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  Deze zitting werd opgeluisterd door de aanwezigheid van mevrouw De Palacio, vice-
voorzitster van de Commissie, die het werkprogramma van de Commissie heeft gepresenteerd en zich 
heeft uitgesproken over de betrekkingen tussen de Commissie en het Europees Economisch en Sociaal 
Comité.  
 

1. COÖRDINATIE VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL BELEID  

 

• Begrotingsbeleid en soort investeringen 
 Rapporteur : FLORIO (werknemers – IT) 
  
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 322/2004 
  
– Kernpunten: 

 

  Het stabiliteits- en groeipact moet worden gekoppeld aan beleid om de inflatie te 
bestrijden, de schuld bij te sturen en terug te dringen, en de interne vraag en de particuliere en 

overheidsinvesteringen te stimuleren.  

  Het werkgelegenheidsbeleid dient één van de fundamentele criteria te zijn voor de 

beoordeling van de economische groei.  

  Het stabiliteitspact moet worden ondersteund met een brede informatiecampagne, 

waarbij o.m. het maatschappelijk middenveld rechtstreeks wordt betrokken.  

  De definitie van "buitengewone omstandigheden" waaronder volgens het pact de 
drempel van 3% mag worden overschreden, zou nog eens moeten worden bekeken. Die definitie zou 
zo moeten worden herzien dat economieën die in moeilijkheden verkeren of een jaar negatieve groei 

vertonen, meer speelruimte krijgen.  

  Voor een andere toepassing van het pact moet de gemeenschappelijke groeistrategie 
voor de Unie opnieuw onder de loep worden genomen, eventueel ook in het licht van het 
belastingbeleid. Belangrijk in dat verband is dat er voldoende flexibiliteit wordt betracht bij de 
beoordeling van afwijkingen van de regel "close to balance", zodat ook kan worden geïnvesteerd in 

activiteiten die bevorderlijk zijn voor de groei.  

  Strategische en op groei gerichte investeringen zouden niet moeten worden meegeteld 
bij de berekening van het begrotingstekort. Daarbij zou het aan de Raad moeten worden overgelaten 
om, in overeenstemming met de Commissie, te bepalen wat onder "strategische investeringen" van 

Europees belang moet worden verstaan.  

  Tot slot is het van belang te komen tot een harmonisatie van de voor de diverse 
belastingstelsels gehanteerde criteria. Daarin zouden de beginselen van billijkheid, evenredigheid en 
doeltreffendheid overal moeten zijn gegarandeerd en onder toezicht van "Europa" moeten worden 
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gehouden. Ook zouden die beginselen algemeen door de burgers van Europa moeten worden 

aanvaard.  

 
– Contactpersoon: Roberto Pietrasanta  
   (tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail:roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 

• Werkgelegenheidsbevorderende maatregelen 
Rapporteur: HORNUNG-DRAUS (werkgevers – DE) 
Co-rapporteur: GREIF (werknemers – AT) 
 

– Ref: initiatiefadvies – CESE 325/2004 
 

– Kernpunten: 
 

  Het EESC is ingenomen met het verslag van de door Wim Kok voorgezeten task 
force, waarin een zeer evenwichtige analyse is gemaakt van de huidige uitdagingen op 
werkgelegenheidsgebied: de lidstaten wordt duidelijk gemaakt dat hervormingen dringend 
noodzakelijk zijn. 

 
  Waardering is er voor de werkwijze van de task force, die aan de hand van 
benchmarking en het in kaart brengen van methoden die hun waarde hebben bewezen, heldere 
aanbevelingen heeft gedaan om het werkgelegenheidsbeleid te verbeteren. 

 
  Positief is ook dat de task force eveneens stilstaat bij de tenuitvoerlegging van de 
voorgestelde hervormingen. Juist op dit punt immers schieten de inspanningen vaak tekort. De 
publieke opinie moet er nog meer van worden doordrongen dat in economisch en sociaal opzicht 
evenwichtige structuurhervormingen Europa sterker maken en de arbeidsmarktsituatie verbeteren. 

 
  Niettemin plaatst het EESC bij bepaalde aspecten van dit verslag kritische 
kanttekeningen: 

 
• in bepaalde hoofdstukken van het verslag had de task force uitvoeriger moeten ingaan op de 

problemen met betrekking tot het werkgelegenheidsbeleid. Zo had meer aandacht kunnen 
worden besteed aan het aanleren van wetenschappelijke (bèta)-vaardigheden en onontbeerlijke 
sociale vaardigheden en aan het uit de weg ruimen van obstakels voor succesvol ondernemen; 

 
• in het verslag komt onvoldoende uit de verf dat een geslaagd werkgelegenheidsbeleid niet 

alleen structurele arbeidsmarktmaatregelen, maar ook een op groei en werkgelegenheid gericht 
macro-economisch beleid vereist; 

 
• er is niet uitvoerig genoeg ingegaan op de belangrijke kwestie van maatregelen om jongeren 

duurzaam op de arbeidsmarkt te helpen integreren. Voorts is in het verslag verzuimd om - 
naast de onomstreden rol die de sociale partners op dit gebied vervullen - in te gaan op de 
betekenis van maatschappelijke organisaties zoals ngo's, welzijnsorganisaties en verenigingen 
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die zich inzetten voor werklozen en voor mensen die aan de rand van de samenleving zijn 
beland; 

