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Deze zitting werd opgeluisterd door de aanwezigheid van de heer NICOLAÏ, Nederlands staatssecretaris 
van Europese zaken, die de prioriteiten van het Nederlandse EU-voorzitterschap heeft toegelicht. 
 

1. HET EUROPESE ECONOMISCHE BESTEL 
 

• Een betere economische governance in de EU 
– Rapporteur: van IERSEL (werkgevers - NL) 

 
−  Ref. : Initiatiefadvies CESE 1203/2004 
 
− Kernpunten :  
 
  Effectief beleid en integratie zijn ondenkbaar zonder een helder en geloofwaardig 
institutioneel kader waarmee de follow-up van de afspraken van de Europese Raad en van de vakraden 
wordt gegarandeerd. In onderhavig rapport zal dan ook expliciet worden ingegaan op institutionele en 
bestuurlijke randvoorwaarden, dus op good governance. 
 
  De Commissie zal in de uitgebreide Unie een stevige verankering moeten krijgen. De 
intergouvernementele reflexen neigen sterker te worden. Het EESC waarschuwt met klem voor deze 
tendens. In deze cruciale periode zal toename van het aantal besluiten dat met gekwalificeerde 
meerderheid wordt genomen, positief uitwerken. Verder pleit het in ieder geval voor meer transparantie 
van de Raad voor het Concurrentievermogen. 
 
  De Europese Raad neemt er akte van dat de Commissie een ‘Road Map’ gaat maken 
voor de consolidatie en daadwerkelijke uitvoering van de strategie van Lissabon. Het EESC bepleit dat in 
‘Lissabon nieuwe stijl’ wordt aangehaakt bij de methodiek van ‘Europa ’92’. Aan de implementatie van 
de strategie schort het overigens regelmatig. Bovendien zijn er onderwerpen die ook in ‘Lissabon nieuwe 
stijl’ aan de orde moeten worden gesteld, zoals: 
 
– industriebeleid op specifieke werkterreinen, dat in onderlinge afstemming tussen bedrijfsleven 

(inclusief het sociaal overleg), Commissie en Raad tot stand komt; 
– de output van EU-technologieprogramma’s en -platforms, meer grensoverschrijdende samenwerking 

tussen kennisinstellingen en kennisdragers in de Unie en bevordering van de samenwerking tussen 
universiteiten en marktpartijen. 

– regionaal beleid, waarin speciaal nadruk wordt gelegd op kennis en vernieuwing. 
 
  Het Partnership for Change bergt grote mogelijkheden in zich en kan leiden tot nieuwe 
communicatie en nieuwe allianties tussen de vele betrokkenen in het Europese integratieproces. Ook dit 
is een onderdeel van good governance. 
 
− Contactpersoon : de heer Marchlewitz 

 (Tel. : 00 32 2 546 93 58 - e-mail : gilbert.marchlewitz@esc.eu.int)  
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• Financiële vooruitzichten 2007-2013 
– Rapporteur: DASSIS (werknemers – EL) 

 
− Ref.: COM(2004) 101 def. - CESE 1204/2004 
 
− Kernpunten:  
 
  Het EESC is over het algemeen positief over de mededeling van de Commissie aan de 
Raad en het Parlement, "Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst: Financiële en politieke 
vooruitzichten voor de uitgebreide Unie 2007-2013", maar beklaagt zich er met name over dat maar 
weinig middelen zijn uitgetrokken voor de promotie van de Lissabon-strategie en van duurzame 
ontwikkeling. 
 
− Contactpersoon: de heer Pietrasanta 
  (Tel. 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

2. DYNAMISERING VAN DE ECONOMIE 
 

• Actieplan – ondernemerschap 
– Rapporteur: BUTTERS (werkgevers – UK) 
 
– Ref.: COM(2004) 70 def. – CESE 1198/2004 
 
– Kernpunten: 
 
