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   De zitting van 10 en 11 december stond in het teken van de bijdrage van 

commissaris Barnier, die een toespraak heeft gehouden over het cohesiebeleid en de 
Intergouvernementele conferentie. Ook de vertegenwoordigers van de maatschappelijke 
organisaties uit de kandidaat-lidstaten hebben een bijdrage geleverd. Op voorstel van de 3 
quaestoren heeft de voltallige vergadering bovendien het nieuwe ledenstatuut goedgekeurd.  

 
1. STRATEGIE VAN LISSABON EN COÖRDINATIE VAN HET 

ECONOMISCH EN SOCIAAL BELEID 
 

•  Resolutie over de strategie van Lissabon 
 
- Ref.: CESE 1698/2003 
 
– Kernpunten:  

 
1.  In zijn op verzoek van de Commissie opgestelde resolutie over de vooruitgang bij de 
tenuitvoerlegging van de strategie van Lissabon waarschuwt het Comité ervoor dat de strategie van 
Lissabon niet zal volstaan om de doelstellingen op het stuk van het internationale 
concurrentievermogen, de vooruitgang op economisch, sociaal en milieugebied en duurzame 
ontwikkeling te verwezenlijken, tenzij de methode, de politiek-institutionele organisatie en de 
samenwerkingsinstrumenten ingrijpend worden vernieuwd. Het Comité komt tot dit oordeel op basis 
van eigen waarnemingen en op basis van vraagstukken die aan de orde zijn gekomen tijdens een door 
het Comité in oktober georganiseerde grote conferentie. 
 
2.  Om hiervoor een oplossing te vinden, stelt het Comité een meer dynamische aanpak 
voor die zich op institutioneel vlak vertaalt in een versterkte coördinatie; doel hiervan is een nieuwe 
impuls te geven aan een groei van de Europese economie die gebaseerd is op adequate aandacht voor 
de economische, sociale en milieuaspecten in een interactief kader, d.w.z. op duurzame ontwikkeling 
en een concurrerend Europees systeem. 
 
3.  In de resolutie wordt tevens benadrukt dat de dialoog met en tussen de sociale partners 
op Europees en nationaal niveau van cruciaal belang is om de hervormingen tot een goed einde te 
brengen. Dit is met name van belang voor de verbetering van onderwijs en opleidingen en voor een 
beter functioneren van de arbeidsmarkt en van de socialezekerheidsstelsels, waarvan ook de 
betaalbaarheid en kwaliteit op termijn gewaarborgd moeten zijn. 
 
4.  Het succes van de strategie van Lissabon vergt niet alleen de inzet van de Europese 
instellingen en de lidstaten, maar het is tevens zaak dat: 
 
– deze strategie werkelijk wordt begrepen en geaccepteerd door de publieke opinie; om dit te 

bereiken moeten de begrijpelijkheid en geloofwaardigheid ervan worden vergroot; 
– zij wordt uitgedragen door de sociaal-economische actoren van de participatiedemocratie.  
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5.  Zelf wenst het EESC te fungeren als permanente waarnemingspost voor de uitvoering 
van de strategie van Lissabon, waarbij het met name: 
 
– zal bijdragen tot de ontwikkeling van de dialoog met het publiek; de vertegenwoordigers van het 

maatschappelijk middenveld zullen rechtstreeks worden betrokken bij de beoordeling van de 
strategie; 

– nauw overleg zal voeren met de nationale sociaal-economische raden en vergelijkbare organisaties 
over de uitvoering van de strategie; 

– zal zorgen voor de verspreiding van Europese en nationale initiatieven van sociaal-economische 
kringen en sociale partners die bijdragen tot het succes van de strategie van Lissabon; 

– een jaarlijks evaluatieverslag ten behoeve van de voorjaarstop zal uitbrengen over de vorderingen 
van de strategie van Lissabon. 

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

•  Globale richtsnoeren voor het economisch beleid  
 
– Rapporteur: DELAPINA (Werknemers - AT) 

 
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 1618/2003 
 
– Kernpunten: 
 
  De afgelopen drie jaar was de groei van de Europese economie zorgwekkend laag en 
is, bij een haperende interne vraag, het uitzicht op een snel, krachtig en duurzaam herstel slecht. Met 
name de lage investeringsactiviteit stemt tot zorgen. De in Lissabon voor 2010 geformuleerde 
doelstellingen lijken dan ook onhaalbaar. 
 
  Ondanks het feit dat de "globale richtsnoeren voor het economisch beleid" (hierna de 
"GREB's") weinig opleverden, zijn zij qua strekking sinds jaren ongewijzigd: zij bestaan uit een 
combinatie van op stabiliteit gericht macro-economisch beleid en kostenbesparende 
flexibiliseringsmaatregelen aan de aanbodzijde. De stelling dat een op stabiliteit gericht beleid op zich 
voldoende is en dus automatisch groei genereert, bleek niet op te gaan. Meer flexibiliteit en lagere 
kosten kunnen de tekortschietende vraag niet aanzwengelen. De eenzijdig op verbetering van de 
voorwaarden aan de aanbodzijde gerichte stabiliseringsmaatregelen werken restrictief. Er zijn nog 
steeds geen signalen dat in de EU via het macro-economisch beleid wordt geprobeerd de groei nieuw 
leven in te blazen. 
 
