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II
(Voorbereidende besluiten)

ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ
Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Eindrapport van de Groep op hoog
niveau inzake de economische en sociale gevolgen van industriële verandering: ‘Omgaan met
verandering‘”
(1999/C 258/01)
De Europese Commissie heeft op 15 december 1998 besloten, overeenkomstig artikel 198 van het
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen
over het „Eindrapport van de Groep op hoog niveau inzake de economische en sociale gevolgen van
industriële verandering: ‘Omgaan met verandering‘”.
De Afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 10 juni 1999 goedgekeurd. Rapporteur was de heer
Little; co-rapporteur was de heer Sepi.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 365e zitting (vergadering van 7 juli 1999) het
volgende advies uitgebracht, dat met 103 stemmen vóór bij 4 onthoudingen werd goedgekeurd.
1. Inleiding

2. Algemene opmerkingen

1.1.
In november 1998 heeft een door de heer P.G.
Gyllenhammar voorgezeten groep van door de Commissie
uitgekozen deskundigen op hoog niveau een rapport uitgebracht over de economische en sociale gevolgen van industriële
verandering. Deze deskundigengroep had tijdens de in november 1997 gehouden Europese Banentop te Luxemburg de
opdracht gekregen om de industriële veranderingen in de
Europese Unie te analyseren en na te gaan hoe op die
veranderingen en de economische en sociale gevolgen daarvan,
kan worden vooruitgelopen en ingespeeld. De deskundigengroep heeft in dit rapport niet méér kunnen doen dan
situaties met een voorbeeldfunctie binnen een beperkt aantal
geselecteerde werkterreinen onder de loep nemen, en heeft
vastgesteld dat de daarbij spelende problemen niet in een
handomdraai kunnen worden opgelost en zich bovendien
gemakkelijk kunnen verspreiden. De deskundigengroep adviseert de Commissie om naar aanleiding van dit rapport met
organisaties uit de particuliere sector te gaan bespreken wat de
beste manier is om industriële veranderingen in de toekomst
vóór te zijn en daarop naar behoren te reageren.

2.1.
Het Comité ziet het rapport als stimulans voor een
bezinning op het verschijnsel van industriële verandering en
als aanzet tot het nemen van doeltreffende maatregelen om
daarop behoorlijk te reageren. Bovendien verschaft het nuttige
informatie over de achtergrond van industriële veranderingen.
Vooral de in het rapport geplaatste opmerking dat industriële
veranderingen nieuwe kansen kunnen creëren en de voorkeur
die wordt uitgesproken voor het scheppen van nieuwe werkgelegenheid boven de instandhouding van overbodig geworden
banen, vallen bij het Comité in goede aarde. Ook hecht het
zijn goedkeuring aan de algemene strategie die erin bestaat om
de oplossingen te zoeken in benchmarking, innovatie en
sociale samenhang.

1.2.
Daarmee tegemoetkomend aan een verzoek in die zin
van de heer P. Flynn, lid van de Commissie, heeft het Comité
besloten om over dit „Gyllenhammar-rapport” (vanaf hier: het
rapport) al een advies uit te brengen voordat het in de Europese
Raad aan de orde zal worden gesteld. Over tal van aspecten
van deze vérstrekkende en belangrijke problematiek heeft het
Comité in het verleden al advies uitgebracht. In dit advies zal
daarom met name worden stilgestaan bij de thema’s die in het
rapport rechtstreeks ter sprake worden gebracht.

2.2.
Industriële veranderingen kunnen door verschillende
factoren op gang worden gebracht, maar hebben één ding
gemeen, nl. dat daardoor nieuwe kansen ontstaan. Het rapport
is een poging om de vinger te leggen op de manier waarop
industriële veranderingen in nieuwe kansen kunnen worden
omgezet. Dit veronderstelt volgens het Comité niet alleen dat
op die veranderingen moet worden vooruitgelopen, dat het
bedrijfsleven zich daarop moet voorbereiden en dat de gevolgen daarvan moeten worden beheerst, maar ook dat actief
moet worden gezocht naar methoden om die veranderingen
ten nutte te maken. Alleen dan kan van die veranderingen het
meeste economische en sociale profijt worden getrokken.
Daarbij komt het er vooral op aan dat het Europese bedrijfsleven over de noodzakelijke productiviteit beschikt en dat zijn
mondiale concurrentievermogen wordt opgevoerd.
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2.2.1. Het Comité beaamt dat er voor alle partijen, gaande
van ondernemers, vertegenwoordigers van de werknemers
(met inbegrip van de vakbonden) en de werknemers zelf, tot
nationale regeringen en lokale overheden, een taak is weggelegd als het erom gaat industriële veranderingen te benutten.

lokale niveau constructiever worden en meer resultaten opleveren qua productiviteit en flexibiliteit. Het Comité betreurt dat
de deskundigengroep heeft verzuimd specifiek te verwijzen
naar cao-onderhandelingen.

2.2.2. Het Comité betreurt het echter dat de Commissie
met enkele van haar voorstellen niet verder gaat dan mogelijkheden — meestal op vrijwillige basis — voor informatieverstrekking, zonder dat die voorlichting onderdeel is van een
efficiënte raadpleging ter voorbereiding van beleids — en
economische besluiten. Een dergelijke raadpleging zou tot doel
moeten hebben om de besluitvorming tijdig te beïnvloeden,
zodat met de herstructurering in economisch en sociaal
opzicht optimale resultaten kunnen worden bereikt.

2.6.2. Een openhartige dialoog is vooral belangrijk, omdat
fundamentele veranderingen daardoor vlot kunnen worden
doorgevoerd. Daarom zou die dialoog onlosmakelijk deel
moeten uitmaken van dat proces.

2.3.
Ingrijpende veranderingen leiden onherroepelijk tot
een behoefte aan nieuwe vaardigheden en bekwaamheden.
Als daaraan wordt voorbijgegaan, duurt het langer voordat
organisatorische, bestuursrechtelijke en technologische veranderingen echt doorgang vinden en bestaat het gevaar dat de
potentiële voordelen ervan minder groot worden.
2.4.
„Inzetbaarheid” is in het rapport omschreven als de
mate waarin een werknemer in staat is om voor zichzelf een
plaats op de arbeidsmarkt te veroveren. Het (wéér) vinden van
werk impliceert volgens het Comité dat hij/zij niet alleen over
adequate vaardigheden moet beschikken, maar ook bereid
moet zijn tot mobiliteit, en aanpassingsvermogen en de nodige
inzet aan de dag moet leggen. Werknemers moeten de
gelegenheid krijgen om tijdens hun gehele loopbaan (her)scholingscursussen te volgen, omdat aan het begrip „vaardigheden” voortaan een dynamische betekenis dient te worden
toegekend. Een werknemer is er — ook volgens het Comité —
niet alléén verantwoordelijk voor dat hij/zij „inzetbaar” wordt
en blijft: met onderricht en opleiding wordt niet alleen gedoeld
op het traditionele onderwijs, maar ook op door het bedrijf
geboden of door de overheid gestimuleerde mogelijkheden tot
(her)scholing binnen en buiten het bedrijf. Er zullen vooral
nieuwe methoden moeten worden ontwikkeld voor verder
leren binnen het bedrijf.
2.5.
De oproep van de deskundigengroep aan het bedrijfsleven om, naast hun wettelijke verantwoordelijkheden ten
overstaan van de aandeelhouders, ook nog andere verplichtingen op zich te nemen, is niet nieuw en heeft de onverminderde
steun van het Comité. Tal van grote ondernemingen werken al
op die manier en het Comité is ingenomen met de suggestie in
het rapport om ook andere ondernemingen daar toe aan te
zetten en te helpen bij de verbetering van hun strategie en
werkwijzen op dit gebied door middel van benchmarking en
vergelijking en uitwisseling van informatie (op vrijwillige
basis).
2.6.
Het staat voor het Comité allang vast dat het bedrijfsleven baat heeft bij doeltreffende methoden om werknemers
voor te lichten en te raadplegen. Behoorlijke communicatie en
een openhartige dialoog tussen werkgevers en werknemers
vergroten de motivatie, die voor een bedrijf de doorslag geeft
als het erom gaat optimale prestaties te leveren en wezenlijke
veranderingen op een soepele wijze doorgang te doen vinden.
Het verdient de voorkeur dat de voor deze dialoog benodigde
regelingen op vrijwillige basis worden getroffen, omdat dan de
inzet van alle partijen is gegarandeerd en de dialoog op maat
is gesneden naar bedrijfsomvang en -cultuur.
2.6.1. Gelijkwaardigheid op het gebied van voorlichting
vormt een stimulans voor werknemers om te participeren, en
maakt de kans groot dat cao-onderhandelingen op het juiste

2.7.
Hoewel het Comité in het algemeen achter de doelstellingen van het rapport staat en ingenomen is met het feit dat
hierdoor een nieuw elan wordt gegeven aan strategische
planning en acties, kan het niet instemmen met de hele inhoud
ervan. Het bevat weliswaar een aantal — niet altijd even
nieuwe — nuttige suggesties die de instemming van het Comité
krijgen, maar ook uiterst vage en soms zelfs zeer aanvechtbare
aanbevelingen. Daar komt nog bij dat de opzet van het rapport
enigszins verwarrend is doordat de vier delen ervan ontsierd
worden door nodeloze herhalingen en — wat erger is — niet
erg goed op elkaar aansluiten en soms zelfs met elkaar in
tegenspraak zijn.
2.7.1. Alhoewel het rapport tot op zekere hoogte de lading
dekt, ontkomt het Comité toch niet aan de vaststelling dat de
deskundigengroep op een aantal punten verstek laat gaan. Zo
wordt in het rapport niet gewezen op de noodzaak om
verbetering te brengen in de toegankelijkheid van de markten
voor risicodragend kapitaal en ontbreekt in de tekst zelf van
het rapport iedere vermelding van de potentiële banengroei als
gevolg van de voltooiing van de interne markt. Ook wordt
er nauwelijks aandacht aan geschonken dat internationaal
concurrentievermogen een voorwaarde is voor het behoud
van de werkgelegenheid en dat het MKB en de dienstensector
potentiële banengroei vertegenwoordigen.
2.7.2. Daar komt nog bij dat de deskundigengroep er
volgens het Comité de nadruk op had moeten leggen dat het
welslagen van dit beleidsinitiatief adequate industriepolitieke
maatregelen vereist, zoals de voltooiing van de interne markt,
de openstelling van de markten voor overheidsopdrachten en
de invoering van het statuut van de Europese vennootschap.
Met dergelijke maatregelen kan worden bijgedragen aan de
voor de innovatie in het Europese bedrijfsleven noodzakelijke
expansie en groei van de Europese economie.
2.7.3. Verder wordt nergens gewag gemaakt van de mogelijkheid dat ondernemingen van buiten de EU die in de interne
markt met EU-ondernemingen concurreren, ertoe worden
aangezet om, net als die EU-ondernemingen, voor beter sociaal
overleg en de toepassing van minimum sociale normen te
zorgen. Volgens het Comité vraagt het vraagstuk van de
economische en sociale gevolgen van industriële verandering
echter om een mondiale benadering, die impliceert dat EU
aanzienlijke druk uitoefent voor een verbetering van de
internationale concurrentieverhoudingen, o.m. door middel
van minimumnormen op sociaal gebied.
2.7.4. Ten slotte is het volgens het Comité opmerkelijk dat
de deskundigengroep evenmin gewag maakt van de grote
stimulans voor het concurrentievermogen — en dus ook voor
de werkgelegenheid — die zou uitgaan van een hervorming in
alle lidstaten van het stelsel van de belastingen op ondernemingen en van het uit de wereld helpen van de kwalijke gevolgen
van oneerlijke concurrentie tussen de lidstaten op dat gebied.
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3. Bijzondere opmerkingen over het rapport

3.1. Waarnemingspost voor veranderingen in het bedrijfsleven (deel
1.3 van het rapport)
3.1.1. De deskundigengroep pleit voor oprichting van een
Waarnemingspost voor veranderingen in het bedrijfsleven
als middel om sectorgebonden en regionale economische
ontwikkelingen te voorspellen en op grond daarvan de nodige
plannen te maken. Het Comité is benieuwd naar de resultaten
van het onderzoek naar de haalbaarheid daarvan dat momenteel door de Commissie wordt uitgevoerd.
3.1.2. Volgens het Comité moet de Commissie zich, ongeacht de conclusies van dat onderzoek, rechtstreeks bezighouden met een voortdurende waarneming van die veranderingen,
zodat haar eigen activiteiten, maar ook haar — voor het
Europees Parlement en de Raad bestemde — voorstellen inzake
EU-beleid steeds daaraan kunnen worden aangepast. Te dien
einde is het volstrekt noodzakelijk om het overleg met
vertegenwoordigers van industrie en sociale partners over
industriële verandering verder uit te bouwen. Daarnaast dient
de Commissie haar interne organisatie drastisch te wijzigen,
met name door voor de diverse werkterreinen task forces in te
stellen. Met die task forces kan het einde worden ingeluid van
de verkokering tussen directoraten-generaal, die de Commissie
momenteel belet om haar rol op dit gebied met de daarvoor
vereiste coherentie te spelen.
3.1.3. Welk forum ook wordt gekozen, het Comité acht het
noodzakelijk om een koppeling te leggen tussen dat voornemen en de besluitvorming op economisch en beleidsgebied en
om ook de sociale partners in dat verband een recht van
inspraak te geven.

