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Tijdens de 412e zitting heeft het EESC zijn nieuwe voorzitter gekozen en zijn het bureau en andere 
werkorganen opnieuw samengesteld. 
  

1. ADVIES OVER HET ONTWERPVERDRAG TOT VASTSTELLING 
VAN EEN EUROPESE GRONDWET 

 
• Ontwerpverdrag tot vaststelling van een Europese grondwet  
– Algemeen rapporteur: MALOSSE (werkgevers - FR) 

 
−  Ref.: CESE 1373/2004 def. – CESE 1445/2004 
 
− Kernpunten:  
 
Met het advies wordt ingegaan op een verzoek van het Europees Parlement dat, op initiatief van zijn 
commissie Constitutionele zaken, het Comité om advies heeft gevraagd over het Verdrag tot vaststelling 
van een Europese grondwet. 
 
Het Comité begint met een uiteenzetting van de belangrijkste redenen om zich voor ratificatie van het 
Verdrag door de lidstaten uit te spreken. Het Comité vindt dat 
 
• de wijze waarop het Verdrag tot stand is gekomen op zich al vooruitgang betekent 

alsmede een verhoging van het democratisch gehalte van het integratieproces; het is de 
vrucht van een echte democratische discussie;  

 
• de grondwet de Unie een nieuw functioneringskader biedt en de Unie begrijpelijker en voor 

iedereen toegankelijk maakt; 
 
• de democratische legitimiteit van de Unie erdoor versterkt wordt; 
 
• de opname van het Handvest van de grondrechten in het Verdrag een belangrijke stap vooruit is 

als het gaat om de bescherming van de rechten van natuurlijke en rechtspersonen;  
 
• de burgers moet worden uitgelegd dat zij, dankzij de vooruitgang op democratisch gebied die de 

grondwet belichaamt, de mogelijkheid krijgen om zelf te beslissen over de inhoud van het EU-
beleid en de concrete maatregelen die de Unie moet nemen om aan hun verwachtingen tegemoet te 
komen.  

 
Ook al konden veel van de verlangens van het maatschappelijk middenveld onmogelijk tijdens de 
werkzaamheden van de Conventie, laat staan tijdens de IGC, worden gehonoreerd, het Comité vindt 
dat de goedkeuring van het Verdrag geen eindpunt vormt. Een afwijzing ervan zou neerkomen op 
afzien van de vooruitgang die de civiele samenleving via de methode van de Conventie heeft geboekt. 
De vraag luidt of het Verdrag daarom moet worden afgewezen. Het Comité is van oordeel dat een 
afwijzing een negatief signaal zou zijn ten aanzien van het integratieproces. Het voorgestelde 
institutionele kader kan echter juist  worden benut en door praktische maatregelen worden verbeterd. 
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Vervolgens heeft het Comité zich gebogen over de communicatiestrategie die zal moeten worden 
gevolgd om het grondwetsverdrag te promoten. De kwaliteit daarvan zal bepalend zijn voor de 
goedkeuring van het Verdrag door de Europese volkeren. Een pragmatische en professionele aanpak 
om de doeltreffendheid van die strategie te waarborgen, is dus geboden. Het Comité beveelt in dit 
verband vier clusters maatregelen aan: 
 
• Het creëren van voorlichtingsinstrumenten die de vorm zouden kunnen aannemen van een 

schematisch overzicht van de grondwet dat is toegesneden op de problemen van de verschillende 
bevolkingsgroepen per lidstaat. 

 
• Het opstarten van communicatiecampagnes via de media en communicatiekanalen die zich dicht 

bij de burger situeren (regionale en lokale overheden, politieke groeperingen en organisaties van 
de civiele samenleving).  

 
• Het organiseren van een brede discussie tussen alle burgers, waardoor ideeën kunnen worden 

uitgewisseld en overtuigingen kunnen ontstaan. 
 
• Actieve betrokkenheid van de Europese instellingen bij het ontwerpen en uitvoeren van de 

strategie voor communicatie over de grondwet. Waar het om gaat, is de inspanningen van de 
lidstaten aan te vullen en van "Europa" een duidelijk en positief signaal naar de burgers te doen 
uitgaan en de discussies over en de ratificatie van de grondwet van een werkelijk transnationale 
dimensie te voorzien. 

 
− Contactpersoon: de heer Fève 

 (Tel.: 00 32 2 546 96 16 - e-mail: patrick.feve@esc.eu.int)  

 
 
2.  DE STRATEGIE VAN LISSABON 
 
• Verbetering van de tenuitvoerlegging van de Lissabonstrategie 
– Rapporteur: VEVER (werkgevers – FR) 
– Co-rapporteurs: EHNMARK (werknemers – SE); SIMPSON (Diverse werkzaamheden – UK) 
 
– Ref.: raadpleging door de Europese Raad. – CESE 1438/2004 
 
– Kernpunten: 
 
Op 25-26 maart 2004 heeft de Europese Raad het Europees Economisch en Sociaal Comité verzocht 
zich te beraden op middelen en methoden voor een doeltreffendere uitvoering van de strategie van 
Lissabon. 
 
In het advies wordt een reeks specifieke maatregelen genoemd waaraan de Europese Raad volgend 
voorjaar zijn fiat moet geven. Zo wordt o.m. voorgesteld te streven naar "meer groei en grotere 
samenhang", "een doeltreffendere toepassing van de interne-marktregelgeving", "bevordering van 
innovatie en kwaliteit", "bevordering van publiek/private partnerschappen voor onderzoek", "een 
nieuw sociaal beleid" en "een doortastendere bescherming van het milieu".  
 
Twee algemene uitgangspunten staan hierbij voorop.  
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Ten eerste moeten de lidstaten de strategie van Lissabon duidelijker omarmen. De zogeheten "open 
coördinatiemethode" moet slagvaardiger worden.  
 
