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Hoofdmoot van deze zitting waren de discussies over: 
 
• de voorbereiding van de vierde ministerconferentie van de WTO, in aanwezigheid van 

commissaris LAMY, en 
• duurzame ontwikkeling, in aanwezigheid van commissaris WALLSTRÖM. 
 
Tijdens deze zitting werden de volgende adviezen behandeld: 
 

1. EXTERNE BETREKKINGEN 
 

• De vierde ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie in 
Qatar: standpunt van het ESC 
Rapporteur : de heer VEVER (Werkgevers - F) 

Co-rapporteur : Mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers - E) 
 

− Ref. : Initiatiefadvies - CES 1326/2001 
  

− Kernpunten :  
 

 Samenvatting 
 
Als de conferentie van Doha een succes wordt, zou het internationale handelsverkeer voortaan 
ordelijker verlopen en zou de basis worden gelegd voor een duurzame ontwikkeling van de 
wereldeconomie, wat vooral de ontwikkelingslanden ten goede zou komen. Na de terreuraanslagen 
van 11 september, die van de ene dag op de andere de spanningen in de wereld weer hoog hebben 

doen oplopen, zou dit bovendien een duidelijk teken zijn dat de internationale gemeenschap 

vastbesloten is met bekwame spoed en langs de weg van de dialoog een aantal 
spelregels in te voeren om het globaliserinsproces in goede banen te leiden en het hoofd 
te kunnen bieden aan de uitdagingen waarmee zij in de toekomst geconfronteerd zal 
worden. 
 
Het is van cruciaal belang dat de onderhandelingen in een geest van openheid, luisterbereidheid en 
transparantie worden aangevat. Partijen dienen goed te beseffen dat het op de agenda plaatsen van 
een bepaald thema niet wil zeggen dat men alvast een voorschot neemt op het eindresultaat van de 
onderhandelingen. Verder is het zaak dat de ontwikkelingslanden actief bij de onderhandelingen 
worden betrokken, dat een interactieve dialoog met het maatschappelijk middenveld tot stand wordt 
gebracht, dat de verschillende thema's niet los van elkaar maar als een onderling samenhangend 
geheel worden benaderd en dat de agenda van "Doha" in een breder verband wordt geplaatst, wat 
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er in de praktijk op neerkomt dat ook andere internationale instellingen bij een en ander zullen 
moeten worden betrokken. 
 
Daarom stelt het Comité voor om de nieuwe onderhandelingsronde in het teken van het thema 
"wereldwijde duurzame ontwikkeling" te plaatsen. 
 
het stimuleren van de economische ontwikkeling, met name in de ontwikkelingslanden, één van de 
hoofddoelstellingen van de WTO is; 
ook de verbetering van de kwaliteit van het bestaan - in concreto de gezondheid, de veiligheid, het 
milieu en de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden - hoog in het WTO-vaandel staat; 
het opvoeren van de samenwerking met andere internationale instellingen eveneens tot de WTO-
doelstellingen behoort; 
de internationale gemeenschap na de recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten vastbesloten is 
de internationale samenwerking verder op te voeren en meer nog dan voorheen aandacht te 
schenken aan de ontwikkelingsproblematiek; daarbij zal de WTO erop toezien dat de toegenomen 
spanningen na de gebeurtenissen van 11 september geen nadelige gevolgen hebben voor het 
internationale handelsverkeer. 
 
Daar sommige gevoelige onderwerpen tijd nodig hebben om te "rijpen", verdient het overweging om 
de ronde in drie fasen op te delen, met dien verstande evenwel dat elke fase onlosmakelijk 
verbonden blijft met de twee overige en dat in elke fase wordt ingespeeld en voortgebouwd op de 
resultaten van de vorige. Het verloop van de ronde zou er dan als volgt kunnen uitzien: 
 

− eerste fase: onderhandelingen over de implementatiekwestie, een onderdeel van de 
onderhandelingen waarvoor inmiddels al concrete voorstellen zijn uitgewerkt; 

− tweede fase: onderhandelingen over de markttoegangsproblematiek en de zgn. ingebouwde 
agenda (landbouw en diensten); 

− derde fase: onderhandelingen over aspecten die met het functioneren van het hele systeem te 
maken hebben, zoals concurrentie, investeringen, milieu, consumentenbescherming en naleving 
van IAO-normen. 

 
Ten slotte is ook het op gang brengen van een efficiënte dialoog met het maatschappelijk 
middenveld een essentiële voorwaarde voor het welslagen van de nieuwe ronde. Het Comité pleit 

er dan ook voor dat de WTO en de organisaties uit het maatschappelijk middenveld (sociaal-

economische organisaties en NGO's) afspraken maken over een gedragscode. 
 

− Contactpersoon : de heer J.-F. BENCE 
    (Tel. 32 2 546 93 99 - E-mail : Jean-
Francois.Bence@esc.eu.int) 
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• Het Euro-mediterrane partnerschap - Balans en vooruitzichten na vijf 
jaar  

 Rapporteur : de heer DIMITRIADIS (Werknemers - GR) 
 

− Ref. : Initiatiefadvies : CES 1332/2001 

 
− Kernpunten :  
 

In het advies wordt de balans opgemaakt van het Euro-mediterrane partnerschap, waarvoor de 
grondslag werd gelegd in Barcelona in november 1995, en dat op drie pijlers berust: samenwerking 
op politiek en veiligheidsgebied, samenwerking op economisch en financieel gebied, samenwerking 
op sociaal en cultureel gebied. 
 