 
• wat investeringen in menselijk kapitaal betreft worden voor alle ondernemingen wettelijk 

verplichte bijdragen genoemd als één van de mogelijke oplossingen om de kosten tussen de 
werkgevers te delen. Gezien de verschillen in nationale omstandigheden kan de vraag worden 
gesteld of een dergelijke aanpak in alle lidstaten wel de juiste weg is om investeringen in  
menselijk kapitaal te bevorderen. Tot op zekere hoogte is het immers beter om te streven naar 
uitbreiding van vrijwillige pools en fondsen en afspraken tussen de sociale partners, bv. op 
lokaal, regionaal, sectoraal en nationaal niveau, teneinde met name het MKB in staat te stellen 
meer in menselijk kapitaal te investeren; 

 
• in de hoofdstukken waarin specifieke thema's worden aangesneden is de task force erin 

geslaagd om een evenwicht te vinden tussen bevordering van arbeidsmarktflexibiliteit en 
arbeidszekerheid. In het laatste hoofdstuk betreffende governance is dit minder goed gelukt, 
omdat daarin een lans wordt gebroken voor een flexibele arbeidsmarkt, ook als dit ten koste 
zou gaan van de arbeidszekerheid;  

 
• er is geen aandacht besteed aan de vraag in hoeverre het huidige werkgelegenheidsbeleid wodt 

beïnvloed door de Europese wetgeving; 
 
• evenmin is op bevredigende wijze ingegaan op de vraag hoe de in het verslag bepleite 

werkgelegenheidsbevorderende maatregelen, die onvermijdelijk tot extra overheidsuitgaven 
leiden, zich verhouden tot de noodzaak om bij de tenuitvoerlegging van deze hervormingen te 
voldoen aan de begrotingseisen van het groei- en stabiliteitspact. 

 
  Het EESC beschouwt werkgelegenheid als een prioritair thema en zal de verdere 
ontwikkeling ervan dan ook op de voet volgen en actief nastreven. Het hoopt dat bij de verdere 
discussies over dit onderwerp met bovenstaande opmerkingen rekening zal worden gehouden. 

  
  Het EESC merkt nog maar eens op dat het vooral ook zaak is de sociale partners, met 
inachtneming van hun autonomie, nauw bij alle stadia (ontwerp, tenuitvoerlegging en evaluatie) van 
de Europese werkgelegenheidsstrategie te betrekken, op alle niveaus. Ook de nationale parlementen 
moeten hierbij overeenkomstig de desbetreffende nationale procedures worden betrokken. Dit is echter 
pas haalbaar als de termijnen worden aangepast. 

 
− Contactpersoon: Stefania Barbesta 

   (tel.: 00 32 2 546 93 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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2. ONDERZOEK 
 

• Onderzoekers in de Europese onderzoeksruimte  
Rapporteur: WOLF (diverse werkzaamheden – DE) 
 

– Ref.: COM(2003) 436 def. – CESE 305/2004 
 

– Kernpunten: 
 
  Het EESC schaart zich in het algemeen achter de ideeën die de Commissie in haar 
mededeling uiteenzet. 
 
  Het gaat in zijn advies nader in op de volgende thema's: 
 
– menselijk kapitaal; 
– onderzoeker als beroep; 
– arbeidsovereenkomsten van onderzoekers; 
– behoefte aan voldoende financiële middelen zonder politieke inmenging; 
– braindrain van jonge onderzoekers; 
– hogere uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (3% BBP); 
– "Europees handvest voor onderzoekers"; 
– "Gedragscode voor de aanwerving van onderzoekers"; 
– richtsnoeren voor onderzoeksbeleid en de doelstellingen van Lissabon; 
– carrièremogelijkheden voor onderzoekers; 
– universiteit en bedrijfsleven; 
– het grote aantal verticale en horizontale (parallelle) instanties. 
 
– Contactpersoon: Nemesio Martinez  
    (tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

• Fundamenteel onderzoek 
Rapporteur: WOLF (diverse werkzaamheden – DE) 

 
– Ref.: COM(2004) 9 def. – CESE 319/2004 
 
– Kernpunten: 
 
  Het EESC sluit zich nadrukkelijk aan bij het streven van de Commissie om 
fundamenteel onderzoek, ook in EU-verband, adequaat en stelselmatig te bevorderen en daarvoor een 
toereikend budget en adequate, flexibele administratieve instrumenten ter beschikking te stellen. 
 
– Contactpersoon: Nemesio Martinez  
    (tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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3. ENERGIE Kernenergie/Elektriciteit 

• Kernenergie/Elektriciteit  
 Rapporteur: CAMBUS (werknemers – FR) 

 
– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 317/2004 

 
– Kernpunten: 
 
– Een belangrijk deel (35%) van de in de EU geproduceerde elektriciteit is afkomstig van 

kernenergie. Kernenergie draagt dan ook in sterke mate bij tot de continuïteit van de 
energievoorziening, en vermindert de energieafhankelijkheid van de EU. Daarmee wordt een 
wezenlijke bijdrage aan de verwezenlijking van de doelstellingen van Kyotot geleverd. 