3.2. Een „Omgaan met verandering”-verslag inzake werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden (deel 1.4 van het rapport)
3.2.1. Het Comité is ingenomen met het voorstel van
de Commissie om bedrijven ertoe aan te zetten, aan hun
werknemers verslag uit te brengen over werkgelegenheid en
arbeidsomstandigheden, zonder dat dwang wordt uitgeoefend
en met de nodige flexibiliteit. Het ziet in dat „beste praktijken”
niet bij wet worden opgelegd, maar ontstaan doordat ondernemingen en hun werknemers vrijwillig en uit eigenbelang aan
de hoogste eisen trachten te voldoen.
3.2.2. De mate waarin het bepleite „Omgaan met verandering”-verslag aan regels wordt gebonden, gaat het Comité
echter veel te ver, en het uitgangspunt dat er voor alle verslagen
één enkele methode moet worden gevolgd, druist in tegen de
bestaande culturele verscheidenheid en de noodzaak regelingen
daarop af te stemmen. Openbaarmaking van dit verslag kan
voor de ondernemingen — die er immers weinig voor voelen
om innoverende praktijken bij hun concurrenten bekend te
maken — problemen opleveren.
3.2.3. Alle in de EU gevestigde ondernemingen met meer
dan 1 000 werknemers (al dan niet met een uit een land van
de EU afkomstige eigenaar) zouden volgens het Comité
moeten worden aangespoord om vrijwillig een „Omgaan met
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verandering”-verslag op te stellen. Daarin zou moeten worden
aangegeven welke structurele veranderingen worden verwacht
en hoe aan die veranderingen het hoofd kan worden geboden.
Verder zou het een beschrijving moeten bevatten van beleid
en programma van de onderneming t.a.v.
— educatie die nodig is om aan de nieuwe eisen qua kennis
en vaardigheden te voldoen;
— de ontwikkeling t.a.v. technologie en organisatie;
— de inspanningen om gelijkheid van kansen te blijven
garanderen (ingrijpende veranderingen vertonen de neiging
om op korte termijn onevenredig grote gevolgen te hebben
voor kansarme groepen);
— de dialoog met andere maatschappelijke kringen over
„Omgaan met verandering”.
3.2.4. De gevolgen van industriële verandering blijven niet
beperkt tot de particuliere sector. Daarom zou het Comité
willen dat daarnaast ook overheidsinstanties met meer dan
1 000 personeelsleden worden gestimuleerd om van het
opstellen van een dergelijk rapport een usance te maken.
3.2.5. De betrokkenheid van de werknemers en hun vertegenwoordigers bij het opstellen en het uitvoeren van dat
rapport wordt gezien als een wezenlijke voorwaarde voor het
succes daarvan.
3.2.6. Het Comité dringt erop aan dat het rapport aan de
hand van objectieve criteria wordt opgesteld en dat het door
een door het betrokken bedrijf aangewezen onafhankelijke
instantie wordt gewaarmerkt.
3.2.7. Het Comité suggereert dat de Gemeenschap en de
lidstaten ertoe kunnen worden aangezet om bij de toekenning
van steun het gecertificeerde „Omgaan met verandering”rapport in aanmerking te nemen, zoals dat in par. 3.2.3 is
uiteengezet. Daarin zou dan een stimulans liggen om deze
praktijk zoveel mogelijk ook bij andere grote organisaties
ingang te doen vinden, zonder aantasting van de vrijheid van
besluitvorming van ondernemers.
3.2.8. Desalniettemin protesteert het Comité met klem
tegen de gelijkaardige aanbeveling in het rapport om „Omgaan
met verandering”-verslaggeving als maatstaf te hanteren voor
de gunning van overheidsopdrachten. Om namelijk een dergelijke maatstaf te kunnen hanteren, zou voor de gunning van
opdrachten moeten worden uitgegaan van de beoordeling van
de bedrijven en hun „Omgaan met verandering”-verslag op alle
niveaus (nationaal, regionaal en lokaal) waarop opdrachten
worden gegund. Die situatie zou indruisen tegen de handelsrechten en -plichten van de leverende bedrijven, maar ook van
overheid en overheidsinstanties, omdat gunningsbesluiten op
een strikte kosten/baten-afweging behoren te zijn gebaseerd
en die afweging soms zelfs een wettelijke verplichting is. Het
in het rapport opgenomen pleidooi voor die maatstaf staat
haaks op de uitspraak dat „van bij het begin elke schijn van
verplichting (moet worden vermeden)”. Daar komt nog bij dat
de opstellers van het rapport zelf vaststellen dat dwang tot
gevolg zou hebben dat bedrijven „eerder over definities,
moeilijkheden en naleving (zouden gaan) kibbelen dan trachten
hun goede praktijken op open en innovatieve manier uit te
dragen”.
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3.3. Infrastructuur voor nieuwe technologie (deel 2.1 van het
rapport)
3.3.1. Het Comité stemt in met de opmerking van de
deskundigengroep dat „Een van de belangrijkste taken van de
overheid (...) het opzetten van de (...) infrastructuur (is) die
economische ontwikkeling mogelijk en doeltreffend maakt”.
Het staat achter de aangegeven prioriteiten en is het met name
eens met de nadruk die wordt gelegd op informatietechnologie
en de noodzaak van liberalisering van de telecommunicatieindustrie. Het is ingenomen met het voorstel om deze sector
op gang te helpen met behulp van financiële stimulansen.
3.4. Inzetbaarheid, en onderwijs en opleiding gedurende het hele
leven (deel 2.2 van het rapport)
3.4.1. Een van de voornaamste verklaringen voor de werkloosheid in Europa is volgens de deskundigengroep dat „in een
periode van grote technologische veranderingen en globalisering de vraag naar en het aanbod van banen niet op elkaar
kunnen worden afgestemd”.
3.4.2. Het Comité stemt op zich in met de opmerking dat
„Bedrijven (...) de verplichting (dragen) en (...) er direct belang
bij (hebben), hun werknemers te helpen hun inzetbaarheid op
peil te houden”, maar wijst erop dat goed lopende en
vooruitziende ondernemingen in werkelijkheid meer dan andere in hun werknemers investeren, vanwege het belang van
die werknemers voor hun eigen bedrijf.
3.4.3. De deskundigengroep geeft toe dat niet alleen de
werkgevers, maar ook de werknemers zelf en de overheid
verantwoordelijk zijn voor inzetbaarheid, maar zij staat onvoldoende stil bij de rol van de werknemer die daarvan uiteindelijk
de vruchten plukt. Zo is de werknemer verplicht om actief deel
te nemen als hem/haar de kans wordt geboden om voortgezet
onderwijs of een opleiding te volgen. De rol van de overheid is
goed weergegeven met de vaststelling dat deze het proces van
levenslang leren moet „vergemakkelijken”. Het Comité is het
er helemaal mee eens dat opleiding en levenslang leren van het
allergrootste belang zijn voor de inzetbaarheidsdoelstelling,
maar voegt daaraan toe dat dit niet alleen voor voltijdse
werknemers, maar ook voor deeltijdwerknemers, telewerkers
en zelfstandigen geldt.
3.4.4. Gezien het voorgaande vindt het Comité dat de
uitspraak in het rapport dat bedrijven de inzetbaarheid van
hun werknemers moeten „verzekeren”, niet opgaat, omdat de
verantwoordelijkheid van bedrijven om bepaalde maatregelen
te nemen, niet de verplichting kan impliceren om het succes
daarvan te garanderen.
3.4.5. Die verantwoordelijkheid van bedrijven krijgt de
vorm van cursussen voor (bij)scholing van werknemers om
dezen klaar te stomen voor de banen waarvoor zij zijn
aangenomen, maar ook voor andere taken die zij eventueel
later in het bedrijf geacht worden te gaan vervullen. Op die
manier verwerven werknemers dikwijls vaardigheden die zij
ook elders kunnen gebruiken en vergroten zij hun inzetbaarheid. Het is een heel andere zaak te stellen dat bedrijven
verantwoordelijk moeten worden gesteld voor de opleiding
van werknemers voor het geval dat dezen het bedrijf zouden
verlaten. Bedrijven kunnen er voor zorgen dat bij hen overbodig geworden werknemers hulp krijgen bij het vinden van een
nieuwe baan, bv. door out-placement. Veel bedrijven doen dat
al, ook als er geen bepaling in die zin in het arbeidscontract is
opgenomen en out-placement geen wettelijke verplichting is.
3.4.6. Het Comité is het ermee eens dat ook overheidssubsidies tot de mogelijkheden behoren als het erom gaat, met
afvloeiing bedreigde werknemers elders aan de slag te krijgen.
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Het in Oostenrijk tussen overheid en particuliere sector
gesloten partnerschap onder de naam „Arbeitsstiftungen” is
volgens het Comité een uitstekend voorbeeld van een „goede
praktijk” die navolging verdient. Deze „Arbeitsstiftungen”, die
tot doel hebben om ontslagen werknemers adequaat nieuw
werk te bezorgen, bieden een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen: outplacement, (her)scholing, en steun voor werknemers die als zelfstandige willen gaan werken of een eigen
bedrijf willen beginnen.
3.4.7. De aanbeveling van de deskundigengroep om de
bepaling uit te voeren dat „Elk bedrijf dat personeel ontslaat en
duidelijk niet het nodige heeft gedaan om de inzetbaarheid van
de ontslagen personeelsleden te verzekeren” niet langer in
aanmerking komt voor overheidssteun, kan in de praktijk niet
worden afgedwongen, omdat naast de werkgevers ook de
werknemers zelf en de overheid verantwoordelijkheid zijn
voor de inzetbaarheid van werknemers. Onder adequate
omstandigheden valt er echter wel wat te zeggen voor
economische stimulansen en financiële steun ten behoeve van
ondernemingen die de opleidingsmogelijkheden willen bieden
die door hen ontslagen werknemers nodig hebben om passende nieuwe banen te vinden. Dergelijke stimulerende maatregelen zouden geen aantasting vormen van de keuzevrijheid van
ondernemers, maar als ruggensteun dienen voor ondernemingen die een actieve bijdrage wensen te leveren aan de groei van
de gehele Europese industrie.
3.4.8. De deskundigengroep verzuimt te wijzen op de
koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven, die moet worden
gelegd om er zeker van te kunnen zijn dat onderwijs en
opleiding blijven inspelen op de snel veranderende omstandigheden op de arbeidsmarkt. Zo zijn er in het Verenigd
Koninkrijk vormen van vrijwillige samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven die elders als voorbeeld van goede
praktijken kunnen dienen.

3.5. Nieuwe werkgelegenheidssectoren (deel 2.3 van het rapport)
3.5.1. De deskundigengroep geeft twee voorbeelden van
sectoren die „het komende decennium een rol op de arbeidsmarkt kunnen spelen”. Het Comité heeft oog voor de groeimogelijkheden van deze sectoren, maar had graag gewild
dat daarvan overtuigendere voorbeelden waren gegeven en
betreurt het ontbreken van verwijzingen naar nieuwe vormen
van handel.
3.5.2. Daarentegen stelt het Comité met tevredenheid vast
dat beide genoemde sectoren als factoren voor de groei van de
werkgelegenheid worden gezien. Zowel de sector „persoonlijke
dienstverlening” als die van „kunst en amusement” spelen een
belangrijke rol in de samenleving, niet alleen vanuit het
oogpunt van de economie, maar ook vanuit dat van de
kwaliteit van het bestaan.
3.5.3. Het Comité onderkent de mogelijke merites van
stimulering van kunst en amusement, maar vindt dat erop
moet worden toegezien dat maatregelen op dit gebied niet in
strijd zijn met de beginselen van open markten en vrije
concurrentie in mondiaal verband. Het voelt niets voor
invoering van een met overheidsgelden bekostigde uitreiking
van het Europese equivalent van de Amerikaanse „Oscars”.
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3.5.4. De marktsector „persoonlijke dienstverlening” wordt
vanuit twee fiscale invalshoeken bekeken, waarbij steeds het
subsidiariteitsbeginsel een rol speelt. Voor het voorstel om
„werkgevers bij primaire dienstverlening” belastingfaciliteiten
toe te kennen, valt wel wat te zeggen, maar een bezwaar
daartegen is dat hierdoor mensen die het toch al beter hebben,
ook nog — omdat zij in deze constructie als „werkgever”
optreden — het voordeel van degressieve belasting krijgen.
3.5.5. Volgens het rapport hebben meerdere landen actief
maatregelen genomen om de belasting- en premiedruk op lage
lonen te verminderen. De deskundigengroep adviseert dan ook
dat dergelijke maatregelen op grotere schaal worden toegepast
om de kosten van laaggeschoolden arbeid terug te dringen.
Het Comité juicht die aanbeveling toe, omdat daarvan, vooral
in arbeidsintensieve bedrijven, een stimulans zou uitgaan voor
werkgelegenheid en concurrentievermogen, met name als de
sociale partners daar actief bij worden betrokken.
3.5.6. Naast andere nieuwe sectoren met een werkgelegenheidspotentieel (zoals informatietechnologie) leiden structurele
veranderingen tot nieuwe soorten banen, waarvan de talrijke
vormen van telewerken een belangrijk voorbeeld zijn. Het
Comité is van oordeel dat de Commissie een analyse zou
moeten maken van de recente studies van dergelijke nieuwe
soorten banen.
3.6. Oprichting en ontwikkeling van kleine en middelgrote bedrijven
(deel 2.4 van het rapport)
3.6.1. Het doet het Comité genoegen te kunnen vaststellen
dat tal van zijn aanbevelingen voor een gezonde ontwikkeling
van het MKB in het rapport zijn terug te vinden. Het is met
name ingenomen met de nadruk die op ondernemingszin en
innovatie wordt gelegd.
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3.6.2. Het voorstel om het „one-stop-shop”-beginsel steeds
meer ingang te doen vinden, krijgt de instemming van het
Comité, ook al moet erop worden gewezen dat de al aanwezige
„one-stop-shops” geen garantie voor bureaucratische eenvoud
bieden. Het Comité dringt erop aan dat dergelijke acties de
steun van de nationale en lokale overheden krijgen.

3.7. Crisismanagement (deel 3 van het rapport)
3.7.1. Dit deel van het rapport bevat een aantal tegenstrijdige uitspraken. Bovendien is van enkele voorstellen onduidelijk of deze betrekking hebben op afzonderlijke bedrijven of
op àlle bedrijven in een bepaalde industriële sector van een
regio.
3.7.2. Kleine en middelgrote, maar zelfs grote ondernemingen kunnen onmogelijk alléén de problemen van in verval
geraakte bedrijfstakken oplossen en staan machteloos tegenover plotseling optredende, ernstige crises. Om zelf het hoofd
boven water te kunnen houden, moeten ondernemingen
nieuwe markten verkennen en zich er vervolgens voor inzetten
om aan de daardoor ontstane nieuwe eisen en consumentenwensen te voldoen.
3.7.3. Het Comité is voorstander van het algemene beginsel
dat voor ingrijpende veranderingen in een regio een collectieve
aanpak wordt gevolgd, dat al dikwijls met succes is toegepast
in de kolen — en staalsector, en in de scheepsbouw. Flexibele
territoriale partnerschappen waaraan de deelname vrijwillig is,
moeten worden gesteund. Zowel de steun van de Gemeenschap
als die van de lidstaten zou moeten worden bestemd voor
vergemakkelijking van de overgang van in verval geraakte
industrieën naar nieuwe, door groei gekenmerkte bedrijven,
die wel degelijk in goede banen kan worden geleid.

Brussel, 7 juli 1999.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
B. RANGONI MACHIAVELLI
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de
Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van
de Regio’s ‘Het Gemeenschappelijk Vervoerbeleid — Duurzame mobiliteit: Perspectieven voor
de toekomst‘”
(1999/C 258/02)
Op 7 december 1998 heeft de Commissie besloten het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 262 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap te raadplegen over de
voornoemde mededeling.
De Afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”, die was belast met de voorbereidende werkzaamheden, heeft haar advies op 8 juni 1999 goedgekeurd; rapporteur was de heer Morgan.
Tijdens zijn 365e zitting (vergadering van 7 juli 1999) heeft het Economisch en Sociaal Comité het
volgende advies uitgebracht, dat met 107 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 2 onthoudingen, werd
goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
In 1992 bracht de Commissie een witboek uit over de
toekomstige ontwikkeling van het gemeenschappelijk vervoerbeleid (1); in 1995 stelde zij een vijfjarig actieprogramma voor
de vervoersector (2) vast. Op 1 december 1998 heeft zij
onderhavige mededeling voorgelegd, waarin wordt teruggeblikt op de vooruitgang die is geboekt, wordt nagegaan wat er
deze laatste twee jaar van het actieprogramma nog gedaan
moet worden en wordt bekeken welke maatregelen in de
periode tussen 2000 en 2004 noodzakelijk zijn.
1.2.
Er bestaat een sterke wisselwerking tussen de vele
onderdelen van het vervoerbeleid, die dan ook niet los van
elkaar gezien kunnen worden. Aangezien de ontwikkeling van
vervoersvoorzieningen veel tijd in beslag neemt, moeten
beleidsmaatregelen ruim van tevoren worden gepland. Het
Comité is dan ook te spreken over het besluit van de
Commissie om haar toekomstig actieprogramma voor het
gemeenschappelijk vervoerbeleid (GVB) nog eens onder de
loep te nemen.
1.3.
De Commissie onderscheidt de volgende hoofd- en
subdoelstellingen van het GVB:
a) verbetering van doelmatigheid en concurrentievermogen
i) markttoegang en -werking;
ii) geïntegreerde vervoersystemen;
iii) eerlijke en efficiënte prijsstelling in vervoer (3);
iv) economische en sociale cohesie;
v) ervoor zorgen dat de regels worden toegepast;
(1) COM(92) 494 def., Mededeling van de Commissie over de
toekomstige ontwikkeling van het gemeenschappelijk vervoerbeleid (Witboek) — Advies ESC in PB C 352 van 30.12.1993.
(2) COM(95) 302 def., Mededeling van de Commissie over het
gemeenschappelijk vervoerbeleid — actieprogramma 1995-2000
— Initiatiefadvies ESC in PB C 39 van 12.2.1996.
(3) COM(1998) 466 def., Witboek van de Commissie „Een eerlijke
vergoeding voor het infrastructuurgebruik: een gefaseerde aanpak
van een gemeenschappelijk kader voor het in rekening brengen
van het gebruik van vervoersinfrastructuur in de EU” — Advies
ESC in PB C 116 van 28.4.1999.

b) kwaliteitsverbetering
i) veiligheid;
ii) milieu;
iii) consumentenbescherming en verbetering van de kwaliteit van vervoerdiensten;
iv) voorbereiding op de toekomst
c) verbetering van de externe effectiviteit.

2. Doelstellingen en toezicht
2.1.
Het Comité acht het van essentieel belang dat er
heldere doelstellingen voor het GVB worden vastgesteld, die
duidelijk tot uiting komen in het wetgevingsprogramma. Het
betreurt dan ook dat de Commissie nog geen visie voor de
periode vanaf 2010 heeft ontwikkeld en meent dat de nieuwe
Commissie hieraan prioriteit dient te geven. Zolang een
dergelijke lange-termijnvisie ontbreekt, is het niet eenvoudig
om te beoordelen in hoeverre het korte-termijnprogramma
voor de periode tot 2004 adequaat is. Bovendien hoopt
het Comité dat de vele statistieken waarover de Commissie
beschikt, relevant en nuttig zijn en op ruimere schaal zullen
worden gebruikt om het effect van eerdere initiatieven aan te
tonen en toekomstige prioriteiten te ondersteunen.
2.2.
Het streven naar „duurzame mobiliteit” impliceert een
vervoerbeleid dat huidige en toekomstige economische, sociale
en ecologische doelstellingen verwezenlijkt door de bestaande
technologie optimaal te benutten en nieuwe duurzame technologie te ontwikkelen, terwijl de nadelige gevolgen voor mens
en milieu tot een minimum worden beperkt. Daarom zouden
economische, sociale en ecologische doelstellingen de kern
van het vervoerbeleid moeten uitmaken.
2.2.1.

Economische doelstellingen voor vervoer zijn:

a) een centrale rol bij de verwezenlijking van de interne markt
vervullen;
b) verbindingen met kandidaat-lidstaten en andere landen
vergemakkelijken;
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c) het concurrentievermogen van Europa verbeteren;
d) zowel directe als indirecte werkgelegenheidsgroei tot stand
brengen.
2.2.2.
Economische doelstellingen dragen via belastingheffing en werkgelegenheid bij tot sociale doelstellingen; andere
sociale doelstellingen zijn:
a) sociale en regionale samenhang binnen de Europese Unie;
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2.5.
Het is niet alleen belangrijk dat er doelstellingen
worden vastgesteld; er moet ook op worden toegezien welke
vorderingen zijn geboekt. Het Comité is dan ook ingenomen
met het voornemen van de Commissie om een Europees
systeem van vervoergegevens op te zetten. Door middel van
onderzoek en gegevensverzameling kan een beter inzicht in
vervoer worden verkregen, waardoor het gemakkelijker is om
verbeteringen aan te brengen. Het Comité staat positief
tegenover het onderzoek dat in het kader van het vierde
OTO-kaderprogramma (1994-1998) (1) reeds is verricht. Wel
pleit het ervoor dat de prioriteiten met meer gegevens worden
onderbouwd en hoopt het dat dit bij de herziening van het
GVB in 2000 het geval zal zijn.

b) toegang tot vervoer voor uitgesloten mensen;
c) milieuvriendelijk vervoersaanbod;
d) adequate stadsvervoerdiensten;
e) veiligheid.
Het Comité heeft ook een advies over de mededeling inzake
cohesie en vervoer uitgebracht.
2.2.3. Ecologische doelstellingen zijn erop gericht, voor een
duurzame economische ontwikkeling te zorgen die verenigbaar is met de bescherming van mens en milieu. Het Comité is
ingenomen dat de Commissie speciale aandacht aan dit punt
wijdt. Belangrijke doelstellingen zijn:
a) alle vervoerswijzen efficiënt maken;

3. Opmerkingen t.a.v. de verschillende vervoerstakken
Wegtransport
3.1.
Net als de luchtvaart is het wegtransport niet meer weg
te denken uit onze samenleving. Aangezien de verbrandingsmotor het milieu echter aanzienlijke schade berokkent, zijn
beide sectoren ondanks hun enorm nut en forse bijdrage tot
de economische groei onder zwaar politiek en maatschappelijk
vuur komen te liggen. Volgens het Comité is dè manier om de
groei van deze vervoerswijzen af te remmen en zelfs te
beperken, het aanbieden van aantrekkelijke en praktische
vervoersalternatieven, waaronder openbaar vervoer, terwijl
tegelijkertijd nieuwe technologie wordt toegepast om de
omvang van de milieuschade per reizigers- c.q. tonkilometer
te verminderen. De oplossing moet niet worden gezocht in het
zomaar opleggen van heffingen in de luchtvaart en het
wegtransport, omdat dit het concurrentievermogen van de
Europese economie zou kunnen aantasten.

b) de spoorwegen en het busvervoer moderniseren;
c) luchtvervuiling en geluidsoverlast tot een minimum beperken,
d) het broeikasprobleem aanpakken;
e) ruimtelijke ordening;
f) ontwikkeling van het stadsvervoer.
2.3.
Andere doelstellingen die door de Commissie worden
benadrukt, zoals kwaliteitsverbetering, zijn belangrijke manieren om de economische, sociale en ecologische voorwaarden
te verbeteren; zij zijn echter een middel om een doel te
bereiken en niet een doel op zich.
2.4.
De Commissie moet meer nadruk leggen op de rol van
vervoer binnen de Europese Unie. Er wordt onvoldoende
verband gelegd tussen enerzijds de doelstellingen op middellange termijn en het actieplan en anderzijds de hoofddoelstelling om de sociale, ecologische en economische voorwaarden
in Europa door middel van vervoer te verbeteren. Daardoor
hebben de voorschriften van de Commissie niet het dringende,
doeltreffende karakter dat ze zouden kunnen krijgen.