Ten tweede moeten het maatschappelijk middenveld en de burgers van Europa worden geïnformeerd 
over de strategie van Lissabon. De maatschappelijke organisaties en sociale partners moeten een 
duidelijkere en meeromvattende rol spelen bij de uitvoering van die strategie. 
 
– Contactpersoon: de heer Marchlewitz  
   (Tel.: 00 32 2 546 93 58 - e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 

 
• Concurrentievermogen van ondernemingen  
– Rapporteur: VEVER (werkgevers – FR) 
 
– Ref.: Verkennend advies gevraagd door de voorzitter van de Europese Commissie – CESE 

1439/2004 
 
– Kernpunten: 
 
Om het concurrentievermogen van de Europese ondernemingen weer op het goede spoor te krijgen, 
brengt het Comité vier eisen naar voren die volgens hem onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  
 
– Ten eerste dient het vertrouwen van de economische actoren te worden vergroot.  
– Een andere prioriteit is de voltooiing van essentiële bepalingen voor de interne markt, die niet 

verder moet worden uitgesteld tot na het verstrijken van de in Lissabon vastgestelde termijn van 
2010 – zonder overigens voorbij te gaan aan de verdere eisen om de concurrentiepositie te 
handhaven.  

– Verder behelst het concurrentievermogen van de Europese ondernemingen de ontwikkeling, aan 
de hand van een op de mededingingstermijn van 2010 afgestemde benadering, van een op de euro 
gebaseerde dynamische economische unie, die de groei en de werkgelegenheid kan stimuleren, 
uitgaande van een adequaat monetair beleid.  

– Ten slotte vereist de tenuitvoerlegging van de structuurhervormingen van de strategie van 
Lissabon meer vastbeslotenheid en samenhang.  

 
Het Comité komt tot de slotsom dat het tekortschietende concurrentievermogen van Europese 
ondernemingen de hoge prijs is die betaald moet worden voor een Europa dat niet ondernemend 
genoeg is, traag besluiten neemt en traag reageert op internationale veranderingen, dat op talrijke 
gebieden nog niet af is, achterloopt met hervormingen, en op zeer onbevredigende manier, vaak 
besluiteloos, soms onsamenhangend, en dus contraproductief, gebruik maakt van zijn eigen troeven. 
Gerichte acties kunnen hieraan een eind maken. Voor het welslagen hiervan is een vastberadenere 
benadering geboden van de groei, waarbij economische factoren aan zowel vraag- als aanbodzijde 
dienen te worden versterkt, in een soepelere en beter presterende Europese interne markt. Het Comité 
stemt volmondig in met de oproep gedaan tijdens de laatste Voorjaarstop ter bevordering van nieuwe 
partnerschappen voor de hervormingen, zowel in nationaal als Europees verband, waarbij de sociale 
partners nauwer met elkaar gaan samenwerken. Volgens het Comité moet er strikt koers worden 
gehouden op de termijn 2010, het jaar waarin de hervormingen van Lissabon gestalte moeten hebben 
gekregen, de interne markt moet zijn voltooid en er sprake moet zijn van een daadwerkelijke 
economische, concurrerende Unie, die rekening houdt met de gevolgen van de monetaire unie en 
waarin de vereisten van duurzame ontwikkeling volledig zijn geïntegreerd.  
 
– Contactpersoon: de heer Allende 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
• Opleiding en productiviteit  
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– Rapporteur: KORYFIDIS (werknemers – EL) 
 
– Ref.: Verkennend advies – CESE 1435/2004 
 
– Kernpunten: 
 
Ondanks de zeer uiteenlopende onderwijssystemen dienen de lidstaten de Unie toch als één 
"onderwijsruimte“ te beschouwen.   
 
Ηet perspectief van versterkte Europese samenwerking op onderwijsgebied om de achterstand in de 
verwezenlijking van de Lissabon-doelstellingen zo algemeen en uniform mogelijk aan te pakken, 
veronderstelt specifieke beleidskeuzen:   
– toereikende middelen om het grote aantal verschillende werknemers te bereiken en om het 

hele door de omstandigheden vereiste opleidingsspectrum te bestrijken;  
– zoeken naar het nodige gemotiveerd onderwijzend personeel in Europa;  
– totstandbrenging van een modern leerkader- en klimaat;  
– bewustwording, actieve betrokkenheid en deelname van overheden op alle niveaus, 

sociale partners en het maatschappelijk middenveld in het algemeen;  
– duidelijkere afbakening van de rol en verantwoordelijkheden van zowel ontvangers als 

aanbieders van onderwijs, alsook van de controlemechanismen van het gehele proces op 
lokaal, nationaal en Europees niveau;  

– tot slot actieve inzet voor de bevordering van het gehele initiatief en de implicaties van 
inhoud en doelstelllingen ervan.  

 
Een beter gebruik en een betere coördinatie van de klassieke onderwijstrajecten, d.w.z. gezin, school 
en arbeidsplaats, zou bovengenoemde aanpak aanzienlijke dynamiek verlenen, die tegenwoordig 
vereist is voor de realisatie van de grote doelstelling, nl. om tegen 2010 Europa tot de meest 
dynamische kenniseconomie ter wereld uit te laten groeien.   
 
– Contactpersoon: mevrouw Barbesta 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
• Milieu als kans voor de economie 
– Rapporteur: BUFFETAUT (werkgevers – FR) 
 
– Ref.: Verkennend advies – CESE 1446/2004 
 
– Kernpunten: 
 
In een brief daterend van april 2004 heeft het toekomstige Nederlandse voorzitterschap het EESC 
gevraagd om een verkennend advies over het onderwerp "Milieu als kans voor de economie". Het 
Nederlandse voorzitterschap wil namelijk bijzondere aandacht besteden aan mogelijkheden om win-
win-situaties te creëren, waarbij milieuvriendelijke innovaties bijdragen tot de verwezenlijking van de 
economische en sociale doelstellingen van de Lissabon-strategie. 
 
