Europees Economisch en Sociaal Comité

Brussel, 30 maart 2004

ZITTING
31 MAART EN 1 APRIL 2004

SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE ADVIEZEN

De volledige tekst van de EESC-adviezen staat in de elf officiële talen van de EU
op de internetsite van het Comité:
http://www.esc.eu.int (rubriek "Documenten")

Griffie CESE 59/2004 fr/de/en/it/es/IO/di

NL

-1-

1. BETERE
WETGEVING
(VEREENVOUDIGING
COMMUNAUTAIRE WETGEVING)
?

Vereenvoudiging V

–

Rapporteur: RETUREAU (Werknemers – FR)

–

Ref.: COM(2003) 71 def. – CESE 500/2004

–

Kernpunten:

VAN

DE

Het EESC steunt het initiatief en het actiekader ter vereenvoudiging van het acquis
communautaire en hoopt dat de verschillende deelterreinen van het acquis snel aan het
vereenvoudigingsproces zullen worden onderworpen, om de effectieve toepassing daarvan in de
huidige én de toekomstige EU-lidstaten te vergemakkelijken en te bevorderen.
Het EESC wil graag middels zijn adviezen doeltreffender bijdragen aan de totstandkoming van
Europese wet- en regelgeving. Dit betekent dat het in een veel vroeger stadium dan nu meestal het
geval is, bij het wetgevingsproces moet worden betrokken. Ook wenst het een actievere rol te
krijgen bij de uitvoering van effectbeoordelingen, follow-up-procedures en het
vereenvoudigingsproces, zodat het in een EU van 25 lidstaten kan zorgen voor een zo groot
mogelijke bekendheid en effectiviteit van het Gemeenschapsrecht. Deze wensen van het EESC
passen als vanzelfsprekend binnen de beginselen van democratie en behoorlijk bestuur en het
streven de Europese instellingen en wetgeving dichter bij de burgers te brengen.
Ten slotte is het EESC ingenomen met het interinstitutionele akkoord over een "betere wetgeving"
dat op 16 december 2003 door het Parlement, de Raad en de Commissie werd gesloten en dat
verdere vereenvoudiging van de EU-regelgeving beoogt; in dit akkoord wordt het pad geëffend en
gepleit voor zelfregulering en co-regulering door de sociaal-economische actoren.
– Contactpersoon:

Jakob Andersen
(Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int)

2. BELASTINGHEFFING EN FINANCIËLE DIENSTEN
• BTW-strategie
– Rapporteur: PEZZINI (Werkgevers – IT)
− Ref.: COM(2003) 614 def. – CESE 518/2004
− Kernpunten:
Het EESC herhaalt zijn standpunt dat de vele ernstige tekortkomingen van het huidige stelsel alleen
kunnen worden verholpen door een definitief stelsel in te voeren.
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-2Gezien de huidige terughoudendheid t.a.v. een definitief gemeenschappelijk belastingstelsel, en
gezien het feit dat het overgangsstelsel dringend moet worden gemoderniseerd, dient de herziening
uit te gaan van vereenvoudiging en modernisering van de bestaande regels, een uniformere
toepassing van de huidige bepalingen en een versterking van de administratieve samenwerking
tussen de belastingdiensten van de lidstaten.
Het EESC waardeert en steunt de inspanningen van de Commissie om de introductie van een
"éénloketsysteem" te bevorderen, zodat ondernemingen die in meer dan één lidstaat zijn
geregistreerd hun communautaire BTW-verplichtingen kunnen nakomen in het land waar zij
gevestigd zijn.
Het EESC stemt derhalve in met de reeds uitgevoerde en nog geplande initiatieven van de
Commissie om de strategie van 2000 ten uitvoer te leggen.
− Contactpersoon:

Pawel Olechnowicz
(Tel.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail : pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