  De Unie moet van haar eigen sterke punten uitgaan om de Europese economie weer in 
de richting van groei en volledige werkgelegenheid te duwen. Daarvoor is een actief, op expansie 
gericht en gecoördineerd economisch beleid geboden, waarin oog bestaat voor de macro-economische 
kringloopverbanden.Tot een dergelijk uitgebalanceerd en op volledige werkgelegenheid gericht 
macro-economisch beleid behoren naast kostenbesparende maatregelen aan de aanbodzijde vooral een 
versterking van de effectieve vraag. 
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  De coördinatie van het economisch beleid in de EU bleek tijdens de huidige 
economische crisis niet succesvol. Een aantal regels bleken te star te zijn en te weinig op praktische 
uitdagingen gericht. Verder laat de samenwerking tussen de instellingen te wensen over. Er staan nu 
verregaande hervormingen op de agenda. Het is de bedoeling dat daarmee vooral wordt gezorgd voor 
ruimte voor flexibelere, op de huidige economische uitdagingen georiënteerde maatregelen op het 
gebied van economisch beleid. Uitsluitend op die manier kan Europa de huidige groei- en 
werkgelegenheidscrisis overwinnen. Gegeven de kracht waarvan Europa in het verleden blijk heeft 
gegeven, te weten het verbinden van sociale stabiliteit en innovatie, denkt het Comité dat de 
noodzakelijke hervormingen met succes ten uitvoer kunnen worden gelegd. 
 
  Positief is voorts dat in de GREB's vooral de rol van de sociale partners in dat 
coördinatieproces wordt onderstreept. Volgens het EESC moet bovendien de drieledige sociale top ter 
voorbereiding van zittingen van de Raad een echt overlegforum voor groei en werkgelegenheid 
worden.  
 
  Het Comité wijst er ten slotte nadrukkelijk op dat een betere coördinatie van het 
economisch beleid niet alleen in de eurozone onontbeerlijk is, maar voor de gehele Europese Unie van 
het grootste belang is.  

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

•  Tussentijdse evaluatie van de agenda voor het sociaal beleid  
 
– Rapporteur: JAHIER (Diverse werkzaamheden - IT) 
 
– Ref.: COM(2003) 312 def. – CESE 1614/2003 
 
– Kernpunten: 
 
  Het Comité stemt in met de algemene richtsnoeren in onderhavige Mededeling en 
blijft bij zijn overtuiging dat de verdere tenuitvoerlegging van de geplande actielijnen en de sociale 
agenda ook in een periode van crisis en economische stagnatie van fundamenteel belang zijn. 
 
  Het EESC is het ermee eens dat de continuïteit van de acties, de investeringen en de 
methodes moet worden verzekerd en dat daarbij vooral meer aandacht moet gaan naar de sociale 
impact van wetgeving, de investeringen in menselijk en sociaal kapitaal en de opwaardering van de 
sociale economie en de verschillende daarbij betrokken actoren, waaronder de sociale diensten zonder 
winstoogmerk, teneinde de doelstellingen van de strategie van Lissabon inzake samenhang en sociale 
ontwikkeling doeltreffender na te streven en in grotere mate te verwezenlijken. 
 
  Het EESC herhaalt dat het absoluut zaak is te zorgen voor een betere beschikbaarheid 
van actuele gegevens en is van mening dat er in de reeds gelanceerde tweede fase van de agenda een 
duidelijker prioriteitenschema moet worden opgesteld. Ter voorbereiding van het publieke debat dat in 
het najaar van 2004 zal worden gehouden, geeft het EESC nu al te kennen op actieve wijze aan dit 
reeds op gang gebrachte proces te willen deelnemen. 
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– Contactpersoon: Pierluigi Brombo  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

2. DIENSTEN VAN ALGEMEEN BELANG 
 
•  Groenboek - diensten van algemeen belang 
 
– Rapporteur: HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden - ES) 
– Co-rapporteur: HENCKS (Werknemers – LU) 
 
– Ref.: COM(2003) 270 def. – CESE 1607/2003 
 
– Kernpunten: 
 
In het kader van de raadpleging over het Groenboek van de Commissie bekrachtigt het Comité zijn 
richtsnoeren inzake diensten van algemeen belang. 
 
Het Comité doet in zijn advies de volgende aanbevelingen: 
 
- de Commissie moet een voorstel voor een kaderrichtlijn over economische diensten van 
algemeen belang opstellen waarin het volgende wordt vastgelegd: de beginselen; de hoofdlijnen van 
het Gemeenschapsrecht; de wijzen van financiering; de keuze van organisatie - en reguleringswijze; de 
procedures voor evaluatie van de prestaties; de rechten van gebruikers; 
 
- in het Verdrag moet een ad hoc-rechtsgrondslag worden vastgelegd; 
 
- er moet worden gestreefd naar een hoog niveau van consumentenbescherming en naar 
 participatie van de betrokken gebruikers en werknemers; 
 
- het subsidiariteitsbeginsel, op grond waarvan de bevoegde nationale, regionale en lokale 
 overheden de taak hebben om de diensten van algemeen belang te omschrijven, te organiseren, 
 te financieren en te controleren, moet worden nageleefd; 
 
- er moet een regeling worden ingesteld die het mogelijk maakt het subsidiariteitsbeginsel 
 "functioneel" en niet louter "territoriaal" toe te passen; 
 
- het begrip "compensatie van de kosten van de openbaredienstverplichtingen" dient te worden 
 omschreven; 
 
- gezien het onderscheid tussen economische en niet-economische activiteiten mogen de 
 mededingingsbepalingen niet van toepassing 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; de communautaire rechtsbeginselen dienen wel van toepassing te zijn. 
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– Contactpersoon: Raffaele Del Fiore  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
3. VERVOER 
 
• Vervoersinfrastructuur 
 
– Rapporteurs: ALLEWELDT (Werknemers - DE) 
  LEVAUX (Werkgevers – FR) 
  RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE) 
 
– Ref.: initatiefadvies – CESE 1611/2003 
 
– Kernpunten: 
 
Het EESC is van mening dat het vervoerbeleid van de Europese Unie in de toekomst een van de 
centrale aandachtsgebieden bij het beleid van de Europese Unie inzake duurzame ontwikkeling en 
klimaatbescherming moet worden. 
 
Het Comité acht het dan ook noodzakelijk, de pan-Europese corridors uit te bouwen richting Zuid- en 
Oost-Europa om zo de vervoersmogelijkheden te verbeteren in het gehele Middellandse-Zeegebied. 
 
