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1. TOEKOMST VAN EUROPA 
 
Debat over de toekomst van de Europese Unie  
 
De septemberzitting van het Economisch en Sociaal Comité stond grotendeels in het teken van het 
debat over de toekomst van Europa, waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van bijna 
alle sociaal-economische raden of vergelijkbare instellingen van de lidstaten. 
 
Het Europese ESC heeft met algemene stemmen een resolutie goedgekeurd over de toekomst van 
Europa. In dit document spreekt het Comité zijn steun uit voor de oprichting van een orgaan 
"bijvoorbeeld naar het model van het Convent voor het Europees handvest van grondrechten (...) 
waarin de afgevaardigden van de diverse democratische lichamen die samen de Europese Unie 
vormen vrijelijk scenario's voor de toekomst van Europa kunnen ontwikkelen".  
1.Het Comité is ervan overtuigd dat het een waardevolle bijdrage kan leveren aan de werkzaamheden 
van dat orgaan door ervoor te zorgen dat de discussie van het maatschappelijk middenveld zo open 

mogelijk kan plaatsvinden (...), en dringt erop aan dat het ESC een "permanent raadgevend lid" 

van dit orgaan wordt. De resolutie besluit met de uitspraak dat voor de toekomst van Europa "een 

visie moet worden uitgewerkt waar de bevolking zich in kan vinden". "Samen met de nationale 
sociaal-economische raden en andere organisaties van de georganiseerde samenleving kan het ESC 
een project voor een groter Europa concreet vorm helpen geven." 
 
Deze resolutie heeft de volledige steun gekregen van de sociaal-economische raden van de meeste 
lidstaten. Zij hebben deelgenomen aan de ESC-zitting om in de aanloop naar de Top van Laken een 
gemeenschappelijk standpunt uit te werken over de toekomst van Europa en de rol van de sociaal-

economische adviesorganen. De voorzitters van de nationale SER's gaven in de discussie aan met 

het ESC te willen samenwerken om in Laken met één stem te kunnen spreken tegenover de 

staatshoofden en regeringsleiders. De discussie zal in november worden voortgezet tijdens een 
vergadering in Helsinki op uitnodiging van de voorzitter van de Finse SER. 
 

− Contactpersoon: de heer P. FÈVE 
   (Tel.: 32 2 5469616 - e-mail: Patrick.Feve@esc.eu.int) 
 

2. DE KWALITEIT VAN WERK 

 

• Nieuwe Europese arbeidsmarkten, open voor allen 
Rapporteur: mevrouw CARROLL (Werkgevers - IRL) 
Co-rapporteur: mevrouw POLVERINI (Werknemers - I) 
Co-rapporteur: de heer FUCHS (Diverse aangelegenheden - D) 

 

− Ref. : PE.305.713 en COM(2001) 116 def. - CES 1125/2001 
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Dit ESC-advies is uitgebracht op speciaal verzoek van het Europees Parlement volgens de nieuwe 
procedures uit het Verdrag, en is officieel gepresenteerd en besproken tijdens de vergadering van 
de EP-commissie voor werkgelegenheid en sociale zaken. 
 

− Kernpunten : 
 

  Het Comité is ingenomen met het voornemen van de Commissie om in 2002 een meer 

uniform, doorzichtig en flexibel beroepserkenningsstelsel voor te stellen. Wil men dat ook 
mensen met minder hoogwaardige vaardigheden in een echte Europese arbeidsmarkt worden 
geïntegreerd, dan moet de Commissie snel actie ondernemen. De sociale partners kunnen hieraan 
een relevante en proactieve bijdrage leveren. 

 

  Het verontrust het Comité dat in het actieplan Levenslang leren, waarover enkele 
jaren is gediscussieerd en dat aan de Europese voorjaarstop van 2002 moet worden voorgelegd, 
vooralsnog alleen maar de basisvaardigheden worden geïdentificeerd. Er zou ook in moeten worden 
onderzocht op welke wijze mensen die in het verleden geen profijt hebben kunnen trekken van het 
onderwijsstelsel, iets zouden kunnen hebben aan een strategie voor levenslang leren, zodat ook zij in 
het arbeidsproces kunnen worden opgenomen. 