Er is sprake van een discussie die in de hele maatschappij wordt gevoerd, en dan vooral in 
economische en sociale kringen. De vraag is duidelijk: zijn milieueisen slechts een obstakel voor het 
concurrentievermogen van ondernemingen of kunnen ze ook aanleiding geven tot de ontwikkeling van 
nieuwe beroepen, nieuwe markten en nieuwe technologieën?  
 
Van milieubescherming een echte kans voor de economie maken, is geen zaak van milieuspecialisten. 
Milieubescherming vormt al een fundamenteel aspect van belangrijke economische sectoren als 



- 5 - 

Griffie CESE 180/2004  fr/en/it/es/LM/pm/ib .../... 

toerisme en vrijetijdsbesteding. Wat milieutechnologieën betreft, komt het erop aan dat een markt 
wordt gecreëerd en dat de ondernemingen daarop inspelen. De vrijwillige initiatieven die bepaalde 
bedrijven of beroepssectoren op het vlak van technologische innovatie en milieubescherming nemen, 
moeten meer onder de aandacht worden gebracht.  
 
Als milieutechnologieën leiden tot verminderde productiekosten door minder verbruik van energie en 
grondstoffen, tot een beter imago van het bedrijf en zijn producten, tot meer verkoop en minder 
milieukosten, dan zullen ondernemingen natuurlijk belangstelling tonen en de ontwikkeling ervan op 
zich nemen. Maar eerst moeten ze deze milieutechnologieën leren kennen en in staat zijn om de 
efficiëntie ervan te beoordelen. Daarom is er behoefte aan een netwerk van informatie-uitwisseling 
over beste praktijken en milieutechnologieën, waarvan openbare organen, beroepsverenigingen, 
technische centra en onderzoekscentra deel zouden kunnen uitmaken.  
 
Niet alleen de steun van ondernemers en vaklui is nodig, maar ook die van klanten en consumenten. 
Zonder deze laatsten is er immers geen markt. Het publiek moet ervan worden overtuigd dat 
milieuvriendelijke technologieën zowel om milieuredenen als voor de productie efficiënt zijn. Zoniet, 
dan zijn die technologieën gedoemd om een leuk, maar marginaal onderdeel te blijven van een 
economie die zich los van deze technologieën verder ontwikkelt. 
 
Bij het uitwerken van milieubeleidsmaatregelen moet rekening worden gehouden met de economische 
impact, net zoals bij economische beleidsmaatregelen rekening moet worden gehouden met 
milieueisen. In zekere zin moeten deze twee beleidsterreinen interactief zijn, want als geen rekening 
wordt gehouden met de economische haalbaarheid en de positieve gevolgen voor het milieu van het 
gevoerde beleid kan er geen succes worden geboekt.  
 
– Contactpersoon: de heer Wright 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 - e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
• Economische dynamiek  
– Rapporteur: FUSCO (diverse werkzaamheden – IT) 
 
– Ref.: Verkennend advies – CESE 1425/2004 
 
– Kernpunten: 
 
Het MKB vormt volgens het Comité de basis van de economie en de werkgelegenheid in Europa en is 
als dusdanig van cruciaal belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon. 
Ondernemingen uit de zgn. "sociale economie" (OSE), zoals coöperatieve verenigingen en onderlinge 
waarborgmaatschappijen, spelen een steeds grotere rol in de sociale samenhang en de lokale 
ontwikkeling. Tot dusver is er veel te weinig aandacht geschonken aan mogelijke interacties van MKB 
en OSE, met name via uitgebreid gebruik van dergelijke rechtsvormen door het MKB, in het belang 
van beide soorten ondernemingen. 
 
Het EESC verzoekt de Commissie dan ook de bestaande en potentiële interactie tussen MKB en OSE 
opnieuw te bekijken en te helpen aantonen dat deze interactie de ontwikkeling van deze twee soorten 
ondernemingen ten goede komt, gelet op de grondige veranderingen ten gevolge van de economische 
dynamiek, met name op het gebied van het beleid inzake regionale ontwikkeling, sociale samenhang 
en innovatie. 
 
– Contactpersoon:  de heer Martinez 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
3. TRANSPORT 
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• Pan-Europese vervoerscorridors  
– Rapporteur: ALLEWELDT (werknemers – DE) 

 
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 1426/2004 

 
– Kernpunten: 

 
De uitbreiding van de Europese Unie in mei 2004 en de toetredingsperspectieven van de Zuidoost-
Europese landen veranderen tegelijk ook de randvoorwaarden voor het gemeenschappelijke 
infrastructuurbeleid en de samenwerking in de corridors. 
 
In de komende twee jaar moet het zwaartepunt van de EESC-activiteiten bij praktische samenwerking 
en deelname van plaatselijke maatschappelijke organisaties worden gelegd. Als relevante 
maatschappelijke organisaties hun mening en kritiek kunnen uiten of eventuele voorstellen kunnen 
formuleren, kan dit een bijdrage tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het vervoerbeleid 
leveren.  
 
De samenwerking tussen EESC en de stuurgroepen voor de corridors en de EU-Commissie moet 
worden geïntensiveerd. 
 

• Met name in het kader van de totstandbrenging van de “South East Europe Core Regional 
Transport Network” moet de nieuwe rol van de vaste studiegroep verder worden 
uitgewerkt. 