Infrastructuurprojecten van Europees belang kunnen hun taak pas vervullen wanneer zij zijn 
afgestemd op de economische, politieke en maatschappelijke situatie. Hiervoor is de deelname van 
bedrijfsorganisaties, vervoersondernemingen, vakbonden, en milieu- en consumentenorganisaties 
vereist. 
 
Het EESC wijst bovendien op het volgende: 
 
- De intermodaliteit van de TEN/corridors moet gewaarborgd worden, en daarvoor moeten 
 begrijpelijke kwaliteitscriteria worden opgesteld; 
 
- Er dient meer nadruk te worden gelegd op de milieuvriendelijke mogelijkheden van de 
 binnenvaart. Er wordt voorts nog altijd te weinig gedaan om de korte vaart een grotere rol te 
 laten spelen en een plaats binnen de TEN/corridorplannen te geven; 
 
- Er moeten ambitieuze, maar wel haalbare doelen voor de ontwikkeling van het 
 spoorwegverkeer worden vastgesteld, waarbij extra aandacht dient uit te gaan naar 
 grensoverschrijdende samenwerking en naar de verbindingen met zeehavens. 
 
Tot slot stelt het EESC voor om ten behoeve van de financiering van de infrastructuur een Europees 
fonds in te stellen dat is bestemd voor de werkzaamheden op het gebied van de prioritaire TEN-T-
projecten. Het beheer van dit fonds zou worden toevertrouwd aan de Europese Investeringsbank. Dit 
Europese vervoersinfrastructuurfonds zou worden gevuld via een heffing van één cent per liter 
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brandstof die door iedere bestuurder in de EU – zowel privé-bestuurders als chauffeurs in het openbare 
of particuliere reizigersvervoer en het beroepsgoederenvervoer – wordt getankt. 
 
– Contactpersoon: Luis Lobo 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

•  Overdracht/scheepsregisters 
 
− Rapporteur: BREDIMA SAVOPOULOU (Werkgevers - EL) 
 
− Ref.: COM(2003) 478 def. – 2003/0180(COD) – CESE 1612/2003 
 
– Contactpersoon: Raffaele Del Fiore  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

4. FISCALITEIT EN FINANCIËLE MARKTEN 
 
• Belastingheffing in de EU 
 
– Rapporteur: NYBERG (Werknemers - SE) 

 
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 1621/2003 
 
– Kernpunten: 
 
  Het belastingbeleid is een onderdeel van de macro-economische politiek dat alt ijd 
centraal staat in het politieke debat, zowel op nationaal als EU-niveau. De verschillen tussen de 
lidstaten zijn groot. 
 
  Het belastingbeleid van de lidstaten verschilt niet alleen qua belastingtarieven; ook de 
berekening van de belastinggrondslag en de opzet van de stelsels lopen uiteen. Om tot een 
gemeenschappelijke visie op belastingkwesties te kunnen komen, moet dus niet alleen een oplossing 
voor de verschillende politieke opvattingen worden gevonden. 
 
  Alle EU-besluiten over belastingen moeten met eenparigheid van stemmen worden 
genomen. Het voorstel van de Conventie houdt een geringe versoepeling in, maar heeft geen 
betrekking op de berekening van de belastinggrondslagen of de belastingtarieven. Het Comité heeft er 
meermaals voor gepleit de vereiste eenparigheid van stemmen bij belastingkwesties te heroverwegen. 
 
  De veranderingen in het belastingbeleid die door de Europese Conventie over de 
toekomst van Europa zijn voorgesteld, houden in dat naast het functioneren van de interne markt, ook 
verstoring van de concurrentie een reden voor EU-maatregelen kan zijn. De Conventie stelt voor dat 
besluiten inzake administratieve samenwerking, belastingfraude en belastingontduiking voortaan met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden genomen, en dat dit niet meer alleen voor de 
indirecte belastingen maar ook voor de vennootschapsbelasting geldt. 
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  Het Comité ziet slechts één uitweg uit de huidige moeilijke situatie: de EU moet 
beschikken over de bevoegdheden en ook de mogelijkheden om besluiten over belastingkwesties met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen te nemen, wanneer de mogelijkheid van een land om zijn 
belastingen vast te stellen sterk afhankelijk is van het optreden van de andere 24 lidstaten op de interne 
markt. 
 
  Gekwalificeerde meerderheid van stemmen kan alleen voor bepaalde belastingen 
worden ingevoerd, zoals belastingen op bedrijven en de belasting van inkomsten uit kapitaal en van 
milieubelastende activiteiten. Bovendien moet er sprake zijn van maatregelen die het functioneren van 
de interne markt belemmeren of de concurrentie verstoren. Gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
mag alleen gebruikt worden om minimumtarieven vast te leggen, en dan dus nog alleen voor bepaalde 
belastingen. 

 

− Contactpersoon: Borbala Szij  
   (Tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
• Effecten - transparante informatievoorziening 
 
– Rapporteur: SIMON (Werkgevers - FR) 

 
– Ref.: COM(2003) 138 def. – 2003/0045 COD – CESE 1619/2003 
 
– Kernpunten: 
 
  Verhoging van de financiële en boekhoudkundige transparantie van beursgenoteerde 
vennootschappen is cruciaal voor het vertrouwen in het functioneren van de financiële markten. 
Voorts is verdergaande harmonisatie van de verplichtingen van deze vennootschappen onontbeerlijk 
voor de integratie van de Europese financiële markten, hetgeen een doelstelling van het Actieplan voor 
financiële diensten vormt.  
 
  Aan het voorstel kleven evenwel een aantal principiële en technische bezwaren. Dit 
geldt met name voor de dr iemaandelijkse openbaarmakingsplicht. 
 