• Administratieve samenwerking/Accijnzen
– Rapporteur: PEZZINI (Werkgever – IT)
− Ref.: COM(2003) 797 def. – 2003/0309 (COD) 2003/0310 (COD) – CESE 519/2004
− Kernpunten:
Het EESC is ingenomen met de door de Commissie voorgestelde nieuwe voorschriften voor
samenwerking tussen de lidstaten, en is het ermee eens dat het systeem voor de uitwisseling van
informatie moet worden bijgewerkt en versterkt, om accijnsfraude tegen te gaan.
Wel is het van mening dat de aangezochte autoriteit nog te veel vrijheid wordt gelaten om al dan
niet gehoor te geven aan verzoeken om inlichtingen en gelijktijdige controles.
− Contactpersoon:

Pawel Olechnowicz
(Tel.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail : pawel.olechnowicz@esc.eu.int)

• Gemeenschappelijke belastingregeling/uitkeringen van interest en royalty's
– Rapporteur: BURANI (Werkgever – IT)
− Ref.: COM(2003) 841 def. – 2003/0331 (CNS) – CESE 530/2004
− Kernpunten:
Het EESC staat volledig achter de doelstelling van de richtlijn. Deze past namelijk binnen de
geleidelijke finetuning van de fiscale bepalingen, om belastingontduiking enerzijds en dubbele
belastingheffing anderzijds te voorkómen. Een en ander zou er indirect toe moeten bijdragen dat de
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-3belastingstelsels in de toekomst worden geharmoniseerd, en dat de concurrentiedistorsies, waarvan
momenteel nu nog veel te vaak sprake is, verdwijnen.
− Contactpersoon:

Borbála Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail : borbala.szij@esc.eu.int)

• Uitzonderingsmaatregelen belastingen energieproducten
–

Rapporteur: ALLEN (Diverse werkzaamheden – IE)

–

Ref. :

–

Kernpunten:

COM(2004) 42 def. – 2004/0016 CNS – CESE 527/2004
COM(2004) 185 def. – 2004/0067 (CNS)

Als de energiebelastingrichtlijn niet wordt gewijzigd, zullen de toetredingslanden de bepalingen
ervan vanaf 1 mei 2004 moeten toepassen. Aangezien deze landen momenteel veel lagere
accijnzen op energieproducten toepassen, kunnen de nieuwe bepalingen er belangrijke gevolgen
hebben, zowel in economische zin (belastingheffing op energieproducten en elektriciteit) als op
sociaal gebied. De forse kostenstijging die hiermee gepaard zal gaan, kan het MKB ernstig
verzwakken en een enorme lastenverzwaring voor bedrijfsleven en consument betekenen. Vooral
armere gezinshuishoudingen zouden hierdoor zwaar worden getroffen. Daarom hebben deze
landen geprobeerd in aanmerking te komen voor tijdelijke vrijstellingen of verlagingen van de
belasting die zij voor energieproducten en elektriciteit in rekening moeten brengen.
Aangezien er huidige EU-lidstaten zijn die in het verleden terzake tijdelijke vrijstellingen hebben
gekregen, is het niet meer dan fair en redelijk – zowel principieel als vanuit het oogpunt van
precedentwerking – dat toetredingslanden gedurende een iets langer tijdsbestek vrijstellingen
moeten kunnen genieten, indien hiervoor goede redenen bestaan.
Als deze richtlijn vóór 1 mei a.s. wordt goedgekeurd, ontvangen de toetredingslanden daarmee een
belangrijk politiek signaal dat hun ontwikkeling de grootste aandacht van de EU heeft. Het EESC
beveelt aan deze richtlijn goed te keuren.
–

Contactpersoon:

Borbala Szij
(Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail : borbala.szij@esc.eu.int)

?