 

  Het Comité hoopt dat de door de Commissie voorgelegde mededeling inzake de 

opheffing van belemmeringen voor grensoverschrijdende aanvullende -
pensioenvoorzieningen ertoe zal bijdragen, sneller een einde te maken aan deze belemmering 
voor de mobiliteit. 

 

  Mobiliteit van onderzoekers, studenten, opleiders en docenten is een 
essentiële component van een geïntegreerde arbeidsmarkt. 

 
  Het Comité dringt erop aan dat de Raad vaart zet achter de vaststelling van de 

richtlijnen inzake mobiliteit van onderdanen van derde landen. 
 

  Het Comité staat achter het voorstel van de Commissie voor een Europese "one -

stop"-informatiesite over mobiliteit. 
 

  Het EURES-netwerk zou moeten worden geïntegreerd in de Europese "one-stop"-
informatiesite. Er zou echter ook meer gebruik moeten worden gemaakt van de assistentie van de 
sociale partners en de desbetreffende NGO's. 

 
  Het is van vitaal belang dat naast het werk dat gedaan wordt om een geïntegreerde 

Europese arbeidsmarkt tot stand te brengen, ook wordt gewerkt aan verbetering van het 

economische en sociale leven in achtergebleven regio's van de EU. 
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  Er zullen bijzondere problemen rijzen wanneer de naar verhouding onontwikkelde 

arbeidsmarkten van de kandidaat-lidstaten geïntegreerd moeten worden in de meer ontwikkelde 
arbeidsmarkten van de EU. De periode tussen nu en de verwezenlijking van vrij verkeer zou moeten 
worden gebruikt om gericht te werken aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkten van de 
kandidaat-lidstaten zelf. 

 

− Contactpersoon : de heer A. HICK 
   (Tel. : 32 2 546 93 02 - e-mail : Alan.Hick@esc.eu.int) 

 

• Versterking van de kwaliteitsdimensie in het sociaal en werkgelegenheidsbeleid 
Rapporteur: de heer BLOCH-LAINE (Diverse aangelegenheden -F) 
 

− Ref.: COM(2001) 313 def. - CES 1124/2001 
 
Dit ESC-advies is uitgebracht op speciaal verzoek van de Belgische minister van werkgelegenheid en 
gelijke-kansenbeleid, mevrouw Onkelinx, die heeft benadrukt dat het Belgische voorzitterschap in zijn 
programma grote waarde hecht aan de kwaliteit van de werkgelegenheid en het nut van een ESC-
advies over dit onderwerp. 
 

− Kernpunten: 
 

  Het onderhavig advies heeft weliswaar de titel "Versterking van de 

kwaliteitsdimensie in het sociaal en het werkgelegenheidsbeleid", maar is hoofdzakelijk 
gewijd aan de kwaliteit van werk. 

 

  Het Comité heeft een aantal kernthema's bestudeerd: 
 

• Gezondheid en veiligheid 
 

  Het Comité heeft in het verleden vaak gewezen op het belang van de doelstelling 

"harmonisatie op de weg van de vooruitgang" en zal dit in de toekomst ook blijven doen. Deze 
doelstelling houdt in dat essentieel geachte minimumniveaus van bescherming niet van de omvang 
van bedrijven mogen afhangen. 
 

• Oudere werknemers  
 
  De participatiegraad van personen tussen de 50 en 64 jaar neemt sinds de jaren '70 
onregelmatig, maar gestaag en zonder uitzondering af. 
 
