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De laatste zitting van 2001 werd bijgewoond door voorzitter R. Prodi van de Europese Commissie en 
mevrouw A. Neyts, minister toegevoegd aan de minister van buitenlandse zaken, belast met landbouw, 
namens het fungerend voorzitterschap van de Raad. Hun toespraken hadden betrekking op de 
toekomst van Europa en de rol van het ESC. 
 
Er werden 30 adviezen behandeld en goedgekeurd, maar centraal stonden de discussies over de 
rapporten van het bureau "Het ESC en de georganiseerde civiele samenleving" (rapporteur: 
WESTERLUND – gr.II-S) en "De ontwikkelingsstrategie van het Economisch en Sociaal Comité" 
(rapporteur: LITTLE - gr. I-VK) 
 

1.  INTERNE MARKT 
 De totstandbrenging van de interne markt voor diensten 
 

• Een internemarktstrategie voor de dienstensector (WIM) 
Rapporteur : de heer VEVER (Werkgevers - F) 

 
− Ref. : vervolgadvies – CES 1472/2001 
 

− Kernpunten : 
 

Het stemt tot voldoening dat de Commissie haast wil maken met de totstandbrenging van de interne 
markt voor diensten, dat zij meer vaart wil zetten achter lopende dossiers, de analyse van de 
bestaande belemmeringen wil actualiseren en met ingang van 2002 een algemene en innoverende 
aanpak wil volgen.  
 
Het Comité is het dan ook eens met de Commissie dat de werkzaamheden in EU-verband een 
nieuwe impuls moeten krijgen op basis van nieuwe grondslagen die globaal, gecoördineerd en 
flexibel dienen te zijn. 
 
Wat de evaluatie van de belemmeringen betreft, dient de Commissie een nieuwe methodologie uit 
te werken om de verschillende categorieën belemmeringen beter te kunnen indelen; er moet een 
duidelijker onderscheid worden gemaakt tussen echte belemmeringen, die dienen te verdwijnen, en 
de realiteit van de Europese culturele diversiteit, waaraan de actoren zich zullen moeten blijven 
aanpassen. 
 
Om de nieuwe strategie de nodige slagkracht mee te geven, steunt het Comité het voornemen van 
de Commissie om Parlement en Raad voor te stellen, een nieuw horizontaal rechtsinstrument vast 
te stellen dat voortvloeit uit een politiek commitment, juridisch bindend is, globaal is in zijn aanpak, 
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toegespitst is op essentiële vereisten, in staat is om andere aanvullende instrumenten te activeren en 
te coördineren en dat op flexibele wijze kan worden ingezet. Het Comité adviseert om de concrete 
invulling van de essentiële vereisten van dit kaderinstrument en van de diverse begeleidende 
richtlijnen over te laten aan gemengde regelgevingscomités, op basis van de ervaringen die zijn 
opgedaan met de SLIM-comités, bestaande uit vertegenwoordigers van overheid, dienstverleners 
en gebruikers van diensten. 
 
Het Comité verwacht van deze nieuwe aanpak, nog vóór het aflopen van de huidige 
mandaatsperiodes van Commissie en Parlement en vóór de eerste uitbreidingsgolf, een significante 
en onomkeerbare stroomversnelling bij de totstandbrenging van de internedienstenmarkt. 

 

− Contactpersoon : de heer J. Andersen  
   (tel. : 32 2 546 9258 - e-mail:  jakob.andersen@esc.eu.int) 

 

• Gemeenschappelijke onderneming GALILEO 
Rapporteur : de heer BERNABEI (Werkgevers - I) 

 

− Ref. : COM(2001) 336 def. - 2001/0136 CNS – CES 1475 /2001 

 

− Kernpunten : 
 

Het Comité acht het van belang dat met de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming ook 
een strategisch ontwikkelingsplan voor Galileo op Europees niveau wordt gelanceerd. Tevens 
dienen de volgende organen in het leven worden geroepen: 
 
- een maatschappij ter promotie van Galileo met gemengd publiek/particulier vermogen;  
- twee gemengde organen ter ondersteuning van de gemeenschappelijke onderneming en de 

promotiemaatschappij, te weten een voor overheids- en particuliere betrokkenen openstaande 
institutionele stuurgroep en een orgaan voor veiligheid en privacy. 