Comités voor financiële diensten

–

Rapporteur: FUSCO (Diverse werkzaamheden – IT)

–
–

Ref.: COM(2003) 659 def. – 2003/0263 (COD) – CESE 504/2004
Kernpunten:
Het EESC staat in zijn advies zeer positief tegenover het richtlijnvoorstel, maar maakt toch een
aantal specifieke opmerkingen:
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Contactpersoon: Nemesio Martinez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)

3. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING
? Europees ruimtevaartbeleid (Witboek)
–

Rapporteur: BUFFETAUT (Werkgevers – FR)

–

Ref.: COM(2003) 673 def. – CESE 501/2004

–

Kernpunten:
Het EESC vindt dat de Commissie een uitstekend document heeft opgesteld en vooral lof verdient
omdat zij hierin op krachtige en coherente wijze een politieke wil tot uiting brengt.
Desalniettemin is de paragraaf over de digitale kloof en breedbandtechnologie erg zwak.
Het EESC wijst opnieuw op het grote strategische belang van ruimtevaartactiviteiten voor de
Europese Unie. Het beleid van de Unie, met name op het vlak van internationale samenwerking,
moet uitgaan van een realistische visie, zonder een spoor van naïviteit, temeer daar de
ruimtevaarttechnologie zowel civiele als militaire toepassingen biedt.
De ruimtevaartindustrie, die een herstructureringsproces heeft ondergaan en de nodige
inspanningen heeft geleverd om de internationale concurrentie aan te kunnen, biedt rechtstreeks
werk aan 30.000 meestal hoogopgeleide mensen. Dit menselijke potentieel dient beslist behouden
te blijven en opgewaardeerd te worden.

–

Contactpersoon:

Nemesio Martinez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)

?

Samenhangend kader voor de lucht- en ruimtevaartindustrie

–

Rapporteur: BUFFETAUT (Werkgevers – FR)

–

Ref.: COM(2003) 600 def. – CESE 502/2004

–

Kernpunten:
Het EESC is van mening dat de Mededeling van de Commissie over het STAR 21-verslag terecht
attendeert op de zwakke plekken van de militaire lucht- en ruimtevaartactiviteit in Europa.
Wellicht schenkt de Commissie echter te veel aandacht aan het institutionele aspect van de
problematiek en is het van groter belang ervoor te zorgen dat de politieke wil voor de
totstandbrenging van een autonome communautaire defensie echt aanwezig is. Alleen dan zal
onze industrie over een solide basis kunnen beschikken.
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doet leven en werkgelegenheid biedt aan hoog gekwalificeerd personeel met kennis van de meest
geavanceerde spitstechnologie.
De lidstaten dienen dan ook gedegen en ambitieuze Europese maatregelen inzake bewapening en
ruimtevaartactiviteit vast te stellen, die op EU-niveau gecoördineerd en gebundeld worden.
–

Contactpersoon:

Nemesio Martinez
(Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail : nemesio.martinez@esc.eu.int)

?

Gemeenschapsoctrooigerecht
Gemeenschapsoctrooi

–

Rapporteur: RETUREAU (Werknemers – FR)

–

Ref. : COM(2003) 828 def. – 2003/0324 – CESE 521/2004
COM(2003) 827 def. – 2003/0326 – CESE 522/2004

–

Kernpunten:

/

Geschillen

betreffende

het

Het EESC kan zich, onder voorbehoud van enkele opmerkingen, vinden in de voorstellen die de
Commissie in de twee mededelingen presenteert. Het is het er volledig mee eens dat een EGrechter voor octrooizaken een sleutelelement van het communautaire octrooisysteem is.
–

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

4. MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING
• Wetgeving chemicaliën
–

Rapporteur: BRAGHIN (Werkgevers – IT)

–

Ref.: COM(2003) 644 def. – 2003/0256 COD –2003/0257 COD – CESE 524/2004

– Kernpunten:
Het EESC steunt de doelstellingen en de opzet van het systeem REACH, maar vindt dat vooral aan
de invoering van dit systeem de nodige extra aandacht moet worden besteed, zodat deze goede stap
voorwaarts in de chemicaliënwetgeving geen bedreiging kan gaan vormen voor de
concurrentiekracht en de groei van de chemiesector en dus voor de werkgelegenheid. Deze wens
van het EESC sluit aan op het streven naar duurzame ontwikkeling op sociaal-economisch en
milieugebied en geldt wat onderhavig Commissiedocument betreft, meer concreet voor de
voorgestelde impactanalyse, die geen garanties biedt voor een daadwerkelijk evenwicht tussen
kosten en baten.
Het EESC staat positief tegenover de door de Commissie georganiseerde consultatieronde om aan
de hand van de uitkomsten daarvan de eerste versie van haar voorstel bij te werken, en hoopt dat
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verder kunnen worden verbeterd. Met name zou aandacht moeten worden besteed aan:
–
–

