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COM(2001) 805 definitief
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VOORSTEL VOOR EEN
BESLUIT VAN DE RAAD
INZAKE HET DOOR DE GEMEENSCHAP IN TE NEMEN STANDPUNT
TEN AANZIEN VAN DE OPRICHTING VAN EEN GEMENGD
RAADGEVEND COMITÉ REGIONALE ZAKEN WAAROVER MOET
WORDEN BESLOTEN DOOR DE ASSOCIATIERAAD DIE WERD
INGESTELD BIJ DE EUROPA-OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN EN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK

(door de Commissie ingediend)

TOELICHTING
De Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de
Tsjechische Republiek, anderzijds, die op 1 februari 1995 in werking is
getreden, bepaalt in artikel 109 dat de Associatieraad kan besluiten ieder
ander speciaal comité of orgaan op te richten om hem in zijn taak bij te staan.
In gemeenschappelijke verklaring nr. 12 bij de Europa-Overeenkomst
kwamen de partijen, onder verwijzing naar artikel 109, overeen dat "de
Associatieraad een onderzoek zal instellen met betrekking tot de oprichting
van een adviesorgaan dat is samengesteld uit leden van het Economisch en
Sociaal Comité van de Gemeenschap en de overeenkomstige partners van de
Tsjechische Republiek."
De Commissie stelt dan ook voor dat de Associatieraad, met het oog op de
grote belangstelling van de sociale partners van beide partijen, een Gemengd
Raadgevend Comité opricht, waarin de sociaal-economische groeperingen
van beide partijen zijn vertegenwoordigd: die van de Gemeenschap door het
Economisch en Sociaal Comité, en die van Tsjechië door de Tsjechische
economische en sociale partners.
Het voorgestelde Gemengd Raadgevend Comité is bedoeld als een forum
voor een dialoog tussen de sociale partners van de partijen. Deze dialoog zal
voor beide partijen nuttig zijn: de Tsjechische sociale partners kunnen zich
vertrouwd maken met het overlegproces binnen het Economisch en Sociaal
Comité en met de dialoog tussen de sociale partners in de Europese Unie in
het algemeen, en de sociale partners in de Europese Unie kunnen zich
vertrouwd maken met de sociale dimensie van de hervormingen van de
economische en sociale structuren die nu in de Tsjechische Republiek
worden doorgevoerd. De Associatieraad kan het voorgestelde Gemengd
Raadgevend Comité raadplegen alvorens besluiten te nemen op terreinen die
duidelijk van sociaal belang zijn. Het blijft echter aan de Associatieraad om
te beoordelen of het comité al dan niet wordt geraadpleegd.
De oprichting van het voorgestelde Gemengd Raadgevend Comité heeft geen
financiële gevolgen voor de begroting van de Gemeenschap: de Tsjechische
partners dragen hun eigen kosten, en de uitgaven aan de zijde van de
Gemeenschap worden gedekt door het Economisch en Sociaal Comité.
De tekst van het voorstel voor een besluit van de Raad inzake het door de
Gemeenschap in de Associatieraad in te nemen standpunt, zoals bepaald in
artikel 2, lid 1, van het besluit van de Raad en van de Commissie van
19.12.1994 inzake de sluiting van de Europa-Overeenkomst, is aangehecht.
De Raad wordt verzocht het aangehechte voorstel voor een besluit
betreffende het standpunt van de Gemeenschap binnen de Associatieraad met
de Tsjechische Republiek vast te stellen.
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DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom),
Gelet op inzonderheid artikel 300 EG, lid 2, tweede en derde alinea;
Gelet op artikel 2, lid 1, van het besluit van de Raad en van de Commissie van 19
december 1994 inzake de sluiting van de Europa-Overeenkomst waarbij een
associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en de Tsjechische Republiek, anderzijds,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Artikel 109 van genoemde Europa-Overeenkomst bepaalt dat de
Associatieraad tot de oprichting kan besluiten van ieder ander speciaal comité
of lichaam dat hem bij de uitvoering van zijn taken kan bijstaan;

(2)

Dialoog en samenwerking tussen de sociaal-economische groeperingen in de
Europese Gemeenschap en de Tsjechische Republiek kunnen een belangrijke
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun betrekkingen.

(3)

Deze samenwerking dient plaats te vinden tussen de leden van het Economisch
en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen en de sociaaleconomische partners van de Tsjechische Republiek.