• De vaste studiegroep moet nagaan hoe er bij de totstandbrenging van de pan-Europese 
verkeersaders beter rekening kan worden gehouden met operationele vervoersaspecten; 
met name aspecten als intermodaal vervoer, milieubescherming, veiligheid, 
arbeidsvoorwaarden en doeltreffendheid moeten in het kader van het corridorbeleid 
concreet worden uitgewerkt.  

• Thans worden nieuwe verkeersaders in het kader van het Europese nabuurschapsbeleid 
gepland.   

 
De werkzaamheden van de EU-Commissie en van de stuurgroepen in de corridors en de 
vervoersgebieden moeten beter op elkaar worden afgestemd en het Europees Parlement moet er meer 
bij worden betrokken.   
 
–  Contactpersoon:  de heer Lobo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Het verhogen van de veiligheid van havens/wijziging 
– Rapporteur: BREDIMA SAVOPOULOU (werkgevers - EL) 

 
– Ref.: COM(2004) 393 def. – 2004/0031 COD – CESE 1428/2004 
 
– Contactpersoon:  de heer Lobo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
4. ENERGIE 
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• Continuïteit elektriciteitsvoorziening/Infrastructuur  
– Rapporteur: SIRKEINEN (werkgevers - FI) 
 
– Ref.: COM(2003) 740 def. – 2003/0301 COD – CESE 1444/2004 
 
– Contactpersoon: de heer Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

• Energie-efficiëntie bij eindgebruik en energiediensten 
– Rapporteur: SIRKEINEN (werkgevers - FI) 
 
– Ref.: COM(2003) 739 def. – 2003/0300 COD – CESE 1443/2004 
 
– Contactpersoon: de heer Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

5. INDUSTRIËLE RECONVERSIE 
 
• overheidssteun in de staalsector 
– Rapporteur: LAGERHOLM (werkgevers - SE) 
– Co-rapporteur: KORMANN (afgevaardigde DE) 

 
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 1431/2004 
 
– Kernpunten:  
 
In dit initiatiefadvies, dat door de adviescommissie Industriële reconversie (CCMI) is opgesteld, wordt 
nagegaan welke rol overheidssteun in het algemeen bij structuurveranderingen speelt en in het 
bijzonder in de Europese staalindustrie heeft gespeeld.  
 
De ervaring met de herstructurering van de Europese staalindustrie leert dat overheidssteun een 
instrument is waaraan zowel voor- als nadelen kleven. Bedrijfssteun komt alleen ten goede aan 
bepaalde ondernemingen en leidt tot verkeerde allocaties; op deze manier wordt onrendabele capaciteit 
immers langer in stand gehouden. Overheidssteun in het kader van een overeengekomen 
herstructureringsprogramma kan echter zware sociale gevolgen verlichten en zo de aanvaarding en de 
gevolgen van de industriële reconversie bevorderen. Gebleken is dat dit proces in goede banen geleid 
kan worden door middel van een sociale dialoog.  
 
In verband met de toetreding van nieuwe EU-lidstaten is het dan ook des te belangrijker dat de 
duidelijke staatssteunregels strikt nageleefd worden. De fouten die in de EU-15 zijn begaan, mogen 
niet opnieuw gemaakt worden.  
 
Algemeen wordt erkend dat industriële reconversie onvermijdelijk is en dat dit proces tot stand moet 
komen door middel van internationale kaderovereenkomsten. Onderhandelingen binnen de OESO 
dienen een definitieve verbetering van de huidige situatie in te houden, d.w.z.:  
– geen buitensporige concessies aan ontwikkelingslanden, nieuw geïndustrialiseerde landen en 

landen die zich in een overgangsproces bevinden, zoals China;  
– geen verbod op noodzakelijke regelgeving in de EU ten aanzien van onderzoek en ontwikkeling, 

milieumaatregelen (bijv. beperking van de lasten voor bedrijven bij milieumaatregelen om 
concurrentiedistorsies te voorkomen) en sluiting van onrendabele capaciteit;  
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– geen compenserende uitvoerheffingen voor staalproducten vanwege dergelijke vrijstellingen. 
 
– Contactpersoon:  de heer Andersen 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

6. GEZONDHEID 
 
• Gezondheidsbescherming: maatschappelijke verplichting en nieuw recht  
– Rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden - FR) 

 
– Ref.: initiatiefadvies – CESE 1432/2004 
 
– Kernpunten:  
 
Europees bestuur op gezondheidsgebied is nog maar nauwelijks van de grond gekomen en de 
juridische onderbouwing daarvan is nog heel zwak. Door de beperktheid van de middelen ontbreekt 
ook iedere medische legitimiteit. Hierin moet verbetering komen. 
 
De oprichting van een Europees netwerk voor de volksgezondheid is een bewijs dat bij alle Europese 
overheden de wil bestaat om de actoren van de volksgezondheid te verenigen en de in elk van de EU-
lidstaten bestaande instrumenten voor gezondheidsbewaking coherenter en doeltreffender te maken. 
 
Het Europees Economisch en Sociaal Comité is zich bewust van de ernst van de opeenvolgende crises 
die de wereld tijdens de voorbije twee decennia hebben doen opschrikken en stelt daarom voor om 
regelmatig Europese volksgezondheidscongressen op hoog niveau te houden.  
 
De bedoeling zou zijn om tijdens deze conferenties de vereiste collectieve maatregelen te bespreken, 
precieze informatie over de crises uit te wisselen, een gecoördineerde respons uit te werken, de van 
buitenaf komende risico’s te evalueren, en ertoe bij te dragen dat snel diagnoses kunnen worden 
gesteld en adequate oplossingen kunnen worden gevonden.  
 
Het Comité dringt erop aan dat het toekomstige Europees Centrum voor ziektepreventie en –
bestrijding (aangevraagd door de Europese Raad van Stockholm) reeds nu een ruim en sterk mandaat 
krijgt om regelmatig relevante rapporten op te stellen op het vlak van volksgezondheid en om de 
Europese lidstaten aan te zetten tot het nemen van de nodige maatregelen, met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel.  
 