Naar aanleiding van het mandaat dat het Comité in de verklaring van Barcelona heeft ontvangen, 
heeft het in de daarop volgende jaren: 
 

• een permanente dialoog tussen de Sociaal-Economische Raden van de EU-lidstaten en de 
mediterrane derde landen op gang gebracht (op 2 en 3 november 2000 heeft in Napels de zesde 
Euro-mediterrane top van Sociaal-Economische Raden plaatsgehad); 

• mediterrane derde landen zonder Sociaal-Economische raad geïnformeerd over het Euro-
mediterrane partnerschap en over de adviesfunctie van Sociaal-Economische Raden en soortgelijke 
instellingen; 

• gezorgd voor regelmatige contacten tussen de civil societies aan weerszijden van de 
Middellandse Zee, b.v. door gemeenschappelijke behandeling van voor het partnerschap relevante 
onderwerpen sociaal-economische leven, innovatiebeleid van kleine, middelgrote en ambachtelijke 
ondernemingen en (recentelijk - ter voorbereiding van de zevende Euromediterrane top van sociaal-
economische raden - een informatief rapport over internationale handel en sociale ontwikkeling). 
 
Het lijdt geen twijfel dat de lat bij de instelling van het Euromediterrane partnerschap hoog, in 
sommige gevallen érg hoog werd gelegd. Positief is het nieuwe institutionele kader waarin 
vertegenwoordigers van alle bij het conflict in het Midden-Oosten betrokken partijen elkaar op 
gezette tijden ontmoeten. De snelheid waarmee de mediterrane partnerlanden economische 
hervormingen uitvoeren, stelt teleur. Ook de handel tussen de mediterrane partners onderling (zuid-
zuid-handel) is niet boven het armzalige beginniveau uitgekomen. De sociale component van het 
Barcelona-proces werd niet in de door het ESC gewenste mate gerealiseerd. 
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Tegen deze achtergrond pleit het ESC in zijn advies voor o.m.: 
 

− het creëren van een gunstiger klimaat voor investeerders in de zuidelijke Middellandse-
Zeelanden; 

− krachtiger stimulansen voor grensoverschrijdende projecten en gedecentraliseerde 
samenwerking, met participatie van alle sociale partners; 

− versterking van de civil society en participatie hiervan in de door het MEDA-programma 
gestimuleerde activiteiten; 

− sterkere bevordering van de zuid-zuid-integratie door gebruik van MEDA-middelen 
(regionale programma's). 

 
De gebeurtenissen van 11 september 2001 tonen aan dat het dringend noodzakelijk is het 
Euromediterraan partnerschap te versterken. In het licht van de nieuwe uitdagingen die zich 
thans aandienen, moet de Europese Unie de besluiten van de Conferentie van Barcelona 
aangrijpen als een middel om het vertrouwensklimaat te herstellen en de verwantschap op het 
gebied van cultuur en beschaving zowel tussen de partnerlanden onderling als met de EU-landen 
te beklemtonen. 

 

− Contactpersoon : mevrouw E. DURST 
   (Tel.: 32 2 546 9845 - E-mail: ellen.durst@esc.eu.int) 
 

2. EEN EUROPESE RUIMTE VAN VRIJHEID, VEILIGHEID EN 
GERECHTIGHEID  

 

• Europese justitiële ruimte in burgerlijke zaken 
Rapporteur : de heer ATAÍDE FERREIRA (Diverse werkzaamheden - P) 

 

− Ref. : COM(2001) 221 def. - 2001/0109 (CNS) - CES 1324/2001 

 
− Kernpunten :  

 
De totstandbrenging van een justitiële ruimte in burgerlijke en handelszaken moet een van de 
prioritaire doelstellingen van de organen van de Unie zijn, zeker in het licht van de recente tragische 
gebeurtenissen, waaruit maar al te duidelijk blijkt dat de preventie van terrorisme en criminaliteit 
onmogelijk is zonder gemeenschappelijke justitiële ruimte.  
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Het Comité geeft groen licht voor de goedkeuring van het voorstel voor een verordening van de 
Raad, onder voorbehoud van de volgende opmerkingen: 
 

− om daadwerkelijk een Europese justitiële ruimte tot stand te kunnen brengen, moet het budget 
voor dit programma worden opgetrokken; 

− de voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële steun uit hoofde van dit 
programma, evenals de hoogte van die steun moeten worden herzien, zodat zoveel mogelijk 
landen en organisaties aan het programma kunnen deelnemen. 

 

− Contactpersoon : Mevrouw S. BARBESTA 
   (Tel. 32 2 546 95 10 - E-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int) 
 
 

3. WERKGELEGENHEIDSBELEID; BEVORDERING VAN 
GELIJKE KANSEN; BESTRIJDING VAN UITSLUITING EN 
ARMOEDE 

 

• Werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2002 
Rapporteur: de heer VAN DIJK (Werknemers - NL) 

 
− Ref. : COM(2001) 511 def. - CES1325/2001 
 

− Kernpunten :  
 
Het Comité spreekt zijn tevredenheid uit over de grotere aandacht die in de richtsnoeren wordt 
besteed aan oudere werknemers. Voorts is hoge prioriteit gelegd bij het bestrijden van verschillen in 
beloning tussen mannen en vrouwen. Daarom ondersteunt het ook de versterking van dit richtsnoer. 
 
