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Om te zorgen voor de nodige transparantie (en om te
voorkomen dat de macht op een niet transparante en niet te
controleren wijze in één punt is geconcentreerd) zou in het
Verdrag slechts een eenvoudige kaderregeling moeten worden
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vastgesteld en zou wat betreft gedetailleerde bepalingen naar
secundaire wetgeving moeten worden verwezen, die, naar
analogie van het in artikel 99-5 bepaalde, op grond van de in
artikel 252 beschreven procedure kan worden uitgewerkt.

Brussel, 12 december 2002.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over:
—

het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Verordening (EEG) nr. 1210/90 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en
-informatienetwerk en de toegang tot de documenten van dit Agentschap”,

—

het „Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 178/2002 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en de toegang tot de documenten van deze
Autoriteit”,

—

het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling
van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een
Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart”, en

—

het „Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 van
het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap voor
maritieme veiligheid”
(COM(2002) 406 def. — 2002/0169 (COD) — 2002/0179 (COD) — 2002/0181 (COD) —
2002/0182 (COD))
(2003/C 85/17)

De Raad heeft op 23 september 2002 besloten, overeenkomstig artikel 157 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap, het Europees Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over
voornoemde voorstellen.
Het EESC heeft tijdens zijn 395e zitting van 11 en 12 december 2002 (vergadering van 11 december) de
heer Chagas aangewezen als algemeen rapporteur en het volgende advies uitgebracht, dat met 54 stemmen
vóór, bij 1 onthouding, werd goedgekeurd.
1.
Het nieuwe Financieel Reglement van toepassing op de
algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (1)
treedt op 1 januari 2003 in werking. Daarmee verandert het
budgettaire en financiële statuut van de gedecentraliseerde
communautaire organen.

2.
De inwerkingtreding van dit Reglement impliceert een
wijziging van de basisbesluiten tot instelling van de bovenvermelde agentschappen, te weten:

( 1) Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van
25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing
op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen —
PB L 248 van 16.9.2002 blz. 1 — Advies van het EESC: PB C 260
van 17.9.2001, blz. 42.

(2 ) Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990
inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het
Europees milieuobservatie- en -informatienetwerk — PB L 120
van 11.5.1990 blz. 1 — Advies van het EESC: PB C 56 van
7.3.1990, blz. 20.

—

het Milieuagentschap (Kopenhagen) (2);
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—

de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid ( 1);

—

het Europees Agentschap voor de veiligheid van de
luchtvaart ( 2);

en het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (3).

—

( 1) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en
de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene
beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot
oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en
tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden — PB L 31 van 1.2.2002 blz. 1 — Advies van het EESC:
PB C 155 van 29.5.2001, blz. 32.
( 2) Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en
de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het
gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees
Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart — PB L 240
van 7.9.2002, blz. 1 — Advies van het EESC: PB C 221 van
7.8.2001, blz. 38.
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3.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité is, zoals het
hoort, geraadpleegd over de wijziging van de besluiten tot
instelling van deze agentschappen.
4.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité kan zich
vinden in de voorstellen van de Commissie.

(3 ) Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en
de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap voor
maritieme veiligheid — PB L 208 van 5.8.2002, blz. 1 — Advies
van het EESC: PB C 221 van 7.8.2001, blz. 54.

Brussel, 11 december 2002.
De voorzitter
van het Europees Economisch en Sociaal Comité
R. BRIESCH

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „De economische en sociale
gevolgen van de uitbreiding voor de kandidaat-lidstaten”
(2003/C 85/18)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn zitting van 16 en 17 januari 2002 besloten om,
overeenkomstig art. 23, lid 3, van zijn reglement van orde, een advies op te stellen over „De economische
en sociale gevolgen van de uitbreiding voor de kandidaat-lidstaten”.
De afdeling „Externe betrekkingen” die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was
belast, heeft haar advies op 7 november 2002 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Dimitriadis; corapporteur was mevrouw Belabed.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 11 en 12 december 2002 gehouden 395e zitting
(vergadering van 11 december) het volgende advies uitgebracht, dat met 98 stemmen vóór en 2 stemmen
tegen, bij 3 onthoudingen, is goedgekeurd.

Samenvatting
Het onderhavige advies toont concreet aan dat het EESC er
bijzonder belang aan hecht dat de onderhandelingen over de
toetreding van de kandidaat-lidstaten tot een uitgebreide Unie
tot een goed einde worden gebracht, ook al zijn bepaalde
belangrijke voorwaarden nog niet helemaal vervuld. De uitbreiding stelt de EU voor de moeilijkste opdracht waarmee zij
sinds haar oprichting werd geconfronteerd, maar is tevens een
uitnodiging om werk te maken van de doelstellingen van de
Raad van Lissabon die van Europa de meest concurrerende
economie ter wereld wil maken.

Het EESC steunt de uitbreiding ten volle en valt het standpunt
van het Deense voorzitterschap bij dat het tijdschema voor de
EU-uitbreiding gerespecteerd moet worden, rekening houdend
met de vooruitgang die door iedere kandidaat-lidstaat afzonderlijk geboekt is.
Het EESC steunt op verschillende manieren het uitbreidingsproces en met name de ontwikkeling van de samenwerking en
de ondersteuning van sociale en beroepsorganisaties, sociale
partners en specifieke NGO’s in de toetredingslanden, zodat zij
a) op nationaal niveau doeltreffend kunnen functioneren,
b) zich beter kunnen organiseren door de nodige knowhow te