 
In de gemeenschappelijke onderneming moeten uitsluitend openbare middelen bijeen worden 
gebracht, om belangenverstrengeling te voorkómen. Tevens zouden de grondslagen moeten worden 
gelegd voor de oprichting van een Europees Agentschap / Europese vennootschap, die het 
operationele beheer van het Galileo-systeem op zich neemt. 
 

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

• Staatssteun voor de kolenindustrie 
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Rapporteur : de heer GAFO FERNÁNDEZ (Werkgevers - E) 
 

− Ref. : COM(2001) 423 def. - 2001/0172 CNS - CES 1477/2001  

 

− Kernpunten : 
 

Het Comité voelt niets voor een tussentijdse herziening van de huidige steunregeling in 2008 die tot 
2010 integraal moet worden gehandhaafd. Wel zou een en ander in 2008 moeten worden 
geëvalueerd. 
 
Door de regeling tot 2010 te handhaven, is er meer tijd voor twee toetredingskandidaten met een 
grote kolenindustrie (nl. Polen en Tsjechië) om zich aan de EG-regeling aan te passen, zonder dat 
overgangsperioden nodig zijn. 

 

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

• Vereenvoudiging (WIM) 
Rapporteur : de heer WALKER (Werkgevers - VK) 

 

− Ref. : Vervolgadvies - CES 1496/2001  

 
− Contactpersoon :  de heer J. Andersen 
   (Tel. : 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 

 

• Steekproefenquête naar de arbeidskrachten in de Gemeenschap  
Rapporteur: de heer SKLAVOUNOS (Diverse werkzaamheden - GR) 

 
− Ref. : COM(2001) 319 def. - CES 1483/2001  

 
− Kernpunten :  

 
Het Economisch en Sociaal Comité verheugt zich over het Commissievoorstel om de afwijking op 
grond waarvan lidstaten die niet in staat zijn een doorlopende enquête te houden, zich tot een 
jaarlijkse enquête kunnen beperken, aan een tijdslimiet te binden. 

 

− Contactpersoon :  mevrouw S. JOHANSSON 
   (Tel. 32 2 546 9619 - e-mail : Susanne.Johansson@esc.eu.int) 
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• Zekerheidsstelling bij financiële transacties 
Rapporteur : de heer BARROS VALE (Werkgevers - P) 

 
− Ref. : COM(2001) 168 def. - 2001/0086 COD - CES 1468/2001  
 

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

 

• XXXe Verslag over het mededingingsbeleid 
Rapporteur : de heer SEPI (Werknemers - I) 

 

− Ref. : SEC(2001) 694 def. - CES 1469/2001 

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

• Ionisatie van voedsel 
Rapporteur : de heer JASCHICK (Diverse werkzaamheden - D) 

 

− Ref. : COM(2001) 472 def. - CES 1489/2001  

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

• Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten 
Rapporteur : de heer HERNÁNDEZ BATALLER (Diverse werkzaamheden - E) 

 

− Ref. : COM(2001) 449 def. - 2001/0179 COD - CES 1470/2001  

 
− Contactpersoon :  de heer J. Andersen 
   (tel. : 32 2 546 9258 - e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 

 

• Europees handvest voor het kleinbedrijf 
Rapporteur : de heer GIRON (Diverse werkzaamheden - F) 

 

− Ref. : Vervolg van initiatiefadvies- CES 1471/2001  
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− Contactpersoon :  de heer J. PEREIRA DOS SANTOS 
   (tel. : 32 2 546 9245 - e-mail: joão.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Niet opleggen van geldboeten 
Rapporteur : de heer SEPI (Werknemers - I) 

 

− Ref. : Vervolgadvies - CES 1488/2001  

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

• Markttoegang voor havendiensten 
Rapporteur : de heer RETUREAU (Werknemers - F) 