  Er wordt er intensief over deze kwestie gediscussieerd: het bedrijfsleven en met name 
UNICE zijn fel tegen deze verplichting gekant. Beleggers moeten reeds een enorme stroom gegevens 
verwerken en geven de voorkeur aan kwaliteits- en niet aan kwantiteitsverhoging. 
 
  Bovendien zadelt de verplichting de emittenten, met name mkb's, met niet te 
verwaarlozen kosten op. Wordt de verplichting om driemaandelijks het resultaat bekend te maken, 
veralgemeend, dan zouden beleggers wel eens meer dan nu het geval is, kunnen overgaan tot korte-
termijngedrag. Dat kan de volatiliteit verhogen en een belemmering vormen voor lange-
termijnstrategieën van de ondernemingen, die immers om de drie maanden hun resultaat moeten 
publiceren. 
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  Gegeven al deze bezwaren lijkt het beter om stapsgewijs te werk te gaan en de 
verplichting te beperken tot publicatie van de ontwikkeling van omzet en activiteiten gedurende het 
eerste en het derde trimester. 

 

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

• BTW – postdiensten 
 
– Rapporteur: KING (Werkgevers – UK) 

 
– Ref.: COM(2003) 234 def. – 2003/0091 CNS – CESE 1620/2003 

 
– Kernpunten: 
 
  Het Comité steunt het elimineren van mededingingsdistorsies voor de postdiensten, 
maar het is het beste wanneer de intrekking van de vrijstelling zou samenvallen met de volledige 
liberalisering van de sector. 
 
  Het kan zich voorts vinden in het voorgestelde verlaagde tarief voor brievenpost en 
het normale tarief voor buitengewone postdiensten (met uitzondering van ongeadresseerde brieven). 
 
  Verder mag de consument hoe dan ook niet worden opgezadeld met prijsstijgingen of 
een vermindering van de universele dienstverlening. 
 
  Ten slotte vreest het Comité dat een aantal lidstaten het verlaagde tarief niet op de 
gangbare postdiensten zullen toepassen. 
 
– Contactpersoon: Pawel Olechnowicz 
   (Tel.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 

 
 

5. EXTERNE BETREKKINGEN 
 
•  De rol van het maatschappelijk middenveld in de nieuwe strategie voor 

 de Westelijke Balkan 
 
– Rapporteur: CONFALONIERI (Diverse werkzaamheden – IT) 

 
– Ref.: verkennend advies – CESE 1624/2003 
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– Kernpunten: 
 
  Op verzoek van het Italiaanse voorzitterschap brengt het EESC advies uit over "De rol 
van het maatschappelijk middenveld in de nieuwe strategie voor  de Westelijke Balkan". 
 
  Doel van het advies is, na te gaan hoe het maatschappelijk middenveld kan bijdragen 
aan de verwezenlijking van de agenda van Thessaloniki voor de verschillende landen van de 
Westelijke Balkan. 
 
  Volgens het EESC bestaat de rol van het maatschappelijk middenveld erin, te 
verzekeren dat het proces dat gericht is op uitbreiding van de EU met de betrokken vijf landen, leidt 
tot de verwezenlijking van concrete doelstellingen op het gebied van sociale vooruitgang die voor de 
Balkanlanden belangrijk zijn. 
 
  In het advies van het Comité wordt vooral op een kritische manier gekeken naar de 
context waarin bestaande mogelijkheden en troeven kunnen worden uitgespeeld om de rol van 
middenveldorganisaties in de Westelijke Balkan te versterken. 
 
  In het advies wordt ingegaan op het politiek-institutionele, het economische en het 
culturele belang van de civil society, en op een aantal actuele kenmerken van die civil society  in de 
Westelijke Balkanlanden. Vervolgens wordt een interpretatie van de agenda van Thessaloniki gegeven 
vanuit het oogpunt van het maatschappelijk middenveld. Ten slotte wordt vanuit regionaal, nationaal 
en Europees oogpunt een aantal mogelijkheden tot versterking van dat middenveld naar voren 
geschoven. 
 
Het Comité maakt een analyse van en doet voorstellen voor bijdragen van het maatschappelijk 
middenveld aan: 
 
de democratie en de opbouw van een institutioneel bestel; 
 
economische groei en ontwikkeling van het individu; 
 
cultureel pluralisme en internationale samenwerking. 
 
  In het kader van de versterking van de instellingen, de strijd tegen georganiseerde 
misdaad en corruptie, en de economische ontwikkeling worden in het EESC-advies de specifieke 
actiegebieden voor maatschappelijke organisaties in Europa en de Balkan aangegeven. Ook wordt in 
het advies gepleit voor toegang tot communautaire programma's.  
 
  Voor de versterking van de maatschappelijke organisaties moet gebruik worden 
gemaakt van de internationale partnerschappen, door de continuïteit van de initiatieven te verzekeren. 
 
  Het ideologische wantrouwen moet worden overwonnen en er moet een brug worden 
geslagen tussen overheidsinstellingen, lokale besturen en maatschappelijke organisaties. 
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  Het EESC stimuleert systematische links tussen de verschillende samenstellende delen 
van het maatschappelijk middenveld, teneinde: 
het vermogen van de sociale en economische partners om advies te geven en diensten te verlenen te 
versterken, en het belang van andere maatschappelijke organisaties te onderstrepen. 
 
  Doel van dit verkennend advies is het belang in het licht te stellen van wederzijds 
begrip en het besef van de culturele verschillen en de specificiteit van de lokale samenlevingsvormen. 
Het EESC richt zich op de volgende actiegebieden: onderwijs en beroepsopleidingen; uitwisseling van 
ervaringen en goede praktijkvoorbeelden; voorlichting en communicatie met het grote publiek en op 
sectoraal niveau. 
  Het EESC pleit tevens voor het model van raadgevende comités dat door de 
kandidaat-lidstaten werd gehanteerd, alsmede voor de aanpassing daarvan, qua werkwijze en 
termijnen, aan de specifieke situatie van de landen van de Westelijke Balkan. 
 
