ook de volgende voorstellen om de tekst bij te stellen: het 
concept "betrokkenen" moet beter worden gedefinieerd; bij het toekennen van een 
milieukeurmerk dient te worden gekeken of de onderneming in kwestie bij een convenant is 
aangesloten; EMAS-certificering en openbare aanbestedingen; erkenningsmodaliteiten voor 
convenanten en erkenningscriteria; criteria voor de inhoud van convenanten; schrapping van 
het criterium "kosteneffectiviteit van het beheer"; de verenigbaarheid van convenanten met het 
Europese mededingingsrecht. 
 
 

Contactpersoon: Silvia Calamandrei  
   (Tel.: 32 2 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
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• Programma intelligente energie  
 
– rapporteur: MORGAN (werkgevers – VK) 
– ref.: COM(2002) 162 def. – 2002/0082 COD – CES 1013/2002 
 

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

• Financiering GLB 
 
– rapporteur: STRASSER (diverse werkzaamheden – A) 
– ref.: COM(2002) 293 def. – 2002/0125 CNS – CES 1017/2002 
 

Contactpersoon:  Eleonora di Nicolantonio  
   (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: 
eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Toevoegingsmiddelen in diervoeding 
 
– rapporteur: SCULLY (diverse werkzaamheden – IRL) 
– ref.: COM(2002) 153 def. – 2002/0073 COD – CES 1014/2002 
 

Contactpersoon: Nikolaos Pipiliagkas  
   (Tel.: 32 2 546 9109 - e-mail: nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 
 

• Telersverenigingen 
 

– rapporteur: de las HERAS CABAÑAS (diverse werkzaamheden – E) 
– ref.: COM(2002) 252 def. – 2002/0111 CNS – CES 1016/2002 
 

Contactpersoon: Eleonora di Nicolantonio  
   (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: 
eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 

 
* 
 

*          * 
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4. WERKGELEGENHEID, SOCIALE KWESTIES EN IMMIGRATIE 
 
• Erkenning van beroepskwalificaties 
 

– rapporteur: EHNMARK (werknemers – S) 
– ref.: COM(2002) 119 def. – 2002/0061 COD – CES 1020/2002 
– kernpunten: 
 
 
Het EESC is ingenomen met het nieuwe voorstel van de Europese Commissie ter 
consolidering en vereenvoudiging van het wettelijke kader voor de onderlinge erkenning van 
beroepskwalificaties. Dit voorstel komt op het juiste moment en heeft een grote reikwijdte. 
 
Een systeem voor de erkenning van beroepskwalificaties moet stoelen op de actieve 
ondersteuning en betrokkenheid van de relevante beroepsorganisaties en de sociale partners. 
Dit wordt door het huidige systeem tot op zekere hoogte gewaarborgd, maar niet door het 
voorgestelde nieuwe systeem. Het EESC stelt voor de ontwerprichtlijn zo te wijzigen dat deze 
betrokkenheid gegarandeerd is.  
 
Consumenten en burgers in het algemeen moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van 
diensten die zowel door buitenlandse als beroepskrachten van eigen bodem worden 
aangeboden. Het EESC is van oordeel dat de ontwerprichtlijn in onvoldoende mate een 
oplossing biedt voor de problemen die eigen zijn aan het opzetten van een goede 
klantenservice. 
 
Verder dient de Commissie te zorgen voor een goede onderlinge afstemming van het 
onderwijsbeleid, het arbeidsmarktbeleid en het beleid voor de interne markt. 
 
Het nieuwe systeem geeft beroepsorganisaties de kans om voor heel Europa 
gemeenschappelijke platformen voor de erkenning van beroepskwalificaties voor te stellen. 
Het is een goede zaak dat deze mogelijkheid in de ontwerprichtlijn is opgenomen. Wel zouden 
de criteria voor het indienen van dergelijke voorstellen beter moeten worden uitgewerkt. Het 
EESC stelt een samenhangend pakket van criteria voor. 
 