–

–

elke mogelijke wijziging waarmee, zonder de te verwezenlijken doelstellingen te veranderen,
de procedures kunnen worden vereenvoudigd en dus de kosten kunnen worden teruggebracht;
uitbreiding en verzwaring van de taken van het op te richten Europees Chemicaliënagentschap
(ECA) (m.n. wat betreft de in titel VI behandelde dossier- en stoffenbeoordeling), zodat het
de spil van het nieuwe systeem wordt, waarbij het nauw en constructief met de bevoegde
nationale instanties dient samen te werken;
ontwikkeling van een bijstands- en ondersteuningsregeling, in de eerste plaats t.b.v. de kleine
en middelgrote ondernemingen en de (eind)gebruikers, om de toepassing van de regels uit het
REACH-systeem en de vorming van samenwerkingsverbanden voor hen te
vergemakkelijken;
uitwerking van specifiekere en automatische mechanismen om innovatie en het onderzoek
naar en het op de markt brengen van nieuwe stoffen te stimuleren.

Het EESC vindt dat op politiek vlak echt actie moet worden ondernomen om betrokkenen uit de
rest van de wereld te informeren over de regels uit het REACH-systeem en om te proberen hen te
laten instemmen met de uitgangspunten hiervan, die van fundamenteel belang zijn voor een betere
bescherming van de gezondheid van de burgers c.q. werknemers en het milieu, en niet in de laatste
plaats voor het concurrentievermogen van de Europese chemiesector.
Het EESC staat positief tegenover de praktische experimenten en proefprojecten t.a.v. de
toepassing van de nieuwe regelgeving, die in enkele lidstaten reeds in samenwerking met regionale
instanties en alle betrokkenen uit de chemiesector werden opgezet met het oog op een
vereenvoudiging van de procedures en een concretere effectbeoordeling. Ook juicht het de
inspanningen van de Commissie en het Europees Bureau voor chemische stoffen toe om samen
met de betrokken partijen technische richtsnoeren voor de sector uit te werken t.b.v. de toepassing
van het REACH-systeem. Het EESC is van mening dat alle Europese instellingen zich tijdens de
voorbereiding van de definitieve wetsinstrumenten moeten laten leiden door de inmiddels in de
tussentijd opgedane ervaringen (met bijv. proefprojecten), en het behoudt zich het recht voor een
vervolgadvies op te stellen over de uiteindelijke resultaten van de nieuwe regelgeving.
–

Contactpersoon:

Robert Wright
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int)

• Ecologisch ontwerp/ Energieverbruikende producten
–

Rapporteur: PEZZINI (Werkgevers – IT)