  Tot slot bepleit het EESC de organisatie van een internationale topconferentie over 
"de rol van het maatschappelijk middenveld in de nieuwe Europese strategie voor de Westelijke 
Balkan". Tijdens die topconferentie moet worden gewezen op de rol van de maatschappelijke 
organisaties en op de prioriteiten die moeten worden gesteld. 
 
– Contactpersoon: Jacques Kemp  
    (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

•  De grotere Europese nabuurschap: een nieuw kader voor de 
 betrekkingen met de oostelijke en zuidelijke buurlanden  

 
– Rapporteur: ALLEWELDT (Werknemers – DE) 

 
– Ref.: COM(2003) 104 def. – CESE 1622/2003 
 
– Kernpunten: 
 
  Het EESC ziet voor zichzelf een actieve rol weggelegd met betrekking tot de vraag 
hoe de betrekkingen van de EU met de landen die na de uitbreiding haar naaste buren worden, in de 
toekomst gestalte zullen krijgen. 
 
  Het EESC pleit er in zijn advies voor om de partnerschaps- en 
samenwerkingsovereenkomsten beter te benutten. 
 
  Na te zijn ingegaan op de resultaten van de studiereis naar de Republiek Moldavië, 
Oekraïne en Wit-Rusland, geeft het advies een fundamentele visie op het nabuurschapsbeleid van de 
EU en schetst het de verwachte economische gevolgen voor de betreffende drie landen. 
 
  Het EESC stelt de grensproblematiek aan de orde, waarvan de steeds massalere 
emigratie en de grootschalige mensenhandel de kern vormen. 
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  In het advies wordt aandacht geschonken aan de activiteiten en verwachtingen van het 
maatschappelijk middenveld ten aanzien van de EU en aan het steunbeleid van de EU, de interne 
hervormingen en de mogelijke betrekkingen met de EU. 
 
  Het EESC pleit voor een proactieve strategie ten aanzien van Wit-Rusland, de 
Republiek Moldavië en de Oekraïne, en hecht prioritair belang aan concrete projecten, met name ten 
behoeve van het maatschappelijk middenveld. 
 
  Met betrekking tot de vervolgwerkzaamheden van het EESC wordt in het advies de 
aanbeveling gedaan om gestructureerde dialogen aan te gaan zoals die reeds worden gevoerd met de 
partnerorganisaties in de nieuwe lidstaten, en wel in de vorm van "verbindingscomités". 
 
  Het EESC stelt voor om een colloquium te organiseren om nieuwe suggesties te 
verzamelen voor de inrichting van de toekomstige betrekkingen met de EU. 
 
  In het kader hiervan moet het EESC bovendien nauwer samenwerken met de 
organisaties in de Russische Federatie. 
 
– Contactpersoon: Jacques Kemp  
    (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
 

•  Schema van algemene tariefpreferenties – SAP 2002-2005 
 
– Rapporteur: PEZZINI (Werkgevers – IT) 

 
– Ref.: COM(2003) 634 def. – 2003/0259 ACC – CESE 1623/2003 
 
– Kernpunten: 
 
  De afgelopen decennia heeft de EU haar beleid inzake handelspreferenties voor 
ontwikkelingslanden voortdurend aangepast aan de veranderende omstandigheden. De laatste grote 
herziening van het stelsel van algemene preferenties (SAP) is op 1 januari 1995 in werking getreden, 
en had een looptijd van tien jaar. Dit stelsel zal derhalve op 31 december 2004 aflopen, en dient bij die 
gelegenheid opnieuw te worden herzien. 
 
  De Commissie was aanvankelijk van plan in september 2003 een voorstel voor een 
geheel nieuwe regeling voor de periode na 31 december 2004 te publiceren. Uiteindelijk stelt zij voor 
om de invoering van een nieuwe regeling nog een jaar uit te stellen en een tussentijdse regeling voor te 
stellen voor de tussenliggende periode. De bedoeling is dat de bepalingen op enkele kleinere - 
voornamelijk technische - aanpassingen na ongewijzigd blijven. De tienjarige periode voor de nieuwe 
regeling zou moeten ingaan op 1 januari 2006. 
 
  De Raad heeft het Comité om advies gevraagd over het betreffende 
verordeningsvoorstel. Dit advies zal naar verwachting op 11 december 2003 worden uitgebracht. 
Gezien het spoedeisende karakter van de werkzaamheden is de heer Pezzini aangewezen als algemeen 
rapporteur. Deze aanwijzing moet op 10 december door de voltallige vergadering worden bekrachtigd. 



- 12 - 

Griffie CESE 225/2003 fr/en/EVD/pm/cb .../... 

 
  Het EESC stemt in met het besluit van de Commissie om de invoering van een nieuw, 
definitief SAP uit te stellen en de bestaande regeling ten minste tot 31 december 2005 te verlengen. 
 
– Contactpersoon: Beatriz Porres  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 

6. GEZONDHEID EN MILIEUBESCHERMING 
 

•  Geïntegreerd productbeleid (IPP) 
 
– Rapporteur: ADAMS (Diverse werkzaamheden - UK) 
 
– Ref.: COM(2003) 302 def. – CESE 1598/2003 
 
– Kernpunten: 
 