 

Contactpersoon: Susanne Johansson  
   (Tel.: 32 2 546 9454 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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• Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten 

 
– rapporteur: LE NOUAIL-MARLIÈRE (werknemers – F) 
– ref.: COM(2002) 149 def. – 2002/0072 COD – CES 1027/2002 
– kernpunten: 
 
 
Enerzijds vreest het EESC dat de m.n. in artikel 5, lid 4, van het voorstel opgenomen 
uitzonderingsbepalingen het beginsel van niet-discriminatie van werknemers t.o.v. vergelijkbare 
werknemers van de inlenende onderneming - toch een essentieel principe – op de helling 
zetten. Zo zou het beginsel niet gelden voor uitzendkrachten die een opdracht van minder dan 
zes weken uitvoeren in de inlenende onderneming. In bepaalde landen zou het beginsel dat 
werknemers op voet van gelijkheid moeten worden behandeld met de werknemers van de 
inlenende onderneming dan niet langer van toepassing zijn op uitzendkrachten. Zonder deze 
bescherming geniet de uitzendkracht evenwel geen enkele juridische zekerheid, en dreigen de 
overeenkomsten inzake de arbeids- en loonvoorwaarden in de inlenende onderneming te 
worden uitgehold.  
 
Anderzijds is duidelijk dat het niet-discriminatiebeginsel, een van de hoekstenen van de 
Europese Verdragen, overeind moet blijven. Dit moet met het in de richtlijn gehanteerde 
uitgangspunt "een vergelijkbare werknemer van de inlenende onderneming wat de essentiële 
arbeidsvoorwaarden betreft (…)" worden gewaarborgd. Maar gezien de uiteenlopende sociale 
en juridische situaties in de lidstaten en het specifieke driehoekskarakter van uitzendwerk, zal 
het beginsel volgens het EESC echter pas correct worden toegepast als de lidstaten de keuze 
krijgen, zonder bij de vergelijking van hun situaties de regels al te strikt of te afwijkend te 
interpreteren en met inachtneming van de nationale wetten, overeenkomsten en gebruiken.  
 

Contactpersoon:  Stefania Barbesta  
   (Tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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• Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd 
(gecodificeerde versie) 

 
– rapporteur: CASSINA (werknemers – I) 
– ref.: COM(2002) 336 def. – 2002/0131 COD – CES 1026/2002 
 

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

• Tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken 
 
– rapporteur: CARROLL (werkgevers – IRL) 
– co-rapporteurs: BURNEL (diverse werkzaamheden – F) 
   RETUREAU (werknemers – F)  
– ref.: COM(2002) 222 def. – 2002/0110 CNS – CES 1021/2002 
– kernpunten: 
 
 
Het EESC is verheugd dat onderhavig voorstel een ruimer toepassingsgebied heeft en 
ambitieuzer is dan Verordening (EG) nr. 1347/2000. Ook is het ermee ingenomen dat het 
toepassingsgebied niet meer beperkt is tot vraagstukken inzake ouderlijke verantwoordelijkheid 
die zich voordoen voordat in echtscheidingszaken of zaken betreffende scheiding van tafel en 
bed een definitieve uitspraak wordt gedaan. Overeenkomstig de bepalingen van het Franse 
initiatief heeft het voorstel nu ook betrekking op lopende geschillen. 
 
Er moet echter nog de nodige aandacht worden besteed aan gezinssituaties anders dan het 
huwelijk en aan hieruit voortvloeiende geschillen die zich voordoen na scheiding van tafel en 
bed, in het bijzonder met betrekking tot ouderlijke verantwoordelijkheid. Het EESC dringt er 
opnieuw bij de Commissie op aan, te komen met voorstellen betreffende dergelijke 
gezinssituaties, zoals het al eerder heeft gedaan in zijn advies over het voorstel voor 
Verordening nr. 1347/2000. 
 
 

Contactpersoon:  Stefania Barbesta  
   (Tel.: 32 2 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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• Groenboek communautair terugkeerbeleid 
 
– rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (werknemers – E) 
– ref.: COM(2002) 175 def. – CES 1019/2002 
– kernpunten: 
 
 
Het EESC wijst erop dat gedwongen terugkeer ten onrechte wordt beschouwd als het enige of 
belangrijkste instrument om het probleem van immigranten "zonder papieren" aan te pakken. 
Het juiste antwoord ligt in een overkoepelend beleid waarin de instrumenten terugkeer en 
regularisering gecombineerd worden.  
 
