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De zitting werd bijgewoond door eurocommissaris GRYBAUSKAITE, die namens de Europese 
Commissie een toespraak heeft gehouden. 

 
1.  STIMULERING VAN TECHNOLOGIEËN VOOR DUURZAME 

ONTWIKKELING  
 

• Mededeling - Actieplan voor milieutechnologieën  
–   Rapporteur : BUFFETAUT (werkgevers  – FR) 

 
–   Ref.: COM(2004) 38 def.  –  CESE 854/2004 

 
–   Kernpunten: 
 

Het EESC erkent het belang van het door de Commissie opgestelde actieplan voor 
milieutechnologieën en is van oordeel dat de praktische ontwikkeling van milieutechnologieën 
onvermijdelijk dwingt tot keuzen, waarbij deze keuzen hiërarchisch moeten worden ingedeeld en 
financiering moet worden toegekend volgens een duidelijk bepaalde classificatie, aangezien het 
budget beperkt is en dus met verstand moet worden aangewend: hierbij valt te denken aan 
risicodragend startkapitaal, meer traditionele leningen in de ontwikkelingsfase, belastingvoordelen om 
de markt te consolideren, en eventueel heffingen die overeenkomen met de geïnternaliseerde 
milieukosten die milieuonvriendelijke technieken met zich meebrengen. Het EESC zou graag zien dat 
de steun gaat naar de milieutechnologieën die vanwege hun efficiëntie, de marktcondities, de 
milieueisen, de werkgelegenheidssituatie in kwantitatief en kwalitatief opzicht, de levensstandaard en 
het ontwikkelingspeil het meest beloven.  

 
Bij de uitwerking van gepaste wettelijke randvoorwaarden moet de wetgever oog hebben voor het 
krachtige innovatieve vermogen van economie en wetenschap. Daarom volstaat het alleen de 
doelstellingen en niet de voor de verwezenlijking daarvan benodigde technologieën of maatregelen 
vast te stellen. Deze randvoorwaarden leiden dan wel deels tot hogere kosten voor het bedrijfsleven, 
maar kunnen in ieder geval voor de economie in zijn geheel nuttig zijn. Het groeiende bewustzijn dat 
er extra afzetmogelijkheden ontstaan naarmate meer sociale en milieufactoren in acht worden 
genomen, vormt een belangrijke stimulans om het actieplan voor milieutechnologieën uit te voeren en 
het concurrentievermogen van de Europese economie te versterken. 
 
Het is dus zaak om stimuleringsmaatregelen (leningen, subsidies, belastingvoordelen) voor goede 
praktijken waaraan in het milieubeleid behoefte bestaat, c.q. voor de ontwikkeling van adequate 
milieutechnologieën vast te stellen, teneinde de toegang tot de markt te bevorderen en te 
vergemakkelijken; zelfs het scheppen van een markt kan worden overwogen. Het EESC wijst op het 
belang van een systeem voor de beoordeling van de efficiëntie van milieutechnologieën en van de 
verspreiding van de beschikbare gegevens hierover. Dit is een van de voorwaarden voor de 
verspreiding van milieutechnologieën en voor de gebruikmaking hiervan door bedrijven en overheden 
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–   Contactpersoon:    Johannes Kind  
                      (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail :  johannes.kind@esc.eu.int) 

 
• Regionale integratie en duurzame ontwikkeling 

– Rapporteur : DIMITRIADIS (werkgevers – EL) 
 

− Ref.: Initiatiefadvies – EESC 852/2004 
 

–   Kernpunten: 
 

“Regionale integratie en duurzame ontwikkeling” is in 2003 en 2004 een horizontale doelstelling 
bij de werkzaamheden van de gespecialiseerde afdeling “Externe betrekkingen” van het EESC. Dit 
thema werd besproken tijdens besprekingen in het kader van de betrekkingen die het EESC 
onderhoudt met talrijke landen en regio’s. 

