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1. ECONOMISCH BELEID EN SOCIALE COHESIE
• Derde verslag over de economische en sociale cohesie
– Rapporteur: de heer BARROS VALE (werkgevers – PT)
– Referentie: COM(2004) 107 def. – CESE 962/2004
–

Hoofdlijnen:

Het EESC is verontrust dat er tussen de regio's ondanks positieve ontwikkelingen nog altijd sociaaleconomische verschillen bestaan.
De Europese economie zou moeten worden toegespitst op kennis, innovatie en informatie - en
communicatietechnologie om concurrerender te kunnen worden, arbeidsplaatsen te creëren en de
kwaliteit van het bestaan te vergroten.
Het EESC kan zich vinden in de nieuwe structuur voor het na 2006 te voeren cohesiebeleid, in de
beperking van het aantal financiële instrumenten voor het cohesiebeleid en in het principe dat het
aantal doelstellingen en bijbehorende financiële instrumenten verminderd moet worden.
Het benadrukt nogmaals dat de sociaal-economische partners verplicht zitting en bovendien stemrecht
moeten krijgen in de toezichtcomités.
Het vindt het ten slotte een goede zaak dat de Commissie in het kader van de convergentie een
regeling wil invoeren om de minpunten van de ultraperifere regio's en van de regio's met structurele
handicaps te compenseren.

– Contactpersoon:

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

• Industriële reconversie en cohesie
–
–

Rapporteur: de heer LEIRIAO (diverse werkzaamheden – PT)
Corapporteur: de heer CUÉ (afgevaardigde – BE)

– Refere nties: initiatiefadvies – CESE 959/2004
– Hoofdlijnen:

Griffie CESE 126/2004 fr/GD/VDS/ij/pm/ib

.../...
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territoriale samenhang toereikend zijn en of de randvoorwaarden waaronder en de omstandigheden
waarin industriële hervormingen worden doorgevoerd, de concurrentiepositie van de ondernemingen
onaangetast laten.
De omvang van het hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen waarvan er niet minder dan zeventien
zijn, toont aan dat er nog het een en ander kan worden verbeterd aan de beleidsvoering, de
instrumenten, de criteria op grond waarvan wordt vastgesteld of regio's in aanmerking komen voor
EU-steun, de toepassing van goede praktijken en het streven naar synergie tussen beleid en
instrumenten, alsook aan de algemene coördinatie van de uitvoering van het Europees structuurbeleid,
zoals de Lissabon-strategie, de structurele hervormingen en het beleid inzake duurzame ontwikkeling.
De volgende stellingen komen achtereenvolgens in het advies aan de orde en lopen er als een rode
draad doorheen:

–

•

regionale ontwikkeling fungeert als regulerende factor voor de globalisering, en regionale
clusters zijn een doeltreffend middel om bedrijven aan te trekken en in de regio te houden;

•

een preventieve en anticiperende aanpak van de reconversie vergt een maatschappelijk
verantwoorde vorm van ondernemen (mvo) en de toepassing van goede praktijken;

•

overleg en sociale dialoog zijn van fundamenteel belang voor een maatschappelijk
verantwoorde herstructurering, en daarom is het zeer belangrijk dat zowel ondernemingen als
vakbonden positief staan tegenover herstructurering en oplossingen vinden waarmee zowel
ondernemingen en werknemers als de samenleving gebaat zijn, zodat de sociale en
economische belangen met elkaar in evenwicht worden gebracht;

•

tussen ondernemers, sociale partners, maatschappelijke organisaties (universiteiten,
onderzoekscentra, verenigingen enz.) en lokale overheden moeten partnerschappen worden
opgericht om het pad te effenen voor een stijging van de productiviteit en verbetering van het
groeipotentieel van de regio's;

•

invoering van het principe van "meest begunstigde regio" is noodzakelijk in geval van regio's
die weliswaar een grote sociale samenhang en hoge werkgelegenheidscijfers kennen, maar
waar een 'brain drain' plaatsvindt omdat bedrijfsactiviteiten naar elders worden overgeplaatst
en er geen economische alternatieven voorhanden zijn om de werkgelegenheid in die regio te
garanderen. Deze regio's kunnen dan financiële steun aanvragen om hun economie weer op te
krikken.

