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1. VISSERIJ, LAND- EN BOSBOUW 

 
 

• Hervorming GVB 
Rapporteur  : KALLIO (Diverse werkzaamheden - FIN) 
Co-rapporteur : CHAGAS (Werknemers – P) 
 

– Ref. : COM(2002) 181 def. – CESE 1369/2002 

 
– Kernpunten: 
 

Het Comité deelt de visie van de Commissie ten aanzien van de toestand van de visserijsector, zoals 
naar voren gebracht in het Groenboek van 2001. Ook ziet het Comité de overcapaciteit van de 
Europese vissersvloot als een probleem. 
 

• Men zou er dan ook beter aan doen een adequaat evenwicht te zoeken tussen rentabiliteit en 
efficiëntie van de vissersvloot enerzijds en duurzame werkgelegenheid anderzijds. 

• Het Comité juicht het meerjarig beheerplan toe, maar heeft bedenkingen tegen het voorstel 
van de Commissie om de Raad na goedkeuring van het meerjarige plan niet meer te 
betrekken bij het jaarlijkse besluitvormingsproces t.a.v. TACs en quota. 

• Het Comité dringt aan op meer samenwerking tussen wetenschappelijke onderzoekers en 
vertegenwoordigers uit de visserijsector, zodat wetenschappelijke gegevens duidelijker en 
uitgebreider kunnen worden beoordeeld. Adviesraden voor het visserijbeheer zijn welkom op 
voorwaarde dat hun rol duidelijk is en zij met concrete werkzaamheden worden belast binnen 
het kader van het Raadgevend Comité voor de Visserij en Aquacultuur en zijn werkgroepen.  

• In alle onderdelen van EU-beleid dient rekening te worden gehouden met het milieu, dus ook 
in het visserijbeleid. "De vervuiler betaalt" is het antwoord van het Comité op de vraag wie de 
kosten van het milieubeheer voor zijn rekening moet nemen  

• Wetenschappelijke adviezen die uitgaan van de daadwerkelijke toestand van de visbestanden, 
vormen een belangrijke basis voor regelgeving m.b.t. de visserij. Het Comité dringt derhalve 
aan op meer samenwerking tussen wetenschappelijke onderzoekers en vertegenwoordigers 
uit de visserijsector. 

• Bij de nieuwe regels voor de verlening van steun aan de vloot, zoals in het voorstel 
opgenomen, heeft de Commissie voor een aanpak gekozen waar het Comité terughoudend 
tegenover staat. Het Comité ziet met name weinig heil in de regeling om de overheidssteun 
voor de modernisering van de vloot stop te zetten. 

• Hoewel subsidies geen permanente oplossing voor de sector bieden, is het Comité van mening 
dat er goede redenen zijn (waarborging van de veiligheid op het werk, goede 
arbeidsomstandigheden en bestaansvoorwaarden van werknemers, kwaliteit enz.) om door te 
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gaan met overheidssteun voor de modernisering van de vloot. Dit met behoud van een aantal 
beperkende regels die nu al gelden, met name het verbod om de vlootcapaciteit uit te breiden. 

• Het Comité is van oordeel dat de inkrimpingsmaatregelen niet van toepassing mogen zijn op 
kleine vaartuigen (kleiner dan 12 meter). 

• Het Comité staat achter het voorstel van de Commissie om de regeling te handhaven waarbij 
toegang tot de visserij wordt verleend in 6/12-mijlszones binnen de bevoegdheidssfeer van een 
lidstaat. Het Comité ondersteunt tevens de verdeling van vangstmogelijkheden over de 
lidstaten volgens het beginsel van “relatieve stabiliteit”. 

• Net als in zijn eerdere adviezen wil het Comité ook hier benadrukken dat monitoring een 
belangrijke plaats toekomt bij de hervorming van het GVB. 

• Het Comité is dan ook zeer te spreken over het feit dat de Commissie onlangs een actieplan 
heeft goedgekeurd dat als doel heeft de sociaal-economische en regionale gevolgen van de 
hervorming van het visserijbeleid op te vangen. De sociaal-economische consequenties van de 
hervorming van het GVB voor de bevolking in de kustgebieden verdienen bijzondere 
aandacht. 