– Kernenergie garandeert stabiele productieprijzen, hetgeen bevorderlijk is voor de stabiliteit 
van de prijzen en de vooruitzichten van de economie. 

– Duurzame energiebronnen, waarvan de ontwikkeling wenselijk is en gesteund wordt door de 
EU, kunnen de huidige nucleaire installaties niet vervangen en aan de stijgende vraag naar 
elektriciteit voldoen. 

– De beheersing van de vraag naar energie moet bijdragen tot een vermindering van de energie -
intensiteit van menselijke activiteiten (in de economie en de privé-sfeer), maar levert geen 
doorslaggevend argument om de opwekking van kernenergie stop te zetten. Gezien de 
respectieve omvang van die vraag naar energie, moet het streven naar de beheersing daarvan 
in de eerste plaats worden gericht op andere vormen van energieverbruik dan elektriciteit, bv. 
het verbruik in de het verkeer.  

– Problemen i.v.m. kernenergie zijn: veiligheid, bescherming tegen de fysiologische gevolgen 
van ioniserende straling, afval en afgewerkte brandstoffen. Voor de eerste twee vraagstukken 
bestaan reeds technische oplossingen, die mettertijd zullen evolueren. 

– Sommige EU-lidstaten boeken vooruitgang op het stuk van de afvalproblematiek: twee landen 
(Finland en Zweden) hebben reeds een oplossing en locatie gekozen; andere landen (Frankrijk 
en Spanje) hebben maatregelen vastgesteld voor laagactieve producten, en zoeken nog naar 
oplossingen voor hoogactief afval. 

– Op grond van de gegevens en conclusies in dit advies, stelt het EESC vast dat kernenergie 
inderdaad, zoals ook blijkt uit het Groenboek, een van de onderdelen van een gediversifieerd, 
evenwichtig, economisch en duurzaam energiebeleid van de EU moet vormen. 

– Het stelt ten slotte voor dat naar aanleiding van dit advies een voorlichtingsinspanning wordt 
geleverd over de werkelijke uitdagingen van de nucleaire industrie - continuïteit van de  
energievoorziening, geen CO2-uitstoot, concurrerende prijzen, veiligheid en afvalmanagement 
- om de organisaties van het maatschappelijk middenveld de mogelijkheid te geven de 
argumenten die tijdens het debat hierover naar voren worden gebracht, kritisch tegen het licht 
te houden. 

 
– Contactpersoon: Siegfried Jantscher 
   (tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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4. LANDBOUWBELEID EN REGIONALE ONTWIKKELING 
 

• Wijziging Verordening (EG) nr. 1782/2003 (herziening sectoren tabak, 
katoen, hop en olijfolie) 

– Rapporteur: MORALEDA QUÍLEZ (diverse werkzaamheden – ES) 
– Co-rapporteurs : FAKAS (diverse werkzaamheden – EL) 
     KIENLE (werkgevers – DE) 
     SANTIAGO (werkgevers – PT) 

 
–  Ref.: COM(2003) 698 def. – 2003/0278 CNS – CESE 323/2004 

 
Kernpunten:  
 
  Ontkoppeling van de directe inkomenssteun kan volgens het EESC in de genoemde 
sectoren tal van problemen veroorzaken, waardoor o.m. de instandhouding van de productie in 
sommige gebieden, waar de werkloosheid toch al erg hoog is, in gevaar wordt gebracht. Per sector 
en per regio zou nauwkeurig moeten worden onderzocht wat het mogelijke effect is van 
verschillende vormen van ontkoppeling van de steun (op de markt, de streek, de werkgelegenheid, het 
milieu enz.) voordat ook maar enigerlei wijzig ing wordt aangebracht in de bestaande regeling. 
Bovendien zou de vrijheid die de lidstaten krachtens Verordening (EG) nr. 1782/2003 wordt gelaten 
(zij mogen zelf beslissen wanneer zij de nieuwe steunregeling, tussen 2005 en 2007, in werking laten 
treden) op één lijn moet worden gebracht met de overige sectoren waarop soortgelijke bepalingen van 
toepassing zijn: de lidstaten moeten de nodige speelruimte krijgen ten aanzien van de uitvoering 
van de genomen besluiten.  
Wat de productie van katoen betreft, deelt het EESC de analyse van de Commissie niet: volgens hem 
zal het katoenareaal wél gaan inkrimpen. In deze sector zijn volledige handelsvrijheid en ontkoppeling 
van steunverlening van de productie geen werkbare principes. 
De productie van olijfolie dreigt volgens het EESC gestaakt te worden. Dit risico staat haaks op de 
hoofddoelstelling van hervormingen van GMO's, temeer daar deze productie in één van de meest 
achtergestelde gebieden van de EU is gesitueerd en naar verhouding erg arbeidsintensief is. 
Als er in de EU geen tabak meer wordt geteeld, verdwijnt daarmee een tabaksoort met het minste 
plantaardige afval ter wereld en een productie die (vanuit milieuoogpunt) het meest duurzame is ter 
wereld. Bovendien zijn er volgens het EESC geen economisch levensvatbare alternatieven voor de 
tabaksteelt die momenteel voor evenveel werkgelegenheid kunnen zorgen en de bevolking in gelijke 
mate aan plattelandsgebieden kunnen binden.  
Het percentage voor de koppeling van de steun voor hop zou niet 25% moeten bedragen, zoals de 
Commissie voorstelt, maar 40%, zodat het voor producentengroeperingen gemakkelijker wordt om het 
product af te zetten.  
 
– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio  
   (tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 



- 7 - 

Griffie CESE 38/2004  fr/de/en/it/es/VDS/pm/di .../... 

• Herziening GLB – GMO/olijfolie 
 Rapporteur: SANTIAGO (werknemers – PT) 

 
– Ref.: COM(2003) 698 def. – 2003/0279 CNS – CESE 310/2004 
 
– Contactpersoon: Silvia Calamandrei  
    (tel. : 00 32 2 546 96 57 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 

• EOGFL/ Plattelandsontwikkeling 
–  Rapporteur: DONNELLY (diverse werkzaamheden – IE) 

 
–  Ref.: COM(2003) 806 def. – 2003/0312 CNS – CESE 318/2004 
  
– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio  
   (tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Invoer van hoefdieren 
–  Rapporteur: DONNELLY (diverse werkzaamheden – IE) 

 
–  Ref.: COM(2003) 570 def. – 2003/0224 CNS – CESE 309/2004 
  
– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio  
   (tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Diertransport 
–  Rapporteur: KALLIO (diverse werkzaamheden – FI) 

 
–  Ref.: COM(2003) 425 def. – 2003/0171 CNS – CESE 326/2004 
  
– Contactpersoon: Robert Wright 
   (tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

5. VISSERIJ 
 

• Visbestanden in de Middellandse Zee 
 Rapporteur: SARRÓ IPARRAGUIRRE (diverse werkzaamheden – ES) 
 
– Ref.: COM(2003) 589 def. – 2003/0229 CNS – CESE 320/2004 
 
– Kernpunten: 

 
  De Commissie maakt met onderhavig voorstel de met het actieplan gewekte 
verwachtingen niet waar en komt niet tegemoet aan de richtsnoeren die het EESC in eerdere adviezen 
heeft uitgezet. Zo is niet duidelijk gemaakt waarom Verordening (EG) nr. 1626/94 aan herziening toe 
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is. Bovendien is de wetenschappelijke onderbouwing van de technische voorstellen onvoldoende en 
zijn de sociaal-economische aspecten van de visserij in de Middellandse Zee eens te meer buiten 
beschouwing gelaten. Nergens is gewezen op de mogelijke gevolgen van de voorgestelde maatregelen 
voor de betrokken bedrijven en werknemers, en voor de kustgebieden die sterk afhankelijk zijn van de 
visserij. De Commissie beperkt zich ertoe de bestaande technische maatregelen aan te scherpen, 
zonder onderzoek te doen naar selectievere regelingen om vernieuwende alternatieven te kunnen 
bieden. In weerwil van een aantal pluspunten, die nog vatbaar zijn voor verdere verbetering, stelt het 
EESC voor dat de Commissie haar voorstel intrekt en door een nieuw voorstel vervangt, waarin 
rekening is gehouden met alle voorgaande kritische kanttekeningen.  
 
– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio  
   (tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Regionale adviesraden in het gemeenschappelijk visserijbeleid 
 Rapporteur: CHAGAS (werknemers – PT) 
 
– Ref.: COM(2003) 607 def. – 2003/0238 (CNS) –CESE 321/2004 
 
– Kernpunten: 
 
  Het EESC heeft er al vaker op gewezen dat de voornaamste belanghebbenden – reders 
en werknemers – bij de ontwikkeling en uitvoering van het visserijbeleid van de EU moeten worden 
betrokken. In het voorstel is echter niet een adequate vertegenwoordiging van de communautaire 
visserijsector – en dan met name reders en vissers in loondienst – geregeld. Om dit te verhelpen zou 
het Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur (RCVA), met alle Europese organisaties 
die daarin vertegenwoordigd zijn, een grotere rol kunnen worden gegeven bij de benoeming van de 
leden van de Regionale Adviesraden (RAR's). Verder vindt het EESC dat de zogenoemde "andere 
belangengroepen" in die RAR's te ruim vertegenwoordigd zijn. Een aandeel van twintig procent van 
het totale aantal leden zou beter zijn. Bovendien zou er onder de naam "Niet-communautaire 
viswateren" een zevende RAR moeten komen waarin het aanzienlijke gedeelte van de EU-vloot dat in 
niet-EU-wateren vist, is vertegenwoordigd. 
 