–

Ref.: COM(2003) 453 def. – 2003/0172 (COD) – CESE 505/2004

–

Kernpunten:
Het EESC meent dat het een goede zaak is dat milieuaspecten in het beleid voor ondernemingen
en hun producten als integraal onderdeel worden opgenomen. Het wil echter enkele
kanttekeningen plaatsen bij het onderhavige voorstel. Volgens het EESC dient de brede
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Naar de mening van het Comité dient ofwel de voorkeur te worden gegeven aan richtsnoeren voor
milieuvriendelijk ontwerpen, ofwel aan de oprichting van permanente platformen voor dialoog en
verplicht overleg tussen: Commissie, ondernemingen, consumenten, fabrikanten en de
samenleving. Het EESC meent tevens dat het aanbeveling verdient op vrijwilligheid gebaseerde
sectorovereenkomsten te verspreiden en andere instrumenten te bevorderen. Er moet ook grondig
worden gekeken naar de algehele reactie op deze voorstellen met betrekking tot evenredigheid,
subsidiariteit en terugdringing van bureaucratie en concurrentievermogen. Om het geschetste
kader ten uitvoer te leggen, zijn er uitvoeringsmaatregelen nodig; zulks zou overigens
plaatsvinden aan de hand van een aan de Commissie overgedragen volmacht, waarbij uitsluitend
de comitologieprocedure toegepast wordt. Aangezien de vereiste indicatoren van te voren zouden
moeten worden bepaald, bestaat het gevaar dat de ontwikkeling, de technische innovatie en de
markt verstarren, alsook dat de mededinging op het vlak van technologische performance tussen
nieuwe producten wordt verlamd. Ook moet de vraag worden gesteld of het voorstel op alle in de
EU of derde landen vervaardigde producten en hun componenten toe te passen is. Tot slot wijst
het EESC met klem op de bijzondere situatie voor het MKB, die verslechterd is vanwege de grote
verschillen tussen de lidstaten en doordat de sectoren waarin het MKB sterk vertegenwoordigd is,
de sectoren zijn waar invoering van vrijwillige maatregelen het moeilijkst tot stand komt.
Financiële steun of fiscale prikkels kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.
– Contactpersoon:

Siegfried Jantscher
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)

• Adequate milieutechnologie in de toetredingslanden
– Rapporteur: RIBBE (Diverse werkzaamheden – DE)
–
–

Ref.: Initiatiefadvies – CESE 523/2004
Kernpunten:
In de context van een duurzame ontwikkeling is milieutechnologie van groot belang voor de
terugdringing van milieubelasting.
Om een verkeerde allocatie van middelen te voorkomen, moet er heel goed op worden gelet dat
steeds de oplossing wordt gekozen die optimaal bij de desbetreffende situatie past. Adequate
oplossingen mogen dan deels meer planning vergen, in de investerings- en exploitatiefase kunnen
echter omvangrijke bedragen worden bespaard en meer vaste arbeidsplaatsen worden gecreëerd.
De bespaarde middelen kunnen zowel publieke instanties als particulieren ten goede komen.
Adequate milieutechnologie is derhalve in de huidige situatie de aangewezen weg.
Adequate technologie is in de toetredingslanden, net zoals in de huidige lidstaten vaak echter te
onbekend en wordt veel te weinig toegepast. Oorzaken zijn o.a. het enorme gebrek aan kennis en
de vraag of met alternatieve technologie ook werkelijk aan de voorschriften kan worden voldaan.
Het EESC beveelt de Commissie aan zich intensief te verdiepen in dit vraagstuk in het kader van
de tenuitvoerlegging van het actieplan voor de bevordering van milieutechnologie. Onder andere
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worden begonnen het gebrek aan kennis te lijf te gaan.
De subsidie zou deels in een fonds terecht moeten komen waaruit hoofdzakelijk kleine projecten
worden gefinancierd. Het Cohesiefonds, dat projecten slechts subsidieert bij een omvang van
minstens 10 miljoen €, steunt adequate oplossingen te weinig. Wie een verzoek indient voor steun
van het Cohesiefonds zou er goed aan doen te vermelden waarom juist de voorgestelde
technologie werd gekozen en welke alternatieven van de hand zijn gewezen.
–

Contactpersoon:

Johannes Kind
(Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)

•

Bescherming grondwater tegen verontreiniging

–

Rapporteur: SÀNCHEZ MIGUEL (Werknemers – ES)

–

Ref.: COM(2003) 550 def. – 2003/0210 COD – CESE 509/2004

–

Contactpersoon:

Robert Wright
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int)

5. LANDBOUWPRODUCTIE EN PLATTELANDSONTWIKKELING
•

Genetische hulpbronnen in de landbouw

–

Rapporteur: VOSS (Diverse werkzaamheden – DE)