3.2.
Het wegennet speelt een centrale rol bij het verbeteren
van de samenhang binnen de Gemeenschap. Daartoe moet
worden gezorgd voor adequate investeringen, een efficiënt
gebruik en een duurzaam beheer van het wegennet.
3.3.
De trans-Europese vervoersnetwerken vormen de ruggengraat van een vervoersysteem in de EU, waarbij ook
wegverbindingen zijn voorzien. Het Comité acht het dan ook
onaanvaardbaar dat de aanleg van vele van deze verbindingen
door de lidstaten maar langzaam verloopt en kijkt met
belangstelling uit naar het Witboek over de herziening van de
TEN-T-richtsnoeren. Hoewel de aandacht terecht vooral op de
belangrijkste prioritaire projecten is gericht, vindt het Comité
bovendien dat er eerder maatregelen getroffen hadden moeten
worden om ervoor te zorgen dat ook de andere onderdelen
van de trans-Europese netwerken in staat zijn om hun taak
naar behoren te vervullen. Gegevens over de vorderingen van
de lidstaten zijn bij de Commissie verkrijgbaar.
3.4.
Het wegennet is voor zowel goederenvervoer als
reizigersvervoer van belang. Het vervoerbeleid van de Commissie (waaronder de voorstellen inzake tolheffing) richt zich
echter hoofdzakelijk op goederenvervoer en commercieel
(1) Zie advies ESC over het „Vierde OTO-kaderprogramma (19941998)” in PB C 34 van 2.2.1994.
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vervoer. Daarmee begaat de Commissie een vergissing, niet
alleen omdat efficiënt reizigersvervoer een vereiste is in
de interne markt, maar ook omdat particuliere auto’s de
hoofdmoot van het totale verkeer uitmaken; iedere poging om
de fileproblemen aan te pakken waarbij aan dit feit voorbij
wordt gegaan, is tot mislukken gedoemd. Vermoedelijk kan
het aantal particuliere auto’s niet blijven toenemen. Openbaar
vervoer maakt een zeer belangrijk deel uit van een efficiënt
reizigersvervoersysteem en biedt een alternatief voor de eigen
auto.

3.5.
Om het wegennet in de Europese Unie naar behoren te
laten functioneren, is het noodzakelijk dat vraag en aanbod in
evenwicht zijn. Het milieu stelt grenzen aan het aantal wegen
dat kan worden aangelegd, al moeten bepaalde essentiële
verbindingen er wél komen. Tijdens de spits zijn wegen vaak
overbelast, deels omdat in het vervoer verkeerde prijssignalen
worden gegeven. Het Comité is dan ook verheugd over het
voornemen van de Commissie om eerlijke en efficiënte prijzen
in het vervoer aan te moedigen (1), ook binnen het vervoer
over de weg, waar gedifferentieerde tarieven noodzakelijk zijn.
Wel dient er rekening mee te worden gehouden dat bij de
geraamde externe marginale kosten altijd enige onzekerheid
bestaat en dat de tarieven het concurrentievermogen niet
mogen aantasten.

3.6.
De ruimtelijke ontwikkeling in Europa (huishoudens,
industrie en handel) in de periode na de tweede wereldoorlog
heeft geleid tot een grotere afhankelijkheid van wegen, hetgeen
ten koste is gegaan van andere vervoerswijzen, niet alleen in
stedelijke gebieden, maar ook daarbuiten. De maatregelen die
de nationale, regionale en lokale overheden op het gebied van
ruimtelijke ordening zullen treffen, zullen ingrijpende gevolgen
hebben voor het vervoer en met name voor de afhankelijkheid
van wegen. Helaas is er niet méér vooruitgang geboekt op dit
gebied; hieraan moet de volgende eeuw zeker prioriteit worden
gegeven. Het Comité dringt er bij de Commissie op aan, bij de
toewijzing van middelen uit de Structuurfondsen meer oog te
hebben voor aspecten op het vlak van ruimtelijke ordening.

3.7.
Er moet op worden toegezien dat wettelijke regels
voor voertuigen en chauffeurs in het beroepsvervoer worden
nageleefd. Dit is van groot belang om eerlijke concurrentievoorwaarden en de verkeersveiligheid te waarborgen.

Railvervoer
3.8.
Terecht schenkt de Commissie ruimschoots aandacht
aan maatregelen om de spoorwegen te moderniseren. Wel
wijst het Comité erop dat de spoorwegen slechts één van de
vele oplossingen vormen voor de economische en ecologische
problemen die door het verkeer worden veroorzaakt.

(1) COM(1998) 466 def., Witboek van de Commissie „Een eerlijke
vergoeding voor het infrastructuurgebruik: een gefaseerde aanpak
van een gemeenschappelijk kader voor het in rekening brengen
van het gebruik van vervoersinfrastructuur in de EU” — Advies
ESC in PB C 116 van 28.4.1999.
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3.9.
Het Comité is het met de Commissie eens dat het erom
gaat dat de afname van het marktaandeel van het railvervoer
wordt tegengegaan. Indien het huidige beleid wordt voortgezet,
zal het spoor terrein blijven verliezen, waardoor de schade aan
het milieu zal oplopen en de werkgelegenheid in het railvervoer
zal dalen.

3.10. Iedere kans om het marktaandeel van het goederenvervoer per spoor te verbeteren, moet worden aangegrepen;
het Comité dringt er bij de Raad en de Commissie op aan,
sneller krachtigere maatregelen te treffen om de spoorwegen
te moderniseren. Plannen zoals de goederen-snelspoorwegen
en meer concurrentie tussen exploitanten bieden zeker mogelijkheden, maar moeten in heel Europa worden gerealiseerd
om vruchten te kunnen afwerpen. De Commissie zou zich in
dit verband moeten inzetten voor echte grensoverschrijdende
samenwerking.

3.11. Ook in het reizigersvervoer is een soortgelijke overgang naar flexibele, concurrerende diensten waarbij op de
wensen van de klanten wordt ingespeeld, noodzakelijk. De
ontwikkeling van een hogesnelheidsnetwerk is belangrijk voor
de integratie binnen de Europese Unie, doordat de afstand
tussen markten wordt verkleind en er minder korteafstandsvluchten nodig zijn.

3.12. Om de congestie in en rond steden te verminderen,
dient in veel grotere steden het nog uit de 19e eeuw daterende
netwerk van pendeltreinen te worden gemoderniseerd en
uitgebreid met behulp van de technologie van de 21e eeuw, om
het spoorwegnetwerk aan te passen aan moderne reispatronen.
Daarbij is ook een rol weggelegd voor het openbaar vervoer
over de weg. Het Comité is verheugd over het voornemen van
de Commissie om haar actieprogramma in het kader van het
„Citizen’s Network”-initiatief voort te zetten (2).

3.13. Er bestaat zeker geen panacee voor de problemen
rond de eigendoms- en exploitatieregelingen in het railvervoer.
De noodzakelijke ingrijpende veranderingen die de spoorwegen moeten ondergaan, kunnen echter alleen worden
gerealiseerd indien de exploitanten van goederen- en passagiersvervoerdiensten voldoende ruimte krijgen om aan de
verwachtingen van de klanten in het plaatselijke, nationale en
internationale vracht- en reizigersvervoer te voldoen (3).

3.14. Wil het grensoverschrijdend reizigers- en goederenvervoer per spoor naadloos verlopen, dan is interoperabiliteit
van de systemen en verbetering van de vaardigheden van het
personeel noodzakelijk. Het Comité is ingenomen met het
voornemen van de Commissie om dit punt binnenkort te
bestuderen.

(2) PB C 138 van 18.5.1999, blz. 7.
(3) PB C 209 van 22.7.1999, blz. 22.
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Luchtvaart
3.15. Er dient vaart te worden gezet achter de integratie en
modernisering van de verschillende luchtverkeersleidingnetwerken in Europa. Naarmate het in de lucht steeds drukker
wordt, is hierbij meer haast geboden. Een efficiënte organisatie
van de luchtverkeersroutes zal tot meer tevredenheid onder de
klanten leiden en milieuschade verminderen.
3.16. Naast een betere luchtverkeerscontrole is het ook van
essentieel belang dat de capaciteit van luchthavens ruim
voldoende is om aan de vraag te voldoen. De financiering van
luchthavens moet transparant zijn en mag niet leiden tot
oneerlijke concurrentie.
3.17. Het feit dat er onvoldoende slots op de populairste
luchthavens beschikbaar zijn, belemmert mogelijk de toegang
tot de luchtvaartmarkt voor nieuwe exploitanten. De Commissie dient ervoor te zorgen dat nieuwkomers op de markt over
landings- en vertrektijden kunnen beschikken.
3.18. Consument en bedrijfsleven zullen profiteren van de
lagere tarieven als gevolg van de concurrentie tussen de
luchtvaartmaatschappijen. Er moet echter nog heel wat worden
gedaan om in de praktijk eerlijke en open marktvoorwaarden
tot stand te brengen. Daarom is het mede aan de Commissie
om de ontwikkelingen op mededingingsgebied in de luchtvaartsector in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat de
voordelen van concurrentie in de hele EU merkbaar zijn.
Bovendien is het van belang dat inzicht wordt verkregen in de
sociale gevolgen van liberalisering, d.w.z. de gevolgen voor
werkgelegenheid, kwaliteit en veiligheid. De Commissie heeft
een mededeling over de Europese luchtvaartsector (1) uitgebracht waarin de verschillende aspecten van de luchtvaartmarkt worden bestudeerd.
3.19. De voordelen als gevolg van de toegenomen concurrentie moeten niet alleen merkbaar zijn in het luchtverkeer
binnen Europa, maar ook in de verbindingen met derde landen.
Er moeten „Open skies”-overeenkomsten worden gesloten en
daarom is het dringend noodzakelijk dat de Commissie en de
lidstaten het op dit punt met elkaar eens worden.
Vervoer over water
3.20. Havens, binnenvaart en scheepvaart zijn belangrijke
onderdelen van het EU-vervoersnetwerk. De Commissie dient
duurzame, eerlijke en veilige mededingingsvoorwaarden te
waarborgen in het vervoer over water en in havens die
ondersteunende faciliteiten aanbieden. Het Comité kijkt met
belangstelling uit naar de voorstellen inzake liberalisering van
havendiensten (2). Het Europees vervoersnetwerk vergt tevens
efficiënte (spoor)wegverbindingen met havens.

(1) COM(1999) 182 def., Mededeling van de Commissie aan de Raad,
aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal
Comité en aan het Comité van de Regio’s — De Europese
luchtvaartsector: van eenheidsmarkt naar uitdagingen op mondiale
schaal; het ESC werkt momenteel aan een advies over deze
mededeling.
(2) PB C 407 van 28.12.1998, blz. 92.
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3.21. De binnenwateren maken deel uit van de transEuropese netwerken. De verbinding tussen Rijn, Donau en
Rhône vervult een sleutelfunctie binnen de TEN, en vooral de
Donau zou speciale aandacht van de EU moeten krijgen. Om
de interoperabiliteit tussen de landen te verbeteren moet
worden gestreefd naar harmonisatie van de vaaromstandigheden op waterwegen.
3.22. Belastingen en regels op scheepvaartgebied moeten
erop gericht zijn de aantrekkelijkheid van Europa (met strenge
normen voor schepen en bemanningen) m.b.t. het inschrijven
van schepen te behouden, terwijl schadelijke belastingconcurrentie tussen de lidstaten wordt voorkomen.
3.23. Bij de uitbreidingsplannen en toetredingsonderhandelingen moet de kwestie van de veiligheidsnormen in de
scheepsregisters van sommige kandidaat-lidstaten (bijv. Malta
en Cyprus) aan de orde worden gesteld. Het Comité vindt dat
landen alleen tot de EU mogen worden toegelaten indien zij
aan de vigerende EU-normen voldoen.

4. Algemene kwesties
4.1.
In eerdere adviezen (3) heeft het Comité een aantal
kritische opmerkingen gemaakt, waarvan sommige onverminderd van kracht zijn:
4.1.1. Er moet meer aandacht uitgaan naar de structuurveranderingen in de economieën van de lidstaten en aan de
gevolgen daarvan voor het vervoersgebruik en de ontwikkeling
van de vervoerswijzen.
4.1.2. Het is moeilijk om een evenwicht te vinden tussen
het voeren van een liberaal economisch beleid waarbij keuzevrijheid en concurrentie in het vervoer centraal staan, en het
toekennen van subsidies om bepaalde vervoersystemen te
bevorderen.
4.1.3. De Commissie heeft geen gegevens gepubliceerd over
verbruik en impact van de verschillende transportwijzen in de
EU en heeft geen prognoses over het aanbod van en de vraag
naar vervoer zowel binnen als buiten de EU opgesteld.
4.1.4. De Commissie dient gedetailleerde richtsnoeren te
geven m.b.t. de wijze waarop externe kosten en milieubelastingen in het vervoer kunnen worden toegerekend.
4.2.
Inmiddels heeft de Commissie met haar heffingsinitiatieven flink vooruitgang geboekt. Ook is al het nodige gedaan
om de vervoerstatistieken te verbeteren; het Comité hoopt nu
dat deze gegevens in de toekomst op bredere schaal gebruikt
zullen worden. Het Comité is zeker te spreken over het
Witboek inzake een eerlijke en doelmatige prijsstelling in het
vervoer (4), al is het tijdschema in dit Groenboek op zeer
langzame vorderingen gebaseerd.
(3) PB C 352 van 30.12.1993, blz. 11.
(4) COM(1998) 466 def., Witboek van de Commissie „Een eerlijke
vergoeding voor het infrastructuurgebruik: een gefaseerde aanpak
van een gemeenschappelijk kader voor het in rekening brengen
van het gebruik van vervoersinfrastructuur in de EU” — Advies
ESC in PB C 116 van 28.4.1999.
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4.3.
Hoe effectief het gemeenschappelijk vervoerbeleid is,
hangt af van de mate waarin de mededingingsregels en
-wetgeving naar behoren worden toegepast. Het Comité is
verheugd over het voornemen van de Commissie om haar
toezicht op dit vlak voort te zetten. Het acht het tevens
van belang dat een vrije en eerlijke concurrentie tussen de
verschillende vervoerswijzen gewaarborgd blijft.
Integratie
4.4.
Integratie van de verschillende vervoerswijzen is onontbeerlijk voor een efficiënt vervoersysteem. Het Comité is
ingenomen met het onderzoek naar intermodaliteit in het
kader van het Vijfde Kaderprogramma (1). Ook integratie
van de technische systemen die vervoer in heel Europa
ondersteunen, is van belang.
4.5.
Uit hoofde van het Vijfde OTO-kaderprogramma zijn
verder nog zeer belangrijke initiatieven genomen om na te
gaan hoe de efficiency van de verschillende transportmiddelen,
met name vliegtuigen, schepen, spoorsystemen, treinen en
wegvoertuigen, kan worden verbeterd en hoe de nadelige
gevolgen voor het milieu kunnen worden verminderd. In dit
verband dient ook de geluidsoverlast in de gaten te worden
gehouden (2).
4.6.
Intelligente vervoersystemen en elektronische tolheffing worden in steeds meer lidstaten ingevoerd. De Commissie
wijst er in haar mededeling op dat deze systemen compatibel
moeten zijn, maar beschouwt dit als een doelstelling op langere
termijn. Het Comité meent dat dit punt meer prioriteit zou
moeten krijgen.
4.7.
In par. 3.1 van dit advies werden de voors en tegens
van wegtransport en luchtvaart besproken. Voor het reizigersen goederenvervoer over land is de weg vaak de meest
klantvriendelijke en de goedkoopste oplossing, maar de schade
die het milieu hiervan op langere termijn ondervindt, is
aanzienlijk. Verhogingen van de kosten van wegtransport
mogen geen afbreuk doen aan het concurrentievermogen en
dienen een breed maatschappelijk draagvlak te hebben. Het
Comité ziet vooral mogelijkheden in technologische verbeteringen en de ontwikkeling van alternatieve vervoerswijzen.
4.7.1. Bij technologische verbeteringen denkt het Comité
aan ontwikkeling van zuinigere en betere verbrandingsmotoren en aan invoering van alternatieve brandstoffen. Tot dusver
heeft het GVB op het gebied van emissie-beperking meer
bereikt d.m.v. technische voorschriften dan door heffingen.
Bovendien ligt het gezien de vooruitgang op het gebied van
brandstofceltechnologie voor de hand dat de wetgever blijft
aandringen op technologische verbeteringen.
4.7.2. Bij ontwikkeling van vervoersalternatieven denkt het
Comité aan integratie van de verschillende vervoerswijzen en
aan aanpassing van de transportmiddelen aan moderne reisen vervoerspatronen, zodat met name de eigen auto als
standaardoptie steeds minder belangrijk wordt. Het Comité is
verheugd over de aandacht van de Commissie voor intermodaal vervoer, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen omdat
(1) PB C 407 van 28.12.1998, blz. 123.
(2) PB C 206 van 7.7.1997.
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bewijzen van resultaten ontbreken. Ruimtelijke ordening en
openbaar stadsvervoer zijn bij de ontwikkeling van vervoersalternatieven van doorslaggevend belang.
4.8.
Een eerlijke en doelmatige prijsstelling is noodzakelijk
om iedere vervoerstak zo efficiënt mogelijk te laten functioneren en een beter evenwicht tussen de verschillende vervoerstakken te creëren. Louter economisch gezien is de prijsstelling in
het wegtransport de zwakke plek. De invoering van tarieven
voor het wegverkeer zal Europa echter alleen voordeel opleveren, indien per saldo de globale vervoerskosten niet overmatig
worden opgedreven en niet alleen de fileproblemen van
bedrijven, maar ook die van burgers worden aangepakt.
4.9.
De hierboven genoemde punten in aanmerking genomen, vormen de „goederen-snelspoorwegen” een goed voorbeeld. Er zou onderzoek kunnen worden gedaan naar mogelijkheden om via goederen-snelspoorwegen naadloze internationale verbindingen over de weg, per spoor (en door de lucht)
tot stand te brengen, waarbij de allocatie van de goederen door
de markt wordt bepaald en de capaciteit van ieder systeem
d.m.v. technologische vernieuwingen wordt verbeterd.
Sociaal-economische samenhang
4.10. Vervoer speelt een sleutelrol bij het verbeteren van de
samenhang binnen de Europa. De Commissie richt zich in dit
verband op de economisch zwakkere regio’s, maar zou ook
aandacht moeten schenken aan het belang van vervoer in
(ultra)perifere gebieden.
4.11. Verbetering van het vervoer is verder van belang voor
de sociale samenhang, omdat mensen dan een betere toegang
tot banen krijgen en werkgevers toegang tot meer potentiële
arbeidskrachten.
4.12. Er moet op worden toegezien dat liberalisering van
de openbare dienstverlening niet leidt tot sociale uitsluiting.
Het beginsel van openbare dienstverlening voor minder welgestelde groepen mag niet verloren gaan.
4.13. Vooral gezien de liberalisering die in de meeste
vervoerstakken plaatsvindt, acht het Comité het van belang
dat daarbij de sociale dialoog terdege wordt ontwikkeld.
4.14. Bij de uitbreiding van de werktijdenregeling tot
transportsectoren die voorheen van de regelgeving ter zake
waren uitgesloten, dient ervoor gezorgd te worden dat de
veiligheid wordt gewaarborgd en de werkgelegenheid niet
wordt aangetast door een overmaat aan regels en een tekort
aan flexibiliteit (3).
(3) Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn
93/104/EG van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd om de van deze richtlijn
uitgesloten sectoren en activiteiten te bestrijken; Voorstel voor
een richtlijn van de Raad inzake de organisatie van de arbeidstijd
van rijdend personeel in het wegvervoer en eigen rijders; Voorstel
voor een richtlijn van de Raad betreffende de handhaving van
de arbeidstijd van zeevarenden aan boord van schepen die
communautaire havens aandoen (COM(98) 662 def.); advies ESC
in PB C 138 van 18.5.1999.
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4.15. Afschaffing van de belastingvrije verkoop binnen de
EU heeft gevolgen op zowel economisch als werkgelegenheidsvlak in het vervoer.