 
Met dit advies wordt beoogd bij te dragen tot de vaststelling van de basiselementen van een 
werkkader waarbinnen het begrip “duurzame ontwikkeling” kan worden geïntegreerd in het 
Europees regionaal ontwikkelingsbeleid, zoals dit via intergouvernementele en regionale 
overeenkomsten en ontwikkelingsprogramma’s wordt uitgestippeld. Vanuit dit oogpunt ligt de 
meerwaarde van dit advies in de voorstellen die erin worden geformuleerd en die ervoor moeten 
zorgen dat het meenemen van duurzame ontwikkeling in de acties voor regionale integratie een 
centraal punt wordt op de agenda van de werkvergaderingen van de EESC-instanties met de 
vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden en landen van het Euromediterraan partnerschap. 
 
In dit advies heeft de term “duurzame ontwikkeling” dezelfde betekenis als in eerdere EESC-
adviezen1, en is hij gebaseerd op het Brundtland-verslag en de Europese Top van Göteborg. Van 
bijzonder belang is dat er bij de analyse van de term duurzame ontwikkeling uitgegaan wordt van 
drie pijlers, nl. economische ontwikkeling, milieubescherming en sociale rechtvaardigheid. 
 
Duurzame ontwikkeling is een overkoepelende en geen aanvullende dimensie  van regionale 
integratie en moet dan ook als dusdanig worden beschouwd. Door voor haar inspanningen 
doelstellingen in die zin vast te stellen, kan de EU aanzienlijke resultaten boeken. Via haar 
programma’s voor ontwikkelingssamenwerking helpt de EU niet alleen de minder ontwikkelde en 
ontwikkelingslanden, maar draagt zij ook een culturele, politieke en sociale boodschap uit. Deze 

                                                 
1

  EESC-advies over “De voorbereiding van een strategie van de Europese Unie voor duurzame ontwikkeling”, PB C 221 van 7 
augustus 2001.   

 EESC-advies over “Een duurzaam Europa voor een betere wereld”, PB C 48 van 21 februari 2002.    

 EESC-advies over “Een strategie voor duurzame ontwikkeling”, PB C 94 van 18 april 2002.   

 EESC-advies over "De Lissabon-strategie en duurzame ontwikkeling" van 27 februari 2003. 
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boodschap kan samenvattend worden weergegeven met het begrip “duurzame ontwikkeling” en 
o.m. via regionale integratie in de praktijk worden gebracht. 
 
In het kader van haar inspanningen moet de EU ernaar streven internationale 
samenwerkingsverbanden op te zetten. In dat verband moet bijzondere aandacht gaan naar de 
samenwerking met de Verenigde Naties. 
 
Wat de problematiek van de regionale integratie betreft, moet er in de 
samenwerkingsprogramma’s van de EU en met name de programma’s voor regionale integratie 
met ontwikkelings- en minder ontwikkelde landen, bijzondere aandacht worden geschonken aan 
de verschillende aspecten van duurzaamheid op economisch, sociaal en milieugebied.  
 
Het EESC, de meest aangewezen EU-instelling om deze thema’s in de dialoog met de civiele 
samenleving aan de orde te stellen, kan in dit verband in aanzienlijke mate bijdragen tot het succes 
van dit initiatief. 

 
−      Contactpersoon:   Susanna Baizou 

                                (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 

 
2. BESTRIJDING VAN ALLE VORMEN VAN DISCRIMINATIE EN 

ONGELIJKHEDEN IN VERBAND MET DE ARBEIDSMARKT  
 
• Equal 
– Rapporteur : SHARMA  (diverse werkzaamheden – UK) 

 
– Ref.: COM(2003) 840 def. – CESE 849/2004 
 
– Kernpunten:  

 
Het EESC verheugt zich erover dat er (in punt 3) met enthousiasme voor partnerschappen wordt 
gepleit en dat wordt gewezen op het belang van bevordering van partnerschappen tussen groepen 
die nog niet eerder hebben samengewerkt. Dit is een van de belangrijkste factoren van het succes 
van EQUAL. 
 