Contactpersoon: Miguel Colera
(tel.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail:
josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int)
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2. RUIMTELIJKE ORDENING EN PLATTELANDSONTWIKKELING
• Metropolitane gebieden: socio-economische implicaties voor de toekomst
van Europa
–

Rapporteur: de heer VAN IERSEL (werkgevers – NL)

–

Referenties:

–

Hoofdlijnen:

Initiatiefadvies – CESE 968/2004

Het EESC beklemtoont dat het in het belang van de Unie is om:
•

de metropolitane gebieden van de 25 EU-lidstaten af te bakenen;

•

jaarlijks een reeks relevante gegevens over deze gebieden te publiceren, m.n. de gegevens van
de Europese arbeidskrachtentelling;

•

de belangrijkste indicatoren van de strategie van Lissabon voor deze gebieden te evalueren;

•

de clusters met een hoge toegevoegde waarde in deze gebieden op te sporen;

•

regelmatig door de Commissie verslag uit te laten brengen over de sociaal-economische
situatie van de metropolitane gebieden en hun positionering volgens de indicatoren van
Lissabon.

Het verzamelen van deze informatie en het algemeen verspreiden ervan zou ertoe kunnen leiden dat:
•

bijgedragen wordt tot de erkenning van metropolitane gebieden en een betere kennis van hun
sociale, economische en ecologische situatie;

•

het gemakkelijker wordt hun sterke en zwakke punten op Europese schaal te evalueren;

•

de formulering en tenuitvoerlegging van het Europees en nationaal beleid, m.n. tot uitvoering
van de Lissabon-strategie, beter worden afgestemd op de specifieke kenmerken van deze
gebieden;

•

regionale en lokale regeringen informatie krijgen over de concurrentiepositie van hun gebieden
in Europees perspectief; dergelijke informatie is thans niet voorhanden of wordt slechts tegen
een hoge prijs en op onzekere basis verstrekt;

•

het debat over het Europees regionaal beleid aan inhoud wint, doordat de dialoog tussen alle
partijen op grond van objectieve gegevens vlotter verloopt;
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nuttige informatie wordt verstrekt aan de particuliere sector, die van pas kan komen bij het
uitstippelen van een ondernemingsstrategie.

Het EESC acht de oprichting van een werkgroep "metropolitane gebieden" binnen Eurostat
onontbeerlijk; deze groep zou jaarlijks de bovengenoemde gegevens kunnen produceren.
Het hoopt dat de Europese instellingen zullen instemmen met de koers die in dit advies wordt uitgezet.
Het acht het dan ook wenselijk dat, parallel aan de invoering van een overlegstructuur tussen de
Commissie en de metropolitane gebieden, de situatie in deze gebieden ook door de Raad mededinging
en de informele Raad ruimtelijke ordening en stedelijke aangelegenheden wordt besproken.

− Contactpersoon:

Alberto Allende
(tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int)

• Plattelandsontwikkeling: follow -up van de Conferentie van Salzburg
–

Rapporteur: de heer BROS (diverse werkzaamheden – FR)

–

Referenties: Initiatiefadvies - CESE 961/2004

–

Hoofdlijnen:

Het EESC wil in dit initiatiefadvies de samenhang tussen het toekomstige regionaal beleid en
het toekomstige plattelandsontwikkelingsbeleid tegen het licht houden, teneinde het aantal
"grijze zones" te beperken, de drie voorgestelde prioriteiten van het toekomstige
plattelandsontwikkelingsbeleid nader te bestuderen (namelijk: een concurrentiële landbouw,
milieubescherming en de bijdrage aan de economische en sociale cohesie in de
plattelandsgebieden), en na te gaan op welke punten administratieve vereenvoudiging nodig
is.
Het EESC verzoekt Commissie en Raad om er in het kader van de territoriale samenhang nog
eens