doende in acht worden genomen en een meer vooraanstaande
plaats in het Commissiedocument krijgen.

Externe effectiviteit

5. Conclusie

4.16. De Commissie besteed weinig aandacht aan meer
algemene kwesties als vervoersverbindingen met derde landen
en het economisch belang van efficiënte handelsroutes.

5.1.
Het Comité is verheugd over deze kans om het
functioneren van het gemeenschappelijk vervoerbeleid nog
eens onder de loep te nemen. Het legt de volgende suggesties
voor:

4.17. De Commissie wijst terecht op de gevolgen van de
uitbreiding voor het vervoer. De uitdaging om de verschillen
tussen de kandidaat-lidstaten en de huidige lidstaten op
juridisch en technisch vlak weg te werken, is enorm. De
investeringssteun aan Oost-Europa mag niet beperkt blijven
tot de grote verbindingen tussen steden; de EU dient de
kandidaat-lidstaten te helpen om de problemen op het vlak
van ruimtelijke ordening die de gevolgen van vervoer voor het
milieu in de lidstaten hebben verergerd, te voorkomen. Verder
dient de achteruitgang van de spoorwegen te worden tegengegaan en moet het openbaar (stads)vervoer worden verbeterd.
4.18. Het beleid dat t.a.v. de kandidaat-lidstaten wordt
gevoerd, kan ook worden gevolgd t.a.v. buurlanden in het
Middellandse- en het Zwarte-Zeegebied.
Veiligheid
4.19. Het Comité kan zich vinden in de nadruk die de
Commissie legt op het evalueren van de kosten/batenverhouding van veiligheidsmaatregelen, om op deze
manier de beschikbare middelen optimaal te kunnen inzetten.
Het Comité is tevens te spreken over het feit dat de Commissie
oog blijft houden voor de veiligheid in de burgerluchtvaart, de
scheepvaart en het wegtransport. De ontwikkeling van het
European New Car Assessment Programme (EURO-NCAP)
dient te worden voortgezet en er zou ook aandacht moeten
worden geschonken aan maatregelen om voertuigen minder
gevaarlijk voor fietsers en voetgangers te maken. Het Comité
zou verder graag zien dat weer meer nadruk wordt gelegd op
maatregelen om aanrijdingen te voorkomen.
4.20. Op de wegen in de Europese Unie komen jaarlijks
tienduizenden om het leven, reden waarom veiligheid één
van de belangrijkste overwegingen bij alle aspecten van het
vervoerbeleid dient te zijn. Er zijn inmiddels zeer geslaagde
maatregelen getroffen, maar er moet nader worden onderzocht
welke initiatieven nu precies het meeste hebben opgeleverd.
Veiligheid moet ook bij toekomstige beleidsmaatregelen vol-

5.1.1. Het gemeenschappelijk vervoerbeleid zou meer in het
teken moeten staan van economische, sociale en ecologische
doelstellingen (zie par. 2).
5.1.2. Met een dergelijke accentverschuiving binnen het
vervoerbeleid zullen de actieplannen volgens het Comité de
dynamiek krijgen die de betekenis van het vervoerbeleid
vereist. Bovendien zal de vervoersector zijn enorm potentieel
op werkgelegenheidsgebied dan ook kunnen verwezenlijken.
5.1.3. Het Comité is zeer te spreken over de vooruitgang
op het gebied van de vervoerstatistieken en hoopt dat deze
gegevens vaker zullen worden gebruikt om het vervoerbeleid
te ondersteunen. Een op feitelijke cijfers gebaseerd voortgangsverslag zou waarschijnlijk voor de nodige vaart kunnen zorgen.
Tevens zou in dit verband ook de evaluatie van en het toezicht
op projecten die door de EU worden gefinancierd, kunnen
worden verbeterd.
5.1.4. Het Comité beseft dat sommige zaken, met name
het vervoer in en rond steden, zijn onderworpen aan het
subsidiariteitsbeginsel. Deze zaken zijn echter van dermate
groot belang voor de algemene ontwikkeling van het vervoerbeleid en voor het verwezenlijken van de in par. 2.2.1-2.2.3
genoemde economische, sociale en ecologische doelstellingen
dat het Comité er toch bij de Raad en de Commissie op
aandringt, hieraan topprioriteit te geven.
5.1.5. De omvang en ontwikkeling van het particulier
vervoer (auto), al dan niet aangedreven door een verbrandingsmotor, is van groot strategisch belang en dient bij het
toekomstig GVB in acht te worden genomen.
5.1.6. Een van de belangrijkste factoren bij het vervoerbeleid is het ruimtelijke-ordeningsbeleid, en ook dit is een
zaak van de lidstaten. Het ruimtelijke-ordeningsbeleid moet
berusten op de beginselen van duurzame mobiliteit, anders
zullen de doelstellingen van het GVB waarschijnlijk nooit
werkelijkheid worden.

Brussel, 7 juli 1999.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
B. RANGONI MACHIAVELLI
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor
gemaakte reclame (gecodificeerde versie)”
(1999/C 258/03)
De Raad heeft op 17 mei 1999 besloten, overeenkomstig artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde
voorstel.
De Afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die met de voorbereidende werkzaamheden
was belast, heeft haar advies op 1 juni 1999 goedgekeurd; algemeen Afdelingsrapporteur was de heer
Jaschick.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 365e zitting van 7 en 8 juli 1999 (vergadering van
7 juli) het volgende advies uitgebracht, dat met 98 stemmen vóór en 1 tegen, bij 4 onthoudingen is
goedgekeurd.
1.
Dit voorstel tot codificatie is opgesteld uitgaande van
een voorafgaande consolidatie van de tekst van Richtlijn
79/112/EEG van de Raad van 18 december 1978 betreffende
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten
inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen
alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame en de wijzigingsbesluiten dienaangaande. De nieuwe richtlijn vervangt
dus de verschillende richtlijnen waarop de codificatie betrekking heeft.

2.
Het Comité (1) staat positief tegenover het Commissievoorstel. De codificatie moet de inzichtelijkheid van het
EU-recht ten goede komen. Lezing van de tekst heeft uitgewezen dat het Commissievoorstel geen inhoudelijke consequenties heeft. Het Commissievoorstel beperkt zich tot formele
wijzigingen die de voor codificatie zelf nodig zijn.
(1) Behoudens goedkeuring van de Voltallige Vergadering.

Brussel, 7 juli 1999.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
B. RANGONI MACHIAVELLI
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening (EG) van
de Raad betreffende maatregelen ter bevordering van behoud en duurzaam beheer van tropische
bossen en andere bossen in ontwikkelingslanden”
(1999/C 258/04)
De Raad heeft op 5 maart 1999, overeenkomstig artikel 198 van het EG-Verdrag, besloten om het
Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De Afdeling „Externe betrekkingen”, die met de voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft haar
advies op 9 juni 1999 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Kallio.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 365e zitting van 7 en 8 juli 1999 (vergadering van
7 juli) het volgende advies uitgebracht, dat unaniem is goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
Tropische bossen vormen voor ontwikkelingslanden
een belangrijke bron van hernieuwbare natuurrijkdommen en
zijn een essentieel onderdeel van de biologische diversiteit op
aarde. Bossen overal ter wereld, de aangroei van bos en
duurzaam bosbeheer zijn voor het ecologisch evenwicht op
aarde van essentieel belang. Tropische bosrijkdommen zijn
daarnaast een belangrijk bestaansmiddel voor de bevolking in
ontwikkelingslanden en van grote betekenis voor de regionale
ontwikkeling. De internationale gemeenschap moet meer
doen, om ervoor te zorgen dat de principes van duurzaam
bosbeheer bij globale en regionale verdragen en regelingen in
acht worden genomen.
1.2.
De EU moet zorgen voor efficiëntere maatregelen, om
een einde te maken aan overmatige houtkap en kaalslag
in tropische bossen in ontwikkelingslanden. Verder dienen
EU-ontwikkelingshulpprogramma’s op het gebied van bescherming, herbebossing en beheer van tropische bossen de doelstellingen van duurzaam bosbeheer te ondersteunen.
1.3.
De toenemende overmatige houtkap in tropische bossen is onder meer het gevolg van de groeiende vraag naar
tropisch hout vanuit industrielanden en heeft geleid tot een
verslechtering van de levensomstandigheden van de lokale
bevolking. Het Comité heeft deze problematiek reeds in zijn
advies (1) van 1993 onder de aandacht gebracht.
1.4.
In de verordening die de Commissie nu voorstelt,
wordt een grotere concentratie c.q. herijking van EUontwikkelingsgelden ten behoeve van tropische bossen nagestreefd. De intentie van het voorstel is juist, maar t.a.v. zaken
als herbebossing, verjonging van bossen en voorlichting gaat
de voorgestelde verordening niet ver genoeg.
1.5.
De voorgestelde verordening is gebaseerd op begrotingslijn B7-6201. De middelen zijn bestemd voor de financiering van EU-maatregelen waarmee behoud van tropische
bossen, duurzame ontwikkeling en instandhouding van biologische diversiteit kunnen worden bevorderd op een wijze die
de kwaliteit van het bestaan van de in bosgebieden woonachtige bevolking ten goede komt.

(1) PB C 249 van 13.9.1993, blz. 3-5.

2. Algemene opmerkingen

2.1.
De toestand van de tropische bossen baart het Comité
grote zorgen. Hoewel internationale verdragen duurzaam
bosbeheer stipuleren, gaat het te gronde richten van tropische
bossen in veel ontwikkelingslanden gewoon door.

2.2.
De nieuwe ontwerpverordening voor tropische bossen,
door de Commissie op 3 februari jl. uitgebracht, is op zich een
welkome maatregel. De verordening is een logisch vervolg op
een aantal recente belangrijke EU-documenten, zoals het
rapport „Evaluatie van het onderdeel bosbouw in EUontwikkelingshulpprogramma’s” van juli 1998 („Evaluation of
the Forestry Component of EC Programmes in Developing
Countries”, juli 1998), het „EU-handboek voor bosbeheer”
(„Forestry Manual (Guidelines for Forestry Sector Development
Cooperation)”, 1996), waarin richtsnoeren worden gegeven
voor ontwikkelingssamenwerking op het gebied van bosbeheer
en waarvan het eerste deel in oktober 1996 is gepubliceerd, en
het „EU-naslagwerk voor tropische bossen” („The EU Tropical
Forestry Sourcebook”, 1998) uit 1998, waarin een overzicht
wordt gegeven van de EU- en nationale maatregelen op het
gebied van bosbeheer.

2.3.
Als bijzonder positief punt dient te worden genoemd
dat het Commissievoorstel tevens inhaakt op ontwikkelingen
in het bosbouwbeleid wereldwijd ná de VN-Conferentie voor
milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro in 1992. Van 1994
tot 1997 heeft het intergouvernementele panel voor bossen
(IPF) (IPF, Intergouvernemental Panel on Forests) de zaken op
bosbouwgebied gecoördineerd op mondiaal niveau, nu is het
Internationaal VN-forum voor bossen (IFF) (IFF, Intergovernemental Forum on Forests) met deze taak belast.

2.4.
In het rapport „Evaluatie van het onderdeel bosbouw
in EU-ontwikkelingshulpprogramma’s” worden deze programma’s onder de loep genomen en specifieke en concrete
aanbevelingen voor toekomstige maatregelen gegeven. Belangrijkste conclusie van het rapport is dat er een algemeen,
uniform EU-beleid voor tropische bossen moet komen. Het
rapport onderschrijft duidelijk de algemene doelstelling van
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het EU-handboek voor bosbeheer, waarmee alle EUmaatregelen voor het beheer van tropische bossen onder één
noemer zouden kunnen worden gebracht. Alle gebieden vallen
onder de algemene doelstelling, en ook voor de financieringsinstrumenten en de diverse eenheden zou het praktisch zijn (Zie:
„Evaluation of the Forestry Component of EC Programmes in
developing countries, Synthetic Report”, blz. 23). De algemene
doelstelling van het EU-handboek voor bosbeheer biedt volgens het rapport een betere basis voor nieuw beleid dan de
verordening van de Raad uit 1995, die met onderhavige
verordening verlengd wordt.
2.5.
Zoals in de Toelichting te lezen is, stipuleert de
voorgestelde verordening hoe de middelen van begrotingslijn
B7-6201 dienen te worden beheerd. Reden genoeg om te
bekijken wat het evaluatierapport hierover op te merken heeft.
De belangrijkste kanttekening is dat, afgezien van een algemeen
accent op behoud van tropische bossen en activiteiten gericht
op duurzaam bosbeheer, onderzoek en verhoging van de
productiecapaciteit, geen rangorde is vastgesteld voor de in het
kader van de verordening te nemen maatregelen. Het is van
het grootste belang dat begrotingslijn B7-6201 en overige
EU-middelen gebruikt worden ter ondersteuning van activiteiten op lokaal en regionaal niveau en de organisaties en
bevolking aldaar.
2.6.
Voorts wordt in het rapport geconstateerd dat in de
vorige, uit 1995 daterende verordening de aandacht meer
uitging naar het behoud van tropische bossen dan naar
verhoging van de productiecapaciteit van bossen. De aanpak
van het EU-handboek voor bosbeheer wordt aanbevolen.
Hierin wordt op een evenwichtigere manier rekening gehouden
met de ecologische, economische en maatschappelijk-culturele
aspecten van bosbouw.