Het is ermee ingenomen dat wordt overwogen personen die rechtstreeks door discriminatie 
worden getroffen, bij het proces te betrekken; anderzijds moet worden toegegeven dat de 
tenuitvoerlegging van EQUAL op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau vaak 
hiërarchisch verloopt, de bureaucratische rompslomp kan vergroten en de situatie minder 
controleerbaar kan maken, tenzij zulke problemen worden voorzien en voorkomen. 
 
Bij het evaluatieproces wordt aangedrongen op meer aandacht voor banenbehoud, arbeidskwaliteit 
en het direct scheppen van banen. 
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− Contactpersoon:   Pierluigi Brombo 
           (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
• Gelijke behandeling vrouwen en mannen/ toegang tot goederen en 

diensten  
• Rapporteur: CARROLL (werkgevers – IE) 

 
−  Ref.: COM(2003) 657 def. – 2003/0265 (CNS) – CESE 853/2004 
 
−  Kernpunten :  

 
Dit voorstel vormt de eerste stap van het antwoord van de Commissie op het verzoek van de 
Europese Raad inzake het versterken van rechten betreffende de gelijkheid van vrouwen en 
mannen op andere gebieden dan werkgelegenheid en beroep overeenkomstig artikel 13 van het 
EG-Verdrag. Na overleg met de verschillende belanghebbenden, heeft de Commissie vastgesteld 
dat er ruime consensus bestaat over het feit dat er behoefte is aan regelgeving in het domein van 
toegang tot goederen en diensten. Anderzijds heeft de Commissie beslist in deze fase geen 
voorstellen te doen met betrekking tot onderwijs, belastingen of de inhoud van de media. 
 
Het EESC: 
 
• benadrukt dat, waar het gaat om de toegang van vrouwen en mannen tot goederen en diensten 

en de levering hiervan, seksediscriminatie principieel verboden moet worden. Het zou 
onverstandig zijn als de lidstaten zes jaar lang de mogelijkheid zouden krijgen om op 
verzekeringsgebied van deze non-discriminatieregeling af te wijken; 

• vindt het geen goede zaak dat onderwijs niet tot het toepassingsgebied van deze richtlijn 
wordt gerekend. Anderzijds zou dit tot bevoegdheidsconflicten kunnen leiden. De Commissie 
moet de lidstaten met alle mogelijke middelen aanmoedigen om jongens en meisjes in gelijke 
mate toegang tot onderwijs te geven en onderwijskansen te bieden; 

• verzoekt de Commissie het overleg over de inhoud van media en reclame voort te zetten en 
aangepaste maatregelen te nemen; 

• vindt het positief dat mannen en vrouwen gelijke toegang krijgen tot financiering en 
financiële diensten. Er moet echter worden toegegeven dat dit naast positieve, ook negatieve 
gevolgen zal hebben voor de gebruikers, vooral wat verzekeringen betreft. Het voorstel mag 
geen aanleiding geven tot het invoeren van nieuwe discriminerende criteria op dit gebied. 
Daarom is een grondige evaluatie van de lange-termijnimpact op de verzekerings- en 
pensioensector nodig. Tevens is het belangrijk dat de gevolgen van de richtlijn in de gaten 
worden gehouden, wanneer de richtlijn eenmaal in werking is getreden; 

• is verheugd dat artikel 5 positieve actie toestaat en is zeer te spreken over de bepaling dat een 
dialoog moet worden gevoerd met niet-gouvernementele organisaties; 
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• benadrukt dat als de richtlijn wordt goedgekeurd, hierover voldoende informatie moet worden 
verspreid zodat consumenten hun rechten kennen en goederen- en dienstenverstrekkers op de 
hoogte zijn van hun plichten. 