op

te

wijzen

dat de

ontwikkeling

van

plattelandsgebieden

een

van

de

hoofddoelstellingen van het regionaal beleid moet blijven. In dit beleid moeten vraagstukken
als werkgelegenheid, her-, bij- en omscholing en toegang tot nieuwe informatietechnologie op
het platteland dan ook volwaardig aan bod komen. Het EESC benadrukt dat met de tweede
pijler van het GLB in de eerste plaats moet worden beoogd de landbouwers te helpen zich aan
te passen aan de structurele wijzigingen in hetgeen de burgers van de landbouw verwachten.
Het dringt er bij de Raad en het Europees Parlement met klem op aan, ervoor te zorgen dat er
voldoende financiële middelen voor dit beleid worden uitgetrokken, omdat er anders geen
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-6zinvolle invulling aan kan worden gegeven. Het is ertegen gekant dat er voor
landbouwkwesties en plattelandsontwikkelingskwesties twee verschillende DG's en twee
verschillende Commissarissen komen. Het wil nog er nog eens aan herinneren dat een
multifunctionele landbouw in verschillende opzichten bijdraagt tot de instandhouding van
een le efbaar platteland en onderstreept dat uitwisseling van ervaringen en overdracht van
methodologieën een belangrijke plaats moeten innemen. Het bepleit dat maatregelen om in het
kader van het plattelandsontwikkelingsbeleid investeringssteun aan landbouwbedrijven te
verlenen, voortdurend moeten worden versterkt. Vereenvoudiging van de programmering komt
erop neer dat plattelandsontwikkelingsmaatregelen voortaan door slechts één fonds worden
beheerd. De voorschriften voor het beheer van dit ene fonds moeten volgens het EESC
echter wel samenhangen met die voor de structuurfondsen. Het bepleit ten slotte dat in
Leader-verband wordt doorgegaan met het begeleiden van lokale initiatieven die bedoeld zijn
om nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor rurale gebieden in kaart te brengen.
– Contactpersoon:

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

3. WERKGELEGENHEID EN SOCIALE EN MAATSCHAPPELIJKE
RECHTEN
• Sociale bescherming: arbeid lonend maken
–

Rapporteur: mevrouw St HILL

(werkgevers – UK)

– Referenties: COM(2003) 842 def. – 2003/0307 COD – CESE 966/2004
–

Hoofdlijnen:

Het EESC pleit voor stroomlijning van de inspanningen van de Europese lidstaten om werk lonend te
maken. Alle factoren die de uitoefening van bezoldigde arbeid afremmen, moeten worden aangepakt
om ervoor te zorgen dat werken weer een aantrekkelijk economisch alternatief wordt voor
werkloosheid c.q. steun. De belangrijkste uitdaging voor lidstaten die werk lonend willen maken, is om
een gemeenschappelijke en redelijke structuur van instrumenten op te zetten ter ondersteuning van
zowel de actieve als de niet-actieve bevolking, zodat integratie op de arbeidsmarkt aantrekkelijk blijft.
Het EESC heeft daarbij een onderscheid gemaakt tussen de voordelen van een op snelle resultaten
gebaseerd beleid waarvan laaggeschoolden weliswaar op korte termijn, maar slechts tijdelijk profiteren,
en langetermijninvesteringen in menselijk kapitaal die dé sleutel zijn om werk, met name voor de meest
kwetsbare groepen, op lange termijn en in duurzame zin lonend te maken.
Het EESC benadrukt dat particuliere ondernemingen en werkgevers in aanzienlijke mate kunnen
bijdragen aan de verwezenlijking van de Europese werkgelegenheidsdoelstellingen. Zo dienen
inspanningen te worden gedaan om een realistisch beleid m.b.t. de arbeidsvraag te formuleren om het
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doelstellingen van Lissabon om in Europa meer en betere banen en duurzame werkgelegenheid te
creëren, dichterbij wordt gebracht.
Om innovatie, een groter arbeidsaanbod en de mogelijkheid van een langer arbeidsleven in de
economieën van de Europese landen te ondersteunen, dienen niet alleen de toepassing van goede
praktijken te worden ondersteund, maar ook sancties te worden opgelegd voor incorrect
werkgeversgedrag, waaronder discriminatie op grond van geslacht, ras, seksuele geaardheid,
godsdienst of leeftijd.
Het is nodig dat in de lidstaten een hele reeks instrumenten en steunregelingen wordt ingezet, waarbij
een goede coördinatie op nationaal niveau moet zorgen voor evenwicht tussen de instrumenten ter
bevordering van het arbeidsaanbod en de vraag naar arbeid. De effecten van uitkerings- en
belastingstarieven op de inkomens van huishoudens die nen zorgvuldig tegen elkaar te worden
afgewogen. Van belang is vooral dat aandacht wordt geschonken aan de stimulansen die daarvoor
kunnen ontstaan voor arme huishoudens. Het EESC heeft daarnaast gewezen op het belang van
andere voorzieningen, zoals kinderopvang, flexibele werktijden, werkzekerheid, arbeidsmobiliteit en
opleidingsmogelijkheden om tot een alomvattend beleidskader te komen waardoor werk lonend wordt
gemaakt.
−