– Contactpersoon: Eleonora Di Nicolantonio  
   (tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
6. EXTERNE BETREKKINGEN EN WERELDHANDEL 
 

• Sociale cohesie Latijns Amerika/Caribisch gebied 
 Rapporteur: ZUFIAUR NARVAIZA (werknemers – ES) 

 
– Ref.: verkennend advies – CESE 315/2004 
 
– Kernpunten: 
 
  Europees Commissaris Patten heeft het EESC verzocht om een verkennend advies 
over de sociale cohesie in Latijns Amerika en het Caribisch gebied op te stellen. De bedoeling was dat 
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het daarin de visie van de Europese, Latijns-Amerikaanse en Caribische middenveldorganisaties op 
deze problematiek zou uiteenzetten en zou aangeven op welke manier het maatschappelijk middenveld 
de sociale cohesie in deze regio kan helpen versterken (b.v. door sociaal overleg, deelname aan het 
beheer van de sociale zekerheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen). De visie van de 
Latijns-Amerikaanse en Caribische organisaties zal evenwel ná de voor april geplande bijeenkomst 
van vertegenwoordigers van Europese, Latijns-Amerikaanse en Caribische middenveldorganisaties in 
een aanvullend document worden uiteengezet. 
 
  Zonder een eigen definitie te willen presenteren, gaat het EESC in zijn advies eerst 
even in op de diverse dimensies van het concept "sociale cohesie" (de politieke, economische, sociale 
en territoriale dimensie) om duidelijk te maken dat bij de beoordeling van de sociale cohesie niet 
alleen naar macro-economische factoren, maar ook naar zaken als onderwijs, institutioneel bestel en 
toegang tot basisvoorzieningen moet worden gekeken. 
 
  De duidelijkste symptomen van het gebrek aan sociale cohesie in Latijns Amerika en 
het Caribisch gebied zijn de schrijnende armoede en sociale ongelijkheid. Het armoedepercentage is er 
het afgelopen decennium gedaald (van 48% in 1990 tot 43% 2002), maar de sociale ongelijkheid is 
blijven toenemen en mettertijd een chronisch probleem geworden. Latijns Amerika is de meest 
heterogene regio ter wereld, waar het in alle opzichten armoede troef is: niet alleen in materiële zin, 
maar ook op het immateriële vlak (geen gelijke toegang tot onderwijs, geen gelijke kansen) en op het 
juridische vlak (geen rechtsgelijkheid, geen bestaanszekerheid, geen civiel, politiek en sociaal 
burgerschap). Gevolg van dit alles: geweld, sociale ontwrichting, normloosheid, verlies aan 
geloofwaardigheid van de instellingen en het democratische bestel als zodanig. In een recent rapport 
over de democratie in Latijns Amerika waarschuwt de UNDP (VN-programma voor ontwikkeling) 
ervoor dat steeds meer Latijns Amerikanen hun democratisch bestel als een aanfluiting beschouwen. 
 
  Zowat alle Latijns-Amerikaanse en Caribische landen ontberen díe voorzieningen die 
de "ruggengraat" van iedere ontwikkelde samenleving vormen (zoals een goede infrastructuur, 
degelijk onderwijs, een goede gezondheidszorg, een adequaat belastingstelsel, een efficiënt justitieel 
apparaat, een goede sociale zekerheid en een behoorlijk functionerend stelsel van 
arbeidsverhoudingen), reden waarom zij in het genoemde UNDP-rapport als "staten zonder staat" 
worden bestempeld. Tot hun grootste handicaps behoren het ontbreken van degelijk onderwijs (slechte 
kwaliteit, ongelijke toegang, slechte aansluiting op de behoeften van de arbeidsmarkt), een degelijk 
belastingstelsel (gebrekkige inning, ongelijke behandeling) en een degelijk socialezekerheidsstelsel 
(de bestaande regelingen bereiken slechts een klein deel van de bevolking). 
 
  Wil men de soc iale cohesie in de regio versterken, dan is het volgens het EESC in de 
eerste plaats zaak het economisch bestel efficiënter en "democratischer" te maken. Typerend voor de 
regio zijn de omvangrijke informele sector, de geringe omvang van de markten, het eenzijdige 
karakter van de economieën, de gebrekkige infrastructuur (met name vervoer en communicatie), het 
uitblijven van landbouwhervormingen, het gebrek aan binnenlands kapitaal (en mutatis mutandis de 
afhankelijkheid van buitenlands kapitaal), het nagenoeg ontbreken van een sociale economie, het 
geringe aanbod aan volwaardig werk met een degelijke sociale bescherming en het vrijwel ontbreken 
van stelsels van arbeidsverhoudingen die gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en op respect voor 
elkaars belangen en voor de fundamentele arbeidsnormen. 
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  Het EESC beklemtoont ook de - in zijn ogen - cruciale rol van het maatschappelijk 
middenveld. Willen de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen werkelijk vooruitgang boeken op 
het vlak van democratie, menselijke ontwikkeling en goed bestuur, dan moeten zij hun 
maatschappelijk middenveld versterken en bij de besluitvorming betrekken. Dit is een absolute 
voorwaarde om de politieke democratie te verstevigen, een rechtvaardiger verdeling van de materiële 
en immateriële welvaart te bewerkstelligen en ook de sinds jaar en dag gemarginaliseerde 
bevolkingsgroepen en minderheden (zoals de inheemse volkeren) bij het politieke, economische en 
maatschappelijke leven te betrekken. 
 
