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I. INSTALLATIE VAN HET NIEUWE COMITÉ EN VERKIEZING VAN DE 
VOORZITTER 

 
  Deze vergadering stond in het teken van de installatie van het nieuwe Comité, 
waarvan de leden op 17 september 2002 door de Raad zijn benoemd voor de periode van 
21 september 2002 tot 20 september 2006 (zie PB L 253 van 21 september 2002). Onder 
voorzitterschap van het oudste lid heeft het Comité de nieuwe bureauleden gekozen. 
 
  De heer BRIESCH is met 173 stemmen vóór en 3 stemmen tegen, bij 6 onthoudingen, 
voor een periode van twee jaar gekozen tot voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité. De heer BRIESCH (69) heeft een vakbondsachtergrond en is afkomstig uit het Franse 
Lotharingen. Eerder was hij voorzitter van de groep Werknemers binnen het EESC. De 
heer NIELSEN (Diverse werkzaamheden, DK) en de heer FRERICHS (Werkgevers, D) zijn gekozen 
tot vice-voorzitter. 
 

II. ORGANISATIE VAN DE ADVIESWERKZAAMHEDEN 
 
  Tijdens de werkvergadering heeft het Comité de volgende adviezen goedgekeurd, 
waaronder een op verzoek van de Commissie opgesteld verkennend advies over veiligheid in het 
vervoer. 
 

• Veiligheid in het vervoer 
Rapporteur: BREDIMA-SAVOPOULOU (Werkgevers – GR) 

 

– Ref.: verkennend advies – CESE 1156/2002 

 
– Kernpunten: 
 

Het Comité is van mening dat in internationaal verband maatregelen moeten worden genomen 
waarmee niet alleen de gevolgen van terrorisme en andere bedreigingen worden bestreden, maar 
ook de oorzaken worden aangepakt. 
 
Het EESC is met name van mening dat: 
 

• schepen en vliegtuigen, alsook haven- en luchthaveninstallaties moeten worden 

uitgerust om te kunnen reageren op eventuele aanslagen of andere vormen van 
criminele acties; 

• de samenwerking tussen de administratieve diensten van de EU-lidstaten (immigratie, 

douane, (lucht)havenautoriteiten) moet worden versterkt en de besluitvorming in 
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internationaal en communautair verband moet op elkaar moet worden afgestemd om de 
respectievelijke voorschriften met elkaar te laten sporen; 

• de veiligheidsvoorschriften, die overigens een normaal verloop van het verkeer niet in 

de weg mogen staan, uniform en zonder onderscheid dienen te worden toegepast; 

• de nieuwe veiligheidsvoorschriften dienen te worden afgewogen tegen de beoogde 
doelstellingen, kosten en gevolgen voor het verkeer. Ze mogen geen inbreuk maken op 
de rechten van de mens, noch op de grondwettelijke orde van staten. 

 

Ten aanzien van de financiering van veiligheid van het vervoer, die momenteel van land tot 
land verschilt, is het EESC van mening dat een geharmoniseerde benadering van de EU vereist is 
en dat overheden gezamenlijk dienen op te treden en een breed beleid dienen uit te stippelen voor 
de financiering en waarborging van een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau in het zee- en 
luchtvervoer. 
 

– Contactpersoon: de heer L. Lobo 
   (tel.: 00 32 2 546 9717 – e-mail: Luis.Lobo@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 

 

• Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een 
meerjarenprogramma (2003-2005) voor de monitoring van eEurope, verspreiding van 
goede praktijken en de verbetering van de netwerk- en informatieveiligheid 
(MODINIS) 
Rapporteur: RETUREAU (Werknemers – F) 

 

– Ref.: COM(2002) 425 def. – 2002/0187 CNS – CESE 1157/2002 
 

– Kernpunten: 
 

Het Comité staat helemaal achter MODINIS-programma. 
 
Het EESC verwelkomt de benchmarking van prestaties als gemeenschappelijk 
analysemechanisme dat cruciaal is voor alle onderzoeken en maatregelen op het gebied van de 
informatiemaatschappij. 
 
Het EESC stemt in met de prioriteit die in het programma aan breedbandnetwerken wordt 
toegekend. Het is tevens van mening dat de toegang tot snelle breedbanddiensten van essentieel 
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belang is voor de Europese burgers, en moet worden beschouwd als dienst van algemeen belang 
die op het hele grondgebied van de Unie tegen een redelijke prijs beschikbaar moet zijn. 
 