  Waar het om gaat is dat er een cultuuromslag plaatsvindt en een 
bewustwordingsproces op gang komt, zodat werknemers het de moeite waard gaan vinden om na 
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hun 55e te werken en werkgevers zich meer bewust worden van de voordelen van het in dienst 
hebben van "oudere" arbeidskrachten.  
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Gelijke behandeling 
 

• Toegang tot onderwijs en opleiding 
 

• Beroeps -, privé- en gezinsleven 
 
  Levenskwaliteit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van werk. 
 
  Er dient ook wat meer aandacht te worden geschonken aan concrete factoren, zoals 
de tijd die het iemand kost om van zijn huis naar zijn werk te gaan en omgekeerd, en de aan- of 
afwezigheid dicht bij huis van sociale voorzieningen en diensten t.b.v. zijn kinderen. 
 

• Informatie en inspraak van werknemers  
 

  Het Comité beveelt ten slotte aan in de eerste plaats vooral aandacht te besteden aan 
enkele in de Mededeling van de Commissie genoemde "mogelijke indicatoren". Deze liggen in het 
verlengde van de hierboven genoemde "centrale thema's". 

 

− Contactpersoon: mevrouw Susanne JOHANSSON 
   (Tel. : 32 2 546 96 19 - e-mail : Susanne.Johansson@esc.eu.int) 

 

• Een memorandum over levenslang leren 
Rapporteur:  de heer KORYFIDIS (Werkgevers - GR) 
Co-rapporteurs: de heer RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Werknemers - E) 

  de heer RUPP (Diverse aangelegenheden - D) 
 

− Ref. : initiatiefadvies - SEC (2000) 1832 def. - CES 1121/2001 
 

− Kernpunten: 
 
  Het ESC stemt in met de algemene benadering van de problematiek door de 
Commissie. Het is met name ingenomen met: 
 

• de opmerking dat de Europese Raad van Lissabon (maart 2000) de strekking van het Europese 
beleid en optreden wezenlijk heeft veranderd; 

 

• de vaststelling dat de Europese onderwijs- en opleidingssystemen moeten worden aangepast met 
het oog op een succesvolle overgang naar een kenniseconomie en -maatschappij; 

 

• de erkenning van de noodzaak om op Europees niveau een dialoog op gang te brengen, met 
deelneming van zoveel mogelijk burgers, om een gemeenschappelijke strategie voor levenslang 
leren uit te stippelen; 
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• het standpunt dat "levenslang leren niet langer één aspect van onderwijs en opleiding is; het moet 
het leidend beginsel worden voor voorzieningen en participatie doorheen het hele continuüm van 
leercontexten". 

 

− Contactpersoon: mevrouw Stefania BARBESTA 
   (Tel. : 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 

3. DE KOMST VAN DE EURO 
 

• Voorbereiding op de komst van de euro 
Rapporteur: de heer BURANI (Werkgevers - I) 

 

− Ref. : Vervolg op initiatiefadvies - CES 1123/2001 

 
− Kernpunten : 
 

  Nu de invoering van de euro niet lang meer op zich laat wachten, bestaat de indruk dat 
bij de lopende en geplande activiteiten van een groot aantal openbare en particuliere instanties 
onvoldoende rekening wordt gehouden met alle problemen die zijn gesignaleerd. Het is hoe dan ook 
zaak dat alle initiatieven zeer goed met elkaar worden gecoördineerd, iets dat ondanks de goede wil 
van alle betrokkenen niet vanzelfsprekend is. 

 
  Het Comité wil niet in de plaats treden van de verantwoordelijke autoriteiten, maar 
wijst op een aantal ogenschijnlijk minder belangrijke aspecten die praktische of psychologische 
problemen kunnen veroorzaken waardoor de overgang van elf nationale munten op de euro kan 
worden bemoeilijkt. 