 
− Contactpersoon:   Torben Bach Nielsen 

                            (Tel. : 00 32 546 96 19 – e-mail : torben.bachnielsen@esc.eu.int) 

 
3. INTERNE MARKT EN HARMONISATIE VAN HET 

PRIVAATRECHT 
 
• Niet-contractuele verbintenissen 
– Rapporteur : von FÜRSTENWERTH (werkgevers  – DE) 
 
– Ref.: COM(2003) 427 def. – 2003/0168 COD – CESE 841/2004 
 
– Kernpunten:  
 
De Commissie wordt verzocht om, na doorvoering van de door het EESC voorgestelde correcties en 
veranderingen, het voorstel zo snel mogelijk af te ronden, zodat de verordening in werking kan treden. 
 
–- Contactpersoon:    João Pereira dos Santos  
                       (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
4. INDUSTRIEEL EN SECTORAAL BELEID 
 
• Farmaceutische industrie 
– Rapporteur : O'NEILL (diverse werkzaamheden – UK) 
 
– Ref.: COM(2003) 383 def. – CESE 842/2004 
 
– Kernpunten: 

 
Het EESC steunt het uitvoerige programma dat in de mededeling van de Commissie wordt 
uiteengezet. 
 
Het erkent dat het moeilijk is om de farmaceutische sector tot een interne markt te integreren 
wegens de complexiteit van de sector en de verschillen in bevoegdheden en systemen tussen de 
lidstaten. Vandaar de behoefte aan duidelijke strategieën om dit doel te bereiken. 
 
Het pleit voor een steeds solider systeem van geneesmiddelenbewaking en benadrukt dat de 
bescherming van de menselijke gezondheid prioritair moet zijn in alle domeinen van regelgeving. 
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 Het is voorstander van een permanente dialoog en de vereenvoudiging van systemen om ruimte te 

maken voor innovatie en kennisuitwisseling, alsook een betere coördinatie van de 
onderzoeksagenda, niet alleen om de industrie te versterken maar ook om de vakkennis en 
werkgelegenheid die een concurrentiële farmaceutische industrie voortbrengt, te verduurzamen. 

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

• Wijziging/Europees Waarnemingscentrum audiovisuele sector  
– Rapporteur  : GREEN   (werkgevers  – DK) 
  
–  Ref.: COM(2003) 763 def. – 2003/0293 COD  –  CESE 843/2004 
   
–   Contactpersoon:   Raffaele Del Fiore  
                               (Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

5.  ENERGIE 
 
• Toegang gastransmissienetten 

– Rapporteur  : SIRKEINEN (werkgevers  – FI) 
 
–   Ref.: COM(2003) 741 def. – 2003/0302 COD – CESE 851/2004 
   
–   Kernpunten: 
 
Het EESC verheugt zich over het Commissievoorstel. Het is voorstander van een breed 
toepassingsveld ter voltooiing van een hecht, doeltreffend en geharmoniseerd regelgevingkader voor 
de interne gasmarkt. Het voorstel zou ook zo snel mogelijk moeten worden uitgebreid, zodat tevens 
opslagfaciliteiten eronder vallen. Dit sluit aan op een afspraak die is gemaakt op het Forum van 
Madrid. Daarnaast hecht het EESC er grote waarde aan dat de desbetreffende bepalingen worden 
aangevuld met de vermelding dat er tijdens de voorgestelde comitologieprocedure inspraak dient te 
zijn van de betrokkenen. Verder mogen definities van de relevante netwerkpunten, waarover 
informatie gepubliceerd moet worden, uitsluitend via de co-decisieprocedure worden gewijzigd. Ten 
slotte pleit het voor dusdanige concepten en bepalingen dat de beheerders kunnen anticiperen en hun 
leveringen kunnen plannen. 
 
–  Contactpersoon:   Siegfried Jantscher  
                               (Tel. : 00 32 2 546 82 87 – e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
• Richtsnoeren trans-Europese energienetwerken  

• – Rapporteur : SIRKEINEN (werkgevers  – FI) 
 
–   Ref.: COM(2003) 742 def. – 2003/0297 COD  –  CESE 844/2004 
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–  Contactpersoon:   Siegfried Jantscher  
                               (Tel. : 00 32 2 546 82 87– e-mail : siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
6. VERVOER 
 
• Wijziging/Kosten infrastructuur zware vrachtvoertuigen  
– Rapporteur : SIMONS (werkgevers  – NL) 
  
–   Ref.: COM(2003) 448 def. – 2003/0175 COD  –  CESE 856/2004 
   
–   Kernpunten:  

 
Het EESC heeft waardering voor het initiatief van de Commissie, maar is van mening dat het te 
ambitieus is: ze wil teveel verschillende problemen met één wijzigingsvoorstel van 
Richtlijn 1999/62 oplossen. 
 