3. Bijzondere opmerkingen
3.1.
Het Comité is van oordeel dat het Commissievoorstel
niet op alle punten aansluit bij de zienswijze van het Handboek
voor bosbeheer. Het Handboek heeft als uitgangspunt dat de
samenwerking op het gebied van bosbeheer velerlei thema’s
omvat die in een vaste rangorde staan. Op de eerste plaats
staan de thema’s van institutionele aard, m.a.w. de zaken die
betrekking hebben op het beleid en de instellingen. Op de
tweede plaats komen de bosrijkdommen en de exploitatie
ervan. Dit kan onderverdeeld worden in bosbehoud, duurzaam
beheer, aanleg van nieuwe bossen, houtkap en -transport, en
regelgeving (bijv. certificaten voor bosbeheer en producten).
Het derde basisthema is voorlichting en know how, met name
m.b.t. onderwijs en opleiding, onderzoek en voorlichting op
het gebied van bosbouw. EU-maatregelen ter bescherming
van tropische bossen dienen volgens het Comité met alle
deelgebieden (ecologisch, economisch, maatschappelijk) van
bosbouw gelijkelijk rekening te houden.
3.2.
Om ervoor te zorgen dat in het vervolg meer rekening
wordt gehouden met álle deelfactoren van duurzaam bosbeheer, stelt het Comité voor om het eerste lid van artikel 2 als
volgt te formuleren: „1. ‘Tropisch bos en andere bossen in
ontwikkelingslanden‘: de natuurlijke of semi-natuurlijke of
aangelegde, primaire of secundaire bosecosystemen in gesloten
dan wel open bosformaties, in zowel droge als vochtige
klimaatzones alsmede de op bouwland of in andere ecosystemen buiten bosgebieden groeiende bomen en struiken die
bosproducten voortbrengen”.
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3.3.
Het Comité is van oordeel dat er geen breed opgezet
beleid voor tropische bossen gevoerd kan worden zonder dat
rekening wordt gehouden met de rol van traditionele en
nieuwe landbouw- en bosbeheermethoden en particuliere
bomen en bospercelen, die een wezenlijk onderdeel van de
landbouwsystemen in de ontwikkelingslanden vormen en
dikwijls bepalend zijn voor het bosproductenaanbod van
deze systemen. Tegelijkertijd dient te worden bedacht dat
struikgewas, dat niet onder de definitie „bos” valt, een belangrijke bron van bosproducten kan vormen. In veel arme ontwikkelingslanden, die EU-hulp het dringendst nodig hebben, wordt
struikgewas als brandstof gebruikt. Eén van de centrale
streefdoelen van ontwikkelingssamenwerking op het gebied
van bosbouw is ervoor te zorgen dat in plaats van de huidige
vegetatie productief bos kan groeien in de betrokken droge
gebieden.
3.4.
Hoewel aangeplante bossen thans minder dan 2 % van
het tropisch bosareaal beslaan, spelen deze een steeds grotere
rol in de productie van hout voor plattelandsgemeenschappen
en van grondstoffen voor de industrie alsook bij het binden
van koolstof. Een vereiste is dan ook dat het EU-beleid voor
tropische bossen inspeelt op ecologische, maatschappelijke en
economische gevolgen van commerciële bosbouw zowel voor
de regio als de wereld in het algemeen. Dit zou ook in
overeenstemming zijn met de (juridisch niet-bindende) principes voor bosbeheer („Forest Principles” van de UNCED) van
de UNCED en het eindrapport van het Intergouvernementele
panel voor bossen (IPF), die beide door de EU zijn ondertekend
en bij het opstellen waarvan de EU-lidstaten een essentiële rol
hebben gespeeld.
3.4.1. Het Comité vindt dat in art. 2, lid 2, de verbetering
van de toestand van bossen d.m.v. natuurlijke regeneratie van
bossen en boomaanplant in gerooide en anderszins zwakke
bosgebieden meer gewicht dient te krijgen.
3.5.
Art. 4 verdient in de ogen van het Comité bijzondere
aandacht. Vermindering van de negatieve gevolgen van commerciële bosbouw in tropische bosgebieden dient duidelijker
te worden geaccentueerd als doelstelling van de EUsteunverstrekking. De EU dient zich vooral te richten op
ontwikkeling en uitvoering van nationale programma’s en
beleid voor bosbouw in de ontwikkelingslanden. Commerciële
bosbouw dient als maatschappelijk waardevol te worden
erkend en beschouwd te worden als een belangrijke vorm van
sectorbeleid. In ontwikkelingslanden dient de commerciële
bosbouw te worden uitgebreid en geïntensiveerd. Verder
dienen de exploitatiemogelijkheden van inheemse boomsoorten te worden uitgebreid en moet worden onderzocht hoe
natuurlijke bosgebieden duurzaam kunnen worden geëxploiteerd en ontwikkeld. Het Comité wil in dit verband tevens de
doelstellingen van het International Tropical Timber agreement
naar voren halen.

4. Conclusies
4.1.
Het Comité steunt het Commissievoorstel in grote
lijnen. De voorgestelde verordening dient echter duidelijker
gekoppeld te worden aan het onder auspiciën van de VN
gevoerde debat over bosbouwbeleid. EU-besluiten dienen meer
in overeenstemming te zijn met internationale verdragen en
vice versa.
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4.2.
Het Comité wijst op de noodzaak om het streven naar
duurzame bosbouw ook in de door de ontwikkelingslanden
zelf geformuleerde doelstellingen en opgestelde programma’s
voor bosbouw nauwkeuriger te omschrijven.

4.5.
Het Comité acht het wenselijk dat meer EUontwikkelingsgelden worden vrijgemaakt voor onderzoek,
opleiding en voorlichting. Deze maatregelen dienen in de
eerste plaats de lokale bevolking ten goede te komen.

4.3.
Bij het opstellen en de uitvoering van EU-programma’s
dient meer ingespeeld te worden op de behoeften van de
plaatselijke arbeiders en de lokale bevolking in het algemeen.

4.6.
Het Comité stelt voor het accent meer te leggen op
projecten met behulp waarvan nationale programma’s voor op
het principe van duurzame bosbouw gebaseerd bosbouwbeleid
kunnen worden opgesteld en ontwikkeld in de ontwikkelingslanden zelf. Met dergelijke maatregelen dient de werkgelegenheid in de ontwikkelingslanden te worden bevorderd en
onderwijs, sociaal beleid en arbeidsveiligheid op een hoger peil
te worden gebracht.

4.4.
Het Comité stelt voor om de EU-ontwikkelingsprogramma’s voor tropische bossen rechtstreeks te koppelen
aan verplichtingen die de EU in het kader van multilaterale,
internationale verdragen, zoals de verklaring van de Top van
Rio, Agenda 21 en de WTO-verdragen, is aangegaan.

4.7.
Ten slotte steunt het Comité het streven van de EU
om een breed, internationaal bosbouwverdrag op te zetten,
waarmee de basis wordt gelegd voor duurzaam beheer en
duurzame exploitatie van tropische bossen alsmede voor
gemeenschappelijke criteria voor de ontwikkelingssamenwerking op dit gebied.

Brussel, 7 juli 1999.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
B. RANGONI MACHIAVELLI
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening (EG) van
de Raad inzake maatregelen om bij te dragen tot de reële integratie van het milieuaspect in het
ontwikkelingsproces in de ontwikkelingslanden” (1)
(1999/C 258/05)
De Raad heeft op 5 maart 1999, overeenkomstig artikel 198 van het EG-Verdrag, besloten het
Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De Afdeling „Externe betrekkingen” die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was
belast, heeft haar advies op 9 juni 1999 goedgekeurd; rapporteur was de heer Jaarsma.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 365e zitting van 7 en 8 juli 1999 (vergadering van
7 juli ) het volgende advies uitgebracht, dat met 110 stemmen vóór, bij 2 onthoudingen, is goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
De Raad beschouwt het voorstel als een instrument
van vitaal belang om de Gemeenschap te helpen aan haar
juridische en politieke verplichtingen te voldoen in verband
met de bescherming van het milieu tegen een achtergrond van
duurzame ontwikkeling.
1.2.
Met deze Verordening wordt beoogd de voortzetting
te verzekeren van de activiteiten krachtens Verordening (EG)
nr. 722/97 van de Raad van 22 april 1997, die op 31 december 1999 verstrijkt.
1.3.
Voor de economische samenwerking en de ontwikkelingssamenwerking van de EG zijn duidelijke verbintenissen
aangegaan op het gebied van milieubescherming en duurzaamheid van de ontwikkeling. De artikelen 177 en 174 van het
Verdrag van Amsterdam (geamendeerde voormalige artikelen 130 U en 130 R van het EG-Verdrag) zijn in dit verband
van specifiek belang.
1.4.
Op internationaal niveau zijn zowel de verbintenissen
die de Gemeenschap in 1992 op de Conferentie voor milieu
en ontwikkeling (UNCED) te Rio is aangegaan, als de daarop
volgende ontwikkelingen van bijzonder belang.

lieuaspect in de overige (met name geografische) instrumenten
van de gemeenschappelijke ontwikkelingssamenwerking,
waardoor de gewenste complementariteit kan ontstaan.
1.8.
De voorgestelde verordening behelst het kader voor
het beheer van begrotingslijn B7-6200. Dit is het specifieke
instrument waarover de EG voor de nakoming van de bovenvermelde verplichtingen beschikt.
1.9.
Bovengenoemd instrument heeft zich zodanig ontwikkeld dat daarmee hoofdzakelijk twee soorten activiteiten
worden gefinancierd:
— modelprogramma’s in ontwikkelingslanden;
— de uitwerking van richtsnoeren en operationele instrumenten.
1.10. Daardoor wordt het wereldwijd aanvaarde beginsel
dat alle ontwikkelingsprojecten duurzaam moeten zijn, gestimuleerd.

2. Doel en middelen

1.5.
De Gemeenschap is ook partij bij multilaterale milieubeschermingsovereenkomsten zoals het Verdrag inzake biologische diversiteit, het Kaderverdrag inzake klimaatverandering en het Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming. Deze
Verdragen brengen alle specifieke verplichtingen met zich mee
om de ontwikkelingslanden die partij zijn bij deze Verdragen,
te helpen om aan hun eigen verplichtingen te voldoen.

2.1.
Het krediet van de begrotingslijn B7-6200 is bedoeld
voor de financiering van de programma’s waarmee de ontwikkelingslanden worden gesteund om het milieuaspect in hun
ontwikkelingsproces te integreren. De verleende steun en
deskundigheid vormen een aanvulling op en een versterking
van de andere instrumenten van ontwikkelingssamenwerking.
De middelen komen de betrokkenen in ontwikkelingslanden
zowel direct als indirect ten goede.

1.6.
De Gemeenschap heeft zich ook aangesloten bij de
„Shaping the 21st Century Strategy” van de OESO/DAC,
waarin een beroep wordt gedaan op de steun voor de
tenuitvoerlegging van nationale strategieën voor duurzame
ontwikkeling in alle landen tegen 2005.

2.2.
De uit te voeren acties hebben ten doel om beleidslijnen, strategieën, instrumenten en technologieën uit te werken
en te bevorderen in een streven naar duurzame ontwikkeling.
2.3.

1.7.
Integratie van het milieuaspect in het ontwikkelingsproces in de ontwikkelingslanden is een belangrijk beginsel
van het ontwikkelingsbeleid van de Gemeenschap. Deze
integratie is een dynamisch, voortschrijdend proces. De voorgestelde verordening beoogt de reële integratie van het mi(1) PB C 47 van 20.2.1999, blz. 10.

De Raad wil daarmee het volgende aanpakken:

— mondiale milieuaangelegenheden;
— grensoverschrijdende milieuaangelegenheden, in het bijzonder water- en luchtverontreiniging;
— effect op het milieu van de integratie van de ontwikkelingslanden in de wereldeconomie;
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— effect op het milieu van macro-economisch en sectoraal
beleid in de ontwikkelingslanden;
— duurzaam beheer en gebruik van natuurlijke en milieuhulpbronnen in alle productieve takken van de economie;
— behoud van biologische diversiteit;
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3.5.
Gezien de beperkte middelen die beschikbaar zijn
en de mogelijkheid om de uitwerking van richtsnoeren en
instrumenten ook uit EDF-ALA-MED-fondsen te financieren,
terwijl het voor relatief kleine, innovatieve en lokaal georiënteerde modelprogramma’s (met name van NGO’s) moeilijk is
om toegang tot die grote fondsen te krijgen, beveelt het Comité
aan om onder deze verordening ten minste gelijke nadruk te
leggen op de financiering van modelprogramma’s.

— met water verband houdende vraagstukken;
— beheer van kustgebieden;
— voorkoming van woestijnvorming;
— stedelijke milieuproblemen;
— duurzame productie en gebruik van energie;
— duurzame productie- en verbruikspatronen.
2.4.
Omdat „mainstreaming” op milieugebied een verbintenis op lange termijn is, wordt door de Raad voorgesteld deze
verordening voor onbepaalde tijd te doen gelden.
2.5.
Voor 1998 en 1999 is een overzicht gegeven van de
opsplitsing naar kosten van de bestaande verordening. Voor
1998 was in totaal 15 miljoen ecu beschikbaar (5 miljoen
voor richtsnoeren en instrumenten en 10 miljoen voor modelprogramma’s) en voor 1999 in totaal 16 miljoen euro (7 miljoen voor richtsnoeren en instrumenten en 9 miljoen voor
modelprogramma’s).

3. Algemene opmerkingen
3.1.
Het Comité stelt met voldoening vast dat de Verordening (EG) nr. 722/97 van de Raad, die voor bepaalde tijd gold,
wordt vervangen door een verordening voor onbepaalde tijd.
De integratie van het milieuaspect in het ontwikkelingsproces
maakt een meerjarige aanpak noodzakelijk.
3.2.
Met nadruk wordt onderschreven dat het noodzakelijk
is het milieuaspect op een reële manier in de overige instrumenten van de gemeenschappelijke ontwikkelingssamenwerking
te integreren. Hoewel buiten de reikwijdte van voorliggende
Verordening vallend, is het Comité van mening dat dit,
mede gezien de artikelen 177 en 174 van het Verdrag van
Amsterdam, niet alleen moet gelden voor de instrumenten en
projecten van de Gemeenschap, maar ook voor die van de
afzonderlijke lidstaten en die van NGO’s die gebruik maken
van EU-fondsen.
3.3.
Naar de mening van het Comité zijn de financiële
middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering van deze
verordening niet in overeenstemming met de verplichtingen
die de Gemeenschap in internationale verdragen is aangegaan.
3.4.
Deze beperkte middelen maken het des te noodzakelijker dat de integratie van het milieuaspect in de reguliere
ontwikkelingshulpprogramma’s nog meer dan tot nu toe
wordt gestimuleerd.

3.6.
Het Comité vindt het noodzakelijk dat de beperkte
middelen via deze verordening op een zodanige wijze beschikbaar komen dat deze middelen op een doelmatige wijze
kunnen worden ingezet.
3.7.
Het lijkt onontkoombaar met deze verordening een
groot aantal doelen na te streven. Voor een doelmatige
uitvoering vindt het Comité het echter noodzakelijk dat per
vier jaar een beperkt aantal prioritaire doelen worden gesteld.
Deze kunnen eventueel tweejaarlijks worden bijgesteld. Periodieke bijstelling van prioriteiten is des te belangrijker, omdat
sprake is van een verordening voor onbepaalde tijd, en de
Commissie pas vier jaar na inwerkingtreding van de verordening aan het Europees Parlement en de Raad een algemene
beoordeling van de gefinancierde acties voorlegt, samen met
suggesties voor de toekomst van de verordening (zie artikel 10
van de ontwerpverordening).
3.8.
Het wordt van belang geacht dat deze prioriteiten tijdig
en duidelijk openbaar worden gemaakt, zodat indieners van
projecten op de hoogte zijn van de selectiecriteria.
3.9.
Het Comité heeft geconstateerd dat er onder de huidige
verordening tal van projecten worden ingediend. Te verwachten is dat dit ook voor de nieuwe verordening het geval zal
zijn. Het indienen van volledige projectvoorstellen brengt
zowel voor de indieners als de beoordelaars zeer veel werk
met zich mee. Gezien het feit dat het aantal geaccepteerde
projecten noodzakelijkerwijs beperkt is, wordt veel onnodig
werk verricht. Het verdient aanbeveling om het gebruik van de
zogeheten projectprofielen te systematiseren en aldus met
name de organisaties die modelprogramma’s ter financiering
voorleggen, de gelegenheid te geven projectvoorstellen op
basis van hoofdlijnen (doel, regio, partners, budget, termijn) in
te dienen, waarna een eerste selectie van kansrijke projecten
wordt gemaakt. Deze kunnen dan daarna volledig worden
uitgewerkt en voor definitieve selectie worden ingediend.
3.10. Een andere aanbeveling kan zijn om aan contractpartners, en met name NGO’s, waarmee de Commissie langdurige
gunstige ervaringen heeft opgedaan, een programma-contract
aan te bieden om een pakket van diverse kleinschalige
projecten uit te voeren die binnen deze verordening vallen.

4. Specifieke opmerkingen
4.1.
Het Comité vindt dat in punt 2 van de verordening
naast atmosfeer, hydrosfeer en biologische diversiteit ook de
bodem moet worden genoemd.
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4.2.
Het Comité ondersteunt hetgeen in artikel 2.3, tweede
gedachtestreepje, van de verordening wordt aangegeven, namelijk dat het mogelijk is om programma’s te financieren voor
het opbouwen van institutionele en operationele capaciteit bij
alle actoren in het ontwikkelingsproces, maar vindt het zinvol
om het volgende toe te voegen: „en voor de bevordering van
de samenwerking tussen deze actoren”. In de praktijk blijkt het
ontbreken van financieringsmogelijkheden voor deze samenwerking vaak een knelpunt.

4.9.
In artikel 9.3 staat dat de Commissie uiterlijk na een
maand na haar besluit de lidstaten op de hoogte stelt van de
goedgekeurde acties en projecten. Het Comité is van mening
dat dit moet gelden voor alle in artikel 3 genoemde actoren
die een aanvraag voor een actie of project hebben ingediend.

4.3.
In artikel 4.1 van de verordening wordt gesteld dat
„met uitzondering van de opleidings-, onderwijs- en onderzoeksprogramma’s deze kosten over het algemeen slechts
mogen worden gedekt tijdens de aanloopfase”. De aanloopfase
is echter moeilijk te definiëren. Bovendien duurt het vaak erg
lang voor dat een project werkelijk vruchten afwerpt.