 

− Ref. : COM(2000) 35 def. - 2001/0047 COD - CES 1495/2001  

 

− Kernpunten : 
 

Het Comité stelt met belangstelling vast dat er met het Commissievoorstel naar wordt gestreefd de 
belemmeringen bij de toegang tot de markt voor havendiensten op te heffen en de bestaande 
monopolies aan meer concurrentie bloot te stellen. Het meent echter dat de nodige vraagtekens 
geplaatst moeten worden bij de voorgestelde middelen om deze doelstellingen te realiseren en dat 
het voorstel ook onnodige bureaucratische aspecten bevat, die het havenbeheer zwaarder dreigen 
te maken. 
 

Om de belangen van havengebruikers te behartigen, pleit het ESC voor oprichting van een comité, 

dat bestaat uit belanghebbende partijen. Met zelfafhandeling heeft het evenwel problemen wegens 
het gevaar van ernstige ongevallen met persoonlijk letsel, milieuverontreiniging of materiële schade 
als gevolg van een incompetente behandeling van bepaalde vrachten. 
 
Het voorstel over havendiensten zou dan ook opnieuw moeten worden besproken tijdens de 
discussie over het Witboek betreffende het Europees vervoerbeleid, vanuit een integrale visie op de 

rol van havens  uit het oogpunt van duurzaam vervoer, bescherming van het milieu, 
werkgelegenheid, sociaal-economische ontwikkeling en regionale ontwikkeling. 
 

− Contactpersoon :   de heer L. LOBO  
   (tel. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Snelheidsbegrenzers 
Rapporteur : de heer COLOMBO (Werknemers - I) 

 

− Ref. : COM(2001) 318 def. - 2001/0135 COD - CES 1476/2001  

 

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

• Gemeenschappelijke veiligheidsvoorschriften voor de burgerluchtvaart 
Rapporteur : de heer GREEN (Werkgevers - DK) 

 

− Ref. : COM(2001) 575 def. - 2001/0234 COD - CES 1485/2001  

 

− Kernpunten :  
 
Het Comité steunt het voorstel en is het ermee eens dat is gekozen voor een verordening in plaats 
van richtlijn, die niet zo snel geïmplementeerd zou kunnen worden. 
Het huidige voorstel bevat alleen veiligheidsmaatregelen die betrekking hebben op de procedures 
vóór het instappen en niet op de procedures aan boord van vliegtuigen. Er moeten ook zo snel 

mogelijk wetgevingsmaatregelen inzake de veiligheid aan boord worden voorgesteld en 
goedgekeurd. Drie andere wetgevingsvoorstellen die te maken hebben met de luchtvaartveiligheid, 
moeten zo spoedig mogelijk worden goedgekeurd. 
De termijn voor inwerkingtreding van het voorstel is niet realistisch voor de maatregelen die 
betrekking hebben op de infrastructuur. 
De hoge kosten van de voorgestelde maatregelen dienen voor rekening te komen van de lidstaten. 
 

− Contactpersoon :  de heer L. LOBO 
   (Tel. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 

2. ECONOMIE, MUNTEENHEID EN BELASTINGEN 

 Het ESC verzoekt de Europese Commissie te reageren op de veranderingen in het 
economisch klimaat. 

 

• Nieuwe uitdagingen voor het economisch beleid van de EU 

Rapporteur : mevrouw KONITZER (Werknemers -D) 

 
− Ref. : Initiatiefadvies - CES 1487/2001  
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− Kernpunten : 
 
Het Comité acht het noodzakelijk dat: 
 
a) de Commissie op korte termijn met concrete voorstellen komt voor bijstelling van het 
economisch beleid en de macro-economische beleidsmix in het licht van de veranderde mondiale 
economische randvoorwaarden. Daarbij dient zij duidelijk aan te geven, welke bijdrage van de 
afzonderlijke actoren wordt verwacht; 
 
b) de openbare discussie over en de behandeling door de Raad van de mededeling van de 
Commissie van 7 februari 2001 over "De verbetering van de coördinatie van het economisch beleid 
in het eurogebied" weer wordt aangezwengeld, zodat er in dit verband pragmatische en efficiënte 
verbeteringen kunnen worden aangebracht; 
 
c) op korte termijn wordt besproken hoe, in het kader van de Verdragsherzieningen met het oog 
op de uitbreiding, de bepalingen betreffende het economisch beleid en de Gemeenschapsbelangen 
dienaangaande kunnen worden aangescherpt. 