• Het Comité acht het een goed idee dat de EU ontwikkelingslanden die zelf op dit terrein over 
onvoldoende middelen beschikken, bijstand verleent om toezicht te houden op visserij-
activiteiten in hun wateren. 

 

– Contactpersoon :  Mevrouw G. Angelini   
  (Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 

 
 

• Tussentijdse evaluatie van het GLB 
Rapporteur: KIENLE  (Werkgevers – D) 

 
– Ref.: COM(2002) 394 def. – CESE 1366/2002 

 
– Kernpunten: 

 

Dit advies, dat volgt en een aanvulling is op het in maart jl. goedgekeurde initiatiefadvies over "De 
toekomst van het GLB", vervolgt het Comité zijn analyse van de mogelijke ontwikkeling van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid, dit keer echter in het licht van de voorstellen van de Commissie 
m.b.t. de tussentijdse evaluatie. 

Volgens het Comité is de door de Commissie gelanceerde discussie over de toekomst van het GLB, 
die begint met het voorstel voor een tussentijdse evaluatie en die is bedoeld om uiteindelijk concrete 
wetgevingsvoorstellen vast te stellen, van fundamenteel belang. Bij deze discussie spelen niet alleen de 
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economische en sociale belangen van de landbouwsector een rol. Het gaat ook om voedselveiligheid, 

voedselzekerheid en consumentenbescherming, evenals natuur- en milieubescherming. 

 

De doelstellingen van de Commissie worden in beginsel door het EESC onderschreven. Het 
Comité onderschrijft met name het streven om de idee van multifunctionaliteit in het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid te verankeren. Er moet echter worden onderzocht of en in 
hoeverre de door de Commissie voorgestelde maatregelen ook echt bijdragen aan de verwezenlijking 
van de doelstellingen. 
  
Het specifieke doel van de Commissie om interventie in de landbouwsector – in het bijzonder wat 
graan betreft – terug te brengen tot een vangnetfunctie, is reeds bereikt met de in Agenda 2000 
vastgelegde prijsverminderingen. De openbare opslag van graan is de afgelopen jaren drastisch 

beperkt. Het Comité betwijfelt derhalve of de ontwikkeling van de wereldmarktprijzen het voorstel 

om de graanprijs met nog eens vijf procent te verlagen rechtvaardigt. 
 

Het Comité heeft er herhaaldelijk blijk van gegeven positief te staan tegenover het versterken van 

de plattelandsontwikkeling. Naast de financiële tekorten op het niveau van de tweede pijler begint 

het probleem van de regionaal uiterst onevenwichtig verdeelde financiële middelen het Comité 
zorgen te baren. Bij verdere uitbreiding van de "tweede pijler" van het GLB moet derhalve worden 
gewaarborgd dat de EU-lidstaten een bepaald minimumbedrag uittrekken voor nationale 
cofinanciering. 
 

Met betrekking tot de dynamische modulatie wil het Comité nadere informatie over hoe deze criteria 
er concreet uitzien en wat de financiële gevolgen hiervan zullen zijn. 
 

Het Comité zet vraagtekens bij de volledige ontkoppeling van compensatiebetalingen en productie, en 
wil dat hier nader onderzoek naar wordt gedaan. Ontkoppeling zou de boer uiteraard meer 
keuzevrijheid kunnen verschaffen, maar staat op gespannen voet met zowel het multifunctionele 
Europese landbouwmodel als het langdurig veiligstellen van de rechtstreekse steun. 
 

De voorstellen betreffende ontkoppeling behelzen feitelijk een herdefiniëring ofwel "omkoppeling", 
aangezien voortaan moet worden voldaan aan bepaalde normen met betrekking tot de bebouwing van 

een areaal om voor rechtstreekse steun in aanmerking te komen (cross compliance). Volgens het 
Comité kan dit pas werkelijk worden beoordeeld wanneer de Commissie zich nader heeft uitgesproken 
over de omvang van de cross-compliancebepalingen en de opzet van de overeenkomstige 
controleprocedure. 
 