5. Conclusies

4.4.
In artikel 4.3 wordt in de onderhavige verordening
gesteld: „er mag gezocht worden naar mogelijkheden van
co-financiering met andere geldverschaffers, met name de
lidstaten en de betrokken internationale organisaties”. Voorgesteld wordt dit te vervangen door: „er mag gezocht worden
naar mogelijkheden van co-financiering met andere geldverschaffers, met name de lidstaten, de betrokken internationale
organisaties en NGO’s”.
4.5.
Het Comité ondersteunt hetgeen in artikel 6.2 wordt
aangegeven, namelijk dat besluiten betreffende acties waarvan
de financiering krachtens de verordening meer dan 2 miljoen
euro per actie bedraagt, volgens de procedure van artikel 7
worden vastgesteld.
4.6.
Het Comité waardeert dat in artikel 6.3 een marge
van 20 % voor overschrijding of bijkomende behoefte is
vastgesteld. Dit vergroot de flexibiliteit.
4.7.
In artikel 9 wordt vermeld dat de Commissie na
elk begrotingsjaar een jaarverslag indient bij het Europees
Parlement en de Raad. Dit jaarverslag bevat een overzicht van
de gefinancierde acties en een beoordeling van de uitvoering
van deze verordening. Het Economisch en Sociaal Comité
beveelt aan om dit jaarverslag, alsmede informatie over de in
paragrafen 3.7 en 3.8 van dit advies bepleite periodieke
bijstelling van prioriteiten, breed beschikbaar te stellen en
ontvangt zelf ook graag dit verslag en deze informatie. Omdat
sprake is van een doorlopende verordening, neemt het Comité
in overweging de doelstellingen en de effectiviteit van deze
verordening alsdan opnieuw te beoordelen.
4.8.
In artikel 9 wordt gesteld dat door de Gemeenschap
gefinancierde acties regelmatig zullen worden geëvalueerd. Het
Comité is van mening dat aan deze beoordelingen behoorlijke
publiciteit moet worden gegeven. Beoordelingen van projecten
kunnen namelijk een groot leereffect hebben. Dit geldt met
name als het om vernieuwende projecten gaat.

5.1.
Het Comité acht de voorgestelde verordening van
groot belang voor de reëele integratie van het milieu aspect in
het ontwikkelingsproces in de ontwikkelingslanden, maar is
van mening dat de financiële middelen die beschikbaar worden
gesteld voor de uitvoering van de verordening, niet in overeenstemming zijn met de verplichtingen die de Gemeenschap in
internationale verdragen is aangegaan. Bovendien vraagt het
Comité aandacht voor de discrepantie tussen de beperkt
beschikbare middelen en het grote aantal aanvragen dat
jaarlijks ontvangen wordt.

5.2.
Gezien de beperkte middelen die beschikbaar zijn
en de mogelijkheid om de uitwerking van richtsnoeren en
instrumenten ook te financieren uit EDF-ALA-MED fondsen,
terwijl het voor relatief kleine, innovatieve en lokaal georiënteerde modelprogramma’s (met name van NGO’s) moeilijk is
om toegang tot die grote fondsen te krijgen, beveelt het Comité
aan om onder deze verordening ten minste gelijke nadruk te
leggen op de financiering van modelprogramma’s. Door de —
verdere — ontwikkeling en integratie in het besluitvormingsproces van specifieke instrumenten als „projectprofielen” en
„programmacontracten” (de laatste met contractpartners — en
met name NGO, ’s — waarmee de Commissie langdurige
gunstige ervaringen heeft opgedaan) kan de Commissie de
werklast voor beide zijden (contractpartners en de Commissie)
beheersbaar maken.

5.3.
Uit oogpunt van de plicht van de Commissie tot
verantwoording („accountability”), het verstrekken van inzicht
(„transparency”) en betrouwbaarheid („reliability”), alsmede uit
oogpunt van verspreiding van leerervaringen dienen alle
documenten die in het kader van deze verordening worden
opgesteld, breed beschikbaar gesteld te worden. Dit geldt
met name voor documenten betreffende beleidsprioriteiten,
evaluaties van gefinancierde acties en jaarverslagen. Het Comité
ontvangt ook zelf graag de jaarverslagen en informatie over de
periodieke bijstelling van prioriteiten. Omdat sprake is van een
doorlopende verordening, neemt het Comité in overweging de
doelstellingen en de effectiviteit van deze verordening alsdan
opnieuw te beoordelen.

Brussel, 7 juli 1999.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
B. RANGONI MACHIAVELLI
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:
— het „Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende
vaststelling van voorschriften inzake preventie en beheersing en bestrijding van bepaalde
overdraagbare spongiforme encefalopathieën”, en
— het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Richtlijn 91/68/EEG van de Raad wat scrapie betreft”
(1999/C 258/06)
Op 22 juni 1999 heeft de Raad besloten, overeenkomstig artikel 198 van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over de voornoemde
voorstellen.
De Afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die met de voorbereidende werkzaamheden
was belast, heeft op 1 juni 1999 advies uitgebracht. Rapporteur was de heer Ataı́de Ferreira.
Tijdens zijn 365e zitting (vergadering van 7 juli 1999) heeft het Economisch en Sociaal Comité met
82 stemmen vóór en 13 tegen, bij 14 onthoudingen, het volgende advies uitgebracht.
1. Inleiding
1.1.
De Commissie heeft het Parlement en de Raad op
grond van artikel 95 van het Verdrag de volgende wettelijke
maatregelen voorgesteld:
1.1.1. een verordening houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie en beheersing en bestrijding van
bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE’s);
1.1.2. een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 91/68/EEG
van de Raad wat scrapie betreft.
1.2.
De maatregelen vormen de neerslag van de toezeggingen die de Commissie in haar geconsolideerd eindverslag aan
de tijdelijke „Commissie follow-up BSE-aanbevelingen” van het
Europees Parlement heeft gedaan.
1.2.1. Aangezien de Unie er niet in is geslaagd de status van
volwaardig lid van het Internationaal Bureau voor Besmettelijke Veeziekten (OIE) te verwerven en de Raad helaas niet, zoals
het hem betaamt, op de bres is gesprongen voor de belangen
en gezondheid van de burgers door ervoor te zorgen dat
specifiek risicomateriaal uit de menselijke en dierlijke voedselketen wordt verwijderd, luidt de conclusie dat er nog steeds te
weinig wordt gedaan om het risico van verdere verspreiding
van de menselijke variant van de ziekte uit te bannen.
1.3.
In januari 1998 heeft de Wetenschappelijke stuurgroep
een advies uitgebracht over het specifieke risico van geografische spreiding. In juli van datzelfde jaar heeft de Commissie
een aanbeveling over dit onderwerp opgesteld, die helaas niet
door alle lidstaten even nauwgezet wordt uitgevoerd.
1.3.1. Er wordt momenteel op verschillende niveaus onderzoek gedaan, waarvan de resultaten wegens de complexiteit en
aard van de materie nog niet beschikbaar zijn. „Preventie” is
echter de boodschap en daarom zijn fundamentele maatregelen
dringend geboden. Dit voorstel voor een verordening komt

daarom als geroepen: het is immers een juridisch instrument
dat als geen ander geschikt is om een uniform beleid in de hele
EU alsook in derde landen te garanderen en ervoor te zorgen
dat de volksgezondheid consequent en zonder concurrentievervalsing wordt beschermd, op een wijze die een snelle
aanpassing en verbetering als gevolg van de resultaten van het
onderzoek niet in de weg staat.
1.4.
Uit onderzoek is gebleken dat de besmetting van
schapen en geiten met het BSE-agens (1) niet langer een
theoretische mogelijkheid meer is. De vorm waarin deze
spongiforme ziekte bij deze herkauwers tot uiting komt, lijkt
erg veel op scrapie, en verticale of horizontale overdracht (2)
tussen deze diersoorten is niet uitgesloten.
1.4.1. De theorie dat de ziekte enkel en alleen via producten
afkomstig van runderen zou worden overgebracht, heeft
kennelijk afgedaan. Inmiddels wordt ervan uitgegaan dat
ook producten van andere herkauwers besmettingsgevaar
opleveren en daarom is het zaak aanvullende maatregelen te
nemen.
1.5.
Het lijdt geen twijfel dat de horizontale regelgeving
inzake TSE’s, die hier op grond van artikel 95 van het Verdrag
wordt voorgesteld, gerechtvaardigd en opportuun is. Het is
echter jammer dat de voorstellen zo laat worden ingediend.
De Commissie blijft BSE helaas stiefmoederlijk behandelen en
heeft de bovenvermelde aanbeveling veel te laat opgesteld.
Bovendien duurde het erg lang voordat zij met een reactie op
de eerder genoemde weigering kwam, terwijl in zulke gevallen
het motto nog steeds luidt: voorkomen is beter dan genezen.
1.5.1. Ook kunnen bij een aantal van de bepalingen
vraagtekens worden geplaatst, bijvoorbeeld waar gesproken
wordt over voorschriften voor maximale preventie en waar
preventie van de ziekte en bescherming van de volksgezondheid ondergeschikt lijkt te zijn aan eigenbelang.
(1) Cf. The Lancet, nr. 353, 13 februari 1999.
(2) Cf. Tweede halfjaarlijkse verslag over de BSE-follow-up — COM
(1998) 598 def., blz. 30.
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1.6.
Het onderhavige voorstel is een poging tot codificatie,
die ruimte laat voor verdergaande verbetering van de voorschriften hetzij in de legislatieve fase, hetzij later bij een
aanpassing van de procedure voor de herziening van de
voorgestelde verordening. De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op de preventie en beheersing en bestrijding
van de belangrijkste TSE’s bij dieren, voor zover het daarbij
gaat om voedingsmiddelen en diervoeders; industriële, cosmetische en medicinale producten, alsook medische hulpmiddelen
vallen echter niet onder de regeling.
1.7.
Voor dierlijk afval (waarvan de verwijdering een zeer
groot probleem is), alsook voor gelatine en gesmolten dierlijk
vet worden aparte wettelijke regels opgesteld.
1.7.1. Er zijn twijfels gerezen omtrent de weinige gegevens
die bekend zijn over de temperatuur waarbij een „prion”
kan worden uitgeschakeld (1). Ook moet onderzoek worden
verricht naar de milieuproblemen die worden veroorzaakt
door ontoereikende opslagvoorzieningen, en moet worden
gekeken naar het feit dat de verplichting om afval dat overblijft
na de behandeling van risicomateriaal te verwerken, niet altijd
wordt nagekomen. Alle ogen zijn nu gericht op de Commissie,
die een voorstel voor een verordening moet indienen waarmee
zowel de gezondheid van mens en dier als de bescherming van
milieu langs juridische weg worden gegarandeerd.
1.7.2. Ook wordt vol verwachting uitgekeken naar de
codificatie en aanpassing van de wettelijke regels inzake
gelatine en gesmolten dierlijk vet en naar een betere bescherming van de volksgezondheid op dit gebied.
1.8.
Voor derde landen die goederen uitvoeren naar en
invoeren uit de EU gelden dezelfde voorschriften, wat zorgt
voor de nodige samenhang en fundamentele billijkheid.
1.9.
In zijn advies over „De diverse gevolgen van de
BSE-crisis in de Europese Unie” (2) hield het ESC in juli 1996 al
een pleidooi voor een verbod op de productie van en handel
in alle diervoer op basis van diermeel dat bestemd is voor
herkauwers, en vroeg het zich af of het niet beter zou zijn dit
verbod uit te breiden tot niet-herkauwers; tegelijkertijd zouden
er betrouwbare systemen voor de vervaardiging van diervoer
voor huisdieren en dieren in gevangenschap, alsook voor
voedingsmiddelen moeten worden opgezet. Bovendien zouden
de verspreiding van en handel in door de WHO-deskundigen
als zeer gevaarlijk bestempelde produkten afkomstig van
runderen moeten worden verboden.
1.10. Indien deze verordening wordt goedgekeurd, beschikt
de Europese Unie formeel over de middelen om direct in te
grijpen.
1.11. De bepalingen zijn verdeeld over acht hoofdstukken
en tien bijlagen en zijn met ingang van 1 juli 2000 (althans
volgens de mondelinge verklaring van de vertegenwoordiger
van de Commissie, n.a.v. de uiteenlopende versies in de
verschillende talen) van toepassing. De verordening treedt
echter pas in werking op de twintigste dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad. Het zou een
goede zaak zijn indien de communautaire instellingen het eens
zouden worden over een snellere inwerkingtreding.
(1) „Symposium on Prion ane Lentiviral Disease”, augustus 1998,
Reykjavik, IJsland.
(2) PB C 295 van 7.10.1996, blz. 55.
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1.11.1. Het wetgevingsproces wordt zó laat in gang gezet
dat het — het zij gezegd — voor de communautaire en
nationale instanties wel érg kort dag wordt om alle procedures
die met het oog op een correcte toepassing van de verordening
zijn vereist, op tijd in te voeren en te testen.
1.11.2. Bovendien moeten alle betrokken instanties en alle
bestuurslagen een grote politieke bereidheid aan de dag leggen
en zich met man en macht inzetten om deze verordening ten
uitvoer te leggen. Feit is immers dat de organisatie van zowel
de controle en de beoordeling als de bestraffing van onoirbare
praktijken op sommige plaatsen in de Europese Unie zeer te
wensen over blijft laten.
1.12. Het Comité, dat zich onlangs heeft uitgesproken voor
„een algemeen verbod op het gebruik van vlees van zoogdieren
en beendermeel in veevoerders” (3), spreekt zich uit voor een
herziening van het verordeningsvoorstel uitgaande van de
volgende opmerkingen.

2. Bijzondere opmerkingen bij het voorstel voor een
verordening
2.1.
Artikel 3 en bijlage I bevatten een reeks definities en
toelichtingen die bijdragen tot een beter begrip van de materie.
Een aantal definities dient te worden aangevuld. Een andere
mogelijkheid is dat de verschillende taalversies zorgvuldig
worden bekeken en bepaalde begrippen nader worden uitgelegd om aan te tonen dat zij ofwel met elkaar verband houden
ofwel elkaar eenvoudigweg uitsluiten, zoals bijvoorbeeld het
begrip „geografisch gebied” en „geografisch actiegebied”.
2.2.
Krachtens artikel 4 beschikt de Commissie over de
wettelijke bevoegdheid om vrijwaringsmaatregelen vast te
stellen telkens wanneer het gevaar voor overdracht van een
TSE een bedreiging voor het leven of de gezondheid van mens
of dier in de Gemeenschap vormt en de bevoegde autoriteit dit
gevaar onderschat of niet onderkent. De Commissie kan deze
maatregelen hetzij op eigen initiatief hetzij op verzoek van een
andere lidstaat vaststellen.
2.2.1. Het gaat hier om een instrument dat essentieel is
voor de bescherming van de volksgezondheid en de goede
werking van de interne markt. Daarom is het van belang te
weten of deze bepaling wel doeltreffend is. Ook de blijkbaar
slechte coördinatie tussen het desbetreffende DirectoraatGeneraal van de Commissie enerzijds en de lidstaten anderzijds
verdient daarom alle aandacht. Fraaie regels hebben geen nut
als zij niet correct en op tijd worden uitgevoerd. Het Comité is
bovendien bang dat, onverminderd de verantwoordelijkheid
van het Veterinair Comité het mechanisme voor de aanwijzing
van de verantwoordelijke hiervoor niet altijd naar behoren
functioneert.
2.3.
In Hoofdstuk II komt de bepaling van de BSE-status
aan de orde, de spil waar deze nieuwe regeling om draait.

(3) PB C 101 van 12.4.1999, blz. 89.
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2.3.1. Lidstaten en belanghebbende derde landen dienen ter
bepaling van hun BSE-status voor hun gehele gebied of voor
elk van hun regio’s een aanvraag daartoe in, vergezeld van
de in bijlage II, hoofdstuk A, van de verordening bedoelde
gegevens. Indien gegevens ontbreken, zullen de betrokken
gebieden door de Commissie zelf worden ingedeeld op grond
van de door het bevoegde comité verstrekte gegevens. Ten
aanzien van de door de landen aan de Commissie te verstrekken gegevens kunnen de volgende vragen worden gesteld:

2.3.1.1. Het begrip „geografisch gebied” (Bijlage II, Hoofdstuk A, punt 2, sub b) wordt in de genoemde bijlage niet verder
uitgelegd en vergt nadere toelichting (cfr. punt 7, sub d). Er
bestaat bovendien, in het kader van ANIMO (Animal Moves
Management System, een computernetwerk voor gegevensuitwisseling tussen veterinaire autoriteiten), ook zoiets als een
„gebied waar maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid worden genomen” (ADNS). Te veel termen en regelingen
werken fraude in de hand en zadelen de boeren onnodig met
moeilijkheden op.

2.3.1.2. In punt 6, sub g) wordt gesproken over „stammen
van BSE- en scrapie-agentia”. Er zijn verscheidene stammen
van scrapie-agentia bekend. De Commissie wordt echter
verzocht, gezien het dwingende karakter van de regelgeving,
toe te lichten welke wetenschappelijke gegevens aan deze eis
ten grondslag liggen.

2.3.2. Het lijkt erop dat de nieuwe regeling op passende
wijze ten uitvoer kan worden gelegd: het Permanent Veterinair
Comité wordt erbij betrokken en er zal volgens het beginsel
van hoor en wederhoor worden gewerkt, wat betekent dat alle
standpunten in overweging zullen worden genomen. De
Commissie heeft toegezegd nog tijdens het wetgevingsproces
criteria op te stellen voor het inschatten van het risico van
blootstelling van de mens aan BSE.

2.4.
Volgens bijlage II (hoofdstuk B) worden voor de bepaling van de BSE-status van lidstaten, regio’s daarvan of derde
landen vier categorieën aanbevolen. Categorie 1 betekent:
veilig gebied of zone die vrij is van besmetting.

2.5.
Aangezien het Internationaal bureau voor dierziekten
binnenkort een statusregeling zal vaststellen waaraan de
lidstaten en de EU actief hebben meegewerkt, beveelt het
Comité aan dat de EU bij de vaststelling van de BSE-status
overeenkomstig hoofdstuk II, artikel 5, in samenhang met
Bijlage II, hoofdstuk B, de OIE-indeling van landen of zones
toepast.