 
− Contactpersoon : mevrouw K. LINDAHL 
   (tel. 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

• Grensoverschrijdende betalingen in euro 
Rapporteur : de heer BURANI (Werkgevers - I) 

 
− Ref. : COM(2001) 439 def. - CES 1497/2001  

 

− Kernpunten :  
 

Het Comité steunt de doelstellingen van het Commissievoorstel. Wel vraagt het zich af hoe een 

eventuele stijging van de tarieven voor binnenlandse overboekingen, die sommige banken 

willen rechtvaardigen met de hogere kosten voor internationale verrichtingen, kan worden 

voorkómen. 
 

Ook moet worden voorkómen dat de kwaliteit van de dienstverlening achteruitgaat of dat 
banken bepaalde diensten die zij niet meer rendabel achten, schrappen.  

 

Het wordt aan de beoordeling van Commissie en Raad overgelaten om na te gaan of de 

uitvoeringstermijnen stroken met de noodzaak van een goed geplande verandering, 
zonder negatieve gevolgen voor de consumenten.  
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− Contactpersoon : de heer R. PIETRASANTA 
   (tel. : 32 2 546 93 13 - e-mail :Roberto.Pietrasanta@esc.eu.int) 
 

• Fiscaal beleid in de Europese Unie - Prioriteiten 

 Rapporteur : de heer MORGAN (Werkgevers -VK) 

 
- Ref. : COM(2001) 260 def. - CES 1486/2000  
 

- Kernpunten :  
 

In reactie op de zes doelstellingen van de Commissie voor het fiscaal beleid betoogt het Comité 
het volgende: 

 
- het geeft zijn steun aan alle voorgestelde mechanismen ter verwezenlijking van de fiscale 

beleidsdoeleinden (inbreukprocedures, andere middelen dan wetgeving en nauwere 
samenwerking), alhoewel eenparigheid van stemmen de rechtsgrondslag moet blijven; 

 
- het Comité kan zich volledig vinden in de pogingen tot implementatie van een wetgevingsstrategie 

voor de BTW voor de komende vijf jaar en tot opheffing van de fiscale belemmeringen t.a.v. 
grensoverschrijdende bedrijfspensioenregelingen; 

 
- het zou graag zien dat t.a.v. accijnstarieven milieu- en energieheffingen de doelstellingen worden 

bijgesteld en er richtsnoeren komen voor milieuheffingen, afvalverwerking, enz.; 
 
- het vindt m.b.t. accijnstarieven voor alcohol en tabak dat door mededinging tussen de lidstaten de 

tarieven op termijn naar elkaar zouden kunnen toegroeien; 
 
- het zal een afzonderlijk advies uitbrengen over belastingen op ondernemingen. 
 

- Contactpersoon : mevrouw K. LINDAHL 
   (tel. 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

• Belastingheffing op inkomsten uit spaargelden  
Rapporteur: de heer RAVOET (Werkgevers -B) 

 
− Ref. : COM(2001) 400 def. - CES 1481/2001  
 

− Kernpunten : 
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- Het Comité is ingenomen met het voorstel voor een richtlijn en stelt met genoegen vast dat alle 

betrokkenen in de jongste periode serieuze inspanningen hebben geleverd om dit dossier tot een 
oplossing te brengen. 