Het Europees Economisch en Sociaal Comité onderstreept dat zijn aanbevelingen onderling 
samenhangen en dat de tenuitvoerlegging ervan veel inspanningen vereist van de lidstaten, nl.: 
– versterking van de bestuurlijke capaciteiten, met grensoverschrijdende aanpassingen, en een 

bestuur dat overal wordt erkend en geaccepteerd;  
– ondersteuning van dat bestuur door de toekenning van bevoegdheden en rechtsinstrumenten;  
– transparantie van de besluitvormingsprocedures en consolidatie van een door alle partijen 

nageleefde gedragscode inzake communicatie omtrent veiligheid op gezondheidsgebied;  
– vergroting van de samenwerking en opname in een wereldwijd netwerk van alle instellingen voor 

gezondheidsbewaking en toezicht (Europese Unie, Wereldgezondheidsorganisatie, Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, Raad van Europa, en grote nationale 
organisaties zoals die van de VS in Atlanta - Center of diseases, enz.). 

 
– Contactpersoon: de heer Hick 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
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• Mobiliteit van patiënten in de EU 
– Rapporteur: BEDOSSA (Diverse werkzaamheden - FR) 

 
– Ref.: COM(2004) 301 def. – CESE 1433/2004 
 
– Kernpunten:  
 
In de mededeling over “patiëntenmobiliteit” is een aantal concrete voorstellen opgenomen, die 
verschillende gebieden bestrijken en ertoe strekken de doelstelling van een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid van de mens, zoals in het Verdrag wordt verlangd, in het 
communautaire beleid te integreren.   
 
Het Gemeenschapsrecht maakt het voor burgers mogelijk zich in een andere lidstaat te laten 
behandelen en die behandeling vergoed te krijgen. In de praktijk is het voor de burger echter niet altijd 
eenvoudig om deze rechten te doen gelden. 
 
Daarom moet een Europese strategie worden uitgestippeld waarmee het volgende beoogd wordt:  

• De Europese samenwerking moet worden bevorderd om de beschikbare middelen beter te 
benutten.  

• Er moet een uniforme interpretatie komen op Europees niveau van de rechten en plichten 
van de patiënten. 

• Beschikbare capaciteit en transnationale zorg moeten worden gedeeld. 
 
Het Europees Economisch en Sociaal Comité stemt volmondig in met het besluit het cohesiefonds en 
de structuurfondsen van de Europese Unie in te schakelen ter bevordering van investeringen in de 
gezondheidssector, de ontwikkeling van gezondheidsinfrastructuur en medische vaardigheden, die 
prioritaire gebieden voor financiering in het kader van de communautaire financiële instrumenten zijn 
geworden.  
 
Samenwerking tussen de lidstaten moet het mogelijk maken gemeenschappelijke doelstellingen te 
definiëren die in nationale plannen moeten worden omgezet; door de vaststelling van relevante 
indicatoren moet de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid in elke EU-lidstaat nauwlettend kunnen 
worden gevolgd.  
 
Het Comité herinnert eraan dat een waarnemingscentrum of agentschap onontbeerlijk wordt als 
instrument om informatie over het nationale gezondheidsbeleid te verzamelen, te analyseren en uit te 
wisselen; dit is volledig in overeenstemming met de Verdragen en de beginselen van subsidiariteit en 
nationale bevoegdheid.  
 
Het Comité kan er alleen maar mee instemmen dat de Commissie gebruik wil maken van een open 
coördinatiemethode voor: 
  

• uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden  
• relevante indicatoren van structuren en praktijken 
• betere beschikbaarheid van gezondheidsproducten 
• coördinatie van nationale systemen om een dumpingeffect en grensoverschrijdende 

hersenvlucht te voorkomen 
• de noodzakelijke totstandbrenging van een interne markt voor medicijnen.  

 
Dit is een van de zeldzame keren dat vijf directoraten-generaal van de Commissie hun politieke wil, 
vaardigheden en middelen bundelen ter verwezenlijking van de doelstelling om de verschillende EU-
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landen de middelen te geven hun gezondheids- en sociale beschermingsbeleid, ten bate van alle 
burgers van de Europese Unie, onderling af te stemmen.  
 
Het EESC zou dan ook graag zien dat er binnen het Comité een Task force wordt opgericht (een lichte 
maar permanente structuur) om de ontwikkeling van dit beleid te volgen.  
 
– Contactpersoon: de heer Hick 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 

• Gezondheidszorg en ouderenzorg  
– Rapporteur: BRAGHIN (werkgevers - IT) 

 
– Ref.: COM(2004) 340 def. – CESE 1447/2004 
 
– Kernpunten:  
 
Aangezien er geen rechtsgrond voor een communautair beleid inzake gezondheidszorg en langdurige 
zorg is, wijst het EESC op het cruciale belang van de open coördinatiemethode als doeltreffend 
instrument ter verwezenlijking van de doelstellingen van modernisering en ontwikkeling van 
hoogwaardige gezondheidszorg en langdurige zorg, die toegankelijk en financieel houdbaar is, 
alsmede ter verzekering van de bescherming van de volksgezondheid, zelfs in uiteenlopende situaties 
waarin de druk en de uitdagingen steeds toenemen. 
 