BESLUIT:
Het door de Gemeenschap in te nemen standpunt in de Associatieraad die is opgericht
krachtens de Europa-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun
lidstaten, enerzijds, en de Tsjechische Republiek, anderzijds, inzake de oprichting van
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een Gemengd Raadgevend Comité, is gebaseerd op het aan dit besluit gehechte
ontwerp-besluit van genoemde Associatieraad.
Gedaan te Brussel,

Voor de Raad
De Voorzitter
[…]
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BIJLAGE
ONTWERP-BESLUIT NR ....../2001
Van de Associatieraad
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Tsjechische
Republiek, anderzijds, van ..... 2001, tot wijziging, door de oprichting van een Gemengd
Raadgevend Comité, van Besluit nr. 1/95 tot vaststelling van het reglement van orde van
de Associatieraad

DE ASSOCIATIERAAD,
GELET OP de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht
tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Tsjechische
Republiek, anderzijds, inzonderheid op artikel 109,
OVERWEGENDE HETGEEN VOLGT:
(1)

Dialoog en samenwerking tussen de sociaal-economische groeperingen in de
Europese Gemeenschap en de Tsjechische Republiek kunnen een belangrijke
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun betrekkingen.

(2)

Deze samenwerking kan op passende wijze georganiseerd kan worden tussen
de leden van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese
Gemeenschappen en de sociaal-economische partners van de Tsjechische
Republiek door de oprichting van een Gemengd Raadgevend Comité.

(3)

Dit betekent dat het bij Besluit nr. 1/95 vastgestelde reglement van orde van de
Associatieraad dienovereenkomstig moet worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:
Artikel 1
Aan het reglement van orde van de Associatieraad worden de volgende regels
toegevoegd :
"Artikel 19
Gemengd Raadgevend Comité
Er wordt een Gemengd Raadgevend Comité opgericht, dat tot taak heeft dialoog en
samenwerking tussen de sociaal-economische groeperingen in de Europese
Gemeenschap en de Tsjechische Republiek te bevorderen. Deze dialoog en
samenwerking bestrijken alle sociaal-economische aspecten van de betrekkingen
tussen de Europese Gemeenschap en de Tsjechische Republiek die bij de
tenuitvoerlegging van de Europa-Overeenkomst aan de orde komen. Het Gemengd
Raadgevend Comité spreekt zich uit over vraagstukken die met deze aspecten verband
houden.
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Artikel 20
Het Gemengd Raadgevend Comité bestaat uit zeven vertegenwoordigers van het
Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen en zeven
vertegenwoordigers van de sociale en economische groeperingen in de Tsjechische
Republiek.
Het Gemengd Raadgevend Comité voert zijn activiteiten uit op basis van raadpleging
door de Associatieraad of, met betrekking tot de bevordering van de dialoog tussen de
economische en sociale belangengroepen, op eigen initiatief.
De leden worden zodanig gekozen dat de samenstelling van het Gemengd
Raadgevend Comité een zo getrouw mogelijke afspiegeling van de diverse sociaaleconomische groeperingen in de Europese Gemeenschap en de Tsjechische Republiek
vormt.
Het Gemengd Raadgevend Comité staat onder het gezamenlijke voorzitterschap van
een lid van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen en
een Tsjechisch lid.
Het Gemengd Raadgevend Comité stelt zijn reglement van orde vast.
Artikel 21
Het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen, enerzijds, en
de Tsjechische sociaal-economische groeperingen, anderzijds, dragen elk hun deel
van de personeelskosten, reiskosten, dagvergoedingen en kosten van post en
telecommunicatie die hun deelneming aan de vergaderingen van het Comité en zijn
werkgroepen met zich brengt.
De kosten van tolkendiensten tijdens vergaderingen en van vertaling en reproductie
van documenten komen voor rekening van het Economisch en Sociaal Comité, met
uitzondering van de Tsjechische uitgaven in verband met vertolking en vertaling in of
uit het Tsjechisch, die door de Tsjechische sociaal-economische groeperingen worden
gedragen.
Andere uitgaven in verband met de materiële organisatie van de vergaderingen komen
ten laste van de partij die gastheer is van de vergaderingen."
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de
datum van zijn goedkeuring.
Gedaan te Brussel,

Voor de Associatieraad
De voorzitter:
De secretarissen:
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van Tsjechische zijde

Voor de Europese Gemeenschap
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