Helaas is tijdens de Europese Raad van Sevilla geen termijn vastgesteld voor de goedkeuring 
van de richtlijn over de voorwaarden voor toegang en verblijf van personen die naar de EU 
emigreren om hier te werken. Zonder kanalen voor legale immigratie is preventie van illegale 
immigratie namelijk onbegonnen werk. Vanuit die invalshoek bekeken heeft de boodschap van 
de Europese Raad van Sevilla er niet toe bijgedragen dat het gemeenschappelijk immigratie - 
en asielbeleid op een evenwichtige manier kon worden uitgebouwd. 
 
De Commissie heeft dit Groenboek terecht in de vorm van een werkdocument gegoten dat als 
doel heeft de discussie op gang te brengen. 
 
Het Comité kan zich vinden in het voorstel van de Commissie om voorrang te geven aan 
vrijwillige terugkeer en pas in laatste instantie mensen dwingen terug te keren. 
 
Het EESC is voorstander van communautaire wetgeving in dit verband, op voorwaarde dat 
deze gebaseerd is op het Handvest van de grondrechten en het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens. 
 
Het Europees terugkeerbeleid moet de ontwikkeling van de betrokken derde landen ten goede 
komen. De terugkeer moet aan de hand van een gepersonaliseerd programma worden 
begeleid. Zowel de economische en sociale omstandigheden van de betrokkene, als die  van het 
land waarnaar hij terugkeert, moeten hierbij in aanmerking worden genomen.  
 

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

 
* 
 

*          * 
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5. VERVOER, TOERISME EN BERGGEBIEDEN  
 

• Tweede spoorwegpakket 
 
– rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (werknemers – E) 
– ref.: COM(2002) 21-22-23-24 def. – CES 1028/2002 
– kernpunten: 
 
 
Het EESC steunt de Commissie in haar streven om alle spoorwegmaatschappijen vrije, niet-

discriminatoire toegang tot het gehele Europese spoorwegnet te garanderen. Veiligheid moet 
in de spoorwegsector echter de hoogste prioriteit blijven! 
 
Tegen die achtergrond: 
 

o deelt het EESC de vrees van veiligheidsdeskundigen dat te snel doorgevoerde 
liberalisering tot vergaande deregulering leidt; 

o is het van mening dat de lidstaten de vrijheid moeten behouden om verder te 
gaan dan de overeengekomen rekenkundige scheiding van infrastructuur en 
exploitatie en de overdracht van de essentiële functies aan een onafhankelijke 
instantie overeenkomstig Richtlijn 91/440/EG; 

o vindt het dat werknemers in de spoorwegsector en hun vakbonden in een 
vroeg stadium brede inspraak moeten krijgen in de procedures voor de 
veiligheid in het bedrijf en de eventueel noodzakelijke herstructurering van hun 
spoorwegonderneming; 

o wijst het op het doorslaggevend belang van geharmoniseerde en stringente 
handhaving van de sociale voorschriften. 

 

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

• Oneerlijke tariefpraktijken/luchtvervoer 
 
– rapporteur: GREEN (werkgevers – DK)  
– ref.: COM(2002) 110 def. – 2002/0067 COD – CES 1011/2002 
 

Contactpersoon:  Luis Lobo  
   (Tel.: 32 2 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Toekomst van het Europese toerisme  
 
– rapporteur: LIVERANI (werknemers – I) 
– ref.: COM(2002) 665 def. – CES 1009/2002 
– kernpunten: 
 
Het advies van het EESC bevat een analyse van het toerisme in Europa die veel verder reikt 
dan de inhoud van het Commissievoorstel. 
 
Het EESC onderschrijft de mededeling van de Commissie en de vervolgens door de Raad 
aangenomen resolutie van 21 mei 2002. Het waardeert het tot nu toe verrichte werk, waarmee 
zowel methodologisch als inhoudelijk een degelijke basis is gelegd voor een versterkt 
toerismebeleid van de Europese Unie. 
 