− Het is zaak van het concurrentievermogen van de Europese financiële centra en markten in 
stand te houden. Daarom moet men ervan kunnen uitgaan dat dezelfde maatregelen worden 
toegepast in de afhankelijke en geassocieerde gebieden en dat gelijkwaardige maatregelen in 
een aantal nabij gelegen en/of belangrijke financiële centra tot stand komen. Het Comité nodigt 
alle betrokkenen uit het huidige ontwerp aan een kritisch onderzoek te onderwerpen en 
eventuele verbeteringen te suggereren. Overigens komt het erop aan de toepassingskosten zo 
laag mogelijk te houden. 

− Bij de definitie van het begrip "rente" zou volgens het Comité ook moeten worden bekeken of 
bepaalde andere beleggingen die indirect rente kunnen produceren, b.v. bepaalde 
verzekeringsproducten, niet ook onder de richtlijn zouden moeten vallen. 

− Tenslotte acht het Comité het onontbeerlijk dat de uitbetalende instanties zo nauw mogelijk 
worden betrokken bij de verdere uitwerking van dit stelsel aangezien zij bij de effectieve 
toepassing ervan een sleutelrol zullen spelen. In die optiek wordt de Commissie verzocht na te 
denken over verbeteringen in de “effectbeoordeling”. 

 

- Contactpersoon : mevrouw K. LINDAHL 
    (tel. 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

• Loonkosten  
Rapporteur : Mevrouw HORNUNG-DRAUS (Werkgevers -D) 

 
− Ref. : COM(2001) 418 def. - 2001/0166 (COD) - CES 1492/2001  
 

- Kernpunten :  
 

Hoewel het Economisch en Sociaal Comité het in grote lijnen met het door de Commissie 
voorgelegde voorstel eens is, brengt het een paar bezwaren naar voren: 
 
- Wat betreft de aan kleine en zeer kleine ondernemingen opgelegde verplichting tot het 

inzamelen van gegevens zou de Commissie er goed aan doen te onderzoeken of uitzonderingen, 
dan wel een vereenvoudigde procedure voor het verzamelen van gegevens kunnen worden 
toegestaan. 
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- "Arbeidskosten zonder premies": het ESC dringt i.v.m. de kosten er sterk op aan dit onderdeel 
van de index te schrappen, dan wel de desbetreffende gegevens maar één keer per jaar op te 
vragen. 

 
- Teneinde de lidstaten voldoende tijd te geven om hun statistische systemen aan de nieuwe eisen 

aan te passen, stelt het Comité voor de termijn van 70 dagen tijdens een overgangsperiode van 
5 jaar tot 90 dagen te verlengen. 

 
- Het verdient aanbeveling eerst een partiële index op te stellen waarin secties M, N en O van 

NACE Rev. 1 niet zijn opgenomen. 
 

− Contactpersoon : mevrouw K. LINDAHL 
   (tel. 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

• Zweden: structurele hervormingen 
Rapporteur : de heer WALKER (Werkgevers -VK) 

 
− Ref. : Initiatiefadvies – CES 1498/2001  
 

− Kernpunten :  
 
In veel opzichten is de economische, sociale en technische ontwikkeling van Zweden in het 
afgelopen decennium succesvol geweest. De uitdaging voor de toekomst moet zijn dat op dit succes 
wordt voortgebouwd door instandhouding van de vooraanstaande technologische positie, door 
vergroting van de productiviteit, modernisering van de arbeidsmarkt en verfijning van het 
belastingstelsel. Hierdoor kan een duurzaam en verbeterd socialezekerheidsstelsel tot stand komen 
ter ondersteuning van de sociale cohesie die een zo centrale rol speelt in de Zweedse samenleving.  

 
- Contactpersoon : mevrouw K. LINDAHL 

    (tel. 32 2 546 92 54 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 

• GMO/Bananen 
Rapporteur : de heer ESPUNY MOYANO (Werkgevers - E) 

 
− Ref. : COM(2001) 477 def. - 0187/2001 CNS - CES 1479/2001  

 
− Contactpersoon :  mevrouw E. DI NICOLANTONIO  
   (tel. : 32 2 546 9454 - e-mail :Eleonora.di Nicolantonio@esc.eu.int) 
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• Structuurfondsen voor de periode 2000-2006 
Rapporteur : de heer CHRISTIE (Werknemers - VK) 