  Het EESC is ingenomen met dit Actieplan van de Commissie en benadrukt zijn 
waardering voor de inspanningen van DG Ondernemingen sinds de aanvang van dit proces begin 2002. 
Voor een succesvolle tenuitvoerlegging ervan acht het Comité het echter wel noodzakelijk om binnen 
ieder strategisch beleidsgebied specifieke acties vast te leggen. Tegelijkertijd ziet het in dat veel van de 
vereiste besluiten door beleidsmakers buiten DG Ondernemingen moeten worden genomen.  
  Dit Actieplan is nog maar het begin van een langdurig proces. Dit proces zal alleen 
slagen als er een horizontale verbinding komt tussen een groot aantal beleidsgebieden, en een verticale 
verbinding tussen beleidsmakers op tal van niveaus. Het Actieplan en de verdere Commissie-initiatieven 
op dit terrein moeten een positieve respons krijgen van de beleidsmakers. Het Comité dringt er vooral bij 
de andere DG's van de Commissie en de nationale overheden op aan een actieve rol te spelen. De EU-
instellingen kunnen vooral zoden aan de dijk zetten wat de bevordering van het ondernemerschap in 
Europa betreft door de “Eerst aan de kleintjes denken”-benadering in de Europese besluitvorming te 
gaan toepassen. 
 
  Ook moeten de Europese beleidsmakers methoden vinden om de oppervlakkige 
vooroordelen die er tegen ondernemerschap bestaan, te ontzenuwen: specifieke groepen, zoals jongeren, 
maar ook ouderen, moeten ertoe worden aangespoord om ondernemerschap als een realistische en 
mooie carrière te beschouwen. 
 
– Contactpersoon: mevr. Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 - e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Toeristenbeleid en de samenwerking tussen de publieke en de private sector 
– Rapporteur: MENDOZA (werknemers – ES) 
 
– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 1199/2004 
 
– Kernpunten: 
 

  Het EESC onderscheidt verschillende soorten doelstellingen voor publiek-private 
samenwerking: sectorgebonden doelstellingen, sociale doelstellingen, economische en 
milieudoelstellingen. 

  Daarnaast stelt het beginselen en criteria voor samenwerking vast: 

Beginselen: 

– bevoegdheidsbeginsel 

– medeverantwoordelijkheidsbeginsel 

– vrijwilligheidsbeginsel 

– democratisch beginsel  

Criteria: 

– concreetheid 

– relevantie 

– controle op de resultaten 

– overeenstemming  

  Ook stelt het concrete vormen van partnerschap vast: formele en informele 
partnerschappen.  

  Bij wijze van "benchmarking" geeft het enkele voorbeelden van succesvolle publiek-
private samenwerking in de Europese toerismesector.  

  Ten slotte stelt het EESC voor dat de Commissie de oprichting van een Europese 
toerisme-adviesraad overweegt, en kondigt het aan dat het jaarlijks een verklaring zal uitbrengen, ter 
ondersteuning van de door de Wereldorganisatie voor Toerisme georganiseerde "Wereldtoerismedag". 

 
– Contactpersoon : de heer Martinez 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 - e-Mail : nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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3. DEMOGRAFISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN 
 

• Noodzaak van onderzoek naar demografische veranderingen 
– Rapporteur: HEINISCH (diverse werkzaamheden – DE) 

 
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 1206/2004 

 
– Kernpunten: 

 
  In het licht van de huidige demografische veranderingen en de daaraan verbonden 
kansen en risico's voor de kwaliteit van het bestaan van het groeiende aantal ouderen in Europa dringt 
het EESC erop aan om:  
  
(a)  in het zevende kaderprogramma voor O & TO een prioritaire actie t.a.v. deze thematiek 
op te nemen; en  
 
(b)  begeleidende maatregelen te nemen om de grondslag te leggen voor een besluitvorming 
waardoor zowel op Europees als op nationaal niveau tijdig plannen kunnen worden gemaakt, besluiten 
kunnen worden genomen en beleid kan worden uitgevoerd. 
 
  Er zijn begeleidende maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat artikel II-25 uit de 
Europese grondwet wordt nageleefd. Volgens dat artikel hebben alle ouderen in de EU het recht een 
waardig leven te leiden en actief aan het maatschappelijk leven en besluitvormingsprocessen deel te 
nemen. Daarbij gaat het o.m. om 
 
– de oprichting van een gemeenschappelijke waarnemingspost (European Observatory), die op zijn 

beurt een Europees Agentschap voor Ouderen moet gaan oprichten evenals een databank voor de 
schepping, bundeling en overdracht van kennis, voor verbetering van de open-coördinatiemethode 
en voor de formulering van vanuit praktisch en beleidsoogpunt relevante conclusies; 

 
– de oprichting in het EESC van een categorie "Vergrijzende samenleving". 
 