  Het EESC ziet de mededeling als een aanzet, waarin wordt gewezen op de noodzaak 
van een uit milieu-oogpunt proactief en evenwichtig beleid om duurzamere productie - en 
consumptiepatronen tot stand te kunnen brengen. 
  Volgens het EESC kan IPP een grote bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en 
aan de uitvoering van de EU-prioriteiten voor milieubescherming, maar zou het door middel van een 
duidelijkere en gedetailleerdere beleidsaanpak tot een krachtiger instrument kunnen uitgroeien, temeer 
daar zich in het maatschappelijk middenveld steeds meer de noodzaak doet gevoelen van een 
verschuiving naar echt duurzame productie en consumptie. 
  Samenwerking tussen de belangrijkste belanghebbenden is van cruciaal belang. 
Consumenten wachten op een signaal van het bedrijfsleven en de overheid; het bedrijfsleven moet 
verzekerd zijn van de steun van de consument en heeft behoefte aan marktconforme 
stimuleringsinstrumenten, terwijl regeringen de steun van het maatschappelijk middenveld nodig 
hebben om nieuwe duurzaamheidsinitiatieven te legitimeren. De Commissie zou nog harder moeten 
werken aan een duurzaamheidsstrategie. Het EESC dringt er bij de Commissie dan ook op aan om de 
volgende punten in overweging te nemen bij komende beleidsstrategieën of maatregelen om het IPP 
verder te ontwikkelen: 

a) de rol specificeren die IPP kan spelen met betrekking tot de in het zesde 
milieuactieprogramma en aanverwante beleidsprogramma's aangegane verplichtingen; 

b) duidelijke aanwijzingen geven m.b.t. de aard en omvang van de innovaties die in de toekomst 
nodig zullen zijn; 

c) de verplichting aangaan om de meest geschikte en doeltreffende beleidsoptie te ontwikkelen 
aan de hand van de verschillende pakketten beleidsmaatregelen die in het zesde 
milieuactieprogramma worden beschreven. Hierbij moet worden gedacht aan de vaststelling 
van duidelijke milieudoelstellingen en –ambities; de vaststelling van een tijdschema, de 
reikwijdte (welke productsoorten of functies), indicatoren, evaluaties en verslagen; de 
instelling van een IPP-stuurgroep en speciale werkgroepen voor IPP-instrumenten. 
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– Contactpersoon: Robert Wright 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 

• Europese strategie voor milieu en gezondheid 
 
– Rapporteur: EHNMARK (Werknemers - SE) 

 
– Ref.: COM(2003) 338 def. – CESE 1602/2003 
 
– Contactpersoon: Johannes Kind 
    (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

•  Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) 
 
– Rapporteur: BRAGHIN (Werkgevers - IT) 

 
– Ref.: COM(2003) 354 def. – CESE 1596/2003 
 
– Kernpunten: 
 
  Richtlijn 96/61/EG is een vooruitstrevend beleidsinstrument waarmee de strategie 
voor duurzame ontwikkeling, in het kader van de lokale Agenda's 21, ten uitvoer wordt gelegd. 
Bovendien vormt de richtlijn uit normatief oogpunt een referentie voor een reeks inmiddels in de EU 
in werking getreden beleidsinstrumenten op basis van vrijwilligheid, zoals de EMAS-registratie en de 
overeenkomsten over de handel in emissierechten. Een - althans gedeeltelijke - verklaring voor de bij 
de omzetting en toepassing van de richtlijn gerezen problemen ligt in het innovatieve karakter 
daarvan. Dat innovatieve karakter is bovendien waarschijnlijk debet aan het betrekkelijk geringe 
aantal installaties dat de Commissie heeft kunnen evalueren. 
 
  Het EESC (dat tevens rekening heeft gehouden met het advies van zijn 
Adviescommissie Industriële Reconversie over dit onderwerp, waarin de nadruk ligt op concrete 
maatregelen, herstel van de concurrentie, het streven naar evenwicht tussen regulering en grenzen voor 
het bedrijfsleven, en het scheppen van de mogelijkheid voor burgers om een gefundeerde keuze te 
maken) dringt er bij de Commissie dan ook op aan grondiger te gaan uitzoeken waar de problemen bij 
de tenuitvoerlegging van de IPPC-richtlijn vandaan komen, en op de grootste knelpunten te wijzen, 
zoals: de criteria aan de hand waarvan wordt uitgemaakt welke ondernemingen onder de richtlijn 
vallen, de tekst van de milieuvergunning, de technische en personele middelen die de bevoegde 
administratieve instanties nodig hebben, de mogelijkheden die er zijn om vrijwillig overeenkomsten te 
sluiten en de wisselwerking met andere richtlijnen of verordeningen. Die informatie is vooral erg 
nuttig voor de nieuwe lidstaten en het MKB. 
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  Het Comité is voorstander van een aanpak waarbij de toepassing van de richtlijn op 
gestructureerde en proactieve wijze wordt bevorderd, nl. door voorlichting en opleiding van de 
betrokkenen (met name als het gaat om – eventueel ze lfs lokale – autoriteiten die verantwoordelijk 
zijn voor het afgeven van de vergunningen en de exploitanten van de installaties), uitwisseling van 
best practices en betrokkenheid van werkgeversorganisaties en vakbonden. Doel daarvan is te komen 
tot een consensus over de planning van de noodzakelijke investeringen. 
 
  Voorwaarde voor een dergelijke proactieve aanpak is dat het team deskundigen en de 
organisatiestructuur van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek in Sevilla worden versterkt, 
omdat dat niet voldoende lijkt toegerust, zelfs niet voor de vervulling van zijn voornaamste taak, nl. 
het opstellen van de BREF-documenten. Het Comité zou willen dat het takenpakket van dit centrum 
wordt uitgebreid met de verspreiding van informatie en/of de deelname aan opleidingen, 
studiebijeenkomsten, conferenties e.d. Ook zou het moeten worden belast met de beoordeling van de 
mate waarin de BREF-documenten worden toegepast en benut. 
 