–

Ref.: COM(2003) 817 def. – 2003/0321 CNS – CESE 514/2004

–

Contactpersoon:

•

Maatregelen bijenteelt

–

Rapporteur: CABALL i SUBIRANA (Diverse werkzaamheden – ES)

–

Ref.: COM(2004) 30 def. – 2004/0003 CNS – CESE 531/2004

–

Contactpersoon:

Johannes Kind
(Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int)

Eleonora Di Nicolatonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

6. VOEDSELVEILIGHEID
•

Toevoeging van vitaminen/levensmiddelen

–

Rapporteur: HEINISCH (Diverse werkzaamheden – DE)

–

Ref.: COM(2003) 671 def. – 2003/0262 COD – CESE 512/2004
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Contactpersoon:

Eleonora Di Nicolantonio
(Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)

•

Intrekking Richtlijn 72/462/EEG (gezondheidsvoorschriften)

–

Rapporteur: DONNELLY (Diverse werkzaamheden – IE)

–

Ref.: COM(2004) 71 def. – 2004/0022 CNS – CESE 526/2004

–

Contactpersoon:

Katalin Gönczy
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int)

7. BETREKKINGEN MET AANGRENZENDE REGIO'S
• Toetredingsverzoek van Kroatië
–

Rapporteur: STRASSER (Diverse werkzaamheden – AT)

–

Ref.: initiatiefadvies – CESE 520/2004

–

Kernpunten:
Het EESC erkent de grote inspanningen van Kroatië om aan de voorwaarden voor toetreding tot de
EU te voldoen. De afgelopen jaren is er in Kroatië politiek en economisch zeer veel veranderd. Er
zijn grote vorderingen geboekt in het democratiseringsproces. De macro-economische indicatoren
laten met name vanaf 2000 een positieve ontwikkeling zien, maar het hoge werkloosheidscijfer
van rond de 15% blijft een van de grootste sociale en politieke problemen.
Kroatië telt meer dan 20.000 ngo’s. Via de nationale stichting ter bevordering van de
georganiseerde civiele samenleving, die op 16 oktober 2003 is opgeric ht, kunnen de
maatschappelijke organisaties hun bijdrage leveren aan de civiele dialoog. Het EESC is van
oordeel dat de Sociaal-Economische Raad (opgericht in 1999) van cruciaal belang is om de
hervormingsmaatregelen door te voeren die i.v.m. de toetreding tot de EU noodzakelijk zijn, en dit
met name op het gebied van justitie, bescherming van minderheden, bestrijding van corruptie en in
samenhang met het Internationaal Straftribunaal in Den Haag.
Het EESC beveelt derhalve aan dat de georganiseerde civiele samenleving in haar geheel – en niet
alleen de vakorganisaties – bij de besluitvormingsprocessen betrokken wordt.

–

Contactpersoon:

Georgine Willems
(Tel.: 00 32 2 546 94 71 – e-mail : georgine.willems@esc.eu.int)

8. SOCIALE DIMENSIE VAN CULTUUR EN BEROEPSOPLEIDING
•

De sociale dimensie van cultuur

–

Rapporteur: LE SCORNET (Diverse werkzaamheden – FR)
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Ref.: Raadpleging EP– CESE 517/2004