–  Contactpersoon:  de heer Martinez 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

 

• De rol van vrouwenorganisaties als niet-overheidsactoren bij de 
tenuitvoerlegging van de Cotonou-overeenkomst 

– Rapporteur: FLORIO (werknemers - IT) 
 

– Ref.: initiatiefadvies – CESE 1205/2004 
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– Kernpunten: 

 
  In juni 2000 hebben de Europese Unie en de ACS-landen de Cotonou-overeenkomst 
gesloten, waarin de op participatie gerichte benadering van ontwikkelingssamenwerking is 
geïntroduceerd. Door die nieuwe aanpak is erkenning gegeven aan de belangrijke bijdrage die ngo’s 
daaraan kunnen leveren en is aan ngo’s inspraak gegeven bij de vaststelling van nationale 
ontwikkelingsstrategieën. 
 
  Doel van dit advies is de nadruk te leggen op de specifieke bijdrage die 
vrouwenorganisaties aan de ontwikkelingsstrategieën van ACS-landen kunnen leveren en na te gaan 
hoe die bijdrage nog verder kan worden geconsolideerd. 
 
  Op basis van de via verschillende fora en regionale seminars verzamelde getuigenissen 
lijkt de deelname van verenigingen, ngo’s en vrouwenorganisaties aan processen ter vaststelling van 
nationale strategieën in de meeste gevallen zeer beperkt te zijn. Naar het zich laat aanzien is er een grote 
kloof tussen de in de overeenkomst opgenomen intenties en bepalingen en hun tenuitvoerlegging in de 
praktijk. Verder lijken er ook zeer weinig acties en maatregelen te zijn genomen om de deelname van 
vrouwen te vergemakkelijken. 
 
  Er is grotere duidelijkheid en vastbeslotenheid geboden bij het definiëren van de 
doelstellingen ter ondersteuning van vrouwen en de te nemen maatregelen, wil de Europese Unie 
werkelijk een positieve invloed op de levensomstandigheden van vrouwen en armen uitoefenen.  
 
  Het gaat erom de basisvoorwaarden voor reële participatie, waardering en ondersteuning 
te scheppen waardoor vrouwen met het oog op de ontwikkeling van hun land dezelfde kansen krijgen als 
mannen. 
 
  Hiertoe worden onder meer de volgende aanbevelingen gedaan: 
 
– de delegaties van de Europese Commissie moeten specifieke verantwoordelijkheid krijgen op het 

gebied van mainstreaming van de genderproblematiek; 
– er moet worden gekeken naar de huidige situatie i.v.m. de status van vrouwenorganisaties in ACS-

landen; 
– de documenten m.b.t. nationale strategieën zouden moeten voorzien in positieve acties voor 

vrouwenverenigingen; 
– er zou een specifieke financieringslijn voor vrouwenorganisaties van het maatschappelijk middenveld 

in de ACS-landen in het leven moeten worden geroepen; 
– er zouden preferentiële kanalen voor de toegang van vrouwenorganisaties tot financiering moeten 

worden gecreëerd; 
– vrouwenorganisaties zouden op gelijke voet moeten deelnemen aan door het EESC georganiseerde 

seminars; 
– het EESC zou in de nabije toekomst een conferentie moeten organiseren over de rol van vrouwen in 

het ontwikkelingsproces. 
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– Contactpersoon:  mevr. Baizou  
 (Tel.: 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

4. LANDBOUW EN SOCIAAL-ECONOMISCHE ONTWIKKELING 
 

• Peri-urbane landbouw 
– Rapporteur: CABALL I SUBIRANA (diverse werkzaamheden - ES) 
 
– Ref.: Initiatiefadvies – CESE 1209/2004 
  
– Kernpunten :  

 
  Het EESC pleit in dit initiatiefadvies voor gebruikmaking van mechanismen en 
instrumenten om peri-urbane landbouwgebieden te beschermen en te ontwikkelen. 
 