Het EESC verzoekt de Commissie en bovenal de Raad daarom de vereiste rechtsgrondslag te 
verschaffen voor een versterkte communautaire strategie voor toerisme, die dringend 
noodzakelijk is gezien het belang van deze sector voor de economie en de Europese 
samenleving, de inmiddels voltooide Europese economische ruimte, het huidige 
uitbreidingsproces en het voornemen om in het Middellandse-Zeegebied een vrijhandelszone te 
verwezenlijken. 
 
Met de rechtsgrondslag kunnen de mogelijkheden van de sector verder worden uitgebuit en 
kan er een kaderprogramma voor het toerisme worden uitgewerkt, een instrument waarmee 
ter ondersteuning van het toerisme communautaire programma´s en acties voor andere 
sectoren kunnen worden geformuleerd, maar die duidelijk verband houden met toerisme. De 
Commissie dient, met de grootst mogelijke consensus van het maatschappelijk middenveld, de 
sociale partners en de nationale en communautaire instellingen, strategieën en 
uitvoeringsmaatregelen te ontwikkelen die tijdens de geplande jaarlijkse Europese Fora worden 
besproken. 
 
Als concrete bijdrage aan het eerste Europees Forum voor toerisme, dat in december 2002 in 
Brussel plaatsvindt, wijst het EESC opnieuw op de noodzaak om in elk geval te zorgen voor: 

tijdelijke uitbreiding van de financiële en personele middelen voor de administratieve 

eenheid toerisme van de Commissie; oprichting van een netwerk van informatie - en 

adviescentra voor toerisme ; nadere uitwerking van een Handvest voor de kwaliteit van 

toeristische bestemmingen in Europa en de coördinatie van de toepassing daarvan. 
 
 

Contactpersoon:  Birgit Fular  
   (Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 
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• De toekomst van berggebieden in de EU 
 
– rapporteur: BASTIAN (diverse werkzaamheden – F)  
– ref.: initiatiefadvies – CES 1025/2002 
– kernpunten: 
 
 
Naar aanleiding van het door de VN tot internationaal jaar van berggebieden uitgeroepen 
jaar 2002 dringt het EESC er bij de EU op aan zich op een bergbeleid te bezinnen. Daaraan is 
vooral behoefte met het oog op de komende uitbreiding van de EU, omdat berggebieden 
daarna percentueel een veel groter deel van het EU-grondgebied zullen gaan bestrijken.   
 
Dat bergbeleid zou een model van duurzame en billijke ontwikkeling moeten worden, met 
compensatiesteun voor niet te verhelpen specifieke natuurlijke handicaps, maatregelen tegen 
de factoren die voor berggebieden een wél te verhelpen handicap vormen en promotie van de 
identiteit en natuurlijke rijkdommen van bergen.  
 
Volgens het EESC hangt de verwezenlijking van dat beleid in grote mate af van het 
structuurfondsenbeleid dat zal worden gevoerd en waarbij berggebieden die momenteel 
compensatiesteun ontvangen, die steun na de uitbreiding niet mogen kwijtraken.  
 
 

Contactpersoon:  Roberto Pietrasanta  
   (Tel.: 32 2 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

 
* 
 

*          * 
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6. STRATEGIE VAN LISSABON 
 
 

• Nieuwe kijk op de doelstellingen van Lissabon 
 
– rapporteur: MORGAN (werkgevers – VK) 
– ref.: initiatiefadvies – CES 1030/2002 
– kernpunten: 
 
 

o Op tal van gebieden zijn behoorlijke vorderingen zijn gemaakt, vooral op gebieden 
waarop de Commissie het voortouw heeft genomen. 

 
o Op gebieden waarop politiek leiderschap nodig is hebben slechts een paar lidstaten 

de nodige vooruitgang geboekt.  
 

o De open coördinatiemethode moet objectief worden beoordeeld tijdens de 
voorjaarstop van 2003, wanneer de in Lissabon vastgestelde termijn voor 30% is 
verstreken. 

 
o In zijn advies voor de Top van Lissabon vroeg het EESC zich af of de uitdagingen 

van het nieuwe paradigma niet vereisen dat er een nieuw bestuursmodel komt. 
Die vraag moet duidelijk opnieuw worden gesteld, omdat anders de nodige 
maatregelen om de "visie van Lissabon" waar te maken, uitblijven. Het nieuwe 
paradigma moet door de Conventie over de toekomst van Europa worden 
vastgesteld.  