Daarentegen plaatst het Comité enige vraagtekens bij de geschrapte kwantitatieve doelstellingen 
zoals die in de richtsnoeren voor 2001 nog waren opgenomen. Bovendien vraagt het Comité zich af 
of een jaarlijkse herziening van de richtsnoeren aan te bevelen zou zijn. Het heeft voorkeur voor 
een tweejaarlijkse cyclus. Het maakt zich zorgen over de wijze waarop de sociale partners bij de 
opstelling van de werkgelegenheidsrichtsnoeren en de omzetting daarvan in de Nationale 
Actieplannen worden betrokken. 
 
In de werkgelegenheidsrichtsnoeren vragen de Commissie en de Raad terecht aandacht voor de 
kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Hieraan dienen nog twee groepen te worden toegevoegd: 



- 6 - 

GRF CES 202/2001 F/D/E/I/Sp/HN/cg/ls …/… 

6

gehandicapten en etnische minderheden. Ook dient in de werkgelegenheidsrichtsnoeren een 
passage over het immigratiebeleid  te worden opgenomen. 
 

− Contactpersoon : mevrouw S. JOHANSSON 
   (Tel. 32 2 546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@esc.eu.int) 
 

• Europees Jaar van personen met een handicap 2003 
 

Rapporteur : de heer CABRA DE LUNA (Diverse werkzaamheden - E) 

 
− Ref. : COM(2001) 271 def. - CES 1323/2001 
 

− Kernpunten : 
 

Het Comité stemt in met het voorstel om 2003 tot Europees Jaar van personen met een handicap 
uit te roepen. Wel moet benadrukt worden dat gehandicapten geen homogene groep vormen en 
vaak op meerdere gronden worden gediscrimineerd. 
 
Overigens zal het Europees Jaar alleen een blijvende impact hebben als de sociale partners in het 
hele proces inspraak krijgen. De integratie van de gehandicaptenproblematiek in het beleid is 
bepalend voor de integratie van gehandicapten in samenleving en bedrijfsleven. De toegang tot de 
informatiemaatschappij is een belangrijk voorbeeld ter illustratie hiervan. 
 
Toegang tot kwaliteitsonderwijs is van essentieel belang voor een succesvolle maatschappelijke 
integratie van gehandicapten. De Europese Commissie dient het Europees Jaar aan te grijpen om 
een voorstel voor een richtlijn inzake gelijke behandeling en non-discriminatie van gehandicapten 
voor te leggen, naar analogie van de recent goedgekeurde richtlijn over gelijke behandeling, 
ongeacht ras of etnische afstamming. 
 
Tijdens het Europees Jaar kan aan de hand van de open-coördinatiemethode een uitwisseling van 
beste praktijken en navolging verdienende beleidsmaatregelen tussen de lidstaten worden opgezet. 
 
Als blijk van de betekenis die het Comité toekent aan het Europees Jaar, zou het moeten laten 
nagaan of gehandicapten gemakkelijk toegang hebben tot gebouwen, informatie, werkzaamheden 
en banen bij het ESC. 
 

− Contactpersoon : mevrouw S. JOHANSSON 
   (Tel. 32 2 546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@esc.eu.int) 
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• Langdurig in de EU ingezeten onderdanen van derde landen 
Rapporteur : de heer PARIZA CASTAÑOS (Werknemers - E) 

 
− Ref. : COM(2001) 127 def. - 2001/0074 (CNS) - CES 1321/2001 

 
− Kernpunten :  

 
Grosso modo oordeelt het Comité positief over onderhavig richtlijnvoorstel, omdat dit tegemoetkomt 
aan de verwachtingen die de Commissie zelf heeft gewekt. Het voorstel sluit aan bij hetgeen de 
Commissie in haar Mededeling over een communautair immigratiebeleid heeft aangegeven, en 
houdt tevens rekening met de opmerkingen die het Comité in zijn advies hierover naar voren heeft 
gebracht. 
 
In art. 12, lid 1, van het richtlijnvoorstel worden rechten van langdurig ingezetenen opgesomd. Die 
opsomming kan tot problemen leiden bij de uitoefening van rechten die niet worden genoemd. 
Daarom zou het volgens het Comité beter zijn om in het algemeen te bepalen dat langdurig 
ingezetenen dezelfde rechten als EU-onderdanen genieten, behalve op gebieden waar verschillende 
regels gelden, zoals vrij verkeer en vestiging in een andere lidstaat, en stemrecht. 
 
Het Comité vindt dat overwogen moet worden om in de communautaire wetgeving plaats in te 
ruimen voor het verlenen van stemrecht bij Europese en gemeenteraadsverkiezingen aan langdurig 
ingezetenen, omdat het tevens een belangrijk middel vormt om hun integratie te bevorderen. 
 