– Contactpersoon: Robert Wright 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 

•  Afvalbeheer voor de winningsindustrieën  
 
– Rapporteur: LE NOUAIL (Werknemers - FR) 

 
– Ref.: COM(2003) 319 def. – 2003/0107 COD – CESE 1597/2003 
 
– Contactpersoon: Robert Wright 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 

•  Strategie voor afvalpreventie en afvalrecycling  
 
– Rapporteur: BUFFETAUT (Werkgevers - FR) 

 
– Ref.: COM(2003) 301 def. – CESE 1601/2003 
 
– Contactpersoon: Robert Wright 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 

•  Projectmechanismen – Kyoto (II) 
 
– Rapporteur: LE NOUAIL (Werknemers - FR) 

 
– Ref.: COM(2003) 516 def. – 2003/0202 CNS – CESE 1605/2003 
 
– Contactpersoon: Johannes Kind 
    (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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•  LIFE / verlenging 
 
– Rapporteur: RIBBE (Diverse werkzaamheden - DE) 

 
– Ref.: COM(2003) 667 def. – 2003/0260 COD – CESE 1603/2003 
 
– Contactpersoon: Johannes Kind 
    (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

7. LANDBOUW 
 

•  Tabak / oogstpremie voor 2004 
 
– Rapporteur: MORALEDA QUILEZ (Diverse werkzaamheden – ES) 

 
– Ref.: COM(2003) 633 def. – 2003/0251 CNS – CESE 1606/2003 
 
– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio  
    (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)  
 
•  Hop/verlenging van de productiesteun 
 
– Rapporteur: KIENLE (Werkgevers – DE) 

 
– Ref.: COM(2003) 562 def. – 2003/0216 CNS – CESE 1600/2003 
 
– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio  
    (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)  
 
•  Steun zaaizaad/verkoopseizoen 2004/2005 
 
– Rapporteur: BROS (Diverse werkzaamheden – FR) 

 
– Ref.: COM(2003) 552 def. – 2003/0212 CNS – CESE 1604/2003 
 
– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio  
    (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)  
 



- 16 - 

Griffie CESE 225/2003 fr/en/EVD/pm/cb .../... 

 

8. GELIJKE KANSEN 
 
•  Gelijkheid vrouwen/mannen – Bevordering Europese organisaties 
 
– Rapporteur: WAHROLIN (Diverse werkzaamheden – SE) 

 
– Ref.: COM(2003) 279 def. – 2003/0109 (COD) – CESE 1616/2003 
 
– Kernpunten: 
 
  Het EESC is het eens met de Commissie dat er behoefte bestaat aan een basisbesluit 
ter verlening van exploitatie - en activiteitensubsidies. 
 
  Het EESC is overigens van mening dat er meer duidelijkheid moet komen wat betreft 
de criteria voor het toekennen van subsidies aan groepen meisjes en vrouwen die onvoldoende 
vertegenwoordigd zijn (bijv. gehandicapten), en aan meisjes en vrouwen die om verschillende redenen 
slachtoffer zijn van discriminatie. 
 
  Het EESC is van mening dat duidelijker moet worden geformuleerd welke andere 
organisaties die actief zijn op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, recht hebben om 
een subsidie-aanvraag in te dienen. 
 
  Het EESC vindt het belangrijk dat dit afzonderlijke actieprogramma wordt 
aangenomen als een aanvulling op andere specifieke programma's op dit gebied. Tegelijk is het 
essentieel dat men voortgaat met de bevordering van de integratie van gelijkheidsaspecten 
(gendermainstreaming) in alle communautaire programma's en initiatieven, waaraan ook 
maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van de gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen kunnen meedoen en waarvoor ze projectsubsidies kunnen aanvragen. 
 
  De omvang van de subsidies aan de Europese Vrouwenlobby en andere organisaties 
op dit gebied hebben geen gelijke tred gehouden met de uitbreiding van de taken die deze organisaties 
hebben gekregen ten gevolge van de uitbreiding en mainstreaming. Om deze reden dringt het EESC 
sterk aan op uitbreiding van de financiële steun. 
 
– Contactpersoon: Alan Hick 
    (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
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9. IMMIGRATIE EN INTEGRATIE 
 

•  Immigratie, integratie en werkgelegenheid  
 
– Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (Werknemers – ES) 

 
– Ref.: COM(2003) 336 def. – CESE 1613/2003 
 
– Kernpunten: 
 
  Gezien het huidige gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten op het gebied van 
immigratie, kon een mededeling van de Commissie niet langer uitblijven. Nuttig is de omvattende 
aanpak waarin alle vraagstukken i.v.m. immigratie en integratie aan de orde komen. Positief is verder 
dat de Commissie integratie beschouwt als een centraal onderdeel van het Europees immigratiebeleid, 
iets waar het Comité al in diverse adviezen en ook tijdens de conferentie van september 2002 op heeft 
aangedrongen. Zonder integratie geen economische efficiëntie en sociale samenhang. 
 
  In het kader van de coördinatie van de nationale beleidsmaatregelen stelt het Comité 
voor dat de Commissie een Europees programma voor integratie met een voldoende ruim budget 
uitwerkt. Het is van groot belang dat de Raad de Commissie de nodige politieke, wetgevende en 
budgettaire middelen verschaft om de integratie van immigranten te bevorderen. Verder moeten in 
samenwerking met de maatschappelijke organisaties positieve en efficiëntie programma's voor het 
onthaal van immigranten worden opgezet. 
 
  Dit voorstel sluit aan bij het voorstel van het Comité om onderdanen uit derde landen 
die langdurig of definitief in de Unie verblijven het burgerschap van de Unie  toe te kennen, zodat zij 
dezelfde rechten en plichten krijgen als de onderdanen van de lidstaten, d.w.z. de Europese burgers. 
 