 
 

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

 
* 
 

*          * 
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7. INTERNE MARKT 
 
 

§ Geneesmiddelen 
 

– rapporteur: FUCHS (diverse werkzaamheden – D) 
– ref.: COM(2001) 404 def. – 2001/252-253-254 COD – CES 1007/2002 
– kernpunten: 

 
 
Het EESC stemt in grote lijnen in met de voorstellen van de Commissie voor de herziening en 
verdere ontwikkeling van het Europees recht op het gebied van geneesmiddelen voor menselijk 
en diergeneeskundig gebruik. Het hecht grote waarde aan de constatering dat de bescherming 
van de gezondheid van mens en dier belangrijker is dan alle andere gereglementeerde 
gebieden. 
 

Het EESC 
 
– ondersteunt het streven van de Commissie naar meer veiligheid van geneesmiddelen aan 

de hand van verbetering van de informatie over geneesmiddelen voor de patiënt en de 
gebruiker, en naar verbetering van de geneesmiddelenbewaking door deelname in 
partnerschappen van beoefenaren van medische beroepen en van patiënten aan de 
registratie van geneesmiddelenrisico's; 

 
– stemt in met de inspanningen van de Commissie om de ontwikkeling van nieuwe 

geneesmiddelen te bevorderen en deze in een zo vroeg mogelijk stadium voor de genezing 
van patiënten ter beschikking te stellen. Weliswaar moet enerzijds de 
documentatiebescherming gewaarborgd zijn en dient anderzijds de concurrentie tussen 
genericaproducenten niet onevenredig te worden verzwaard; 

 
– is van mening dat tussen de verschillende registratiesystemen (centrale registratie, 

registratie met wederzijdse erkenning en nationale registratie) een evenwicht dient te 
blijven bestaan en dat de aanvragers in principe tussen de twee verschillende systemen 
kunnen kiezen; 

 
– meent dat een verbetering van de voorziening en een groter aanbod van 

diergeneesmiddelen noodzakelijk is, alsmede een programma ter stimulering van de 
ontwikkeling van geneesmiddelen voor zeldzame dierziekten; 

 
– beveelt aan dat het begrip geneesmiddel duidelijk wordt afgebakend van andere middelen, 

zoals medicinale producten, levensmiddelen (inclusief voedingssupplementen, cosmetica, 
enz.); 



- 22 - 

CES 183/2002  F/E/GK/ST/SG/cb/hv .../... 

 
– is ingenomen met het voornemen van de Commissie om de regels voor de "goede 

fabricagepraktijken" ook uit te breiden tot de grondstoffen, in het bijzonder de werkzame 
bestanddelen; 

 
– acht een harmonisatie van de voorschrijvingsplicht voor geneesmiddelen in de lidstaten 

noodzakelijk. 
 

Contactpersoon:  Birgit Fular  
   (Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 
 
 

§ Kruidengeneesmiddelen 
 
– rapporteur: BRAGHIN (werkgevers – I) 
– ref.: COM(2002) 1 def. – 2002/0008 COD – CES 1008/2002 
 

Contactpersoon:  Birgit Fular  
   (Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
 
 

8. INFORMATIEMAATSCHAPPIJ 

 
 
§ Illegale inhoud/internet 
 
– rapporteur: DAVISON (diverse werkzaamheden - VK) 
– ref.: COM(2002) 152 def. – 2002/0071 COD – CES 1012/2002 
– kernpunten: 
 
 
Het EESC bevestigt zijn standpunt t.a.v. de bescherming van kinderen in de 
informatiemaatschappij, dat het reeds heeft uiteengezet in zijn advies over het "Programma 
voor de bescherming van kinderen op internet" van 28 november 2001. Het kan zich vinden in 
het actieplan, dat vanuit overheid en bedrijfsleven meer steun zou moeten krijgen. 
 