Het Comité onderstreept het belang dat in het richtlijnvoorstel gehecht wordt aan bewegingsvrijheid 
van immigranten tussen de EU-lidstaat van verblijf en hun land van herkomst, maar vindt dat zij 
langer dan de voorgestelde periode afwezig zouden moeten mogen zijn en dat in dit verband de 
nodige flexibiliteit aan de dag moet worden gelegd, vooral om te bevorderen dat langdurig in de EU 
ingezeten onderdanen van derde landen economische activiteiten in hun herkomstland ontplooien. 
Dit zou naar het oordeel van het Comité zowel vóór als na de verwerving van de status moeten 
gelden. 
 
Het Comité stelt voor dat de echtgeno(o)t(e) en de overige personen die in het kader van het recht 
op gezinshereniging als gezinsleden worden beschouwd, dezelfde status van langdurig ingezetene 
krijgen als het eerste gezinslid aan wie die status is toegekend. 
 

− Contactpersoon : de heer P. BROMBO 
   (Tel. 32 2 546 97 18 - E-mail : Pierluigi.Brombo@esc.eu.int) 
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4. BEVORDERING VAN DUURZAME ECONOMISCHE GROEI EN 
EEN GEMEENSCHAPPELIJK ECONOMISCH BELEID 

 

• eLearning-actieplan - Het onderwijs van morgen uitdenken 
Rapporteur : de heer RUPP (Diverse werkzaamheden - D) 

Co-rapporteur : de heer KORYFIDIS (Werknemers - GR) 
 

− Ref. : COM(2001) 172 def. - CES 1322/2001 

 
− Kernpunten :  
 
Het ESC onderschrijft het initiatief op het gebied van elektronisch leren. eLearning is zijns inziens 
een moderne en alternatieve manier om onderwijs aan te bieden en de problemen van het digitale 
tijdperk te benaderen, te onderzoeken en op te lossen. Het Comité roept derhalve ook alle Europese 
instellingen, nationale regeringen en regionale besturen, maatschappelijke organisaties en het 
bedrijfsleven op samen te werken om dit specifieke actieplan concreet gestalte te geven. 
 
Om het welslagen van het omvattende initiatief elektronisch leren te garanderen en ten volle gebruik 
te maken van de kansen die thans worden geboden om de traditionele onderwijs- en 
opleidingsmethoden te verrijken, zou de Commissie duidelijker moeten aangeven welke bijdrage via het 
initiatief aan het onderwijs wordt geleverd. Deze bijdrage moet, met name wat het onderwijs op school 
betreft, zeer specifiek zijn uitgewerkt. 
 
In dit verband onderstreept het ESC met name het belang van het pedagogisch en didactisch kader 
waarbinnen het elektronisch leren zich dient te ontwikkelen. Het is volgens hem dan ook zaak dat er 
een ruim opgevatte en gedegen inspanning wordt geleverd met het oog op een precieze en 
gedetailleerde analyse en omschrijving van dit kader. Tegelijkertijd moet er voorts prioritair worden 
ingespeeld op de noodzaak passende Europese producten en inhouden en geschikte didactische 
methodes voor iedere specifieke onderwijs- en opleidingssector uit te werken. 
 

− Contactpersoon : mevrouw S. BARBESTA 
   (Tel. 32 2 546 95 10 - E-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int) 
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• Jonge boeren en de nieuwe economie  
Rapporteur : Mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers - E) 

 
− Ref. : Initiatiefadvies - CES 1314/2001 

 
− Kernpunten :  

 
Om een duurzame ontwikkeling mogelijk te maken, gebaseerd op een pact met toekomstige 
generaties inzake de instandhouding van de bestaande hulpbronnen, moeten er in de landbouw en 
op het platteland banenkansen voor jongeren worden geschapen. 
 
Alleen als de huidige trend naar marginalisering en vergrijzing van de landbouwbevolking wordt 
doorbroken, kan er een pact tussen landbouw en samenleving1 tot stand worden gebracht waarbij 
de mogelijkheden van de nieuwe informatie- en communicatietechnologie kunnen worden benut en 
de reeds zichtbare verschillen tussen achteroprakende plattelandsgebieden en regio's met een hoge 
mate van innovatie kunnen worden verkleind. 
 
De landbouw moet ten volle aan de uitbouw van de kennis- en innovatiesamenleving deelnemen en 
van de positieve werkgelegenheidsgevolgen ervan profiteren. De door de Europese Raad van 
Lissabon uitgevaardigde nieuwe richtsnoeren op het gebied van onderwijs en opleiding 
("eLearning") en bevordering van nieuwe informatietechnologie ("eEurope") moeten in specifieke 
maatregelen voor de landbouw en in het bijzonder voor jonge boeren worden vertaald. 
 