 
− Contactpersoon: de heer Roberto PIETRASANTA 

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

4. INTERNE MARKT 

 
• Sociale dienstverlening  

Rapporteur: de heer BLOCH-LAINÉ (Diverse aangelegenheden - F) 
 

− Ref.: Initiatiefadvies - CES 1120/2001 
 

− Kernpunten: 
 
  Instellingen die sociale diensten verlenen, zien hun toekomst somber in. Het volstaat 
niet de vrees van sociale dienstverleners te verklaren door erop te wijzen dat hun belang en rol 
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nauwelijks bekendheid genieten en onvoldoende erkenning krijgen. Het - reële - probleem waarmee 
deze instellingen worden geconfronteerd, is de vraag wat hen te wachten staat in het kader van het 

Europese mededingingsrecht. 
 
  Dat het geen sinecure is naleving van de mededingingsregels te laten rijmen met 
inachtneming van het specifieke karakter van economische activiteiten van instellingen die sociale 
diensten van algemeen belang verlenen, behoeft geen betoog. 
 
  Bedoelde organisaties willen noch voor iemands anders karretje worden gespannen, 
noch als onbelangrijk worden afgedaan. Dat gevaar is alle behalve denkbeeldig. Daarom zijn zij dikwijls 
geneigd om vrijstellingen te eisen waar niet iedereen altijd even gelukkig mee is. 
 
  In hun eis dat hun specifieke kenmerken in aanmerking worden genomen, doen zij niet 
zozeer een beroep op de redelijkheid als wel op de verbeeldingskracht. Redelijkheid en 
verbeeldingskracht zijn weliswaar heel verschillend, maar behoeven elkaar niet in de weg te staan. Dit 
advies van het Comité is bedoeld als pleidooi om het er in dit specifieke geval, gezien de grote belangen 
die op het spel staan (bv. de sociale samenhang en de bestrijding van maatschappelijke uitsluiting), op te 
wagen om naar vindingrijke oplossingen te zoeken. 
 

− Contactpersoon: mevrouw Stefania BARBESTA 
   (Tel. : 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 

• GEVAARLIJKE STOFFEN - c/m/r 
Rapporteur : de heer COLOMBO (Werknemers -I) 

 
− Ref. : COM(2001) 256 def. - 2001/0110 COD - CES 1113/2001 

 

− Contactpersoon: de heer João PEREIRA DOS SANTOS 
   (Tel. : 32 2 546 92 45 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 

• Machines 
Rapporteur: de heer DE VADDER (Werkgevers - B) 

 
− Ref. : COM(2000) 899 def. - 2001/0004 COD - CES 1112/2001 

 

− Contactpersoon: de heer João PEREIRA DOS SANTOS 
   (Tel. : 32 2 546 92 45 - e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

5. GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID 
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• GMO zaaizaad 

Rapporteur: de heer LIOLIOS (Diverse aangelegenheden - GR) 

 
− Ref. : COM(2001) 244 def. - 2001/0099 CNS - CES 1119/2001 

 

− Kernpunten: 
 

  Het Comité kan zich vinden in het voorstel van de Commissie om de huidige 
steunbedragen voor de sector zaaizaad te handhaven. 

 
  Het stelt voor dat de Raad en de Commissie nagaan of het mogelijk is deze 
steunbedragen voor een langere periode dan de komende twee verkoopseizoenen aan te houden. 
Het verzoekt de twee instellingen erover te waken dat de vaststelling van een gezamenlijk 
steunbedrag voor Lolium perenne L. geen discriminatie van bepaalde groepen zaadproducenten 
inhoudt. Het pleit ervoor dat wordt onderzocht of er niet nog meer soorten zaaizaad zijn die in de 
regeling moeten worden opgenomen. 

 

  Het Comité verwerpt echter het voorstel van de Commissie om een 
stabilisatiemechanisme in te voeren; dit voorstel is immers vaag, onduidelijk, onvoldoende 
gedocumenteerd en overbodig. Het Comité vreest dat de Commissie enkel de begrotingsuitgaven in 
gedachten heeft gehouden, en een aantal belangrijke in het EG-Verdrag opgenomen doelstellingen 
en de meer algemene ontwikkelingen in de EU-landbouwsector terzijde heeft gelaten. 