Met betrekking tot het verloop van de WHO-onderhandelingen adviseert het Comité de Commissie 

de klassieke handelsagenda (vermindering van exportondersteuning, interne steun en betere toegang 
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tot de markt) ook in de toekomst te verbinden met niet-handelsgerelateerde aspecten. Ten slotte 
acht het Comité het beslist noodzakelijk de kandidaat-lidstaten bij het overleg over de tussenbalans te 
betrekken  
 

– Contactpersoon: Mevrouw E. di Nicolantonio 
   (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

• Intracommunautaire handelsverkeer - diepgevroren sperma van 
runderen en de invoer daarvan 
Rapporteur : NIELSEN (Diverse werkzaamheden - DK) 

 
– Ref.: COM(2002) 527 def. – 2002/0229 CNS – CESE 1359/2002 

 
– Kernpunten: 
 
• De voorgestelde mogelijkheid om afzonderlijke spermabanken ten opzichte van het KI-station in te 

richten, zal leiden tot marktliberalisering en tot een meer internationaal georiënteerde 
"inseminatiesector" die zich bezighoudt met de distributie van rundersperma en embryo's via 
plaatselijke opslagpunten. 

• Volgens het Comité betekent dit een ernstig risico voor het huidige systeem alsook een 
toenemende centralisering in de selectie, productie en distributie van erfelijk materiaal. Dit kan op 
zijn beurt tot gevolg hebben dat er gaandeweg verandering komt in de doelstellingen van de 
fokactiviteit en dat het erfelijk materiaal niet gevarieerd genoeg is, waardoor "gestroomlijnde 
productiedieren" ontstaan.  

• Het Comité benadrukt het feit dat de huidige bepalingen inzake het in de handel brengen van 
sperma zowel de dierenarts die de inseminatie uitvoert als de fokker voldoende zekerheid bieden, 
wat bij de spermacentra niet altijd het geval hoeft te zijn. 

• Het Comité stelt zich op het standpunt dat het wijzigingsvoorstel betreffende spermabanken in zijn 
huidige vorm niet kan worden goedgekeurd. 

• Wel kan het Comité instemmen met de drie overige wijzigingsvoorstellen. 
 
– Contactpersoon:  Mevrouw G. Angelini   

   (Tél.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)  
 

 

• Het in de handel brengen van groentezaad 
 Rapporteur  : BEDONI (Werkgevers - I) 
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– Ref.: COM(2002) 523 def. – 2002/0232 CNS - CESE 1360/2002   

 
– Contactpersoon: Mevrouw E. di Nicolantonio  

   (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Verplaatsing van schapen en geiten 
Rapporteur: FAKAS  (Diverse werkzaamheden - GR) 

 
– Ref.: COM(2002) 504 def.– 2002/0218 CNS – CESE 1357/2002 

 
– Contactpersoon:  Mevrouw G. Angelini   

   (Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 
 
 

• Forest Focus  
Rapporteur  : KALLIO  (Diverse werkzaamheden - FIN) 

 
– Ref.: COM(2002) 404 def. – 2002/0164 COD - CESE 1368/2002   

 

– Contactpersoon: De heer J. Kind  
   (Tel.: 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)  
 
 

2. UITBREIDING 
 
 

• Economische en sociale gevolgen van de uitbreiding voor de kandidaat-
lidstaten 

Rapporteur :  DIMITRIADIS (Werkgevers - GR) 
Co-rapporteur:  BELABED (Werknemers – A) 

 
– Ref.: CES 591/2002 fin – CESE 1365/2002 
 

– Kernpunten: 
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Het onderhavige advies toont concreet aan dat het EESC er bijzonder belang aan hecht dat de 
onderhandelingen over de toetreding van de kandidaat-lidstaten tot een uitgebreide Unie tot een goed 
einde worden gebracht. Het EESC steunt de uitbreiding ten volle en valt het standpunt van het Deense 
voorzitterschap bij dat het tijdschema voor de EU-uitbreiding gerespecteerd moet worden. 
 
In het advies worden vooral de economische en sociale gevolgen van de uitbreiding behandeld, niet 
alleen voor de kandidaat-lidstaten als zodanig maar ook voor de burgers.  
 
Daarbij komen onder meer de volgende aspecten aan de orde: de huidige situatie in de voornaamste 
economische sectoren, het privatiseringsproces, de publieke dienstverlening, de huidige sociale situatie, 
de consumenten- en milieuproblematiek en het veiligheidsvraagstuk. Op al deze terreinen worden 
concrete aanbevelingen geformuleerd. 
 