Jonge mensen moeten worden aangemoedigd tot innovatie, maar ook moet ervoor worden gezorgd 
dat zij een grotere bereidheid aan de dag leggen om zich aan te passen aan veranderingen in de 
marktsituatie en in de verwachtingen die de samenleving ten aanzien van de landbouwproductie 
heeft. Daarom wordt Commissie en lidstaten aanbevolen dat zij werk maken van: 
 

− ondersteuning van transnationale projecten inzake samenwerking en uitwisseling tussen 
bedrijven, scholen, opleidingscentra, universiteiten, en centra die zich bezighouden met 
landbouw- en plattelandsonderzoek; 

− ondersteuning van decentrale actieplannen op regionaal en lokaal niveau; 

− oprichting van nieuwe plaatselijke bureaus voor de ontwikkeling van landbouw en 
plattelandsgemeenschappen, dan wel de versterking van reeds bestaande bureaus, 

                                                 
1
  zie CES 1014/94 (PB C 393 van 31-12-1994, blz. 86). 
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− opneming van de landbouw in de doelgroep van het "e-Europe"-initiatief, om zo de dialoog tussen 
de landbouwers en de samenleving te verbeteren en ervoor te zorgen dat zij via internet 
gemakkelijker standpunten en ervaringen kunnen uitwisselen. 

 

− Contactpersoon :  mevrouw S. CALAMANDREI  
   (Tel. : 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int 
 

• Fiscale barrières - bedrijfspensioenregelingen 

 Rapporteur : de heer BYRNE (Werkgevers -IRL) 

 
− Ref. : COM(2001) 214 def. - CES 1320/2001  
 

− Kernpunten :   
 
Het Comité is ingenomen met de voorstellen van de Commissie om fiscale barrières voor 
grensoverschrijdende bedrijfspensioenuitkeringen op te heffen. 
 
Het Comité steunt de benadering van de Commissie, die inhoudt dat de betrokken regels van de 
lidstaten in het oog worden gehouden en de nodige stappen worden genomen om ervoor te zorgen 
dat de lidstaten de fundamentele Verdragsvrijheden respecteren. 
 
Het Comité is te spreken over het voorstel tot oprichting van pan-Europese pensioeninstellingen, 
maar meent wel dat nog heel wat gedaan en overlegd moet worden voordat het voorstel uitgevoerd 
kan worden. 
 
Het Comité steunt het streven om ongerechtvaardigde belemmeringen voor het vrije verkeer van 
werknemers uit de weg te ruimen. Het onderschrijft dan ook de beginselen in het 
Commissiedocument, maar meent dat de Commissie wel nauw met de afzonderlijke lidstaten moet 
samenwerken om de ingewikkelde problemen te kunnen oplossen. 
 

− Contactpersoon : de heer A. ALLENDE 
   (Tel. 32 2 546 9679 - e-mail : alberto.allende@esc.eu.int) 
 

• Accijns tabaksfabrikaten  
Rapporteur : de heer BENTO GONÇALVES (Diverse werkzaamheden - P) 

 

− Ref. : COM(2001) 133 def. - 2001/0063 (CNS) Volume II - CES 1330/2001 
  

− Kernpunten : 
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Het Comité steunt de Commissie in principe in haar streven, maar is van mening dat de voorstellen 
van de Commissie niet het beoogde effect zullen sorteren en dat de voorgestelde koers dus niet de 
juiste is. 
 
Volgens het Comité zal het voorstel van de Commissie de kloof tussen de verschillende, in de 
lidstaten gehanteerde accijnstarieven niet verkleinen, maar zelfs nog vergroten, waarmee een 
harmonisering van deze tarieven op de tocht komt te staan. 
 
Het Comité is van oordeel dat zolang de harmonisering van de accijnstarieven voor tabak geen deel 
uitmaakt van het algemene belastingpakket, en de Raad niet van plan is dit onderwerp uit te diepen, 
niet aan de huidige situatie mag worden getornd. 

 

− Contactpersoon : de heer R. PIETRASANTA 
   (Tel. : 32 2 546 93 13 - e-mail :Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int 
 
 

5. BEVORDERING VAN DUURZAME ONTWIKKELING EN 
LEVENSKWALITEIT, GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUW-
BELEID 

 

• Communautair actieprogramma ter ondersteuning van NGO's die 
voornamelijk werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming 

 Algemeen rapporteur : Mevrouw SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers - E) 
 

− Ref. : COM(2001) 337 def. - 2001/0139 COD Volume II - CES 1329/2001 

 
− Kernpunten : 

 
De Europese NGO's hebben aangetoond opgewassen te zijn tegen de taak die de Commissie hun 
bij het bevorderen van nieuwe vormen van governance in Europa en bij het uitstippelen en 
toepassen van het EU-milieubeleid heeft toebedeeld. Het grote belang van het communautair 
actieprogramma ter ondersteuning van niet-gouvernementele organisaties die voornamelijk 
werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming, hoeft dan ook verder geen betoog. 
 
Om in weerwil van de aanhoudende economische moeilijkheden de communautaire 
beleidsdoelstellingen te bereiken - nieuwe vormen van governance, milieubescherming en duurzame 
ontwikkeling - moeten ook NGO's die in de eerste plaats de belangen van werknemers, 
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werkgevers, boeren en consumenten behartigen en dus niet voornamelijk op milieuvlak actief zijn, 
financieel worden gesteund. Per slot van rekening leveren ook zij een zeer belangrijke bijdrage tot 
de verwezenlijking van het milieubeleid. 
 
Het Comité is van mening dat het programma de oprichting van permanente of tijdelijke 
verenigingen van milieu-organisaties op EU-niveau een impuls zou moeten geven, teneinde de 
doelstellingen van het communautair beleid te verwezenlijken en hierbij verder te gaan dan 
financieringsprogramma's. Om een te ruime interpretatie van het criterium "algemene 
zichtbaarheid" tegen te gaan, is het voorts zaak uitsluitend de algemene zichtbaarheid van de 
activiteiten - en niet die van de organisatie - in kaart te brengen; dit zal nieuwe organisaties en 
samenwerkingsverbanden ertoe stimuleren ook een steunaanvraag in te dienen. 
 