2.5.1. Het Comité is het ten volle eens met de aanpak van
de Commissie en ook van het Internationaal bureau voor
dierziekten waarbij een differentiëring van het gespecificeerde
risicomateriaal plaatsvindt volgens het geografische risico.
Hierbij wordt rekening gehouden met het verschillende BSErisico in de lidstaten en de geografische gebieden.
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2.5.1.1. De indeling moet volgens het BSE-hoofdstuk van
het Internationaal bureau voor dierziekten in de volgende
categorieën landen of regio’s plaatsvinden:
— BSE-vrij land of gebied;
— voorlopig BSE-vrij land of gebied;
— land of gebied met gering aantal BSE-gevallen;
— land of gebied met hoog aantal BSE-gevallen.
2.5.2. Volgens het EG-Verdrag (artikel 95, lid 3) moet de
Commissie bij haar voorstellen op het gebied van volksgezondheid, milieubescherming en consumentenbescherming uitgaan
van een hoog beschermingsniveau (artikel 100 A, lid 3).
2.5.3. Het voorstel van de Commissie is gebaseerd op
informatie over het aantal BSE-gevallen gedurende een periode
van 7 jaar. Alles wijst erop dat deze gegevens niet volledig ten
volle beschikbaar zullen zijn. Bovendien is een periode van
7 jaar, zoals gezegd, maar een middellange periode, die volgens
sommigen, gezien de beschikbare gegevens, aan de korte kant
is. Dat is iets waarover de wetgever zich moet buigen.
2.5.4. Belangrijker nog dan de gezondheid van herkauwers,
die men aan de hand van deze verordening wil beschermen
door het gebruik van vlees (in meel) en beenderen in veevoer
te verbieden, is volgens het Comité in zijn advies de gezondheid
van de mens; daarom moet de handel in alle risicodragende
producten afkomstig van herkauwers die ervan worden verdacht BSE op de mens te kunnen overdragen in de hele
Europese Unie of in alle in de bijlage vermelde gebieden
worden verboden. Daarbij moeten de aanbevelingen van de
WHO worden opgevolgd, een organisatie die bij de beoordeling van de risico’s steeds rechtlijnig is geweest en zich
onafhankelijker heeft opgesteld.
2.5.5. Zolang de Europese Unie niet op haar gehele grondgebied (in dit geval omvat dat ook de EER en Zwitserland) het
hoofd heeft geboden aan de kwalijke gevolgen van de fouten
die door een blind streven naar snelle winst zijn gemaakt en
die reeds tot de dood van diverse burgers (1) en aanzienlijke
schade voor de landbouwers en veetelers hebben geleid,
alsook enorme, nog niet bekende financiële lasten voor de
Gemeenschap en de lidstaten hebben veroorzaakt, moet de
menselijke consumptie van alle potentieel gevaarlijke producten worden verboden. Daar heeft het ESC overigens in 1996 al
voor gepleit.
2.5.6. Ondanks alle inspanningen worden de Europese
voorschriften inzake de werking van de slachthuizen zeer
slecht nageleefd, en het is overbekend dat er voor een degelijke
intracommunautaire controle, die in eerste instantie door de
lidstaten zelf moet worden uitgevoerd, geen sprake is. Het
handelsverkeer van levende dieren, vleesproducten en producten op basis van vlees roept dan ook grote twijfels op: niemand
kan garanderen dat de huidige controlesystemen doeltreffend
zijn, en grenscontroles alsmede controle van producten die uit
andere lidstaten afkomstig zijn, zijn verboden.
(1) Cf. The Lancet, afl. 353, 20 maart 1999, blz. 979.
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2.6.
Voorgesteld wordt (artikel 6) een uitgebreid
scholingsprogamma op te zetten voor alle betrokkenen, zodat
het eerder beschreven probleem van het gebrek aan medewerkers gedeeltelijk wordt opgelost. Toch zal dit onvoldoende zijn
indien de lidstaten, met steun van de Europese Unie weliswaar,
geen aandacht besteden aan structurele aspecten, die zeker aan
de orde zullen komen bij de beoordeling van de jaarverslagen
die de lidstaten moeten opstellen (bijlage III-B). Essentieel is
dat alle bewustmakingscampagnes in zowel de Europese Unie
als in derde landen op één lijn zitten.

technieken acceptabel zijn om bepaalde ongewenste praktijken
te voorkomen (zoals het in de handel brengen van delen van
de hersenen).

2.7.
Gespecificeerd risicomateriaal als bedoeld in bijlage IV
moet worden verwijderd en vernietigd. Het mag niet in de
handel worden gebracht voor gebruik in voedingsmiddelen,
diervoeders en meststoffen, tenzij de dieren aan een test zijn
onderworpen. Onverminderd het bepaalde in paragraaf 2.5 zij
tevens op het volgende gewezen:

— van zoogdieren afgeleide eiwitten aan enig landbouwhuisdier te vervoederen, en

2.7.1. Het Comité vindt dat de verwijdering van het distale
gedeelte van de kronkeldarm (categorie 2 sub b), categorie 3
sub b) en categorie 4 sub c)) niet realistisch en tegelijk erg
riskant is, hoe goed de opleiding van de mensen in de
vleesverwerkende industrie ook is. Verwijdering van de gehele
dunne darm lijkt veiliger.

2.7.2. De betrouwbaarheid van het onderzoek is een heikel
en erg belangrijk punt. Het is nog niet bekend wanneer de
bedoelde onderzoeken beschikbaar zullen zijn en nog minder
wanneer zij in de Europese Unie en derde landen zullen
worden gebruikt, hoewel de onlangs verspreide informatie (1)
zeer hoopgevend is.

2.10. Wat diervoeding betreft (artikel 9), moet het vervoederen van van zoogdieren afgeleid eiwit aan herkauwers
effectief worden verboden.
Volgens artikel 9 is het in in categorie 4 ingedeelde lidstaten,
respectievelijk regio’s daarvan, verboden:

— van herkauwers afgeleide eiwitten aan enig zoogdier, met
uitzondering van honden (overeenkomstig bijlage V), te
vervoederen.
2.10.1. Volgens het Comité heeft de door de Commissie
gebruikte uitdrukking „landbouwhuisdieren” betrekking op
dieren die voor de veeteelt worden gebruikt.
2.10.2. De uitzondering voor honden moet worden verantwoord, want deze goedbedoelde maatregel, zo die al wordt
goedgekeurd, spreekt niet voor zich, eens te meer omdat het
hondenvoer dat op de markt is ook voor andere doeleinden
kan worden gebruikt.
2.10.3. Ook moet worden uitgelegd waarom pelsdieren,
die vleeseters zijn, niet van de regeling worden uitgesloten.

2.7.3. Alleen post-mortem-onderzoek (histopathologische,
immunocytochemische en een aantal immuno-enzymatische
tests) blijkt zekerheid te bieden.

2.10.4. Het voorstel vermeldt niets over het feit dat van
herkauwers afgeleide eiwitten onmogelijk op betrouwbare
wijze kunnen worden opgespoord in diervoeders en gemakkelijk kunnen worden „verward” met eiwitten van andere zoogdieren, met alle gevolgen vandien (zie in verband hiermee het
desideratum in het advies van het Comité van 28 januari
1999 (2).

2.7.4. De Commissie zou zich meer moeten baseren op de
werkzaamheden van de Europese onderzoeksnetwerken inzake
TSE om haar wetgevingsvoorstellen beter te onderbouwen.
Dan zou namelijk een aantal onlogische zaken of kunstgrepen,
die slechts in het kader van sectoraal beleid of met het oog op
de bevoordeling van bepaalde commerciële belangen verklaard
kunnen worden, uit dit voorstel verdwijnen.

2.11. In artikel 12 wordt bepaald dat voor elk dier dat
ervan wordt verdacht met een TSE te zijn geïnfecteerd,
verplaatsingsbeperkingen worden ingesteld en dat het verdachte dier eventueel wordt geslacht (lid 2).

2.8.
De verordening is weinig verhelderend waar het gaat
om de bemonstering van verdachte dieren (Bijlage III, hoofdstuk A) en de wetenschappelijke referenties van de tests, de
nauwkeurige beschrijving en betrouwbaarheid ervan, het soort
controle en de interpretatie van het resultaat.

2.9.
In niet in categorie 1 ingedeelde lidstaten of regio’s
daarvan mogen bepaalde slachtmethoden niet worden gebruikt
(artikel 8, lid 3). De verordening zou moeten vermelden welke

(1) Dienst van de woordvoerder, 25 juni 1999, IP 99/42.

— In dit artikel zou naar bijlage III moeten worden verwezen
en deze bijlage zou moeten worden aangepast zodat zij
beter overeenstemt met de preventieve maatregelen die in
artikel 12 worden genoemd. De huidige formulering van
deze bijlage bevat thans tegenstrijdigheden wat de bemonstering van de subpopulatie betreft.
2.12. In lid 4 van artikel 13 wordt bepaald dat de eigenaars
de marktwaarde vergoed krijgen van de dieren die zijn geslacht
of de producten die zijn vernietigd (bijvoorbeeld sperma).
— Het is niet meer dan billijk dat deze vergoeding onverwijld
wordt uitbetaald en dat daar bovenop rente wordt uitgekeerd indien deze betaling op zich laat wachten.
(2) PB C 101 van 12.4.1999, blz. 89.
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2.12.1. De verordening zou, op zijn minst in een considerans, uitdrukkelijk moeten vermelden dat deze vergoeding
en eventuele rente door de Gemeenschap en de lidstaat in
kwestie worden betaald.
2.13. Wanneer de dieren worden ingevoerd uit landen of
regio’s van de categorieën 2, 3 en 4 (indien voor deze indeling
wordt gekozen), worden zij geïdentificeerd aan de hand van
een permanent identificatiesysteem waarmee het moederdier
en het beslag van oorsprong kunnen worden getraceerd. Er zij
aan herinnerd (zie 2.7) dat de communautaire regels terzake
nog niet overal worden toegepast en dat het voorstel om
onderscheid te maken tussen de categorieën 3 en 4 door
bovengenoemde belangengroepen is geïnspireerd. Dit onderscheid berust uitsluitend op commerciële gronden en werkt in
de hand dat verdachte gevallen niet worden aangegeven, met
alle gevolgen van dien voor de volksgezondheid.
3. Bijzondere opmerkingen bij het voorstel voor een
richtlijn
3.1.
Het betreft hier een wijziging van Richtlijn 91/68/EEG
ten gevolge van de nieuwe verordening.
3.2.
Het Comité steunt het voorstel van de Commissie, met
dien verstande dat de voorgestelde wijziging in nationale
wetgeving moet zijn omgezet op het moment dat de eerder
besproken verordening in werking treedt.

4. Conclusies
4.1.
Het Economisch en Sociaal Comité steunt de voorstellen van de Commissie, met dien verstande dat:
4.1.1. de hoofdstukken II en III van het voorstel voor een
verordening en de bijbehorende bijlagen worden herzien in
het licht van artikel 100A, lid 3, van het Verdrag, een bepaling
die de Commissie overeenkomstig artikel 155 in acht moet
nemen; ook moet worden gekeken naar de resolutie van het
Parlement ter zake, waarnaar onlangs nog werd verwezen in
de resolutie naar aanleiding van de behandeling van het
halfjaarlijks verslag van de Commissie (1);
4.1.2. de tekst van het voorstel voor een verordening in
zijn geheel moet worden verbeterd, om de vele twijfels die in
de voorgaande paragrafen van dit advies zijn besproken, weg
te nemen;
4.1.3. De termijn voor omzetting van het voorstel voor een
richtlijn in nationaal recht moet worden afgestemd op die van
de verordening.
(1) Resolutie A4-0083/99, aangenomen door de commissie „landbouw en milieu” van het EP in maart 1999.

Brussel, 7 juli 1999.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
B. RANGONI MACHIAVELLI

BIJLAGE
bij het advies van het Economisch en Sociaal Comité
Verworpen wijzigingsvoorstel
Het volgende wijzigingsvoorstel werd tijdens de beraadslaging verworpen:
Paragraaf 2.10.3
Deze paragraaf dient te worden geschrapt.
Uitslag van de stemming
Vóór: 29, tegen: 45, onthoudingen: 26.
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad
tot instelling van een algemeen kader betreffende informatie en consultatie van werknemers in
de Europese Gemeenschap”
(1999/C 258/07)
De Raad heeft op 18 december 1998 besloten, overeenkomstig artikel 2, lid 2 van de Overeenkomst
betreffende de sociale politiek, het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde
voorstel.
De Afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 15 juni1999 goedgekeurd. Rapporteur was mevrouw
Engelen-Kefer.
Het Comité heeft tijdens zijn 365e zitting van 7 en 8 juli 1999 (vergadering van 7 juli 1999) het volgende
advies uitgebracht, dat met 99 stemmen vóór, 1 stem tegen en bij 10 onthoudingen werd goedgekeurd.
1. Algemene opmerkingen
Over de vraag of de Commissie wel bevoegd is om dit „Voorstel
voor een richtlijn van de Raad tot instelling van een algemeen
kader betreffende informatie en consultatie van werknemers in
de Europese Gemeenschap” voor te leggen, zijn de meningen
in het Economisch en Sociaal Comité verdeeld:
Volgens sommige leden is het voorstel niet verenigbaar
met het subsidiariteitsbeginsel en druist het in tegen het
evenredigheidsprincipe, omdat het te sterk ingrijpt in nationale
regelingen. Volgens andere leden worden door dit voorstel —
hoewel het zeker nog voor verbetering vatbaar is, in het
bijzonder waar het het verlagen van de drempelwaarde en de
uitbreiding naar de overheidssector betreft — onvolkomenheden in de nationale rechtsregels gecorrigeerd doordat op
Europees niveau een samenhangend kader wordt gecreëerd,
waardoor de lacunes in het Gemeenschapsrecht op het gebied
van informatie en consultatie worden opgevuld en een goed
uitgangspunt wordt verworven voor een geslaagde doorvoering van aanpassingsprocessen.
1.1.
Los van deze meningsverschillen stelt het Economisch
en Sociaal Comité het volgende vast:
1.2.
Het recht van werknemers en hun vertegenwoordigers
op informatie en consultatie over besluiten die voor hen
belangrijke gevolgen kunnen hebben, is een sociaal grondrecht
dat verankerd is in het Europees Sociaal Handvest en het
Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de
werkenden van 1989 en dat hierin als wezenlijk bestanddeel
van het Europese sociale model — met inachtneming van de
nationale usances op dit gebied — wordt aangemerkt (1).
Daarbij wordt uitgegaan van het besef dat werknemers en hun
vertegenwoordigers een actieve rol overal in de onderneming
spelen. Verder dient daarbij met de specifieke rol van kleine
ondernemingen rekening te worden gehouden.
1.3.
De erkenning en bevordering van de sociale rechten
van werknemers en hun vertegenwoordigers is van doorslaggevend belang voor de versterking van de sociale dimensie en
draagt ertoe bij dat verschillen in nationale geplogenheden
de concurrentievoorwaarden niet wezenlijk verstoren. Deze
sociale component staat borg voor een betere werking van de
interne markt.
(1) Zie Advies van het ESC over „De sociale grondrechten in de
Europese Gemeenschap”, PB C 126 van 23.5.1989, blz. 4.

1.4.
Zowel in het Davigon-verslag (2), in het Groenboek
„Partnerschap voor een nieuwe werkorganisatie” (3) als in
het Gyllenhammar-rapport (4) is gesteld dat informatie en
consultatie een positieve invloed kunnen hebben op de
bereidheid van werknemers en hun vertegenwoordigers om
economische herstructureringen te accepteren. Het Comité
sluit zich uitdrukkelijk bij die opvatting aan. Kwalificatie en
motivatie van werknemers behoren tot de basisvoorwaarden
om het concurrentievermogen van het bedrijfsleven in de
toekomst veilig te stellen. In de door de Europese Raad
van Luxemburg uitgestippelde werkgelegenheidsstrategie werd
terecht de nadruk gelegd op de belangrijke rol die de sociale
partners bij de modernisering van de arbeidsorganisatie spelen
en op de belangrijke functie die zij voor het aanpassingsvermogen van ondernemingen vervullen.
1.5.
Willen bedrijven bij het doorvoeren van economische
herstructureringen hun concurrentievermogen veilig stellen,
dan is het absoluut zaak dat zij een écht en doeltreffend
anticiperend werkgelegenheidsbeleid voeren. Zo’n beleid kan
echter alleen maar in samenwerking met de werknemers en
hun vertegenwoordigers — en niet zonder hen — worden
ontwikkeld. Door informatie en consultatie van werknemers
en hun vertegenwoordigers — zoals reeds vastgelegd in
Richtlijn 92/56/EEG van de Raad van 24 juni 1992 tot
wijziging van Richtlijn 75/129/EEG van de Raad van 17
februari 1975 betreffende de aanpassing van de wetgevingen
van de lidstaten inzake collectief ontslag, Richtlijn 98/50/EG
van de Raad van 29 juni 1998 tot wijziging van Richtlijn 77/187/EEG inzake het behoud van de rechten van de
werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of
onderdelen van vestigingen en in Richtlijn 94/45/EG van de
Raad van 22 september 1994 tot instelling van een Europese
ondernemingsraad — wordt een belangrijke bijdrage geleverd
tot de acceptatie door werknemers en hun vertegenwoordigers
en succesvolle doorvoering van veranderingsprocessen. Op
die wijze wordt de innovatiebereidheid van de werknemers
bevorderd en wordt het concurrentievermogen van de onderneming versterkt.
1.6.
Door een informatie- en consultatieprocedure kan een
stap worden gezet op weg naar verwezenlijking van de
(2) Eindverslag van de deskundigengroep „European Systems of
Worker Involvement”, blz. 5 e.v.
(3) Doc. COM(97) 128 def., blz. 3 e.v.
(4) Eindverslag „Omgaan met veranderingen” van de deskundigengroep op hoog niveau over de economische en sociale gevolgen
van veranderingen, blz. 9 e.v., blz. 23 e.v.
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doelstellingen van de Europese Gemeenschap en de lidstaten,
die als volgt zijn vastgelegd in artikel 136 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap:
— bevordering van de werkgelegenheid;
— gestage verbetering van de levensomstandigheden en de
arbeidsvoorwaarden zodat de onderlinge aanpassing daarvan op de weg van de vooruitgang mogelijk wordt
gemaakt;
— adequate sociale bescherming;
— sociale dialoog;
— ontwikkeling van de menselijke hulpbronnen om een
duurzaam hoog werkgelegenheidsniveau mogelijk te
maken;
— bestrijding van uitsluiting.