  In eerste instantie is het volgens het EESC zaak in maatschappelijk, politiek en 
bestuurlijk opzicht te erkennen dat er rurale/urbane (peri-urbane) gebieden bestaan en dat deze gebieden 
een belangrijke rol spelen in de relatie tussen stad en platteland. 

 
  Om deze erkenning overal in Europa te garanderen, moet er naar het oordeel van het 
EESC meer werk worden gemaakt van Europese maatregelen ten behoeve van peri-urbane agrarische 
gebieden. Met deze maatregelen, waarin de waarden en taken van deze gebieden worden erkend, moet 
een fundament worden gecreëerd op grond waarvan alle lidstaten, uitgaande van gemeenschappelijke 
basiscriteria, specifieke wetgeving kunnen opstellen om peri-urbane landbouwgebieden te beschermen en 
te ontwikkelen. 
 
  De peri-urbane landbouw en de gebieden waar die wordt bedreven, kunnen zich pas op 
dynamische en duurzame wijze ontwikkelen als de lokale overheden een cruciale rol kunnen spelen. 
 
  Gezien de precaire situatie waarin peri-urbane landbouwgebieden en de Europese peri-
urbane landbouw als zodanig zich bevinden, acht het EESC het bovendien van groot belang dat er een 
Europese waarnemingspost voor de peri-urbane landbouw in het leven wordt geroepen. Deze dient als 
een centraal punt te fungeren van waaruit de situatie terzake gevolgd, geanalyseerd en onder de aandacht 
gebracht kan worden en als Forum waar lokale en regionale overheden en verschillende Europese 
instanties kunnen samenkomen om overleg te voeren en van gedachten te wisselen. Tevens moet de 
waarnemingspost initiatieven voorstellen om deze peri-urbane gebieden en de landbouw die er plaatsvindt 
in stand te houden en te ontwikkelen. 
 
 
– Contactpersoon: mevr. Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

5. INTERNE MARKT – FISCALE HARMONISATIE EN 
VEREENVOUDIGING VAN DE HANDELSREGELS 
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• Gemeenschappelijk BTW-stelsel (herschikking) 
– Rapporteur: BURANI (werkgevers - IT) 

 
– Ref.: COM(2004) 246 def. – 2004/0079 CNS – CESE 1202/2004 
 
– Kernpunten :  
 
  Het EESC wil met dit advies geen kritiek leveren op het BTW-beleid van de lidstaten, 
omdat het maar al te goed beseft dat er nog te veel interne factoren van economische en/of politieke aard 
zijn die bepalend zijn voor besluiten op dit gebied. Wel hoopt het dat deze hele materie binnen afzienbare 
tijd opnieuw wordt onderzocht om een definitieve regeling te kunnen treffen. Zo kan er voor worden 
gezorgd dat een van de meest in het oog springende obstakels die de verwezenlijking van de op 
gemeenschappelijk regels gebaseerde interne markt nog steeds in de weg staan, wordt afgezwakt of zelfs 
uit de wereld wordt geholpen. 
 
– Contactpersoon:  mevr. Szij 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbola.szij@esc.eu.int) 
 

• Officieel toezicht op zaaizaad uit derde landen 
– Rapporteur: BROS (diverse werkzaamheden - FR) 

 
– Ref.: COM(2004) 263 def. – 2004/0086 CNS – CESE 1207/2004 
 
– Contactpersoon:  mevr. Gönczy 

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

6. MILIEUBESCHERMING IN INDUSTRIE EN HANDEL 
 

• Typegoedkeuring motorvoertuigen 
– Rapporteur: RANOCHIARRI (werkgevers - IT) 

 
– Ref.: COM(2004) 162 def. – 2004/0053 COD – CESE 1200/2004 
 
– Contactpersoon: mevr. Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 - e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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• Integratie van milieuaspecten 
– Rapporteur: PEZZINI (werkgevers - IT) 

 
– Ref.: COM(2004) 130 def. – CESE 1208/2004 
 
– Contactpersoon:  mevr. Gönczy 

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

7. DE EUROPESE CULTUUR 
 

• Cinematografisch erfgoed 
– Rapporteur: BRAGHIN (werkgevers - IT) 

 
– Ref.: COM(2004) 171 def. – 2004/0066 COD – CESE 1201/2004 
 
– Contactpersoon: mevr. Del Fiore 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail: raffaela.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

 
 