 
− Ref. : COM(2001) 378 def. - CES 1480/2001  

 

− Kernpunten : 
 

Het Comité stelt tot zijn voldoening vast dat de Commissie zich heel wat moeite getroost om de 
kwaliteit van de nieuwe doelstelling-1-programma's te verbeteren. Het dringt erop aan dat zij op de 
ingeslagen weg verdergaat en gedurende de gehele programmeringsperiode de vinger aan de pols 
houdt door de uitvoering van de programma's op de voet te volgen, de resultaten regelmatig te 
evalueren en nauwgezet verslag uit te brengen.  

 
- Contactpersoon : de heer R. PIETRASANTA 

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

3.  SOCIAAL 

Het ESC wil dat de regeringen zich echt inzetten voor de bescherming van kinderen 
op internet 

 

• Programma voor de bescherming van kinderen op internet  
Rapporteur : mevrouw DAVISON (Diverse werkzaamheden - VK) 

 

− Ref. : Vervolgadvies - CES 1473/2001 
 

− Kernpunten :  
 

Het Comité wijst op de voordelen van het internet voor kinderen, maar uit zijn bezorgdheid over het 
feit dat politiediensten er nog steeds niet in slagen het merendeel van de kinderen die voor 
pornografische doeleinden op het net worden misbruikt, op te sporen. Het verheugt zich over het 
voornemen van de Commissie om samenwerking op dit gebied te versterken, waarbij met name 
wordt gedacht aan Europol en Interpol. 

 
Het Comité steunt het actieplan voor het internet en pleit ervoor om in dit verband meer middelen 
uit te trekken. Met name moet worden bepaald wat "schadelijke inhoud" is, moet downloaden van 
bestanden via "premium lines" worden voorkomen, tenzij het verzoek door een handtekening van 
een volwassene wordt bevestigd, en dienen mechanismen te worden ontworpen om verdacht 
gedrag t.a.v. kinderen te scannen, te signaleren en aan te pakken. 
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Het plan moet evenwel kracht worden bijgezet via wetgeving en door een kordaat optreden van 
regeringen, ISP's en sociaal-economische belangengroepen. 

 
− Contactpersoon : de heer L. LOBO  
   (Tel. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Netwerk- en informatieveiligheid 
Rapporteur : de heer RETUREAU (Werknemers - F) 

 

− Ref. : COM(2001) 298 def. - CES 1474/2001  
 

− Contactpersoon :  de heer L. LOBO 
   (Tel. : 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Veilige en betaalbare pensioenen  
Rapporteur : mevrouw CASSINA (Werknemers - I)  

 

− Ref. : COM(2001) 362 def - CES 1491/2001 
 

− Kernpunten: 
 
Het advies concentreert zich met name op de samenhang tussen verschillende beleidstakken en op 
methodologische problemen op het gebied van samenwerking op dit gebied. 
 
De belangrijkste methodologische doelstelling is het verwezenlijken van een sterke synergie en 
samenhang tussen werkgelegenheids-, sociaal en economisch beleid. Terwijl de nationale 
wetgevers en autoriteiten hun bevoegdheden en verantwoordelijkheid behouden, kan deze 
samenhang beter worden verwezenlijkt door de sociale partners, die de belangrijkste actoren zijn 
van alle ontwikkelingen in de samenleving, op alle niveaus, op systematische wijze bij dit proces te 
betrekken. Iedere strategie op pensioengebied die voorbijgaat aan deze methodologische 
voorwaarde is gedoemd om te mislukken. Het Comité wijst erop dat dit aspect in de Mededeling 
onvoldoende uit de verf komt, en herinnert eraan dat in de conclusies van de Europese Raad van 
Stockholm werd gewezen op de rol van de sociale partners in veranderingsmanagement.  
 
Ook op het gebied van werkgelegenheids- en, vooral, economisch beleid dient de betrokkenheid van 
de sociale partners te worden bevorderd en/of versterkt. 
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Sociale consensus is niet iets dat louter kan worden bereikt door de bevolking correct en uitgebreid 
voor te lichten; er moet tevens voor worden gezorgd dat alle relevante organisaties van de civil 
society en de sociale partners een actieve rol kunnen spelen.  
 