–

Kernpunten:
Het Europees Parlement en het EESC hebben besloten om de problematiek van de sociale
dimensie met die van cultuur in één thema onder te brengen, omdat die concepten in hun ogen
nauw zijn vervlochten en de wisselwerking tussen beide steeds belangrijker zal worden voor het
Europese integratiebeleid.
Het EESC komt al in een advies van 1999 tot de volgende vaststelling: "Wanneer men uitgaat van
de – zeer brede – definitie van cultuur als een richtinggevend stelsel van waarden die voor de
leden van de samenleving relevant zijn, dan structureert de cultuur ook het werkterrein van de
civil society." Voor cultuur als proces van denken en handelen zijn opleiding en maatschappelijke
participatie onontbeerlijk. Het ontwerp voor een Europese grondwet is niet in de laatste plaats
gegrondvest op gemeenschappelijke waardenbegrippen, doelstellingen en grondrechten, en op een
nieuwe zienswijze van de werking van de democratie. Al die factoren samen vormen het
fundament voor de Europese opvatting van wat "cultuur" is. Die opvatting is niet gespeend van
sociale begrippen als solidariteit, sociale samenhang, uitbanning van sociale uitsluiting en
discriminatie, en sociale integratie. Het Europees Parlement als democratisch orgaan dat de
burgers van Europa vertegenwoordigt, en het Europees Economisch en Sociaal Comité als
institutionele vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld ontlenen hieraan hun
bijzondere verantwoordelijkheid voor het complexe geheel van cultuuraspecten.
Daarom zal het EESC om te beginnen het onderwerp benaderen vanuit drie - als belangrijkste
aangemerkte - invalshoeken.
Ø
Ø
Ø

Een nieuwe "cultuur" van interacties tussen economische, sociale en milieupraktijken
Gevolgen van de veranderingen op de arbeidsmarkt voor de structuur en culturele waarden
van de samenleving
Een nieuwe democratische cultuur

Het EESC stelt voor om, samen met de Commissie en het Europees Parlement, te blijven praten
over de door het Europees Parlement geopperde oprichting van een Europese waarnemingspost
voor culturele samenwerking
Daarom stelt het EESC voor om een initiatiefadvies uit te brengen waarin de doelstellingen van
zo'n waarnemingspost, die de steun van het Comité én van het Europees Parlement geniet, precies
worden afgebakend.
−

Contactpersoon:

•

Cedefop

–

Rapporteur: GREIF (Werknemers – AT)

–

Ref.: COM(2003) 854 def. – 2003/0034 (CNS) – CESE 516/2004

Stefania Barbesta
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)
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–

Kernpunten:
Met deze uitgangspunten voor ogen stemt het EESC met de meeste voorstellen van de Commissie
in. Niettemin maakt het over een aantal kwesties opmerkingen, in de hoop dat hiermee bij de
herziening van de Cedefop-verordening rekening zal worden gehouden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

–

formele vastlegging van methoden die inmiddels hun waarde hebben bewezen
rol van de Europese sociale partners
samenwerking met instituten en autoriteiten
minder vergaderingen van de Raad van bestuur
veiligstelling van de continuïteit van de inspraak
samenstelling van het dagelijks bestuur
rol van de directeur en positie van een adjunct-directeur
vastlegging van de prioriteiten op middellange termijn
een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de organen van het Centrum

Contactpersoon:

Stefania Barbesta
(Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int)

9. WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN
•
–

Terbeschikkingstelling van werknemers - diensten
Rapporteur: LE NOUAIL MARLIERE (Werknemers – FR)

–

Ref.: COM(2003) 458 def. – CESE 515/2004

–

Kernpunten:
Volgens het EESC is onderhavige mededeling nuttig, maar ontoereikend. De Commissie zou haar
analyse moeten verdiepen door met name stil te staan bij de oneerlijke concurrentie en sociale
dumping die het gevolg kunnen zijn van misbruik van terbeschikkingstelling. Ook zou de
Commissie echt sectorgebonden overleg moeten plegen met degenen voor wie de richtlijn
daadwerkelijk is bestemd, met name in de bouwsector waar de sociale partners nog steeds niet zijn
geraadpleegd.
Vanwege de tekortkomingen van de mededeling, verzoekt het Comité de Commissie een nieuw
verslag op te stellen waarin wordt nagegaan of
• rechten daadwerkelijk op transparante wijze worden toegepast;
• het positieve recht van werknemers is gewaarborgd;
• de mobiliteit van werknemers door de toepassing van de in de lidstaten omgezette
richtlijnvoorschriften minder groot of juist groter wordt, gezien het risico dat de arbeidsmarkt
om protectionistische redenen wordt afgesloten;
• verstoringen van de mededinging in het vrije verkeer van diensten worden voorkomen;
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is om de omgezette richtlijn toe te passen.
Daarnaast stelt het EESC voor om
• de analyse te verdiepen ten behoeve van de sociale en economische gesprekspartners;
• uit te zoeken hoe de systemen voor de voorlichting van werknemers en ondernemingen kunnen
worden verbeterd;
• zich in te zetten voor de instelling van lokale, regionale en grensoverschrijdende
informatiepunten;
• een inventaris te maken van de beste praktijkvoorbeelden wat de voorlichting van werknemers
en ondernemingen betreft;
• een juridisch onderzoek te doen om uit te maken of de wetgeving van de lidstaten en de
informatie over de vigerende collectieve arbeidsovereenkomsten wel duidelijk genoeg zijn, of
de toegang daartoe verzekerd is en of die nationale wetten en collectieve
arbeidsovereenkomsten zijn aangepast in het vooruitzicht van de uitbreiding.
−