De toepassing van deze open coördinatiemethode gaat samen met de vaststelling van een aantal 
indicatoren, waardoor de huidige lacunes op kennisgebied kunnen worden aangevuld en tegelijkertijd 
rekening kan worden gehouden met de bestaande situaties en de macrosociale ontwikkelingen die van 
invloed zijn op het stelsel van de gezondheidszorg en de langdurige zorg in het bijzonder. Deze reeks 
indicatoren moet betrekking hebben op structurele aspecten (soort zorg, beschikbare uitrusting en 
personeel, relevante opleiding en ervaring, enz.), kwaliteit van het zorgproces (regelingen voor het 
verstrekken van diensten en het uitvoeren van behandelingen, praktische richtsnoeren, medische 
normen en praktijken, bescherming van patiëntenrechten, enz.), en ten slotte kwaliteit van de 
specifieke zorgresultaten, afhankelijk van het soort zorg en de daarmee verbonden maatschappelijke 
verwachtingen. 
 
De in de mededeling voorgestelde “volgende fases” hebben betrekking op zeer belangrijke aspecten 
van de problematiek en richten de aandacht op zeer interessante kwesties. De desbetreffende 
voorstellen zijn evenwel van algemene aard en te vaag om in het kader van de open 
coördinatiemethode tot noemenswaardige vooruitgang te kunnen leiden. 
 
Het Comité hoopt dat concretere “gemeenschappelijke doelstellingen” zullen worden vastgesteld, die 
evenwel niet al te veel voorschriften bevatten en de organisatie van de nationale stelsels niet in de weg 
staan. Het zou voorts ook graag zien dat de geplande inleidende verslagen een nuttig instrument 
worden zonder de administratieve kosten te verhogen of een al te grote belasting voor de beperkte 
capaciteit van de nieuwe lidstaten te vormen. 
 
Bijzonder belangrijk en dringend is de bevordering van maatregelen die gericht zijn op de kwalificatie 
van zorgverstrekkers en gezondheidswerkers; dit kan gebeuren door via passende opleidingsacties de 
gemeenschappelijke vakkennis van gezondheids- en sociale werkers die zorgtaken verrichten, te 
ontwikkelen. Een en ander omvat een voorbereiding op een aantal niet louter technische aspecten en 
het verwerven van nieuwe vaardigheden, als bv. informatiebeheer, met name via informatienetwerken, 
en uitgavenbeheer in ruime zin. Dergelijke nieuwe opleidingsprojecten moeten door communautaire 
maatregelen worden ondersteund en bevorderd, teneinde profijt te trekken van de in het kader van de 
open coördinatiemethode uitgewisselde ervaringen. 
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– Contactpersoon: mevrouw Barbesta 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 

7. BEWAKING VAN DE GRENZEN EN VRIJ VERKEER VAN 
PERSONEN 

 
• Wetenschappelijk onderzoek / toelating van onderdanen van derde landen  
– Rapporteur: KING (werkgevers - UK) 

 
– Ref.: COM(2004) 178 def. 2004/0061-0063 CNS – CESE 1434/2004 
 
– Kernpunten:  
 
Het EESC is ingenomen met de Mededeling van de Commissie en stemt in beginsel in met de 
voorstellen die daarin worden gedaan. Het wijst echter op het volgende: 
 
• De doelstelling van 700.000 extra onderzoekers tegen 2010 lijkt niet realistisch als op een 

aantal gebieden geen krachtige inspanningen worden geleverd. 
• Er zouden vergelijkende gegevens moeten worden verstrekt over de middelen die landen 

als Japan en de VS besteden aan opleiding, mobiliteit en loopbaanontwikkeling van 
onderzoekers. 

• De definitie van “onderzoeksinstelling” die de Commissie hanteert, zou moeten worden 
uitgebreid tot openbare en privé-instellingen die onderzoeksbeurzen toekennen. 

• In sommige gevallen zal de rechtspositie van de onderzoeker niet duidelijk zijn; 
toegelaten migranten zullen soms aanspraak willen maken op asiel en bescherming op 
grond van de Conventie van Genève van 1951. 

• De Commissie zou een proces in gang moeten zetten om onderzoekers uit derde landen 
die reeds in de EU verblijven, te identificeren en als onderzoekers te erkennen. 

• Het gebrek aan transparantie op het gebied van kwalificaties en bevoegdheden moet 
worden aangepakt. 

• Vrouwelijke onderzoekers zijn ondervertegenwoordigd, in het bijzonder in managements- 
en kaderfuncties. Dit geldt met name voor onderzoeksters uit derde landen.   

• De "braindrain" uit bepaalde ontwikkelingslanden is zorgwekkend.  
• Ierland heeft besloten zich aan de richtlijn te houden; hopelijk zal het Verenigd 

Koninkrijk dit voorbeeld volgen. 
 
– Contactpersoon: de heer Bach Nielsen 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 19 - e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

8. BUITENGRENZEN EN DRUGS  
 
• ARGO-programma  
– Rapporteur: PARIZA CASTAÑOS (werknemers - ES) 
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– Ref.: COM(2004) 384 def. - 2004/0122(CNS) – CESE 1436/2004 
 
– Kernpunten:  
 

Het feit dat de nationale instanties moeilijkheden hebben ondervonden om in het kader van het 
ARGO-programma samen te werken met hun EU-partners heeft aangetoond dat er op het gebied van 
het beheer van de buitengrenzen geen samenwerking bestaat tussen de lidstaten.  

Het Comité is van mening dat de samenwerking in de toekomst verder zal moeten reiken dan puur 
administratieve samenwerking en dat er, in het kader van een gemeenschappelijk beleid, een systeem 
voor communautaire solidariteit op het gebied van de buitengrenzen, visa, asiel en immigratie tot stand 
moet worden gebracht. Hiermee moet rekening worden gehouden in de financiële vooruitzichten vanaf 
2007.  

Het Comité staat erop dat bij de administratieve samenwerking op het gebied van buitengrenzen, visa, 
asiel en immigratie steeds wordt toegezien op een menselijke en waardige behandeling van alle 
personen, overeenkomstig het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de 
internationale verdragen op het gebied van de mensenrechten.  
 