Het Comité dringt met name aan op ontwikkeling van voldoende gespecificeerde indicatoren 
waarmee alle gevolgen van analyses en voorspellingen kunnen worden geëvalueerd. 

 

− Contactpersoon: mevrouw S. BARBESTA 
   (tel.: 32 2 546.95.10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

• Minimumnormen voor de opvang van asielzoekers 
Rapporteur : de heer MENGOZZI (Diverse werkzaamheden - I) 
Co-rapporteur : de heer PARIZA CASTAÑOS (Werknemers - E) 

 

− Ref. : COM(2001) 181 def. - 2001/0091 (CNS) - CES 1482/2001  

 
− Kernpunten : 
 

Het Comité verheugt zich over de doelstellingen van de onderhavige ontwerprichtlijn en 
onderschrijft de inhoud ervan. Het formuleert wel enkele inhoudelijke opmerkingen; zo wijst het 
erop dat de minimumnormen moeten gebaseerd zijn op de beste praktijken op dit gebied en moeten 
worden bekeken in het licht van de mensenrechten en worden ingepast in een internationaal 
rechtskader. Te betreuren valt dat de Commissie nauwelijks het woord "recht" hanteert maar in de 
plaats daarvan andere omschrijvingen gebruikt waardoor de indruk wordt gewekt dat asielzoekers 
personen zijn die in wezen geen rechten hebben.  
 
Het onderschrijft de bepaling dat uiterlijk zes maanden na indiening van het asielverzoek de toegang 
tot de arbeidsmarkt niet kan worden geweigerd, hoewel een dergelijke beperking geen adequate 
oplossing biedt in het geval van beroepsopleiding, die immers ruim toegankelijk moet zijn.  
 
De bepalingen inzake de materiële opvangvoorzieningen moeten zorgen voor een levensstandaard 
die de gezondheid en het welzijn van asielzoekers en de hen vergezellende gezinsleden garandeert. 
 
Het bedrag en de aard van de aan asielzoekers verleende steun moeten in de verschillende lidstaten 
nagenoeg dezelfde zijn. Het steunbedrag zou volgens het ESC moeten worden vastgelegd op basis 
van het bestaansminimum en zou niet mogen worden toegekend in de vorm van tegoedbonnen. 
 
Het zou een goede zaak zijn als de opvangprocedures minder tijd in beslag zouden nemen zodat 
diegenen die - tot bewijs van het tegendeel - op de vlucht zijn voor onderdrukking of vervolging, niet 



- 14 - 

GRF CES 224/2001 D/E/F/I/HN/cg/ls …/… 

14

al te lang in een toestand moeten verkeren waarbij hun rechten, vanaf het ogenblik dat zij het 
ontvangstland betreden, zijn opgeschort.  

 

− Contactpersoon : de heer P. BROMBO 
   (Tel. 32 2 546 97 18 - E-mail : Pierluigi.Brombo@esc.eu.int) 
 

• Samenwerking inzake activiteiten op het gebied van het voorlichtings- en 
communicatiebeleid van de EU 
Algemeen rapporteur : de heer GAFO FERNÁNDEZ (Werkgevers - E) 
 

− Ref. : COM(2001) 354 def. - CES 1493/2001  
 

− Kernpunten : 
 
In het ESC-advies wordt steun uitgesproken voor de doelstelling van de Commissie, hoewel deze 
onvoldoende aandacht schenkt aan de rol die het ESC op dit terrein kan spelen. Op basis van met 
name het samenwerkingsprotocol dat onlangs tussen de Commissie en het Comité is 
overeengekomen, wordt de Commissie een aantal concrete suggesties aangereikt. 