  Ook gaat het EESC na op welke manier de betrekkingen tussen de Europese Unie en 
haar Latijns-Amerikaanse en Caribische partners de sociale cohesie in de regio ten goede kunnen 
komen. Het gaat daarbij uit van twee premissen. Enerzijds wijst het op de strategische betekenis van 
de betrekkingen tussen beide regio's, zowel vanuit het oogpunt van de EU (versterking van haar rol op 
het wereldtoneel, en met name bij de totstandbrenging van een nieuwe internationale economische 
orde en een rechtvaardiger en meer solidaire governance van het globaliseringproces) als vanuit het 
oogpunt van de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen (evenwichtige integratie in de regio en 
versterking van hun internationale onderhandelingspositie). Anderzijds merkt het op dat de Unie zich 
er niet toe mag beperken haar ontwikkelingshulp en -samenwerking op te voeren, maar dat zij op álle 
samenwerkingsterreinen de cohesieproblematiek centraal dient te stellen. 
 
  Het EESC besluit zijn advies met een reeks voorstellen en suggesties. Een aantal van 
deze voorstellen heeft tot doel het maatschappelijk middenveld in Latijns Amerika en het Caribisch 
gebied te versterken (ondersteuning van projecten met betrekking tot de sociale dimensie van het 
regionale integratieproces, oprichting van overlegfora voor vertegenwoordigers van maatschappelijke 
en beroepsorganisaties uit beide regio's, instelling van een speciale begrotingspost ter versterking van 
Latijns-Amerikaanse en Caribische middenveldorganisaties, opzetten van een programma ter 
bescherming van mensenrechtenactivisten in Latijns Amerika en het Caribisch gebied enz.). Een 
tweede reeks voorstellen heeft betrekking op de verdere ontwikkeling van het productieapparaat, 
de totstandbrenging van een democratisch stelsel van arbeidsverhoudingen en het op gang 
brengen van een sociale dialoog in de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen (uitwisseling van 
ervaringen op het gebied van sociaal overleg, investeren in infrastructuurvoorzieningen die 
rechtstreekse buitenlandse investeringen aantrekken, instelling van een MKB-fonds voor Latijns 
Amerika, opzetten van een gezamenlijk ontwikkelingsbeleid met de herkomstlanden van Latijns-
Amerikaanse en Caribische immigranten, opstellen van een Handvest inzake maatschappelijk 
verantwoord ondernemen). Een derde reeks voorstellen betreft de buitenlandse schuld en de 
financiering van het ontwikkelingsproces (onderhandelingen over herstructurering, afkoop of 
kwijtschelding van buitenlandse schulden in ruil voor het opzetten van milieu-, onderwijs- of 
armoedebestrijdingsprogramma's, tegengaan van de afhankelijkhe id van rating agencies). Een vierde 
reeks voorstellen is gericht op het versterken van de socialebeschermingsstelsels  (uitwisseling van 
ervaringen, sluiten van overeenkomsten tussen emigratie - en immigratielanden, verbetering van het 
beheer van de socialezekerheidsstelsels, opzetten van specifieke opleidingsprogramma's). Een laatste 
reeks voorstellen heeft betrekking op de ontwikkelingshulp en -samenwerking (betere coördinatie 
tussen Europese geldschieters, betere afstemming op de vastgelegde doelstellingen, invoering van het 
ownership -beginsel, versterking van de onderhandelingscapaciteit van de minst ontwikkelde landen in 
multilaterale fora, ontwikkeling van het menselijk potentieel en uitbouw van het institutioneel bestel). 
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– Contactpersoon: Beatriz Porres  
   (tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 

• De FTAA en de betrekkingen tussen de EU, Latijns Amerika en het 
Caribisch gebied 

– Rapporteur: SOARES (werknemers – PT) 
 

– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 314/2004 
 
– Kernpunten: 
 
  Bij het maatschappelijk middenveld roept het project zeer uiteenlopende reacties op. 
Het bedrijfsleven vindt de FTAA over het geheel genomen een goede zaak omdat het langs deze weg 
toegang krijgt tot de grote VS-markt, maar sommige bedrijven zijn wel beducht voor de concurrentie 
van Amerikaanse en Canadese bedrijven. Andere sectoren van het maatschappelijk middenveld 
daarentegen - zoals de in de "Continentale Sociale Alliantie" verenigde vakbonden, ngo's en 
universitaire instituten - wijzen het FTAA-project radicaal af omdat nagenoeg volledig wordt 
voorbijgegaan aan de thema's die zíj belangrijk vinden, zoals milieubescherming, werknemersrechten, 
sociale uitsluiting, buitenlandse schuldenlast, democratie, mensenrechten, kinderarbeid en rechten van 
inheemse volkeren. 
 
  De EU dient haar betrekkingen met Latijns Amerika en het Caribisch gebied hoger op 
haar politieke agenda te zetten, al was het maar omdat er ook grote economische en commerciële 
belangen op het spel staan. 
 
  Bovendien kampen de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen momenteel met zo 
veel problemen dat zij Europa meer dan ooit nodig hebben. Zij beschouwen het Europese sociale en 
politieke model nog steeds als hét na te volgen voorbeeld en moeten bovendien een sociaal-
economisch alternatief zien te vinden voor de zgn. "consensus van Washington" en het 
integratieproject van de Verenigde Staten, dat zij veel te hegemonistisch vinden. 
 