− Contactpersoon : de heer J. KIND 
   (Tel. : 32 2 546 9111- e-mail : Johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Energieprestaties van gebouwen 
 Rapporteur : de heer LEVAUX (Werkgevers - F) 
 

− Ref. : COM(2001) 226 def. - 2001/0098 COD - CES 1312/2001 
 

− Contactpersoon : de heer L. DEL BINO 
   (Tel. : 32 2 546 9353 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int) 
 

• Witboek/chemische stoffen 
 Rapporteur : de heer COLOMBO (Werknemers - I) 

 
− Ref. : COM(2001) 88 def. - CES 1327/2001 

 
− Kernpunten :  

 
Het Comité stemt in met de algemene aanpak van de strategie, met name: 
 

− het feit dat de strategie is gebaseerd op de beginselen duurzaamheid, voorzorg en vervanging ten 
einde de veiligheid voor het milieu, gebruikers en consumenten te garanderen, onder meer door 
te zorgen voor een betere voorlichting; 

− het feit dat innovatie in het Witboek wordt beschouwd als stuwende kracht achter het herstel 
van het concurrentievermogen en de zorg voor de productie van veilige chemische stoffen, met 
name via grote inspanningen van het wetenschappelijk onderzoek op communautair niveau, 
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zodat de chemische industrie haar onvervangbare rol in deze moderne samenleving kan blijven 
vervullen; 

− het feit dat testmethoden waarbij geen dieren worden gebruikt, worden bevorderd; 

− het feit dat het bedrijfsleven (producenten, importeurs, gebruikers) verantwoordelijk wordt 
gemaakt voor de veiligheid, via de registratie van chemische stoffen. 

 
Het wekt echter verbazing dat in het Witboek nauwelijks wordt gesproken van werknemers: toch 
hebben de onderhandelingen met de sociale partners belangrijke verbeteringen opgeleverd voor 
veiligheid en gezondheid op het werk in fabrieken. Dankzij de inspanningen van de overheid is 
tevens veel vooruitgang geboekt in de betrekkingen tussen fabrieken en het lokale grondgebied. 
 

Het Comité stemt in met de in de inleiding gemaakte opmerking dat wanneer er betrouwbare 

wetenschappelijke bewijzen voor bestaan volgens welke het gebruik van een bepaalde stof 

schadelijke effecten voor milieu en volksgezondheid kan hebben, maar er nog geen 
wetenschappelijke zekerheid is over de exacte aard of omvang van de mogelijke schade, het 
voorzorgsbeginsel moet worden gehanteerd en de vervanging van de betreffende stof moet worden 
bevorderd. Er moet een zorgvuldige kosten-batenanalyse in termen van "duurzaamheid" worden 
gemaakt. In dit verband neemt het Comité nota van de bezorgdheid van milieu- en 
consumentenverenigingen, die vinden dat de Commissie niet duidelijk genoeg betoogt dat de 
productie van bewezen toxische, persistente en bioaccumulerende chemische stoffen moet worden 

stopgezet. Verder dringt het erop aan dat, indien geschikte alternatieven bestaan, de 

vervanging van gevaarlijke stoffen wordt bevorderd. 
 

− Contactpersoon : mevrouw S. CALAMANDREI  
   (Tel. : 32 2 546 9657 - e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int 
 

• Voor planten schadelijke organismen 
 Rapporteur : de heer JASCHICK (Diverse werkzaamheden - D) 

 
− Ref. : COM(2001) 183 def. - 2001/0090 CNS - CES 1317/2001 

 
− Contactpersoon : mevrouw E. DI NICOLANTONIO  
   (Tel. : 32 2 546 9454 -e-mail : Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int) 

 

• Reclame en sponsoring voor tabaksproducten  
Rapporteur : de heer FUCHS (Diverse werkzaamheden - D) 

 

− Ref. : COM(2001) 283 def. - 2001/00119 COD - CES 1328/2001 
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− Kernpunten :  

 
Het ESC is ingenomen met de voorgestelde richtlijn, waarmee de wettelijke en bestuursrechtelijke 
maatregelen van de lidstaten op het gebied van reclame voor en sponsoring van tabaksproducten 
moeten worden geharmoniseerd. Het ESC is het met de Commissie eens dat het dank zij de door 
haar voorgestelde harmonisering en onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten gemakkelijker zal zijn de wetgeving in kwestie toe te passen. Verdere 
harmonisering en onderlinge aanpassing van de wettelijke bepalingen van de lidstaten zijn geboden 
indien de voltooiing van de interne markt zulks vereist. 
 
Het Comité wijst erop dat de Commissie geen enkel bewijs heeft geleverd van de werkelijke 
handelsbelemmeringen die in de sector tabaksreclame zijn vastgesteld. 
 