 

− Contactpersoon: de heer Nikos PIPILIAGKAS 
   (Tel. : 32 2 546 91 09 - e-mail : Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 

 
• GMO/Rijst 

Rapporteur: mevrouw SANTIAGO (Werkgevers - E) 

 
− Ref. : COM(2001) 169 def. - 2001/0085 CNS - CES 1118/2001 

 

− Contactpersoon: mevrouw Silvia CALAMANDREI 
   (Tel. : 32 2 546 96 57 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int) 

 
• GMO/Wijn 

Algemeen rapporteur: de heer KIELE (Werkgevers - D) 
 

− Ref. : COM(2001) 332 def. - 2001/0132 COD - CES 1126/2001 

 

− Kernpunten: 
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  Het Comité schaart volledig achter de doelstelling van het verordeningsvoorstel, 
namelijk het aantreden van een nieuwe generatie ondernemers in de landbouw, en in het bijzonder in 
de wijnbouwsector, te stimuleren. 

 
  Het Comité verwijst in dit verband naar zijn advies over vooruitzichten voor jonge 
landbouwers, dat momenteel in voorbereiding is. Tijdens een openbare hoorzitting van het Comité, 
waarbij de rapporteurs van het Europees Parlement, van het Comité van de Regio's en van het 
Economisch en Sociaal Comité in discussie traden met vertegenwoordigers van de Europese Raad 
van jonge landbouwers (CEJA), werd met klem geëist dat de kosten en de verplichtingen waarmee 
jonge landbouwers bij de vestiging van hun bedrijf te maken krijgen, worden gereduceerd. 

 

− Contactpersoon: mevrouw DI NICOLANTONIO 
   (Tel. : 32 2 546 94 54 - e-mail : Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
 

6. VERVOER EN INFORMATIEMAATSCHAPPPIJ 

 
• Statistieken burgerluchtvaart 

Rapporteur: de heer  GREEN (Werkgevers - DK) 

 
− Ref. : COM(2000) 847 def. - 2000/0343 COD - CES 1114/2001 

 

− Contactpersoon: de heer Luis LOBO 
   (Tel. : 32 2 546 97 17 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
• Het Europese programma voor satellietnavigatie - Galileo 

Rapporteur: de heer BERNABEI (Werkgevers - I) 

 
− Ref. Initiatiefadvies - CES 1116/2001 

 

− Kernpunten: 
 

  Het Comité geeft zijn volledige steun aan het Galileo-programma, omdat dit van 
strategisch belang is voor het Europese concurrentievermogen, op mondiaal niveau gunstige 
economische, sociale en werkgelegenheidseffecten kan hebben en tot het verbeteren van de 
levenskwaliteit van de burgers kan bijdragen. Het zou graag zien dat snel een gemeenschappelijke 
strategie wordt vastgesteld, en doet de volgende aanbevelingen: 
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− er moet snel een gemeenschappelijke en eenduidige strategie worden uitgewerkt, die vergezeld gaat 
van een duidelijke taakstelling en een goed onderbouwd programma; 

 

− vóór het einde van 2001 moet een gemeenschappelijke onderneming als bedoeld in art. 171 van het 
Verdrag worden opgericht, gevolgd door een Europees Galileo-Agentschap dat een permanent 
"open netwerk" vormt voor allen die bij het systeem zijn betrokken; 

 

− deze gemeenschappelijke onderneming (die uiterlijk in 2005 het veld moet ruimen) en het daarna op 
te richten Europese Agentschap, dienen op vier pijlers gebaseerd te zijn: een stuurgroep in de vorm 
van een voor overheids- en particuliere betrokkenen openstaand institutioneel forum; een 
ethiekcomité op hoog niveau, om te garanderen dat de vereiste transparantie in acht wordt 
genomen, het systeem uitsluitend voor civiele doeleinden wordt gebruikt en de persoonlijke 
levenssfeer wordt beschermd; een regelgevingsorgaan dat de nodige garanties biedt inzake 
technische interoperabiliteit; en een operationeel orgaan; 