In het advies worden de gevolgen van de overgang naar de vrije markt geanalyseerd, die ten grondslag 
ligt aan een nieuwe perceptie van de processen op economisch, sociaal en ondernemingsgebied in de 
Oost-Europese kandidaat-lidstaten. Bijzondere aandacht gaat uit naar de radicale veranderingen in de 
sociaal-economische omstandigheden, die te wijten zijn aan de hoge politieke en sociaal-economische 
kosten van de overgang, het gebrek aan efficiëntie van de openbare besturen en de instorting van de 
interne economische mechanismen en processen. 
 
Het EESC pleit ervoor dat een actief beleid wordt gevoerd met het oog op de arbeidsmarkt; voorts 
moet de infrastructuur worden verbeterd en moet een evenwichtig beleid inzake sociale voorzieningen, 
vergoedingen en lonen worden uitgestippeld. 
 
Het EESC hamert erop dat nauwlettend moet worden toegezien op de ontwikkeling van 
arbeidswetgeving, om ervoor te zorgen dat deze overeenstemt met de beginselen van het Europese 
sociale model. 
 
Het EESC herhaalt dat met de uitbreiding van de EU een historische kans wordt geboden om Europa 
en zijn burgers samen te brengen onder één dak en het Europese continent stabiliteit en welvaart te 
verzekeren. 
 
Het EESC doet in zijn advies aanbevelingen t.a.v. de vermindering van de bureaucratische rompslomp, 
de verbetering van de gerechtelijke bescherming, het stimuleren van buitenlandse investeringen, de 
hervorming van het landbouwbeleid, de ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld en de 
bevordering van economische en sociale convergentie  

– Contactpersoon: De heer J. Kemp   
          (Tel. : 32 2 546 9810 - e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 
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3. STRATEGIE VAN LISSABON EN COÖRDINATIE VAN HET 
ECONOMISCH EN SOCIAAL BELEID 

 
 

• Europese productiviteit en concurrentievermogen 
Rapporteur : SIRKEINEN  (Werkgevers - FIN) 
Co-rapporteur : EHNMARK (Werknemers – S) 
 

– Ref.: COM(2002) 262 def. –  CESE 1370/2002 
 

– Kernpunten: 
 
Het EESC onderstreept dat de integrale tenuitvoerlegging van de strategie van Lissabon de 
belangrijkste stap in de richting van meer productiviteitsgroei binnen de EU vormt. 
 
De Europese Commissie dient verder te werken aan methoden voor analyse, benchmarking en 
rapportage met betrekking tot productiviteitsontwikkelingen teneinde maatregelen voor 
productiviteitsgroei te stimuleren. Ook zou daarbij de efficiency van de publieke sector moeten worden 
onderzocht. 
 
Er moet nader onderzoek worden gedaan op het gebied van milieuvriendelijk produceren en de rol van 
ICT (informatie- en communicatietechnologie) en andere kwalitatieve productiviteitsfactoren. Verder 
dient studie te worden verricht naar en moeten methodes gevonden worden voor het internaliseren in 
de nationale rekeningen van vervuiling en aantasting van natuurlijke hulpbronnen. 
 
Het EESC dringt erop aan dat zowel productiviteit als duurzame ontwikkeling integraal onderdeel 
uitmaken van de jaarlijkse follow-up van de gehele strategie van Lissabon. 
 
De Commissie wordt dringend verzocht om onderzoek te doen naar de effecten van de toetreding op 
de productiviteitsgroei in de Unie van na de uitbreiding. De productiviteitsontwikkelingen in de 
kandidaat-lidstaten herbergen risico's maar lijken tegelijkertijd grote mogelijkheden voor groei te 
bieden.  
 
Het Comité zal: 
 

• speciale aandacht besteden aan productiviteitsontwikkelingen wanneer het advies zal uitbrengen 
over het ten behoeve van de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad uit te brengen 
voortgangsverslag betreffende de strategie van Lissabon; 

• om het jaar een conferentie over deze strategie organiseren;  
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• indien noodzakelijk, initiatiefadviezen over productiviteit uitbrengen. 
 