De voorgestelde richtlijn levert een bijdrage aan het streven om gezondheidsschade als gevolg van 
roken te voorkomen. Alleen met een brede, transnationale strategie kunnen echter blijvende 
resultaten worden geboekt. Het ESC staat dan ook zonder voorbehoud achter de conclusies van de 
Raad inzake het WHO-kaderverdrag ter bestrijding van tabaksgebruik van 19 juni 2001 en steunt 
de inspanningen van de Commissie om de WHO bij het uitwerken van bovengenoemde 
kaderovereenkomst bij te staan. 
 

− Contactpersoon : mevrouw S. BARBESTA 
   (Tel. 32 2 546 95 10 - E-mail : Stefania.Barbesta@esc.eu.int) 
 

• Groenboek gemeenschappelijk visserijbeleid 
 Rapporteur : de heer CHAGAS (Werknemers - P) 

 
− Ref. : COM(2001) 135 def. - CES  1315/2001  

 
− Kernpunten : 

 
Het Comité is ingenomen met alle positieve elementen in het Groenboek, maar beklemtoont dat de 
volgende aspecten verder moeten worden uitgespit:  
 

− zonder de nodige politieke wil zal de toepassing van het GVB-instrumentarium gebrekkig 
blijven;  

− in latere voorstellen moeten ook de aquacultuur, de GMO/visserij en de bestrijding van 

illegale visvangst aan bod komen;  
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− een bijzondere aanpak, die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de kleinschalige 
visserij en van de perifere regio's van de Gemeenschap, is geboden; 

− de beperkte toegang tot de 6-/12-mijlszone  is een van de pijlers van de GVB-hervorming; 
de huidige regeling zou definitief moeten worden of op zijn minst voor een langere periode 
moeten worden vastgelegd; in dit verband dient ook rekening te worden gehouden met de 

uitbreiding van de EU; 

− het Comité gaat niet akkoord met de invoering van individuele overdraagbare quota of van 
welke regeling dan ook die uitsluitend op de markt gericht is; 

− de lidstaten moeten nauwlettend toezien op de sportvisserij;  

− de integratie van milieuaspecten in het GVB is niet duidelijk uitgewerkt; zo bestaan er nog heel 
wat misverstanden over het beheer van de kustgebieden, de schadeloosstelling van benadeelde 
partijen en milieulabels; 

− de markt vraagt om strengere kwaliteitsvoorschriften, en de Gemeenschap dient erop toe te 
zien dat deze voorschriften door iedereen worden nageleefd;  

− de inspanningen die in het kader van de MOP’s worden geleverd om de vloot aan te passen 
mogen enkel worden voortgezet indien bewezen is dat zij vruchten afwerpen; ook moet worden 
overwogen strengere sancties voor overtredingen in te voeren;  

− wat het beheer aangaat, is een horizontale en evenwichtige uitvoering van de EU-voorschriften 

van belang; bij de oprichting van regionale comités dient te worden uitgegaan van de 
voornaamste Europese visserijgebieden; de bevoegdheid van de comités moet samenvallen met 
de door de ICES vastgelegde geografische indeling; 

− sociale en economische maatregelen zoals beroepsopleiding, investeringen in alternatieve 
sectoren, het beheer van het aantal visdagen en de omzetting van de richtlijn inzake arbeidstijd 
aan boord van schepen zijn efficiënte beheersinstrumenten; de invoering van een gegarandeerd 
minimuminkomen voor de sector zou ertoe kunnen bijdragen dat de vissers verzekerd zijn van 
een redelijke levensstandaard, en dat de druk op de bestanden afneemt; 

 

− Contactpersoon :  de heer N. PIPILIAGKAS  
   (Tel. : 32 2 546 9109 - e-mail : Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int 

 

• Visserij/omschakeling vaartuigen (Marokko) 
 Algemeen rapporteur : de heer MUÑIZ GUARDADO (Diverse werkzaamheden - E) 

 
− Ref. : COM(2001) 384 def. - 2001/0163 CNS - CES 1316/2001 

 
− Contactpersoon : de heer N. PIPILIAGKAS  
   (Tel. : 32 2 546 9109 - e-mail : Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int 
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• Structurele acties visserij 
 Rapporteur : de heer MUÑIZ GUARDADO (Diverse werkzaamheden - E) 

 
− Ref. : COM(2001) 322 def. - 2001/0128-0129 CNS - CES 1319/2001 

 
− Contactpersoon : de heer N. PIPILIAGKAS  
   (Tel. : 32 2 546 9109 - e-mail : Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int 

 

• GMO/Schapen- en geitenvlees 
Rapporteur : de heer DE LAS HERAS CABAÑAS (Diverse werkzaamheden - E) 

 
− Ref. : COM(2001) 247 def. - 2001/0103 CNS - CES 1318/2001 

 
− Contactpersoon : de heer N. PIPILIAGKAS  
   (Tel. : 32 2 546 9109 - e-mail : Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int 

 
 

6. INTERNE MARKT 
 

• Art. 81, lid 1 - De minimis-overeenkomsten 
Rapporteur : de heer PEZZINI (Diverse werkzaamheden - I) 

 
− Ref. : COM(2001) 747 def. - CES 1310/2001 

 
De Mededeling in kwestie maakt deel uit van het streven om de mededingingsregels te 
moderniseren, en bevat volgens het ESC een aantal belangrijke verbeteringen ten opzichte van de 
vorige Mededeling: zo worden er groepen van overeenkomsten geïntroduceerd, worden de 
drempels verhoogd, wordt een nieuwe drempel ingevoerd en wordt voor meer rechtszekerheid 
gezorgd.  
 