  Gelet op dit verlangen naar "méér Europa", met name bij de leidende kringen, is het 
voor de EU tijd om het maatschappelijk middenveld nauwer bij haar strategie te betrekken. Zij dient 
goed te beseffen dat alleen een energieke aanpak van overheid én middenveld samen, gevoed door een 
sterke politieke wil en gekoppeld aan een degelijke en efficiënte informatieverstrekking, haar Latijns-
Amerikaanse en Caribische partners zal kunnen overtuigen van de wederzijdse voordelen van nauwere 
onderlinge samenwerking. Zij mag in geen geval dezelfde fout maken als de Verenigde Staten met hun 
FTAA-project. 
 
– Contactpersoon: Beatriz Porres  
   (tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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• Het Stelsel van Algemene Preferenties (SAP) 
– Rapporteur: PEZZINI (werkgevers – IT) 

 
– Ref.: verkennend advies – CESE 313/2004 
 
– Kernpunten: 
 
  Het EESC heeft alle begrip voor het besluit van de Commissie om de nieuwe regeling 
per 1 januari 2006 te laten ingaan en niet te wachten tot er ooit eens een keer een einde komt aan de 
WTO-onderhandelingen. Bovendien onderschrijft het de genoemde doelstellingen en is het van 
oordeel dat deze ook bij latere herzieningen als leidraad moeten fungeren.  
 
  De algemene opinie van de civil society en van het EESC is dat de huidige regeling 
niet optimaal functioneert. Zo'n 75% van de tariefverlagingen komt de oosterse landen ten goede, en 
dan vooral China, dat maar liefst een derde van alle preferenties in de regio voor zijn rekening neemt. 
De voordelen gaan in vele gevallen niet naar het begunstigde land als zodanig maar naar internationale 
handelsbedrijven. Tarieferosie holt de preferenties steeds verder uit: door de algemene verlaging van 
de tarieven kan de EU sommige landen geen noemenswaardige preferentiële behandeling meer bieden. 
 
  De regeling is fraudegevoelig. Het vaststellen van de oorsprong van een product is een 
zeer complexe aangelegenheid, zeker als het gaat om be- of verwerkte producten die uit verscheidene 
uitgangsproducten of componenten bestaan. In het algemeen wordt de Unie  verweten dat zij haar 
handelsbeleid en haar ontwikkelingsbeleid onvoldoende op elkaar afstemt, wat een aantal regelrechte 
tegenstrijdigheden oplevert. Het corrigeren van deze situatie vereist dat de EU-instellingen hun beleid 
op elkaar afstemmen en dat ook een aantal directoraten-generaal van de Commissie bij de zaak 
worden betrokken. 
 
  Het EESC is het ermee eens dat het SAP voor te véél landen geldt en dat in het 
algemeen vereenvoudiging van het systeem hoofddoel van de nieuwe richtsnoeren moet zijn. Daarom 
stelt het voor:  
 
• het aantal SAP-landen te beperken; 
• de bijzondere stimuleringsregelingen af te schaffen en in plaats daarvan gebruik te maken van de 

mogelijkheid tot tijdelijke opschorting van preferenties (waarbij dan wel duidelijke criteria moeten 
worden gehanteerd); 

• de huidige oorsprongsregeling te vervangen door een regeling op basis van de oorsprongsregels 
voor níet-preferentiële goederen; 

• de periode tussen de feitelijke toepassing van het graduatiemechanisme en de gehanteerde 
referentieperiode te verkleinen; 

• en de indeling van de onder de SAP-regeling vallende sectoren en productcategorieën te 
rationaliseren. 

 
– Contactpersoon: Beatriz Porres  
   (tel.: 00 32 2 546 91 31 – e-mail: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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7. INTERNE MARKT 
 

• Douanewetboek 
– Rapporteur: SIMPSON (diverse werkzaamheden – UK) 

 
– Ref.: COM(2003) 452 def. – 2003/0167 COD – CESE 316/2004 

 
– Kernpunten: 

 
  Het EESC meent dat de mededelingen en de voorgestelde nieuwe verordening de 
mogelijkheid bieden het douanewetboek in de hele Gemeenschap beter en op uniforme wijze toe te 
passen. 
 
  De voorgestelde verordening tot wijziging van dit wetboek is opgesteld 
overeenkomstig de beginselen die in de twee mededelingen uiteengezet zijn. 
 
  De beginselen met betrekking tot eenvoudige en papierloze procedures voor de 
douane en de handel zijn logisch en praktisch. Zij zijn onontbeerlijk om de interne markt zonder 
onnodige belemmeringen te laten functioneren. 
 
  Het streven om aan de buitengrenzen van de EU gemeenschappelijke 
douanevoorschriften te hanteren is inherent aan het concept van de EU als één handelszone. 
 
  Terecht stelt de Commissie dat er een samenwerkingkader ingevoerd moet worden om 
ervoor te zorgen dat de douane, het toezicht aan de grenzen, veiligheid en gemeenschappelijke 
risicobeheerstrategieën optimaal functioneren. 
 