– Contactpersoon:  De heer J. Pereira dos Santos 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Economische en monetaire governance, economische en sociale cohesie 
Rapporteur: FLORIO (Werknemers - I) 

 
− Ref.: initiatiefadvies - CESE 1363/2002 
 

− Kernpunten :  
 
De coördinatie van het economisch beleid dient ertoe bij te dragen, het groei- en 
werkgelegenheidspotentieel van de EU te benutten.  
 
Het initiatiefrecht van de Commissie en verplichte raadpleging van het Comité bij het opstellen van de 
richtsnoeren voor het economische beleid, moeten weer worden ingevoerd. 
 
Volledige werkgelegenheid moet in het grondwetsverdrag expliciet als een van de doelstellingen van de 
Unie worden genoemd en in dat verdrag dient duidelijker te worden aangegeven dat het economische 
en monetaire beleid tot de beoogde groei en volledige werkgelegenheid dient bij te dragen. 
 
De Unie moet zich de instrumenten verschaffen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de 
strategie van Lissabon. Daartoe behoren afstemming van macro-economisch en structuurbeleid en een 
intensieve dialoog tussen de actoren van het macro-economisch beleid. 
 
In het nieuwe verdrag mag de verlening van diensten van algemeen belang niet onvermeld blijven. Ook 
dient het een verbeterde rechtsgrondslag te bevatten voor coördinatiemethoden en de betrokkenheid 
van de sociale partners en andere actoren van de civiele samenleving. De Europese besluitvorming 
dient voorts in het teken te staan van de beginselen solidariteit, transparantie, samenhang, subsidiariteit, 
proportionaliteit en openbaarheid. 
 

− Contactpersoon : Mevrouw K. Lindahl 
   (Tel. 32 2 546 9254 - e-mail : katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
 

4. VERVOER EN SOCIALE DIALOOG 
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• Sociale dialoog bij de pan-Europese vervoerscorridors 
Rapporteur : ALLEWELDT  (Werknemers - D) 

 
– Ref.:  aanvullend initiatiefadvies - CESE 1351/2002 

 

– Kernpunten: 
 
Het EESC zet zich al enkele jaren in voor de verwezenlijking van de gestructureerde sociale dialoog bij 
de pan-Europese vervoerscorridors, om een oplossing te vinden voor het gebrek aan transparantie en 
onderlinge afstemming tussen de vertegenwoordigers van de sociaal-economische kringen uit de 
landen in Midden- en Oost-Europa (LMOE) en hun nationale besturen. 
 
In het kader van de voorbereidende werkzaamheden zijn door het EESC openbare debatten 
georganiseerd, tijdens welke men tot de conclusie is gekomen dat de tenuitvoerlegging van een 
werkelijk geïntegreerd vervoersbeleid nogal te wensen overlaat.  
 
Het EESC heeft bewezen dat het op dit gebied wezenlijk kan bijdragen aan de bevordering van de 
sociale dialoog met de sociaal-economische partners in Midden- en Oost-Europa. Tegelijk heeft het 
zich op deze wijze geprofileerd als gesprekspartner van de Europese instellingen en de betrokken 
regeringen en ministeries. Deze rol kan nog meer reliëf krijgen als: 
 
– een en ander wordt afgestemd op de middellange termijn, bijv. door voortzetting van de activiteiten 

van de vaste studiegroep "Bevordering van de sociale dialoog in de pan-Europese corridors"; 
– de uitvoering van taken op het gebied van opbouw van contacten, versterking van informatie en 

uitwisseling van ervaringen verder wordt verbeterd; 
– het beginsel van "dialoogconferenties" en activiteiten ter plekke nog beter wordt nageleefd, en 
– gewaarborgd wordt dat het EESC op niet-vrijblijvende basis vertegenwoordigd wordt in de 

stuurgroepen en andere relevante forums, zodat ook de belangen van de sociaal-economische 
actoren aan bod kunnen komen. 
 

– Contactpersoon : De heer L. Lobo 
    (Tel. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

• Veiligheid/Passagiersschepen 
Rapporteur : CHAGAS  (Werknemers - P)  
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– Ref.: COM(2002) 158 def. – 2002/0074-0075 COD – CESE 1352/2002 
 

– Kernpunten: 
 
Het Comité stemt in met de voorstellen van de Commissie met betrekking tot: 
 

– de specifieke stabiliteitsvereisten voor ro-ro passagiersschepen, ondanks het feit dat een 
internationaal akkoord via de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) de voorkeur verdient; 

 

– de veiligheidsnormen en –voorschriften voor passagiersschepen,  hoewel het betreurt dat 
de Raad met het schrappen van artikel 6 bis, lid 3, de voorkeur geeft aan een compromisoplossing. 