– Contactpersoon: de heer Brombo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

• Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 
– Rapporteur: OLSSON (diverse werkzaamheden - SE) 

 
– Ref.: COM(2004) 808 def. - 2003/0311(CNS) – CESE 1437/2004 
 
– Kernpunten:  
 

Het EESC is ingenomen met de ontwerpverordening, die bedoeld is om de rol van het Europees 
waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) uit te breiden, de werking van zijn 
organen aan te passen en een aantal onduidelijkheden weg te nemen die bij de toepassing van de 
oorspronkelijke verordening aan het licht zijn gekomen. Een en ander sluit aan bij eerdere adviezen 
van het EESC over de preventie en de beperking van de risico's die samenhangen met drugsverslaving. 

Bij het drugsbeleid betrokken organisaties uit het maatschappelijk middenveld zouden bij de 
werkzaamheden van het EWDD moeten worden betrokken. 

Het EWDD zou moeten worden uitgebreid met een verbindingscomité bestaande uit 
vertegenwoordigers van Europese netwerken die actief zijn op dit gebied en die informatie kunnen 
leveren ter aanvulling van de door de nationale knooppunten verschafte gegevens. (Deze knooppunten 
maken deel uit van het Europees netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving REITOX, dat 
onder het EWDD valt.) 

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

9. FISCALITEIT EN FINANCIELE DIENSTEN 
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• Verkeer van accijnsgoederen 
– Rapporteur: WILKINSON (werkgevers - UK) 

 
– Ref.: COM(2004) 227 def. - 2004/0072(CNS) – CESE 1441/2004 
 
– Kernpunten:  
 

De dagelijkse werking van de interne markt voor accijnsgoederen is ingewikkeld: zij gaat soms 
gepaard met onzekerheid over de toepassing van verordeningen, en leidde tot een omvangrijke 
administratieve rompslomp voor de ondernemingen. 

De Commissievoorstellen betreffen handelstransacties, verkoop aan particulieren en verkoop op 
afstand en beogen verduidelijking, vereenvoudiging en harmonisatie van de bestaande regels voor 
verkeer binnen de EU van goederen waarvoor al accijnsbelasting in een lidstaat is betaald, en de 
liberalisatie van dit verkeer om EU-consumenten meer te laten profiteren van de interne markt.  

Het Comité onderschrijft beide doelstellingen. 
 
– Contactpersoon: mevrouw Szij  
   (Tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij.brombo@esc.eu.int) 
 

• BTW - verlaagd BTW-tarief toe te passen op bepaalde arbeidsintensieve 
diensten - toetredingen 

– Rapporteur: PEZZINI (werkgevers - IT) 
 

– Ref.: COM(2004) 295 def. - 2004/0810(CNS) – CESE 1442/2004 
 
– Kernpunten:  
 

Het EESC betreurt het dat de Raad nog niet tot een unaniem besluit is kunnen komen over het 
richtlijnvoorstel, maar stemt in met de door de Commissie voorgestelde verlenging van Richtlijn 
1999/85/EG. 
 
– Contactpersoon: mevrouw Szij  
   (Tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail: borbala.szij.brombo@esc.eu.int) 
 

• Herverzekering 
– Rapporteur: VON FÜRSTENWERTH (werkgevers - DE) 

 
– Ref.: COM(2004) 273 def. - 2004/0097(COD) – CESE 1423/2004 
 
– Contactpersoon: de heer Faure  
   (Tel.: 00 32 2 546 96 15 - e-mail: jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
 
10. MEDEDINGINGSBELEID 
 
• Concessieovereenkomsten en publiek/private samenwerking 
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– Rapporteur: LEVAUX (werkgevers - FR) 
 

– Ref.: COM(2004) 327 def. – CESE 1440/2004 
 
– Kernpunten:  
 
Het EESC stelt, in het kader van de discussie die op gang gebracht is met het Groenboek van de 
Commissie over publiek-private samenwerking, vast dat veel landen bezig zijn specifieke rechtsregels 
voor publiek/private samenwerking (PPS) uit te vaardigen. Gezien de ervaringen die momenteel 
worden opgedaan, verdient het de voorkeur om:   
 
a) af te wachten in welke vormen PPS zich de komende jaren gaat ontwikkelen;  
b) van de lidstaten te verkrijgen dat stelselmatig informatie wordt gegeven over de verschillende 

manieren waarop PPS wordt vormgegeven en welke problemen er daarbij zijn;  
c) met vertegenwoordigers van de lidstaten, de Commissie en maatschappelijke organisaties 

(waaronder leden van het EESC) een waarnemingspost voor de ontwikkeling van PPS op te 
richten;  

d) te benadrukken dat de Europese drempelwaarden voor openbaarmaking (voor werken en voor 
diensten) van toepassing zijn op PPS- en concessieovereenkomsten: onder die drempelwaarden 
wordt iedere lidstaat geacht haar eigen regels toe te passen, omdat zo onnodige administratieve 
rompslomp kan worden voorkomen;   

e) vóór 2007 met een interpretatieve mededeling duidelijkheid te scheppen omtrent:  
− de definitie van concessie- en PPS-overeenkomsten;  
− de vaststelling van de mededingingspositie van gemengde of semi-overheidsbedrijven;  
− de "concurrentiegerichte dialoog" en de procedure voor openbaarmaking;  
− de invoering van het begrip "projectontwikkelaar", waardoor innovatie wordt bevorderd;  
− de toepasselijkheid van staatssteun voor gemengde ondernemingen.  
 