Het overweegt dat 
 
• doorvoering van het principe “de gebruiker betaalt“ pas kan plaatsvinden als er duidelijkheid 

is over en inzicht bestaat in de relatieve waardering van de onderscheiden kostenelementen en 
alle vervoerstakken op voet van gelijkheid worden behandeld; 

• de door de Commissie voorgestelde fiscale neutraliteit slechts door een parallelle verlaging van 
de accijns op dieselbrandstof gegarandeerd kan worden; 

• zeer uiteenlopende nationale regelingen en systemen een harmonisering van de 
 heffingsmethoden voor het gebruik van de infrastructuur in de weg staan 
• de Commissie niet consequent is in haar redenering als ze personenauto’s, die in sterke mate 

verantwoordelijk zijn voor congestiekosten, kosten van verkeersongevallen en milieukosten, 
buiten het bereik van de richtlijn laat; 

• de mogelijkheid om opbrengsten van de verhoging van de tolgelden aan te wenden ter 
financiering van investeringskosten van nieuwe vervoersinfrastructuur van aanmerkelijk 
Europees belang binnen dezelfde corridor of in dezelfde vervoerregio met de grootste 
terughoudendheid en zonder een vervoersinfrastructuur uit te sluiten, moet worden benut. In 
dat geval dienen die inkomsten op een communautaire rekening te komen in afwachting van 
de voltooiing van het project. 

 
–     Contactpersoon:    Luís Lobo  

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

• Wijziging/Controles wegvervoer 
–   Rapporteur : SIMONS (werkgevers  – NL) 
  
–   Ref.: COM(2003) 628 def. – 2003/0255 COD – CESE 857/2004 
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 –   Contactpersoon:     Luís Lobo  
                                         (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 

 

7.  TRANSATLANTISCHE DIALOOG 
 
• Transatlantische dialoog 
– Rapporteur : BELABED (werknemers – AT) 
 
– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 855/2004 
 
– Kernpunten:  

De Europese Raad heeft in december 2003 het volgende verklaard: "De transatlantische relatie is 
uniek. De EU blijft ten volle streven naar een constructief, evenwichtig en toekomstgericht 
partnerschap met onze transatlantische partners" ook al hebben Amerikanen én Europeanen 
democratie en markteconomie hoog in het vaandel staan, toch lopen hun waarden en 
doelstellingen niet altijd parallel. 
 
Het EESC is, vanwege zijn adviserende rol binnen het EU-bestel en zijn veelvuldige contacten 
met de sociale partners en het maatschappelijk middenveld in alle delen van de wereld, de 
aangewezen instantie om initiatieven ter versterking van de transatlantische dialoog te 
ondersteunen en het overleg een nieuwe impuls te geven. Dit overleg vindt plaats binnen het 
kader van de zgn. "dialogen": de Transatlantische Ondernemersdialoog (TABD), de 
Transatlantische Werknemersdialoog (TALD), de Transatlantische Consumentendialoog 
(TACD) en de Transatlantische Milieudialoog (TAED). De verschillende "dialogen" zijn 
evenwel niet allemaal even actief. 
 
De economische vervlechting tussen de Unie en de Verenigde Staten is in de loop der jaren 
steeds verder toegenomen. Hoewel vooral de handelsgeschillen tussen de twee partners de 
krantenkoppen halen, verloopt meer dan 99% van de Europees-Amerikaanse handel zonder 
problemen. 
 
Door hun krachten te bundelen en zich samen in te zetten voor een betere governance op 
nationaal en internationaal niveau, en met name voor een betere sociale dialoog en een betere 
dialoog met de burger, kunnen de Unie en de Verenigde Staten het sociaal-economische en het 
milieupotentieel van het globaliseringproces helpen realiseren.  
 