 

Hoewel een internationaal akkoord betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van 

passagiers over zee de voorkeur verdient, heeft ook uniformiteit in alle lidstaten volgens het Comité 
grote voordelen. 
 

– Contactpersoon:  De heer L. LOBO 
    (Tel. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

• Organische tinverbindingen op schepen 

Rapporteur : BREDIMA  (Werkgevers – GR)  
 

– Ref.: COM(2002) 396 def. – 2002/0149 COD – CESE 1354/2002   

 
– Kernpunten: 

 
Het EESC is van mening dat de maatregelen van de EU moeten stroken met de beginselen van de 
AFS-Conventie van de IMO; met name de juridische en commerciële randvoorwaarden dienen hierbij 
de nodige aandacht te krijgen. 
 
Het EESC benadrukt de volgende punten: 
 
– de lidstaten dienen de AFS-Conventie zo snel mogelijk te ratificeren en na te gaan in hoeverre 

deze wordt nageleefd en wat de vooruitzichten voor de koopvaardijsector zijn. Verder is het zaak 
dat zij aanvullende maatregelen met een realistische reikwijdte nemen; 

– als de productie van TBT-verven geleidelijk aan wordt stopgezet, komt dat het milieu ten goede en 
behoudt de EU-vloot tegelijkertijd zijn internationale concurrentiepositie; 
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– ten slotte stelt het EESC voor de richtlijn niet toe te passen op schepen die buiten de EU-wateren 
opereren; het effect op de sector zal dan geringer zijn. 

 
– Contactpersoon: De heer L Lobo 

   (Tel. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

5. INTERNE MARKT EN FISCAAL BELEID 
 
 

• De gevolgen van de uitbreiding voor de interne markt 
Rapporteur : BELABED (Werknemers – A) 
 

– Ref.: aanvullend initiatiefadvies –  CESE 1371/2002 
 

– Kernpunten: 
 
De uitbreiding van de interne markt zal de Unie heel wat economische voordelen opleveren en zal 
bovendien haar concurrentiepositie verstevigen, op voorwaarde evenwel dat zij erin slaagt haar 
potentieel, en met name haar menselijk potentieel, op een adequate manier te benutten.  
 
Voor de acceptatie van de uitbreiding door de burger is het van essentieel belang dat de hele bevolking 
er de vruchten van plukt.  
 
De kandidaat-lidstaten moeten zich - met de steun van de Unie - blijven inspannen om hun bestuurs- 
en hun justitieapparaat verder uit te bouwen, zodat het acquis er geen louter papieren bestaan leidt, 
maar daadwerkelijk wordt toegepast en nageleefd.  
 
Daar de overname van het acquis en de economische integratie van de "oude" en de "nieuwe" 
lidstaten met ingrijpende economische en sociale veranderingen gepaard gaan, hebben zowel de Unie 
als de kandidaat-lidstaten om overgangsregelingen verzocht.  
 
Om een vlotte werking van de uitgebreide interne markt mogelijk te maken, pleit het Comité o.m. voor 
de oprichting van speciale coördinatiecentra in de kandidaat-lidstaten.  
 

– Contactpersoon: De heer J. Andersen  
    (Tel. : 3225469258  e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int) 
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• Openbaarmakingsvereisten /ondernemingen 
Rapporteur : SÁNCHEZ MIGUEL (Werknemers - ES) 

 
– Ref.: COM(2002) 279 def. – 2002/0122 COD – CESE 1350/2002 

 

– Contactpersoon: De heer J. Pereira dos Santos 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

6. IMMIGRATIE 

 
 

• Communautair terugkeerbeleid 

Algemeen afdelingsrapporteur: PARIZA CASTAÑOS (Werknemers – ES) 
 

– Ref.: COM(2002) 564 def. – CESE 1362/2002 
 

– Kernpunten: 
 
Er mag nooit uit het oog worden verloren dat iemand "zonder papieren" zeker niet rechteloos is, en dat 
een illegale immigrant geen crimineel is. 
 