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

11. LANDBOUW EN DERDE LANDEN 
 
• Landbouw en voedselveiligheid in het kader van het Euromediterrane 

partnerschap 
– Rapporteur: NILSSON (diverse werkzaamheden - SE) 

 
– Ref.: informatief rapport CESE 731/2004 fin 
 
– Kernpunten:  
 
Sinds 1995 vindt ieder jaar een Euro-mediterrane top van Sociaal-Economische Raden en daarmee 
vergelijkbare instellingen plaats. Deze conferenties hebben tot doel de deelnemers een beter inzicht te 
geven in de diverse aspecten van het Euro-mediterrane partnerschap en in de sociaal-economische 
situatie in de landen die bij dit samenwerkingsproject betrokken zijn. 
  
Tijdens de laatste top op Malta is besloten dat de volgende in 2004 in Valencia (Spanje) zal worden 
gehouden.  
  



- 15 - 

Griffie CESE 180/2004  fr/en/it/es/LM/pm/ib .../... 

De voorbereiding van de volgende topconferentie is in handen van het Europees Economisch en 
Sociaal Comité, de Sociaal-Economische Raad van het Koninkrijk Spanje, de Maltese Raad voor 
Sociaal-Economische Ontwikkeling (MCESD) en de Sociaal-Economische Raad van Tunesië. Als vast 
lid van de "voorbereidingsgroep" stelt het Comité elk jaar een informatief rapport over één van de 
gekozen thema's op. 
 
Dit jaar gaat het informatief rapport over landbouw en voedselveiligheid in het kader van het 
Euromediterrane partnerschap. Het is opgesteld door het EESC in samenwerking met de sociaal-
economische raad van Griekenland (OKE), het sociaal-economisch comité van Israël, de Italiaanse 
CNEL, de Palestijnse delegatie en de Turkse delegatie bij het gemeenschappelijk raadgevend comité 
(JCC). 
 
De sociaal-economische raden van Spanje, Frankrijk, Griekenland, de Italiaanse CNEL en de sociaal-
economische raad van Tunesië zullen met een rapport komen over immigratie en samenwerking tussen 
de landen in de regio. 
 
De landen rond de Middellandse Zee vormen voor de EU de op één na grootste exportmarkt voor 
landbouwproducten en levensmiddelen. Uit het rapport blijkt vooral hoe belangrijk het is dat 
landbouworganisaties, de levensmiddelenindustrie, consumenten en werknemers bij de ontwikkeling 
worden betrokken.  
 
Het EESC zou, met behulp van zijn netwerk, een conferentie over "Samenwerking voor meer 
voedselveiligheid" kunnen organiseren.  
 
Om de beoogde resultaten op het gebied van de voedselproductie en voedselveiligheid te kunnen 
behalen moet een aantal zaken worden uitgezocht, zoals o.a. meer en betere scholing en opleiding,   
advisering en onderzoeksprogramma's.  
 
Voor alle maatregelen is het van essentieel belang dat bij de doelstellingen van het Barcelona-proces 
politieke prioriteiten worden gesteld, zodat het MEDA-programma ook de voorwaarden schept voor 
de ontwikkeling van landbouw en voedselveiligheid.  
 
– Contactpersoon: de heer Wells  
   (Tel.: 00 32 2 546 82 83 - e-mail: michael.wells@esc.eu.int) 
 

• Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten in derde 
landen 

– Rapporteur: NIELSEN (diverse werkzaamheden - DK) 
 

– Ref.: COM(2004) 233 def. – 2004/0073 CNS – CESE 1430/2004 
 
– Contactpersoon: mevrouw Di Nicolantonio  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 - e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

12. CONSUMENTENBESCHERMING 
 
• Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in procesoliën 
– Rapporteur: SEARS (werkgevers - UK) 

 
– Ref.: COM(2004) 98 def. – 2004/0036 COD – CESE 1429/2004 
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– Contactpersoon: de heer Wright  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 - e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
• Trichloorbenzeen 
– Rapporteur: SEARS (werkgevers - UK) 

 
– Ref.: COM(2004) 320 def. – 2004/0111 COD – CESE 1424/2004  
 
– Contactpersoon: de heer Pereira dos Santos  
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
13. INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 
 
• Snelle verbindingen voor Europa  
– Rapporteur: McDONOGH (werkgevers - IE) 

 
– Ref.: COM(2004) 61 def. –CESE 1427/2004 
    
– Kernpunten:  
 

Het EESC kan zich vinden in de Mededeling, maar dringt er niettemin bij de Commissie op 
aan om:  

• alles in het werk te blijven stellen om ervoor te zorgen dat het regelgevingskader in 
alle lidstaten, dus ook de nieuwe, volledig wordt omgezet;  

• een wetsvoorstel voor een precieze en veelomvattende definitie van de term 
'breedband' voor gebruik in de EU uit te werken;  

• in deze nog op te stellen precieze definitie van 'breedband' ook een minimumnorm 
voor de kwaliteit van de verbinding op te nemen;  

• te onderstrepen dat breedbandnetwerken zodanig dienen te worden uitgebreid dat het 
EU-grondgebied tijdig volledig zal zijn gedekt, en om in toekomstige verslagen 
melding te maken van hiaten in netwerken;  

• te doen wat in haar vermogen ligt om de uitrol van de nieuwe 3G-netwerken te 
vergemakkelijken en kosteneffectiever te maken, wetgeving te overwegen inzake 
gedeeld gebruik van faciliteiten door 3G-exploitanten t.b.v. de consument en met het 
oog op een efficiënt gebruik van middelen in de EU; dergelijke wetgeving zou 
breedband toegankelijker maken en leiden tot minder negatieve milieu-effecten en 
lagere kosten voor de levering van diensten;  

• in de gaten te houden hoe wordt omgegaan met beveiligingskwesties die samenhangen 
met het gebruik door de consument van nieuwe diensten, en om erop te letten dat 
daarbij het vertrouwen van de consument in nieuwe technologieën en diensten groeit.  

 
– Contactpersoon: de heer Raffaele Del Fiore  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 - e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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