 

− Contactpersoon :  de heer C. LAVAL 
   (Tel. 00 32 2 546 92 26 - e-mail : claude.laval@esc.eu.int 
 

4.  MILIEU 
 Terug naar de prioriteiten van de burgers  
 

• Een duurzaam Europa voor een betere wereld 
Rapporteur : de heer EHNMARK (Werknemers - S) 
Co-rapporteur : de heer RIBBE (Diverse werkzaamheden - D) 

 
− Ref. : Vervolg van initiatiefadvies - CES 1494/2001  
 

− Kernpunten :  
 

In een oproep aan de Europese Raad van Laken schrijft het ESC dat duurzame ontwikkeling een 
nieuwe visie op de toekomst van Europa inhoudt. De Verklaring van Laken wordt dan ook gezien 
als een gelegenheid bij uitstek om duurzame ontwikkeling tot één van de belangrijkste taken van de 
Unie te maken. Het is nú zaak om de uitdagingen en kansen die dit nieuwe project voor de Unie 
met zich meebrengt, in hun volle reikwijdte te belichten en beleid en maatregelen zo vorm te geven 
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dat de prioriteiten van de burgers voor de lange termijn worden gerealiseerd. Duurzame 
ontwikkeling beïnvloedt alle activiteiten van de EU en de lidstaten en biedt de burgers kansen om 
sterker bij de Unie en haar beleidsvorming te worden betrokken. 
 
EU-beleid moet dus vanuit de basis gestalte krijgen en op een breed maatschappelijk draagvlak 
rusten, en de burgers dienen dankzij een efficiënt voorlichtings- en raadplegingsproces bij dit alles te 
worden betrokken. 
 

− Contactpersoon : de heer D. McLAUGHLIN   
   (Tel. : 32 2 546 9350 - e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int) 

 

• Stabiele derivaten van menselijk bloed of menselijk plasma 
Rapporteur: de heer RIBEIRO (Diverse werkzaamheden - P)  

 

− Ref.: COM(2001) 480 def. - 2001/0186 (COD) - CES 1484/2001  
 

− Kernpunten: 
 
Het Economisch en Sociaal Comité is het eens met het Commissievoorstel, dat 
Richtlijn 2000/70/EG verduidelijkt. 

 

− Contactpersoon: mevrouw S. BARBESTA 
   (tel.: 32 2 546.95.10 -  e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

• Economische groei, fiscaliteit en betaalbaarheid van de 
pensioenregelingen in de EU 
Rapporteur :  de heer BYRNE (Werkgevers - IRL) 
Corapporteur : de heer VAN DIJK (Werknemers - NL) 

 
− Ref. : Initiatiefadvies - CES 1490/2001  
 

− Kernpunten :. 
 
Het ESC vestigt de aandacht op de veranderende demografische structuur in de EU en de 
mogelijke bedreiging die dit voor de betaalbaarheid van pensioenregelingen inhoudt. 
 
Het stelt tevreden vast dat de lidstaten momenteel actief bezig zijn de betaalbaarheid van hun 
pensioenregelingen te verbeteren. Het is niet gewenst de lidstaten gemeenschappelijke oplossingen 
voor te stellen, omdat hun uitgangssituaties zo sterk verschillen. 
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Het Comité is in dit verband van mening dat de lidstaten de mogelijkheid van aanvullende 
pensioenregelingen in overweging moeten nemen (tweede en derde pijler), maar tekent daarbij wel 
aan dat dit geen wondermiddel is. 
 
Het Comité is evenals de Commissie van mening dat pensioenregelingen ook aan de veranderende 
samenlevingen moeten worden aangepast. 

 
Door toepassing van de open coördinatiemethoden en de vaststelling van gemeenschappelijke 
doelstellingen en geschikte indicatoren kunnen ervaringen gemakkelijker tussen lidstaten worden 
uitgewisseld. 
 
Tot slot vindt het Comité dat ook de kandidaat-lidstaten hun pensioenstelsels tegen het licht zouden 
moeten houden om na te gaan of deze op lange termijn betaalbaar zijn. 
 

− Contactpersoon : de heer A. ALLENDE  
   (Tel. : 322 546 9679 - e-mail :alberto.allende@esc.eu.int) 
 

 