Het EESC wil dat de Raad en de Commissie inzien dat de trage voortgang van de gemeenschappelijke 
wetgeving inzake illegale immigratie enerzijds, en de goedkeuring van harde maatregelen, zoals 
uitzetting en gedwongen repatriëring, anderzijds, van een weinig evenwichtig beleid getuigen. 
 
Het EESC meent dat uitzetting en gedwongen repatriëring een extreme maatregel is. In het EESC-
advies over het Groenboek is er reeds voor gepleit zoveel mogelijk zelfstandige (vrijwillige) terugkeer 
aan te moedigen en pas in laatste instantie tot gedwongen terugkeer over te gaan. 
 
Het terugkeerbeleid dient noodzakelijkerwijs op naleving van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden te worden gebaseerd (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens, Handvest van de grondrechten).  
 
Het is niet bepaald logisch enkele voorstellen uit deze mededeling uit te voeren, vóórdat er sprake is 
van een gemeenschappelijk beleid en gemeenschappelijke wetgeving voor immigratiebeheer of van 
gemeenschappelijke asielwetgeving.  
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Het EESC wil dat de maatregelen ter beperking van illegale immigratie in verhouding staan tot de 
maatregelen die nodig zijn om legale immigratie goed te laten verlopen.   
 
Van uitzetting wegens illegaal verblijf mag uiteraard geen sprake zijn als hiermee het recht op de 
eenheid van het gezin in het gedrang komt. Er mag niet tot uitzetting worden besloten indien dit leidt tot 
het scheiden van gezinsleden.  
 

– Contactpersoon:  De heer A. Hick 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail : Alan.Hick@esc.eu.int) 
 
 

7. GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID 
 
 

• Bewerking menselijke weefsels en cellen 
 Rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden – F) 

 
– Ref.: COM(2002) 319 def. – 2002/0128 COD) – CESE 1361/2002 

 
– Kernpunten: 
 
Er is dringend behoefte aan een specifieke richtlijn en de voorgestelde bepalingen zijn noodzakelijk en 
coherent; de aanpak van de Commissie is de juiste. Bovendien wordt bij deze uitwisseling van 
weefsels en cellen de hand gehouden aan een aantal elementaire beginselen: het gaat om anonieme, 
vrijwillige en niet betaalde donaties, waaruit een grote mate van solidariteit spreekt.  
 
Het EESC sluit zich aan bij de opmerking van de Commissie dat deze tekst, gezien de snelle 
wetenschappelijke ontwikkelingen op de behandelde gebieden, regelmatig moet kunnen worden 
aangepast aan de wetenschappelijke vooruitgang, op voorwaarde dat het gaat om degelijk 
onderbouwde resultaten en de samenhang niet in het gedrang komt.  
 
Het zou verstandig zijn in het corpus van de richtlijn het opstellen van een officiële machtiging 
(vergunning) verplicht te stellen voor het procédé dat gevolgd wordt om een bepaald type (weefsel- of 
cel-)product te prepareren. Daarin moeten de werkvoorschriften en/of praktijken worden omschreven 
per type product, voor alle stadia, vanaf het wegnemen tot het distribueren. Een dergelijke vergunning 
zou een waarborg zijn voor de veiligheid en gezondheid inzake transplantaten.  
 
Er moet worden gezorgd voor een Europese overeenkomst (protocol) tussen gezondheidszorgcentra 
die weefsels leveren en/of weefsels gebruiken (idem voor afdelingen voor celtherapie en zorgcentra).  
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De bijlagen maken een integrerend deel uit van de richtlijn; het kan om administratieve redenen 
moeilijk zijn deze regelmatig up-to-date te houden. Het Comité vindt daarom dat in artikel 29 moet 
worden bepaald dat de aanpassing van de bijlagen aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang 
regelmatig dient plaats te vinden, en wel om de twee jaar.  