Contactpersoon:

•

Herziening van Richtlijn nr. 93/104 betreffende de organisatie van de
arbeidstijd

–

Rapporteur: de heer HAHR (werkgevers – SE)

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

– Referenties: COM(2003) 843 def. –CESE 964/2004
–

Hoofdlijnen:

De mededeling waarover dit advies gaat, betreft Richtlijn 93/104/EG van 23 november 1993, zoals
gewijzigd bij Richtlijn 2000/34/EG, waarin minimumvereisten worden vastgelegd betreffende de
organisatie van de arbeidstijd met het oog op een verbetering van de veiligheid en gezondheid van
werknemers.
Het EESC:
•

acht de door de Commissie gebruikte raadplegingsprocedure niet adequaat, omdat arbeidstijd door
collectieve onderhandelingen wordt bepaald; de Commissie had de sociale partners moeten
raadplegen alvorens de Europese instellingen en de beide Comités te raadplegen.

•

wijst op de noodzaak van een grondigere analyse van de manier waarop de "arbeidstijdrichtlijn"
door de lidstaten is omgezet in nationale wetgeving en van de impact van die richtlijn;
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vindt dat de bestaande bepalingen de sociale partners de nodige flexibiliteit geven om de arbeidstijd
aan te passen, omdat er in veel lidstaten krachtens collectieve overeenkomsten reeds een
referentieperiode van 12 maanden in gebruik is;

•

stelt vast dat de uitspraken van het Hof over de bepaling van de arbeidstijd problemen kunnen
opleveren, maar zou onder de gegeven omstandigheden geen enkele van de door de Commissie
voorgestelde oplossingen willen aanraden;

•

spreekt zich in dit stadium niet uit over de opt-out-mogelijkheid, ondanks enig voorbehoud; de
situatie moet eerst grondiger met de sociale partners worden geanalyseerd;

•

vestigt de aandacht op de speciale problemen die ouders ondervinden in het combineren van hun
werk met verantwoordelijkheden voor hun gezin.

− Contactpersoon:

Torben Bach Nielsen
(tel.: 00 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int)

4.

INTERNE MARKT
FISCAAL VLAK

OP

ECONOMISCH,

FINANCIEEL

•

Meerjarig MKB-programma

–

Rapporteur: de heer DIMITRIADIS (werkgevers – EL)

–

Referenties: COM(2003) 758 def. – 2003/0292 COD – CESE 950/2004

–

Hoofdlijnen:

EN

?et EESC stemt in met de door de Commissie voorgestelde wijzigingen in Beschikking 2000/819/EG.
?et acht de MKB-garantiefaciliteit een bijzonder nuttig instrument en verzoekt om forse verhoging van
de financië le middelen ervan. Voorts wil het dat alles in het werk wordt gesteld om deze faciliteit open
te stellen voor de landen waarvoor ze nog niet geldt (Griekenland, Ierland, Luxemburg). ?et steunt de
voorstellen tot uitbreiding van de garantiefaciliteit met het oog op de tien nieuwe lidstaten; derhalve
dient het budget van het programma te worden herzien.
Het roept de Commissie op de nodige maatregelen te nemen ter verdere versterking van de ETFstartersfaciliteit omdat dit een onontbeerlijk instrument is, in het bijzonder voor de ontwikkeling van
innoverende ondernemingen en voor ondersteuning van bedrijfsprojecten met een hoog risico.
?et vraagt om een forse uitbreiding van de middelen om tegemoet te komen aan de toegenomen
behoeften van het MKB in de sector van informatica, nieuwe technologie en biotechnologie. Volgens
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en technologische ontwikkeling, weer kleine programma´s voor het MKB worden opgezet.
Het steunt het voorstel van de Commissie om JEV vroegtijdig geleidelijk af te schaffen, gezien de
kritiek op de huidige structuur. Anderzijds wil het EESC benadrukken dat het transnationale joint
ventures blijft steunen.
– Contactpersoon:

Aleksandra Klenke
(tel.: 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int)
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• Betalingen in de interne markt
–

Rapporteur: de heer RAVOET

(werkgevers – BE)

–

Referenties: COM(2003) 718 def. –CESE 951/2004

–

Hoofdlijnen:

Het EESC schaart zich achter de pogingen van de Commissie om het vertrouwen van de consument,
de rechtszekerheid en de marktefficiency voor betalingen op de interne markt te vergroten. Het is
tevens positief dat zelfregulering en co-regulering worden beschouwd als een stap voorwaarts op
verschillende van de in de 21 bijlagen genoemde terreinen.
Het is duidelijk dat een Europese verordening soelaas kan bieden als zelfregulerende maatregelen niet
succesvol blijken te zijn.
Het EESC beveelt aan dat het algehele kader zich toespitst op transparantie voor de consument en
strookt met de Europese strategie voor consumentenbescherming.
– Contactpersoon:

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

• Belasting op dividend / natuurlijke personen
–

Rapporteur: de heer RETUREAU (werknemers – FR)

–

Referenties: COM(2003) 810 def. –CESE 963/2004

–

Hoofdlijnen:

Het EESC vindt dat de regeling voor dubbele en bronheffingen op nationale en in- en uitgaande
dividenden met als doel discriminatie uit te bannen, een belangrijke doelstelling is, die echter niet mag
resulteren in een schending van het grondbeginsel dat natuurlijke personen voor de nationale fiscus
gelijk zijn. Voorts zouden lidstaten met gelijksoortige fiscale praktijken gezamenlijk kunnen bezien
welke methoden op fiscaal gebied het beste zijn.
Ten slotte is het EESC van mening dat onderhavige mededeling uitzicht biedt op oplossingen voor
problemen die reeds vaak aan het HvJ zijn voorgelegd. Deze problemen dienen uit de wereld te
worden geholpen om te vermijden dat het Hof onnodig wordt overbelast met zaken op dit gebied.
–

Contactpersoon:

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

Rapporteur: de heer FRANK VON FÜRSTENWERTH (werkgevers – DE)

–

Referenties: COM(2004) 159 def. – 2004/0056 CNS – CESE 952/2004

– Contactpersoon:

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

5. BETREKKINGEN MET DE KANDIDAAT-LIDSTATEN
• De betrekkingen tussen de EU en Turkije met het oog op de Europese
Raad van december 2004
–

Rapporteur: de heer ETTY (Werknemers – NL)

–

Referentie: Initiatiefadvies - CESE 965/2004

–

Hoofdlijnen:

In dit advies bepaalt het EESC zijn standpunt over de betrekkingen tussen de EU en Turkije met het
oog op het besluit dat de Europese top in december 2004 moet nemen over de mogelijkheid een datum
vast te leggen waarop de toetredingsonderhandelingen met Turkije kunnen beginnen.
Het EESC herinnert eraan dat Turkije reeds een aantal decennia onomstotelijk heeft bewezen dat het
zich bij Europa wil aansluiten.
Het EESC stelt vast dat het hervormingsproces in Turkije de voorbije twee-drie jaar bijzonder
indrukwekkende resultaten heeft opgeleverd.
Het dringt erop aan dat Turkije aan dezelfde politieke criteria als de andere kandidaat-lidstaten moet
voldoen vooraleer onderhandelingen kunnen worden aangevat, en dat zijn prestaties in het
hervormingsproces ook moeten worden getoetst aan dezelfde normen als die welke voor andere
kandidaat-lidstaten werden gehanteerd. De EU moet alles in het werk stellen om te voorkomen dat
zelfs maar de schijn zou worden gewekt dat met twee maten wordt gemeten.
Wat de EU van Turkije in dit verband kan en moet verwachten is dat tegen eind 2004 dermate
geloofwaardige vorderingen zijn geboekt, dat mag worden aangenomen dat er geen weg terug meer is.
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Het EESC is daarom van mening dat er besloten moet worden toetredingsonderhandelingen met
Turkije te beginnen als de Turkse regering tegen december a.s. werk heeft gemaakt van de volgende
punten:
•