 

− er moet een marketingstructuur worden opgezet via een "maatschappij ter promotie van Galileo", 
ook met deelname van de privésector, die geleidelijk aan de financiële verantwoordelijkheid ervoor 
op zich moet nemen; de technisch-politieke verantwoordelijkheid blijft in overheidshanden; 

 

− er moet gestreefd worden naar samenwerking en interoperabiliteit met de reeds bestaande 
satellietnavigatiesystemen GLONASS en GPS, via internationale verdragen. 

 
− Contactpersoon: de heer Luigi DEL BINO 
   (Tel. : 32 2 546 93 53 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int) 

 

• Informatiemaatschappij (computercriminaliteit) 
Rapporteur: de heer DANTIN (Werknemers - F) 

 
− Ref.: COM(2000) 890 def. - CES 1115/2001 
 

  De ontwikkeling van de informatiemaatschappij brengt op een groot aantal terreinen 
van het dagelijks leven ingrijpende veranderingen met zich mee, bijvoorbeeld op het werk, in het 
onderwijs en de vrije tijd, in de handel en industrie. Een gedeelte van de economische activiteit kan 
als 'computerafhankelijk' worden beschouwd. 

 
  Op grond hiervan zijn steeds adequatere praktische en juridische instrumenten nodig. 
Het Comité wijst op de noodzaak vaart te zetten achter de invoering van regelgeving. Hieraan 
zouden meer omvattende maatregelen op het gebied van preventie, scholing en de strijd tegen 
uitsluiting moeten worden toegevoegd. Beveiliging van informatie-infrastructuur zou uitvoeriger aan 
bod moeten komen. 
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  Volgens het Comité moet worden gezocht naar technische en juridische oplossingen op 
basis waarvan de toegang tot en het surfen op internet geen aanleiding hoeven te geven de 
gedragingen van internetgebruikers te achterhalen en te onderzoeken. Ook het ongevraagd 
versturen van anonieme berichten naar één bepaald adres, in het bijzonder vanuit algemene plaatsen 
zoals internetcafés of bibliotheken, moet worden verboden. 
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  Het Comité vindt het een goed initiatief een EU-forum op te richten dat de 
samenwerking op EU-niveau moet gaan verbeteren, en heeft besloten actief aan de 
werkzaamheden van dit forum deel te nemen. Twee thema's moeten nader worden bestudeerd: 
Hoe complex kan internet nog worden zonder dat het te kwetsbaar wordt? En door welke 
psychologische kenmerken onderscheidt computercriminaliteit zich van 'traditionele' criminaliteit? 

 

− Contactpersoon: de heer Luigi DEL BINO 
   (Tel. : 32 2 546 93 53 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

7. INTERNATIONALE HANDEL 
 

• Internationale handel en sociale ontwikkeling (VIIe Euro-mediterrane top van Sociaal-

Economische Raden) 
 

Rapporteur: mevrouw LÓPEZ ALMENDÁRIZ (Werkgevers -E) 
 

− Ref.: Informatief rapport: CES 438/2001 def. 

 

  De Europese Unie heeft in 1995 in Barcelona een samenwerkingsproject voor het 
gehele Middellandse -Zeegebied opgezet dat verschillende terreinen bestrijkt: economie en handel, 
sociale ontwikkeling, veiligheid en stabiliteit en culturele samenwerking. Partijen gaan, met 
inachtneming van de in WTO-verband aangegane verplichtingen, geleidelijk aan een vrijhandelszone 
tot stand brengen, die na een overgangsperiode van 12 jaar uiterlijk in 2010 gerealiseerd dient te zijn. 

 

  De ontwikkelingsindicatoren in de mediterrane derde landen geven onvoldoende 
vooruitgang te zien en ook de overgang naar een markteconomie verloopt er langzaam. De handel 
tussen de mediterrane derde landen onderling is slechts een schijntje van de totale handel van de 
betrokken landen en is in ieder geval te gering om alle door de overeenkomsten met de Unie 
geboden mogelijkheden te benutten. 