Het EESC is een warm voorstander van nauwere transatlantische samenwerking en van een 
constructieve rol voor representatieve Europese en Amerikaanse middenveldorganisaties. Het 
pleit voor een versterkte samenwerking op het vlak van het maatschappelijk middenveld, wat de 
weg kan effenen voor een meer permanente samenwerking en de oprichting van een 
transatlantisch en/of Amerikaans Economisch en Sociaal Comité  
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Het is bereid als ontmoetings- en overlegforum voor de deelnemers aan de verschillende 
"dialogen" te fungeren om het transatlantische overleg een extra impuls te geven. Het is van plan 
om samen met de betrokken kringen en organisaties een conferentie te organiseren om de 
transatlantische dialoog te stimuleren en ook het maatschappelijk middenveld ertoe aan te sporen 
zijn schouders onder de transatlantische relatie te zetten. Dit zou niet alleen de 
langetermijnbelangen van de Unie en de Verenigde Staten zelf dienen, maar ook de rest van de 
wereld ten goede komen. 

 
− Contactpersoon:   Michael Wells 

                    (Tel.: 00 32 2 546 82 83 – e-mail : michael.wells@esc.eu.int) 

 
8.  EUROPEES ASIELBELEID 
 
• Europees vluchtelingenfonds  
 
– Rapporteur : CASSINA  (werknemers – IT) 

 
– Ref.: COM(2004) 102 def. – 2004/0032 CNS – CESE 850/2004 
 
– Kernpunten:  
 

Het EESC is van mening dat het voorstel tot oprichting van een Europees vluchtelingenfonds voor 
de periode 2005-2010 (EVF II) een goede zaak is; het is een initiatief waarvoor aanzienlijke 
middelen worden uitgetrokken en dat zó is opgezet dat lidstaten en Commissie gedeelde 
verantwoordelijkheid dragen. Het dringt er voorts op aan dat opvang en integratie de pijlers 
blijven waarop een goed asielbeleid gebaseerd is. 

 
Het hoopt dat het voorstel inzake EVF II snel zal worden goedgekeurd en vergezeld zal gaan van 
samenhangende en transparante uitvoeringsbepalingen. 

 
− Contactpersoon:  Pierluigi Brombo 
             (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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9. PRETOETREDINGSMAATREGELEN VOOR LANDBOUW EN 
PLATTELANDSONTWIKKELING  

 
• Pretoetredingsmaatregelen voor landbouw en plattelandsontwikkeling  

–   Rapporteur : DONNELLY (diverse werkzaamheden – IE)       
 
–  Ref.: COM(2004) 163 def. – 2004/0054 CNS – CESE 847/2004 
 
–   Contactpersoon:   Katalin Gönczy 
                                (Tel : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 
10. MILIEUBESCHERMING 
 
• Verpakking en verpakkingsafval 
– Rapporteur : ADAMS (diverse werkzaamheden – UK) 

 
– Ref.: COM(2004) 127 def. – 2004/0045 COD – CESE 846/2004 
 
– Contactpersoon:   Katalin Gönczy 
                                 (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – e-mail : katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
11. CODIFICATIE EN VEREENVOUDIGING VAN DE 

COMMUNAUTAIRE WETGEVING  
 
• Voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen 

 
–  Rapporteur  : DONNELLY   (diverse werkzaamheden – IE) 
 
–  Ref.: COM(2004) 290 def. – 2004/0090 COD – CESE 848/2004 
   
–  Contactpersoon:   Eleonora Di Nicolantonio  
                     (Tel. : 00 32 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Codificatie / Goederenvervoer over de weg  

 
–   Rapporteur : SIMONS  (werkgevers  – NL) 
  
–   Ref.: COM(2004) 47 def. – 2004/0017 COD – CESE 845/2004 
  
– Contactpersoon:    Luís Lobo 
                                   (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 

 