Contactpersoon:

Alan Hick
(Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail : alan.hick@esc.eu.int)

10. INDUSTRIËLE RECONVERSIE
•

Economische diversificatie in de toetredingslanden - de rol van het MKB
en de ondernemingen van de zgn. 'sociale economie'

–
–

Rapporteur: FUSCO (Diverse werkzaamheden – IT)
Co-rapporteur: GLORIEUX (CCMI-afgevaardigde)

–

Ref.: Initiatiefadvies – CESE 528/2004

–

Kernpunten:
Dit advies beoogt bij te dragen aan de discussie over de gevolgen van de uitbreiding door de
aandacht te vestigen op de rol die het MKB en de ondernemingen van de 'sociale economie'
spelen in de economische diversificatie (en de sociale gevolgen ervan) in de toetredingslanden en
op de uitdaging die erin bestaat deze landen volledig in de interne markt te integreren. Het EESC
erkent dat succes en doeltreffendheid voor MKB en sociale ondernemingen geen automatische
verworvenheden zijn en ook niet alleen van hen afhangen. Het EESC is van mening dat het
industriebeleid meer rekening moet houden met de behoeften en uitdagingen waarmee het MKB
en sociale ondernemingen in de toetredingslanden worden geconfronteerd.

–

Contactpersoon: Miguel Colera
(Tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail : josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)
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11. VERVOER EN VERKEERSVEILIGHEID
? Beschermingsinrichtingen aan de voorzijde op motorvoertuigen
–

Rapporteur: RANOCCHIARI (Werkgevers – IT)

–

Ref.: COM(2003) 586 def. – 2003/0226 COD – CESE XXX/2004 – CESE 503/2004

– Contactpersoon:

Aleksandra Klenke
(Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail : aleksandra.klenke@esc.eu.int)

• Informatietechnologie/Veilige voertuigen
–

Rapporteur: RANOCCHIARI (Werkgevers – IT)

–

Ref.: COM(2003) 542 def. – CESE 506/2004

–

Contactpersoon: Raffaele Del Fiore
(Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int)

• Rijbewijs
–

Rapporteur: SIMONS (Werkgevers – NL)

–

Ref.: COM(2003) 621 def. – 2003/0252 (COD) – CESE 507/2004

–

Contactpersoon:

Luis Lobo
(Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int)

12. CODIFICATIE VAN DE COMMUNAUTAIRE WETGEVING
• Codificatie/aardolievoorraden
–

Rapporteur: WILKINSON (Werkgevers – UK)

–

Ref.: COM(2004) 35 def. – 2004/0004 (COD) – CESE 508/2004

–

Contactpersoon:

•

Afval (gecodificeerde versie)

–

Rapporteur: DONNELLY (Diverse werkzaamheden – IE)

–

Ref.: COM(2003) 731 def. – 2003/0283 COD – CESE 513/2004

–

Contactpersoon:

Siegfried Jantscher
(Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int)

Robert Wright
(Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int)
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