− Contactpersoon: Pierluigi Brombo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.in) 
 

•  Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat 
 
– Rapporteur: SHARMA (Diverse werkzaamheden – UK) 

 
– Ref.: COM(2003) 483 def. – 2003/0185 (CNS) – CESE 1615/2003 
 
– Kernpunten: 
 
  Het Comité is van mening dat het Waarnemingscentrum een pro-actieve rol moet 
vervullen door aanbevelingen voor beleid te doen aan EU-instellingen en lidstaten, en zou willen dat 
hiervan melding wordt gemaakt in de omschrijving van zijn doelstelling. 
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  Het Comité is voorstander van een Waarnemingscentrum waarin alle betrokken 
partijen zijn verenigd. Dit moet volgens het Comité weerspiegeld worden in de samenstelling van de 
raad van bestuur. Daarom vindt het Comité dat de raad van bestuur van het Waarnemingscentrum 
moet bestaan uit één vertegenwoordiger van elke lidstaat en van relevante internationale 
partnerorganisaties en Europese instellingen, met inbegrip van het EESC, evenals vertegenwoordigers 
van maatschappelijke organisaties en sociale partners. 
 
  Daarom is het belangrijk te waarborgen dat in de raad van bestuur van het 
Waarnemingscentrum personen zetelen die onafhankelijk van de lidstaten zijn. 
 
− Contactpersoon: Pierluigi Brombo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

10. SOCIALE ZEKERHEID 
 
•  Sociale zekerheid/werknemers, zelfstandigen, gezinsleden  
 
− Rapporteur: BOLDT (Werknemers – FI) 

 
− Ref.: COM(2003) 468 def. – 2003/0184 (COD) – CESE 1617/2003 
 
− Kernpunten: 

 
  Het Comité is ingenomen met het voorstel van de Commissie. Het Comité schaart zich 
volledig achter het streven om met de algehele herziening van de verordeningen 1408/71 en 574/72 te 
komen tot overzichtelijker regelgeving die gemakkelijker te begrijpen is voor EU-burgers die 
gebruiken maken van hun recht zich binnen de Gemeenschap te verplaatsen. Daarom is het belangrijk 
dat de bestaande rechtspraktijk ook wordt opgenomen in de regelgeving. De veranderingen zijn 
gerechtvaardigd, omdat ze de duidelijkheid en transparantie ten goede komen en bijdragen tot 
versterking van zowel de rechtsbescherming als de sociale zekerheid van de burgers. 

 
– Contactpersoon: Alan Hick 
    (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 
11. INFORMATIEMAATSCHAPPIJ 
 
• E-overheidsdiensten 
 
− Rapporteur: PEZZINI (Werkgevers - IT) 

 
− Ref.: COM(2003) 406 def.– 2003/0147 COD – CESE 1610/2003 
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– Contactpersoon: Raffaele Del Fiore  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

12. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 
 

•  O&O-overheidssteun  
 
− Rapporteur: WOLF (Diverse werkzaamheden - DE) 
 
− Ref.: PB C 190 – 12-08-2003 – CESE 1588/2003 
 
− Contactpersoon: Nemesio Martinez 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

•  Licentieovereenkomsten m.b.t. octrooien en know -how 
 
− Rapporteur: METZLER (Diverse werkzaamheden - DE) 
 
− Ref.: PB C 235/11 van 1-10-2003 – CESE 1594/2003 
 
− Contactpersoon: Nemesio Martinez 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

13. MEDEDINGINGSBELEID 
 

•  Concurrentieprocedures overeenkomstig de artikelen 81 en 82 
 
− Rapporteur: METZLER (Diverse werkzaamheden - DE) 

 
− Ref.: PB C 243/3 van 10-10-2003 – CESE 1595/2003 
 
− Contactpersoon: Nemesio Martinez 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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14. CORPORATE GOVERNANCE 
 

•  Vennootschapsrecht/corporate governance 
 
– Rapporteur: RAVOET (Werkgevers - BE) 

 
– Ref.: COM(2003) 284 def. – CESE 1592/2003 
 
– Contactpersoon: João Pereira Dos Santos  
    (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

•  Wettelijke accountantscontroles 
 
– Rapporteur: BYRNE (Werkgevers - IE) 

 
– Ref.: COM(2003) 286 def. – CESE 1593/2003 
 
– Contactpersoon: João Pereira Dos Santos  
    (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
15. VERKEERSVEILIGHEID 
 

•  Verkeersveiligheid 2003-2010 
 
– Rapporteur: SIMONS (Werkgevers - NL) 

 
– Ref.: COM(2003) 311 def. – CESE 1608/2003 
 
– Contactpersoon: Luis Lobo 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Wijzigingen/Snelheidsbegrenzers 
 
– Rapporteur: RANOCCHIARI (Werkgevers - IT) 

 
– Ref.: COM(2003) 350 def. – 2003/0122 COD – CESE 1609/2003 
 
– Contactpersoon: Raffaele Del Fiore  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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•  Motorvoertuigen – bevestigingssystemen 
 
– Rapporteur: RANOCCHIARI (Werkgevers - IT) 

 
– Ref.: COM(2003) 363 def. – 2003/0130 COD – CESE 1591/2003 
 
– Contactpersoon: Aleksandra Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail:aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

•  Motorvoertuigen – bevestigingspunten voor veiligheidsgordels 
 
– Rapporteur: RANOCCHIARI (Werkgevers - IT) 

 
– Ref.: COM(2003) 362 def. – 2003/0136 COD – CESE 1590/2003 
 
– Contactpersoon: Aleksandra Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail:aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

•  Motorvoertuigen – bevestiging van zitplaatsen 
 
– Rapporteur: RANOCCHIARI (Werkgevers - IT) 

 
– Ref.: COM(2003) 361 def. – 2003/0128 COD – CESE 1589/2003 
 
– Contactpersoon: Aleksandra Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail:aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
16. CODIFICATIE EN VEREENVOUDIGING VAN DE 

COMMUNAUTAIRE WETGEVING 
 

•  Extractiemiddelen/levensmiddelen (codificatie)  
 
– Rapporteur: DONNELLY (Diverse werkzaamheden - IE) 

 
– Ref.: COM(2003) 467 def. – 2003/0181 COD – CESE 1599/2003 
 
– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio  
    (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)  
 

 