Het Comité zou graag zien dat over de definitie van "relevante markt" nog eens goed werd 
nagedacht. Ook pleit het voor vereenvoudiging ten aanzien van de groepen van overeenkomsten die 
de mededinging ernstig beperken, en voor een meer homogene aanpak waar het gaat om het 
toegestane percentage in geval van overschrijding van de vastgestelde marktaandeeldrempels. 

 

− Contactpersoon :  de heer J. PEREIRA DOS SANTOS  
   (Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Interne markt elektriciteit en gas 
 Rapporteur : de heer HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden - E) 
 

− Ref. : COM(2001) 125 def. - 2001/0077-0078 COD - CES 1311/2001 

 

− Kernpunten :  
 

De voorgestelde maatregelen maken deel uit van de herhaalde malen door het ESC toegejuichte 
internemarktstrategie: zij komen de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid, het 
concurrentievermogen, de kwaliteit van het bestaan en de economische en sociale samenhang ten 
goede en brengen zo de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag dichterbij. 
 
Het Comité adviseert de EU-instellingen om: 
 

− nauw toezicht te houden op de liberalisering van de markten om ervoor te zorgen dat 
huishoudens er werkelijk profijt van hebben en er geen concurrentiedistorsies optreden. Hiertoe 
moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen energieleveranciers en 
netwerkbeheerders; 

  

− voorzieningsproblemen en kunstmatige spanningen in de prijzen te vermijden en het niveau van 
de openbare dienstverlening te handhaven; 

 

− de milieugevolgen van de liberalisering van de energiemarkten te beperken, o.m. door uitbreiding 
van het SAVE-programma of andere maatregelen; 

 

− ook te kijken naar de gevolgen van de liberalisering voor de enerigemarkten in de kandidaat-
lidstaten, met name uit het oogpunt van werkgelegenheid; 

 

− meer organisaties te helpen oprichten die voor het MKB en particuliere gebruikers de 
gezamenlijke inkoop van energie regelen. 

 

− Contactpersoon :  de heer R. DEL FIORE  
   (Tel. : 32 2 546 9794 - e-mail : Raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

• Aanvullend toezicht financiële conglomeraten 
Rapporteur : de heer RAVOET (Werkgevers - B) 

 

− Ref. : COM(2001) 213 def. - 2001/0095 COD - CES 1309/2001 
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− Kernpunten : 
 
Het Comité is ingenomen met de voorgestelde richtlijn: 
 

− in het licht van de mondialisering van de financiële markten is het een passend initiatief dat voor 
de noodzakelijke harmonisatie kan zorgen; 

− de consumenten, in dit geval spaarders, beleggers en verzekeringnemers, worden beter 
beschermd; 

− er wordt een algemeen kader geboden waarbinnen de momenteel sterk uiteenlopende situaties 
in de lidstaten naar elkaar kunnen toegroeien. 

 
Er moet worden gekozen tussen een kwalitatieve richtlijn, die snel kan worden goedgekeurd, en een 
richtlijn met kwantitatieve bepalingen, zoals het niet-meetellen van bepaalde 
vermogensbestanddelen, na nadere bestudering van de feitelijke situatie en voor zover simulaties 
dat zouden rechtvaardigen. Het Comité is voorstander van een kwalitatieve richtlijn. 
 
Er moeten zo spoedig mogelijk procedures komen om een convergentieproces op gang te brengen. 
De lidstaten beschikken aanvankelijk immers over een grote vrijheid, die in een eerste fase tot op 
zekere hoogte beslist onvermijdelijk is, maar wel zoveel mogelijk aan banden moet worden gelegd. 
Een gebrek aan convergentie kan de concurrentie ernstig vervalsen. 
 
Gezien de opkomst en snelle ontwikkeling van conglomeraten in derde landen, moet de EU het 
Bazels Comité na goedkeuring van de richtlijn overtuigen van de noodzaak om ook in de andere 
landen die deel uitmaken van dit Comité, vergelijkbare dwingende voorschriften in te voeren en een 
convergentieproces op gang te brengen. Anders zou de positie om financiële concerns in de EU 
sterk aangetast worden ten opzichte van hun concurrenten in derde landen. 
 

− Contactpersoon :  de heer J. PEREIRA DOS SANTOS 
   (Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail:joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 

• Kwaliteit van benzine en dieselbrandstof 
Rapporteur : de heer GAFO FERNÁNDEZ (Werkgevers - E) 

 
− Ref. : COM(2001) 241 def. - 2001/0107 COD - CES 1331/2001 
 

− Contactpersoon :  de heer J. PEREIRA DOS SANTOS 
   (Tel. : 32 2 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Verdeling vergunningen wegvervoer/Roemenië 
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Rapporteur : de heer KIELMAN (Werkgevers - NL) 
 

− Ref. : COM(2001) 334 def. - 2001/0138 COD - CES 1313/2001 
 

− Contactpersoon :  de heer L. DEL BINO 
   (Tel. : 32 2 546 9353 - e-mail : luigi.delbino@esc.eu.int) 
 

 