Het EESC stemt in met de in het actieplan uiteengezette actiepunten, maar doet de volgende 
voorstellen voor verbetering: 
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– het verdient aanbeveling om, eventueel onder een ".kids.eu"-domeinnaam, een grote, 

afgeschermde site voor kinderen te creëren;. 
– het opzetten van klachtenlijnen in de landen waar dit tot nu toe nog niet is gebeurd, vooral 

in de kandidaat-lidstaten; 
 
– het creëren van een basis bestaande uit mederegulering; 
 
– een betere ondersteuning door overheid en bedrijfsleven voor het labelen en beoordelen 

van zoveel mogelijk sites, zodat het systeem voor beoordeling van inhoud operationeel kan 
worden; 

 
– het bedrijfsleven moet actief meewerken aan de bescherming van kinderen; de Commissie 

kan de invloed van boodschappen die meer bewustzijn moeten kweken voor de gevaren 
van internet, vergroten door deze op te nemen in programma's als e-Europe en e-learning;  

 
Daarnaast dient racisme op internet veel harder te worden aangepakt: de vrijheid van woord 
en geschrift moet worden gerespecteerd, maar dit mag geen excuus zijn om allerlei strafbare 
handelingen te tolereren.  
 

Contactpersoon:  Raffaele del Fiore  
   (Tel.: 32 2 546 9794 - e-mail: raffaeledelfiore@esc.eu.int) 
 
 

• Octrooieerbaarheid van software -uitvindingen 
 
– rapporteur: RETUREAU (werknemers – F)  
– ref.: COM(2002) 92 def. – 2002/0047 COD – CES 1031/2002 
 

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

 
* 
 

*          * 
 
 

9. KAPITAALMARKTEN 
 

§ Tendensen, structuren en institutionele regelingen van de internationale 
kapitaalmarkten 
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– rapporteur: SEPI (werknemers – I)  
– ref.: initiatiefadvies – CES 1024/2002 
– kernpunten: 
Een nieuwe financiële architectuur ter voorkoming of beheersing van financiële crises moet 
gebaseerd zijn op een nieuwe conceptuele architectuur, die niet alleen rekening houdt met 
financiële verschijnselen, maar ook met economische en sociale verschijnselen en met de 
institutionele en democratische grondslagen van de getroffen landen. 
 
Het EESC dringt aan op een vorm van governance zoals die door de Commissie in haar 
Witboek wordt beschreven, waarvan de participatie van de civil society en de terugdringing 
van de economische verschillen op mondiaal niveau de doelstellingen zijn. 
 
De Europese Unie moet in deze discussie meer op de voorgrond treden, om deze nieuwe visie 
op eensgezinde wijze naar voren te brengen in institutioneel verband. 
 
Een hervorming van de internationale instellingen is meer dan noodzakelijk. Terwijl de 
Wereldbank haar analysemethodes geleidelijk uitbreidt, blijft het IMF daarentegen vasthouden 
aan zijn traditionele criteria. Desalniettemin is het moeilijk voor te stellen dat deze organisaties 
helemaal uit eigen beweging fundamentele wijzigingen zullen doorvoeren. 
 
Deze hervorming is alleen mogelijk als de krachtsverhoudingen binnen de internationale 
instellingen veranderen; hiervoor is het zaak dat de Europese lidstaten overeenkomen met één 
stem te spreken. 
 
Het EESC dringt er bij alle internationale organisaties op aan om op doeltreffende wijze samen 
te werken met de nationale systemen en met elkaar.  
 

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

 
* 
 

*          * 
 

10. ONDERZOEK 
 

• Biowetenschappen en biotechnologie  
 
– rapporteur: BEDOSSA (diverse werkzaamheden – F) 
– ref.: COM(2002) 27 def. – CES 1010/2002 
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Contactpersoon:  Birgit Fular  
   (Tel.: 32 2 546 9044 - e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 
 

 