 
– Contactpersoon: Mevrouw S. Barbesta 
   (Tel. 00.32.2.546.95.10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

• Zoetstoffen - Wijziging 
Rapporteur: DONNELLY (Diverse werkzaamheden - IRL) 

 
– Ref.: COM(2002) 375 def. – 2002/0152 COD – CESE 1356/2002 

 
– Contactpersoon: Mevrouw E. di Nicolantonio 

   (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
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• Rookaroma's 

Rapporteur: DAVISON (Diverse werkzaamheden - VK) 

 
– Ref.: COM(2002) 400 def. – 2002/0163 COD – CESE 1355/2002 

 
– Contactpersoon: Mevrouw E. di Nicolantonio 

    (Tel.: 32 2 5469454 – e-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Konjac (levensmiddelenadditieven) 
Rapporteur: DONNELLY (Diverse werkzaamheden - IRL) 

 
– Ref.: COM(2002) 451 def. – 2002/0201 COD – CESE 1358/2002 

 
– Contactpersoon: Mevrouw G. Angelini 

   (Tel.: 32 2 546 9109 – e-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)  
 

 

8. EUROPESE JURIDISCHE RUIMTE  
 
 

• Alternatieve geschillenbeslechting 
Rapporteur: MALOSSE (Werkgevers - F) 

 
– Ref.: COM(2002) 196 def. – CESE 1349/2002 

 

– Kernpunten: 
 
Het Comité geeft de voorkeur aan een aanbeveling als rechtsinstrument. 
 
Met betrekking tot de draagwijdte van contractuele ADR-clausules (Alternative Dispute Resolution) is 
het Comité van mening dat de rechter geen uitspraak kan doen voordat partijen via ADR werkelijk 
hebben geprobeerd om tot een oplossing te komen. 
 
Wat de minimale procedurele garanties betreft: hier dienen te gelden het beginsel dat de derde 
onpartijdig dient te zijn, alsook het transparantie-, efficiency-, rechtvaardigheids- en 
vertrouwelijkheidsbeginsel. 
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Met betrekking tot de afloop van de ADR-procedure: akkoorden moeten in alle lidstaten dezelfde 
rechtskracht hebben. Verder dient een akkoord dat overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat 
uitvoerbaar is, automatisch ook uitvoerbaar te zijn in de andere lidstaten. Verordening "Brussel I" moet 
in deze zin worden bijgesteld. 
 

– Contactpersoon: De heer J. Pereira dos Santos 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Niet-betwiste schuldvorderingen 
Rapporteur : RAVOET (Werkgevers - B) 

 
– Ref.: COM(2002) 159 def. – 2002/0090 CNS –  CESE  1348/2002 

 

– Contactpersoon:  De heer J. Pereira dos Santos 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

9. INFORMATIEMAATSCHAPPIJ 

 
 

• Exploitatie overheidsinformatie 
Rapporteur: LEVAUX (Werkgevers – F) 

 

– Ref.: COM(2002) 207 def. – 2002/0123 COD – CESE 1353/2002 
 

– Kernpunten: 
 
Het Comité onderschrijft het voorstel voor een richtlijn. Wel verzoekt het de Commissie rekening te 
houden met de volgende voorstellen, ten einde de doelstellingen van de richtlijn sneller te 
verwezenlijken: 
 
– de richtlijn dient van toepassing te zijn op documenten die in handen zijn van openbare musea en 

universiteits- en openbare bibliotheken, d.w.z. het "gemeenschappelijk Europees cultureel 
erfgoed"; 

– alle openbare lichamen of instellingen zijn aansprakelijk indien zij opzettelijk foute of te beperkte 
informatie leveren; 

– volgens het tariefbeginsel dient voorkeur te worden gegeven aan het "lagetarievenmodel"; 
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– "essentiële informatie" die in handen is van overheidsinstanties van lidstaten moet gratis ter 
beschikking worden gesteld. 

 

− Contactpersoon: De heer R. DEL FIORE 
   (Tel. : 00 32 2 546 9794 - e-mail : raffaele.del fiore@esc.eu.int) 
 
 

10. INSTITUTIONEEL FINANCIEEL REGLEMENT 
 
 

• Financieel reglement/Communautaire organen 
Algemeen rapporteur: CHAGAS (Werknemers – P) 

 

– Ref.: COM(2002) 406 def. – 2002/0169-0179-0181-0182 COD – CESE 1364/2002 
  

– Contactpersoon:  De heer L. LOBO 
  (Tel. : 00 32 2 546 9717 - e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 