maatregelen waarmee is tegemoetgekomen aan de beperking van de rol van het leger in de
Turkse samenleving tot zijn basisfuncties op het gebied van defensie en veiligheid;

•

maatregelen waaruit blijkt dat zij vast van plan is de wettelijke hervormingen m.b.t. de
culturele rechten van de Koerden in de zuidoostelijke provincies van het land volledig in de
praktijk te brengen;

•

waarmaking van de voornemens en verbintenissen die zij heeft geformuleerd m.b.t. vrijwillige
terugkeer, rehabilitatie en vergoeding van personen die ten gevolge van het geweld in de
zuidoostelijke provincies in de jaren ’80 en ’90 van huis en haard werden verdreven;

•

volledige overeenstemming van wetgeving en praktijk m.b.t. fundamentele vakbondsrechten en
–vrijheden met de IAO-verdragen 87 en 98;

•

schrapping van alle antidemocratische beperkingen uit de wet op de verenigingen en
afschaffing in de praktijk van de beperkingen op de vrije werking van echte maatschappelijke
organisaties, met inbegrip van religieuze stichtingen;

•

totstandbrenging van de voorwaarden voor de vrije en onafhankelijke werking van de Turkse
sociaal-economische raad.

Het EESC hoopt oprecht dat tijdens de Europese Top van december 2004 zal worden besloten dat de
politieke criteria zijn vervuld en er dan zo snel mogelijk toetredingsonderhandelingen worden
aangeknoopt.
–

Contactpersoon:

Jacques Kemp
(tel.: 00 32 2 546 98 10 – e-mail: jacques.kemp@esc.eu.int)

6. INDUSTRIEEL EN SECTORIEEL BELEID
• Textielindustrie
–

Rapporteur: de heer PEZZINI (werkgevers – IT)

–

Rapporteur: de heer NOLLET (werknemers – BE)

–

Referenties: COM(2003) 649 def. - CESE 967/2004
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–

Hoofdlijnen:

Het staat als een paal boven water dat de Commissie, met medewerking van de lidstaten en de sociale
partners, erin moet slagen de textiel/kledingsector te helpen zich op technisch gebied te ontwikkelen en
de uitdagingen van de mondialisering met succes aan te gaan. Naast de "technologisch platformen" die
het EU-beleid reeds heeft opgeleverd, kan worden gedacht aan een vierde platform, voor de
uiteenlopende innovatie -aspecten van modern textiel.
De innovatiecapaciteit van met name het MKB moet worden opgevoerd m.b.v. lokale programma's en
projecten, waaraan zowel maatschappelijke organisaties als onderzoekscentra een bijdrage leveren. Er
zou een netwerk van hoge kwaliteit moeten worden opgericht dat d.m.v. nauwe banden met
bedrijfsleven en arbeidsmarkt, gebruik maakt van de mogelijkheden van het zesde kaderprogramma en
in het kader waarvan een technologische prognose zou moeten worden gemaakt met als doel om de
technologische ontwikkeling van de sector te bevorderen.
Het EESC is van mening dat al het gewicht van de Europese cultuur – die kan worden samengevat als
"sociale markteconomie" – in de schaal moet worden gelegd om ervoor te zorgen dat de regels van de
WTO worden gewijzigd. Er moet zo spoedig mogelijk worden gezorgd voor de naleving van bepaalde
sociale, economische en milieubeginselen; als economische speler op wereldniveau kan de EU immers
de doeltreffendheid van de mondiale governance verbeteren.
De douanefaciliteiten zouden alleen aan de 49 minst ontwikkelde landen moeten worden toegekend.
De onderhandelingen die in Doha van start zijn gegaan, zouden ertoe moeten leiden dat er meer
wederkerigheid ontstaat in de betrekkingen tussen het Euro-mediterrane gebied en de Aziatische
landen.
Het EESC steunt de inspanningen van de Commissie om de handelsbeschermingsinstrumenten
doeltreffender te maken. Ook moeten de douanediensten aan de buitengrenzen van de Unie hun
controles aanscherpen om zo snel mogelijk tot een gemeenschappelijk douanestelsel te komen.
Om namaak en fraude tegen te gaan en om de informatie aan de consumenten te verbeteren zou men
een systeem van oorsprongsetiketten kunnen bestuderen. Het EESC stelt voor de mogelijkheid te
onderzoeken om een traceringssysteem van stoffen te activeren.
– Contactpersoon:

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

• Scheepsbouw
–

Rapporteur: de heer VAN IERSEL (werkgevers – NL)

–

Referentie: (COM 2003) 717 def. – CESE 949/2004

–

Hoofdlijnen:
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- 14 LeaderSHIP 2015 komt neer op het tot stand brengen van een wereldwijd level playing field. Dit is
een van de steunpilaren waarop de hele strategie rust. Het EESC hecht zijn onverkorte steun aan de
huidige benadering van het Europees handelsbeleid, waarbij de EU streeft naar een doeltreffende
internationale overeenkomst die wereldwijd strikt in acht wordt genomen.
O&O en innovatie zijn van het grootste belang en vormen een essentiële voorwaarde voor succes.
Het EESC vindt dat het in LeaderSHIP voorgestelde Europese garantiefonds zo snel mogelijk van de
grond moet komen.
Het is ermee ingenomen dat de sector en de Commissie overeenstemming hebben bereikt over het
soort milieueisen en -regels dat geboden is.
De EU schiet nog altijd sterk tekort als het gaat om de naleving van vigerende veiligheidsvoorschriften
in de scheepvaart.
Versterking van de korte vaart en verschuiving van het vervoer over de weg naar het vervoer over
zee zijn ook belangrijke milieudoelstellingen. Om deze te verwezenlijken, is een modernere
infrastructuur nodig, ook in de havens en op de schepen.
De menselijke factor is een essentieel element en het EESC is ingenomen met het voornemen om de
sectorale dialoog, waarin Commissie, werkgevers en vakbonden elk hun eigen rol hebben, te
intensiveren.
Het EESC verheugt zich over het feit dat men in Europa steeds meer begaan is met specifieke
segmenten van de verwerkende industrie, zoals de scheeps- en de vliegtuigbouw met betrekking tot
defensiedoelstellingen, en met de interactie tussen de civiele en militaire industrie.
– Contactpersoon:

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

7. ENERGIE– PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE
• Kernfusie
–

Rapporteur: de heer WOLF (diverse werkzaamheden – DE)

–

Referenties: Initiatiefadvies – CESE 955/2004

–

Hoofdlijnen:

Het EESC is van mening dat de vreedzame toepassing van fusie -energie de mogelijkheid biedt om een
essentiële bijdrage te leveren aan een langetermijnoplossing voor het energievraagstuk, gelet op
duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en concurrentievermogen.
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- 15 De redenen daarvoor zijn de potentiële voordelen van deze technologie van de toekomst, te weten:
de brandstofvoorraden zijn door de tijden heen onbeperkt beschikbaar; er komen bij deze technologie
geen voor het klimaat schadelijke gassen, noch splijtingsproducten of actiniden vrij, de intrinsieke
veiligheidskenmerken ervan verhinderen een ongecontroleerde vermogensexcursie; de radioactiviteit
van de stoffen in de verbrandingskamer kan na honderd jaar of hoogstens enkele honderden jaren
gedaald zijn tot de radiotoxiciteit van steenkoolas, waardoor het vraagstuk van de definitieve opslag
ook van zijn scherpste kantjes is ontdaan.
De mogelijkheden van fusie -energie zijn bovenal een aanvulling op die van hernieuwbare
energiebronnen, maar, ten opzichte van wind- en zonne-energie, mét het voordeel dat men niet
afhankelijk is van weersomstandigheden, het jaar of de dag. Dit geldt ook voor een aan de eisen
aangepaste verhouding tussen centrale en decentrale systemen.
Het EESC spreekt zich dan ook onomwonden uit voor een sterkere stimulering van de O&Owerkzaamheden voor fusie -energie. De grootschalige investeringen voor de bouw van ITER en voor
de ontwikkeling van DEMO (fusie -demonstratiecentrale) zijn enerzijds een opsteker voor de economie
en zullen anderzijds leiden tot meer competentie en innovatie op zeer veeleisend technisch terra
incognita. Dit is ook van groot belang voor de verwezenlijking van de Lissabon- en Göteborgstrategieën.
Tot slot begroet en onderschrijft het EESC het besluit van de Europese Raad van 25/26 maart 2004,
waarin hij zijn unanieme steun bevestigt voor het Europese aanbod voor het ITER-project. Het
verzoekt de Raad, het Europees Parlement en de Commissie om initiatieven te nemen en
daadwerkelijk alle mogelijkheden aan te grijpen en desnoods nieuwe structurele concepten te
ontwikkelen om ITER met het oog op zijn strategische sleutelrol voor de ontwikkeling van een
belangrijke duurzame energiebron in elk geval in Europa te kunnen bouwen.
– Contactpersoon:

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

• Voorwaarden voor toegang tot het elektriciteitsnet / Slovenië
– Rapporteur: de heer SIMONS (werknemers – NL)
– Referenties: COM(2004) 309 def. – 2004/0109 COD – CESE 958/2004
– Contactpersoon:

8.

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

RUIMTEBELEID EN TELECOMMUNICATIE

• Stand van zaken/GALILEO
– Rapporteur: de heer BUFFETAUT (werkgevers – FR)
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– Referenties: COM(2003) 112 def. – CESE 956/2004
– Contactpersoon:

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

9. VERVOER - VEILIGHEID EN ZEKERHEID
• Veiligheid van havens
– Rapporteur: mevrouw BREDIMA (werkgevers – EL)
– Referenties: COM(2004) 76 def. – 2004/0031 COD – CESE 954/2004
– Contactpersoon:

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

• Vergunningen spoorwegondernemingen
– Rapporteur: de heer CHAGAS (werknemers– PT)
– Referenties: COM(2004) 232 def. – 2004/0074 COD – CESE 957/2004
– Contactpersoon:

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

• Internationale veiligheid op zee
– Rapporteur: mevrouw BREDIMA (werkgevers – EL)
– Referenties: COM(2003) 767 def. – 2003/0291 COD – CESE 953/2004
– Contactpersoon:

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

10. IMMIGRATIEBELEID
• Internationale conventie arbeidsmigranten
– Rapporteur : de heer PARIZA CASTAÑOS (werknemers – ES)
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- 17 – Referenties: Initiatiefadvies – CESE 960/2004

In aansluiting op zijn adviezen over het Europese immigratiebeleid en in lijn met het advies van het
Europees Parlement dringt het EESC er bij de lidstaten op aan om de Internationale Conventie inzake
de bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun gezinsle den, te ratificeren.
Het EESC verzoekt de voorzitter van de Commissie en het fungerend voorzitterschap van de Raad de
nodige stappen te ondernemen om de conventie in de loop van de komende twee jaar door alle
lidstaten geratificeerd te krijgen en om te bereiken dat ook de EU zelf de conventie ratificeert zodra zij
op grond van het grondwettelijk verdrag het recht heeft om internationale verdragen te ondertekenen.
Om het ratificatieproces te vergemakkelijken, zal de Commissie een studie van de nationale en
communautaire wet- en regelgeving met betrekking tot de arbeidsmigratieproblematiek opstellen.
Bovendien zullen de sociale partners en andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld samen
met het EESC en de Commissie voor ratificatie van de conventie ijveren.

−

Contactpersoon:

Pierluigi Brombo
(Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int)
______________
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