Volgens het EESC zou het programma niet alleen een sterke bewustwording van het 
veiligheidsvraagstuk met betrekking tot netwerken en informatie moeten bevorderen, maar 
bovendien de noodzakelijke bescherming van informatie en netwerken moeten verzoenen met de 
burgerlijke vrijheden en de rechten van gebruikers. 

 

– Contactpersoon: de heer R. Del Fiore 
   (tel.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
 

• Drugsverslaving 
Algemeen rapporteur: LENOUAIL-MARLIÈRE (Werknemers – F) 

 

– Ref.: COM(2002) 201 def. – 2002/0098 (CNS) – CESE 1159/2002 
 

– Kernpunten: 
 

Het EESC merkt op dat de aanbeveling past binnen de doelstelling om de drugsgerelateerde 
schade aan de gezondheid te verminderen. Centraal in de aanbeveling staan 
informatieverstrekking, risicobeperking en specifieke maatregelen om de vraag naar drugs terug te 
dringen, zonder dat wordt ingegaan op terugdringing van het aanbod. Het Comité betreurt dat in de 
omschreven doelstellingen geen dwarsverbanden met andere beleidsterreinen zijn gelegd. Hiermee 
had namelijk synergie tot stand kunnen worden gebracht met de op deze andere terreinen 
genomen maatregelen (m.b.t. gezondheid, politie, onderwijs, sociale kwesties en werkgelegenheid). 
 
Risicofactoren veranderen onophoudelijk en beschermingsmaatregelen dienen daaraan te worden 
aangepast. 
 
Preventie van verslaving evenals de verschillende manieren om deze te bestrijden, kunnen 
onderdeel worden van de programma's voor gezondheid en hygiëne op het werk. Bedrijven zijn 
niet noodzakelijkerwijs plaatsen waar mensen het risico lopen om aan drugs verslaafd te raken, 
maar de werkplek kan wel een plaats zijn waar een verslaving een permanent karakter krijgt. 
Derhalve dienen naast de traditionele gezondheids- en sociale instanties ook de sociale partners te 
worden betrokken bij de tenuitvoerlegging van programma's inzake preventie en/of herintegratie 
van verslaafde werknemers, mocht dit noodzakelijk blijken. 
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– Contactpersoon: mevrouw S. Barbesta 
   (tel.: 00 32 2 546 9510 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
 

• Maatregelen in geval van natuurrampen in de kandidaat-lidstaten 
Algemeen rapporteur: KIENLE (Werkgevers – D) 

 

– Ref.: COM(2002) 519 def. – 2002/0227 CNS – CESE 1161/2002 
 

– Kernpunten: 
 

Het Comité juicht het voorstel toe en beschouwt het als een nuttige aanvulling op het voorstel van 
de Commissie om een communautair solidariteitsfonds voor natuurrampen op te richten. 
 
Anderzijds betreurt het Comité de enorme aanloopproblemen en de administratieve moeilijkheden 
bij de tenuitvoerlegging van SAPARD.  

 
– Contactpersoon: mevrouw G. Willems 

   (tel.: 00 32 2 546 9471 – e-mail: georgine.willems@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 

• Solidarititeitsfonds van de Europese Unie 
Rapporteur: KIENLE (Werkgevers – D) 

 

– Ref.: COM(2002) 514 def. – 2002/0228 (CNS) – CESE 1158/2002 
 

– Kernpunten: 
 

Het EESC steunt het voorstel van de Commissie. Het beveelt aan duidelijke criteria vast te stellen 
op grond waarvan regio's in aanmerking kunnen komen voor middelen uit het Solidariteitsfonds. 
Het erkent de noodzaak van andere communautaire instrumenten voor financiële steunverlening, 
en onderstreept het belang van preventie van overstromingsgevaar. 
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– Contactpersoon: de heer R. Pietrasanta 
   (tel.: 00 32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
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• Verlaagd BTW-tarief voor arbeidsintensieve diensten 
Rapporteur: LADRILLE (Werknemers – B) 

 

– Ref.: COM(2002) 525 def. – 2002/0230 (CNS) – CESE 1160/2002 
 

– Kernpunten: 
 

Het Comité stemt in met het Commissievoorstel. 
 

– Contactpersoon: de heer R. Pietrasanta 
   (tel.: 00 32 2 546 9313 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

 
 
 