 

  Het ESC doet onder meer de volgende aanbevelingen: 

 

− De Unie dient haar mediterrane partners extra technische assistentie te verlenen om de Zuid-
Zuid-dimensie van het Euro-mediterrane partnerschap verder uit te bouwen; 

− Verbetering van de vervoers- en telecommunicatie -infrastructuur; 
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− Versnelling van de harmonisatie van voorschriften met betrekking tot oorsprongsregels; 

− Vereenvoudiging en stroomlijning van de bestuurlijke en planningsprocedures van MEDA; 

− Verbetering van de follow-up van met MEDA-gelden gefinancierde projecten en zo de 
efficiëntie en de impact hiervan op de ontwikkelingsindicatoren te vergroten; 

− Zorgen voor een transparant, veilig en betrouwbaar investeringsklimaat, want dit kan de 
integratie van de Euro-mediterrane regio in de wereldeconomie alleen maar bevorderen. 

− Ervoor zorgen dat ook het maatschappelijk middenveld in de mediterrane derde landen een 
sterkere stem in het kapittel krijgt en door de respectieve regeringen als een volwaardige 
gesprekspartner wordt behandeld. 

 

− Contactpersoon: mevrouw Ellen DURST 
   (Tel. : 32 2 546 98 45 - e-mail : ellen.durst@esc.eu.int) 
 

• Schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 

31 december 2004" 
Algemeen rapporteur: de heer WALKER (Werkgevers - VK) 

 

− Ref.: COM (2001) 293 fin - CES 1122/2001 
 

− Kernpunten: 
 

• Het Comité stemt in met de idee van een forfaitaire verlaging van het voor de meest begunstigde 
landen geldende recht met 3,5 procentpunt voor alle gevoelige producten, en is het ermee eens dat 
moet worden besloten tot een uniforme verlaging van 30 % voor alle betrokken producten. 

 

• Wat de uitsluiting van landen betreft, gaat het Comité ermee akkoord dat een op gezette tijden te 
herzien neutraal criterium wordt gehanteerd. De door de Wereldbank toegepaste drempelwaarde 
voldoet aan deze norm. 

 

• Het Comité stemt in met het voorstel om de beide basisregels voor graduatie, nl. de clausule van het 
leeuwendeel en het graduatiemechanisme, te handhaven, en kan zich vinden in de idee dat graduatie 
uitsluitend mag plaatsvinden wanneer de begunstigde landen drie opeenvolgende jaren lang aan een 
van de criteria voldoen. Dit zou niet een en het hetzelfde criterium behoeven te zijn in elk van die 
drie jaren. 

 

• De bijzondere stimuleringsmaatregelen hebben niet het succes gekend dat ervan verwacht werd. 
Daarom is het inderdaad zaak deze regelingen aantrekkelijker te maken. Het Comité vraagt zich af 
of de Commissie het wel bij deze uitspraak kan laten. 
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• Het Comité vindt het een goede zaak dat de Commissie met deze ontwerpverordening de 
gelegenheid te baat neemt om naar verdere vereenvoudiging te streven, maar stelt vast dat zij bij de 
harmonisering en eenmaking van alle voorschriften en procedures onderweg is blijven steken. Nu 
ziet het wel in dat een algehele herziening in 2004 tegen het aanbrengen van grote tussentijdse 
veranderingen pleit, maar het verwacht dat in 2004 de kans echt wordt aangegrepen om het gehele 
systeem te vereenvoudigen, te harmoniseren, te stroomlijnen, te codificeren, in te krimpen en 
eenvormig te maken. 

 
− Contactpersoon: de heer Jean-François BENCE 
   (Tel. : 32 2 546 93 99 - e-mail : jean-françois.bence@esc.eu.int) 
 
 

 

 