  Het EESC zou graag zien dat de verschillende verbeteringen op het gebied van het 
douanebeleid en de douanediensten zo snel mogelijk worden doorgevoerd. 
 
  Aangezien de Gemeenschap niet bevoegd is voor de douanediensten van de lidstaten, 
wijzen deze veranderingen in de richting van een kader voor een gemeenschappelijke douanedienst, 
hetgeen het functioneren van de Gemeenschap ten goede kan komen. 

 
– Contactpersoon: Jakob Andersen 
   (tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen @esc.eu.int) 
 
• Kentekenbewijzen voertuigen 
– Rapporteur: BARROS VALE (werkgevers – PT) 
 
– Ref.: COM(2003) 510 def. – 2003/0198 COD - CESE 304/2004 
 
– Contactpersoon:  Joao Pereira Dos Santos 
 (tel. 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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8. MILIEU- EN CONSUMENTENBESCHERMING 
 
• Luchtkwaliteit 
– Rapporteur: McDONOGH (werkgevers – IE) 
 
– Ref.: COM(2003) 423 def. – 2003/00164 COD – CESE 307/2004 
 
– Contactpersoon: Robert Wright 
   (tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 

• Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen 
– Rapporteur: DAVISON (diverse werkzaamheden – UK) 
 
– Ref.: COM(2003) 424 def. – 2003/0165 COD – CESE 308/2004 
 
– Contactpersoon: Robert Wright 
   (tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

9. GELIJKE KANSEN 
 
• Europees jaar voor mensen met een handicap 2003 
– Rapporteur: CABRA DE LUNA (diverse werkzaamheden – ES) 

 
– Ref.: COM(2003) 650 def. – CESE 311/2004 
 
– Kernpunten: 
 
  Het EESC is ermee ingenomen dat het Europees Jaar van mensen met een handicap 
een concreet resultaat in de vorm van een actieplan voor 2004-2010 heeft opgeleverd. Alleen gaat dat 
actieplan volgens het EESC niet ver genoeg. Daarom volgen hieronder enkele suggesties voor 
toevoegingen. Zo zou(den) 
 
• een adequate regeling voor toezicht moeten worden getroffen, waardoor het mogelijk wordt om 

voor iedere lidstaat specifieke aanbevelingen voor de mainstreaming van het 
gehandicaptenvraagstuk uit te werken;  

• de structuurfondsen moeten worden ingezet, waarbij "handicaps" en "mensen met een handicap" 
tot een van de voornaamste werkterreinen, resp. doelgroepen van de Europese Unie worden 
uitgeroepen;    

• de voor ICT geldende mogelijkheid om bij aanbestedingen voor overheidsopdrachten 
toegankelijkheidseisen te stellen, tot andere goederen en diensten moeten worden uitgebreid; 

• de noodzaak van een ondubbelzinnige inzet voor een specifieke richtlijn inzake gehandicapten 
moeten worden onderkend; 

• een Europees netwerk inzake media en gehandicapten moeten worden opgezet;  
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• financiële prikkels voor bedrijven om hun bedrijfsruimten en diensten toegankelijk te maken, 
moeten worden ingevoerd;   

• voor het toezicht op de uitvoering van het actieplan een speciale structuur moeten worden opgezet; 
• de rechten van gehandicapten voortaan specifiek aandacht moeten krijgen telkens wanneer 

mensenrechten ter sprake worden gebracht.     
 
– Contactpersoon: Alan Hick 
    (tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 

10. TELECOMMUNICATIE 
 
• Overgang omroep / van analoog naar digitaal 
– Rapporteur: GREEN (werkgevers – DK) 

 
– Ref.: COM(2003) 541 def. – CESE 324/2004 
 
– Contactpersoon: Raffaele Del Fiore  
   (tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

11. FISCALITEIT 
 
• Fiscale regels voor fusies, splitsingen en aandelenruil 
– Rapporteur: RAVOET (werkgevers – BE) 

 
– Ref.: COM(2003) 613 def. – 2003/0239 CSN – CESE 312/2004 
 
– Kernpunten: 
 
  Het EESC schaart zich volledig achter de Commissievoorstellen tot wijziging van de 
Fusierichtlijn. Dank zij deze onontbeerlijke en gepaste wijzigingen zullen bedrijven, waaronder  SE's, 
SCE' en steeds meer mkb's, volledig kunnen profiteren van de voordelen van de interne markt. Dat zou 
hun concurrentievermogen ten goede moeten komen en ook een positieve weerslag moeten hebben op 
werkloosheidsbestrijding en het scheppen van arbeidsplaatsen.  
 
  Toch wordt de Commissie verzocht een aantal belangrijke open vragen, die in de 
bijzondere opmerkingen zijn behandeld, nogmaals te bestuderen. 
 
− Contactpersoon: Borbala Szij  
    (tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 
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12. CODIFICATIE EN VEREENVOUDIGING VAN DE 
COMMUNAUTAIRE WETGEVING 

 

• Codificatie derde landen/vervoer over zee 
 Rapporteur: RETUREAU (werknemers – FR) 

 
–  Ref.: COM(2003) 732 def. – 2003/0285 COD – CESE 306/2004 
 
– Contactpersoon: Raffaele Del Fiore  
   (tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

 

 