2. Bijzondere opmerkingen
Uitgaande van bovengenoemde uitgangspunten meent het
Economisch en Sociaal Comité dat de volgende beginselen
ten grondslag liggen aan een doeltreffende informatie- en
consultatieprocedure voor werknemers en hun vertegenwoordigers:
2.1.
Intensivering van de sociale dialoog alsook van andere
vormen van consultatie veronderstelt dat werknemers en hun
vertegenwoordigers als partners beschouwd en ook behandeld
worden. Daarvoor zijn nodig een veelomvattend informatieen consultatiebeleid, alsmede voldoende onafhankelijkheid van
de werknemersvertegenwoordigers en adequate mogelijkheden
voor de werknemersvertegenwoordigers om advies in te
winnen.
2.2.
De informatie dient tijdig en zonder onderbreking door
het bevoegde niveau van de bedrijfsleiding te worden verstrekt
en dient veelomvattend te zijn. Zij moet met name betrekking
hebben op alle veranderingen met belangrijke gevolgen voor
werknemers in het productieproces, de arbeidsorganisatie en
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de algemene gang van zaken van de onderneming, alsmede
op de consequenties van door de bedrijfsleiding geplande
maatregelen voor werknemers en hun vertegenwoordigingen.
Bovendien dient informatie en consultatie ook betrekking te
hebben op gebieden die rechtstreeks samenhangen met de
rechten van werknemers en hun toekomst, zoals maatregelen
in verband met gelijke kansen alsmede gezondheid en veiligheid op de werkplek.
2.3.
Een doeltreffende informatie en consultatie vereist dat
de werknemersvertegenwoordigers hun standpunt bekend
maken vóór het definitieve besluit door de bedrijfsleiding,
zodat daarmee tijdens de besluitvormingsfase nog rekening
kan worden gehouden.
2.4.
Een op partnerschap en acceptatie gebaseerde aanpak
houdt in dat ook informatie wordt verstrekt over toekomstige
activiteiten en de economische en financiële situatie van de
onderneming. Daartoe behoort ook informatie over investeringen die van fundamenteel belang zijn voor de toekomst van
de onderneming en de toekomstige werkgelegenheid.
2.5.
Gelet op het feit dat informatie en consultatie een
wezenlijk instrument voor een adequate bedrijfsorganisatie
dienen te zijn, is het absoluut zaak dat de werknemers en hun
vertegenwoordigers, vooral op het gebied van het veilig stellen
van werkgelegenheid, de werkgelegenheidsstructuur én de
te verwachten ontwikkeling van de werkgelegenheid in de
onderneming, de mogelijkheid krijgen voorstellen te doen.
Wanneer besluiten door de onderneming worden genomen,
zou ook in die gevallen voorafgaand overeenstemming moeten
worden nagestreefd.
2.6.
Een dergelijke op partnerschap gebaseerde aanpak is er
bovendien voorwaarde voor dat de uitvoering van het besluit
met een minimum aan conflicten gepaard gaat. Alleen op die
wijze kan er, dank zij acceptatie door de werknemers, voor
worden gezorgd dat het zo belangrijke thema beroeps- en
na-/bijscholing de juiste prioriteit krijgt.
2.7.
Het Economisch en Sociaal Comité stelt vast dat een
effectieve tenuitvoerlegging van de informatie- en consultatieprocedure van doorslaggevend belang is om het aanpassingsproces gestalte te geven. Aan die tenuitvoerlegging wordt in de
EU-lidstaten op uiteenlopende wijze invulling gegeven.

Brussel, 7 juli 1999.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
B. RANGONI MACHIAVELLI
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de
Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van
de Regio’s ‘Witboek over de handel‘”
(1999/C 258/08)
De Europese Commissie heeft op 4 maart 1999 besloten, overeenkomstig artikel 198 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over de
voornoemde mededeling.
De Afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 10 juni 1999 goedgekeurd. Rapporteurs waren de heren
Folias en Regaldo (1).
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 365e zitting (vergadering van 8 juli 1999) het
volgende advies uitgebracht, dat met 79 stemmen vóór, 0 stemmen tegen, bij 3 onthoudingen, is
goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
In de mededeling van de Commissie „Witboek over de
handel” wordt andermaal de aandacht gevestigd op de rol van
handel en distributie in de EU (vooral voor het scheppen van
nieuwe banen) en het toenemende belang van het concurrentievermogen van handelsondernemingen in een voortdurend
veranderende internationale context.
1.1.1. Het ESC verheugt zich over het besluit van de Raad
m.b.t. het Witboek en spoort hem aan zijn inspanningen ter
ondersteuning van de handel voort te zetten.
1.2.
Het Witboek over de handel sluit aan bij een aantal
initiatieven op het gebied van handel en distributie, zoals:
1) het Groenboek van de Commissie over de handel
(COM(96) 530 def. — C4-0646/96);
2) de communautaire wetgeving die rechtstreeks betrekking
heeft op de handel;
3) de resolutie van het Europees Parlement van 19 september
1996 over het voorstel voor een besluit van de Raad
betreffende een derde meerjarenprogramma voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de Europese Unie (19972000) (2);
4) de mededeling van de Commissie „Op weg naar een
gemeenschappelijke markt voor distributie” (COM(91) 41
def.);
5) de resolutie van het Europees Parlement van 24 april 1997
inzake het verslag over de coördinatie van de activiteiten
ten behoeve van het MKB en de ambachtelijke sector
(COM(95) 362 def.) (3);
6) de resolutie van het Europees Parlement van 15 juli 1997
over het Groenboek van de Commissie „Commerciële
communicatie in de interne markt” (COM(96) 192 def.) (4);
(1) De heer Folias, wiens mandaat was afgelopen, is opgevolgd door
de heer Regaldo.
(2) PB C 320 van 28.10.1996, blz. 153.
(3) PB C 150 van 19.5.1997, blz. 50.
(4) PB C 286 van 22.9.1997, blz. 43.

7) de resolutie van het Europees Parlement van 24 april 1997
over de mededeling van de Commissie „Het ambacht en de
kleine ondernemingen, sleutels tot groei en werkgelegenheid in Europa” (COM(95) 502 def.) (5);
8) het verslag van de Commissie economische en monetaire
zaken en industriebeleid en de adviezen van de Commissie
regionaal beleid (A4-0241/99);
9) de conclusies van de Raad betreffende de handel (6).
1.3.
De mededeling is er ook op gericht raakpunten van de
handel met bestaande communautaire beleidslijnen aan te
geven en, waar nodig, nieuwe maatregelen voor te stellen.
1.4.
Het ESC valt het Europees Parlement volledig bij, dat
in punt 18 van zijn Verslag over het Witboek van de
Commissie over de handel (7) betreurt dat in de inleiding
van het Witboek gesproken wordt over „overleven” van de
bedrijven, een term die vervangen zou moeten worden door
„de mogelijkheid van de bedrijven om concurrentieel te blijven
op de markt”.
1.5.
In het Witboek worden volgens het ESC de banden
van de handel met de overige productiesectoren (landbouw,
industrie, ambacht, toerisme, diensten) voor het eerst beschreven en geanalyseerd, hetgeen kan bijdragen tot een inzicht in
en een oplossing van eventuele problemen.

2. Achtergrond en doel van het document
2.1.
Het „Witboek over de handel” is de follow-up van het
„Groenboek over de handel” (8) dat op 20 november 1996
door de Europese Commissie is uitgebracht. Thans worden
niet alleen alle grote thema’s m.b.t. de Europese handel
nogmaals naar voren geschoven, maar wordt ook een algemeen tijdschema voor de acties van de Commissie gepresenteerd.
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)

PB C 150 van 19.5.1997, blz. 44.
Conclusies van de Raad 7166/99.
COM(1999) 6 def. — C4-0060/99.
COM(96) 530 def.
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2.2.
Over de thema’s die in het „Groenboek over de handel”
aan de orde zijn gesteld, is een Europese marathondialoog
gehouden, waarvan de belangrijkste conclusies vooral betrekking hadden op de volgende punten: erkenning van de rol van
de handel in de Europese economie, integratie van nieuwe
technologieën in de handel, vermindering van de overheidssteun, verbetering van de door de overheid verstrekte diensten
aan de handelssector en ten slotte ook het concurrentievermogen en de bescherming van het MKB tegen bedenkelijke
praktijken van sommige grote detailhandelaars.
2.3.
Volgens het ESC is onvoldoende nagegaan welke
gevolgen de inspanningen om aan de Maastricht-criteria te
voldoen hebben gehad voor handelsondernemingen, die de
grootste lasten van de onderlinge aanpassing van de Europese
economieën hebben gedragen. Het Comité dringt dan ook aan
op bijzondere ondersteuning van deze ondernemingen, zodat
zij in de nieuwe globale context stand kunnen houden en zich
kunnen ontwikkelen.

3. Analyse van de sector
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3.2.2. Door de structurele veranderingen van de laatste
jaren zijn vooral kleine en middelgrote handelsondernemingen
onder druk komen te staan. De snelle opkomst van nieuwe
technologieën, de verscherpte concurrentie, de concentratietendensen en de steeds meer eisende consument vormen
uitdagingen die alleen met passende maatregelen kunnen
worden beantwoord.
3.2.3. Deze maatregelen betreffen o.m. de nog lopende
statistische verwerking van concentratietendensen en alle
belangrijke gegevens over werknemers in de handelssector
(„Europees handelsregister”) en, van de andere kant als tegenwicht, consumentenorganisaties, informatienetwerken, doeltreffende voorzieningen en een betere opleiding van bedrijfsleiders en personeel in het MKB.
3.2.4. Door de nieuwe marktsituatie zijn sterke, gespecialiseerde en kapitaalkrachtige ondernemingen noodzakelijk, die
tot stand kunnen worden gebracht door MKB’s samen te
voegen en inkoopcoöperaties te vormen, die moderner en
concurrerender zijn dan degene die al tientallen jaren bestaan.
Deze kunnen de handelsondernemingen de nodige dynamiek
en flexibiliteit geven om aan de huidige concurrentievoorwaarden te voldoen.

3.1. Belang van de sector
3.1.1. Eens te meer geven door Eurostat gepubliceerde
statistieken helaas geen getrouw beeld van de Europese handel,
daar ze gebaseerd zijn op onvolledige gegevens die de nationale
instanties, gezien de aard van de handelsactiviteit, slechts met
grote moeite hebben kunnen verzamelen. Door het ontbreken
van duidelijke en betrouwbare vergelijkbare gegevens kan het
belang van de handelssector voor de Europese economie dan
ook niet juist worden ingeschat.
3.1.2. In de ESC-adviezen over het „Groenboek over de
handel” (1) en de „Mededeling van de Europese Commissie
‘Een Europees initiatief op het gebied van de elektronische
handel‘” (2) werd er bij lidstaten en Commissie op aangedrongen alles in het werk te stellen om betrouwbare en goed
onderbouwde gegevens te verzamelen.
3.1.3. Het heeft volgens het ESC veel te lang geduurd
voordat de EU zich van het belang van de handel voor de
Europese economieën bewust is geworden en er bij de
uitstippeling van de communautaire beleidslijnen rekening
mee heeft gehouden.

3.2.5. Het MKB moet zo spoedig mogelijk vertrouwd
worden gemaakt met de nieuwe technologieën en de mogelijkheden die door de informatiemaatschappij worden geboden.
Een en ander kan worden verwezenlijkt via steunprogramma’s
voor technologische infrastructuur en permanente programma’s voor levenslang leren, die organisatiestructuur en bedrijfsfilosofie kunnen helpen bijstellen.
3.2.6. Handelaars moeten zich van de radicaal veranderde
omstandigheden en de nieuwe consumenteneisen in de informatiemaatschappij bewust worden en er onmiddellijk op
inspelen.
3.2.7. Met het oog op zijn voorbeeldfunctie als belangrijke
werkgever moet de handelssector maatregelen nemen om
voltijdse arbeidsplaatsen voor gekwalificeerd personeel te
creëren. De handel moet zijn arbeidsscheppende rol voor ogen
houden: daartoe moet de sector op veranderde consumptiegewoonten en grotere plaatselijke concurrentiedruk inspelen
met o.m. goed doordachte strategieën als betere opleiding,
aanwerving van gekwalificeerde medewerkers en andere duurzame investeringen in menselijk kapitaal.

3.2. Tendensen en structurele wijzigingen
3.2.1. Door het nieuwe klimaat van economische globalisering is de traditionele context voor handelsondernemingen
grondig veranderd. Deze komen nu onder zware druk te
staan van zowel grote concentraties in de detailhandel als
voortdurend veranderende eisen en verlangens van de consumenten, die zich laten beïnvloeden door de tijdsgeest en de
culturele en technologische omgeving waarin zij leven.
(1) COM(96) 530 def.
(2) COM(97) 157 def.

4. Ontwikkeling van een strategie voor de handel: de
belangrijkste elementen
4.1.
De belangrijke kwesties die in de inleiding aan de orde
zijn gesteld, kunnen als theoretisch uitgangspunt dienen. De
concurrentie en de noodzaak dat kleine en grote ondernemingen met inachtneming van bepaalde regels naast elkaar moeten
kunnen bestaan, vormen de echte problemen van de interne
markt.
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5. Belangrijkste vooruitzichten

5.1. Betere gebruikmaking van de beleidsinstrumenten ten behoeve
van de handel

5.1.1. E e n b e t e r b e g r i p v a n d e s e c t o r
5.1.1.1. Zoals reeds uit eerdere EU-documenten over de
handel in de Unie is gebleken, stroken de statistische gegevens
en de beschrijving van de specifieke kenmerken van de
handelsactiviteit niet met de realiteit. Dit is zeer zeker deels te
verklaren door het bijzonder veelzijdige en uiteenlopende
karakter van de handel, maar toch valt niet te betwijfelen dat
nationale regeringen noch Commissie de nodige maatregelen
hebben genomen om gegevens te verzamelen en bij te werken.
5.1.1.2. Het ESC is van mening dat op zowel nationaal als
Europees niveau de methodes om statistische gegevens over
de handel te verzamelen en bij te werken, moeten worden
verbeterd. Naast de acties voor de handel die in het Witboek
worden vermeld, stelt het dan ook voor dat de nodige middelen
ter beschikking worden gesteld om de nationale systemen voor
het verzamelen van statistische gegevens te moderniseren,
alsmede een systeem voor uitwisseling van gegevens tussen
overheidsdiensten op Europees niveau tot stand te brengen.
5.1.1.3. Bij de werkgelegenheidscijfers moeten de verschillende nationale gegevens onderling vergelijkbaar zijn. Ook
moeten de werknemers ingedeeld worden naar geslacht,
leeftijd, aard van de arbeidsovereenkomst (voltijds, deeltijds,
seizoenarbeid), en beroepssituatie (hoofdberoep, gepensioneerd, student, nevenberoep, enz.).
5.1.1.4. Het ESC verzoekt D.-G. XXIII zijn onderzoek naar
de problemen op het gebied van handel voort te zetten, zodat
de ontwikkelingen in de sector op de voet worden gevolgd.

5.1.2. W i j z i g i n g e n i n d e s t r u c t u u r v a n d e
handel: nieuwe uitdagingen voor het
beleid
5.1.2.1. De belangrijke veranderingen die zich de laatste
jaren in de handelssector hebben voorgedaan — met zijn
miljoenen ondernemingen die verschillen qua structuur, infrastructuur, omvang van de handelsactiviteit en personeelsbestand — hebben voor een omwenteling gezorgd, maar ook
voor onevenwichtigheden, die via maatregelen van de Commissie ter ondersteuning van de marktregels en het concurrentievermogen moeten worden weggewerkt.
5.1.2.2. Om het probleem aan te pakken moeten die
veranderingen eerst en vooral worden geregistreerd. Daarnaast
moet evenwel zo mogelijk ook een prognose van de ontwikkelingen worden opgemaakt en moet vooral ook steun worden
verleend voor specifieke praktische acties ter ondersteuning
van handelsactiviteiten die veranderingen ondergaan en, in
vele gevallen, dreigen te verdwijnen.
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5.2. Verbetering van het administratieve, wettelijke en financiële
kader

5.2.1. V e r e e n v o u d i g i n g v a n d e a d m i n i s t r a tieve procedures
5.2.1.1. De totale jaarlijkse administratieve kosten voor alle
ondernemingen zijn ongeacht de methode bijzonder moeilijk
in te schatten. De vermelde cijfers (150 à 250 miljard ecu of
ca. 3 % van het BBP van de Gemeenschap) moeten dan ook
met het nodige voorbehoud worden gelezen.
5.2.1.2. Het BEST-verslag moet als een nuttig instrument
worden gehanteerd om vooral op nationaal niveau de nodige
specifieke acties op touw te zetten.
5.2.1.3. Het Comité voor handel en distributie (CHD) moet
aan het nijpende probleem van de administratieve kosten voor
handelsondernemingen bijzondere aandacht schenken; het
moet een Europese dialoog lanceren en de nationale regeringen
van de noodzaak van veranderingen bewust maken.

5.2.2. T o e g a n g t o t f i n a n c i e r i n g
5.2.2.1. De banden tussen handels- en banksector blijven
zwak en de handel wordt nog steeds ongelijk behandeld op
het gebied van financiering en financieringsfaciliteiten.
5.2.2.2. Door de behoudsgezinde aard en de structuur van
het overgrote deel van de handelsbedrijven (eenmansbedrijven,
micro-ondernemingen en familiebedrijven), maar vooral ook
wegens het ontbreken van vaste activa, die de banken in
theorie de nodige waarborg zouden kunnen leveren, is het
voor het MKB bijzonder moeilijk om toegang tot financiering
te krijgen. In de hele Europese Unie kunnen handelsondernemingen — enkele uitzonderingen in de sector van de spitstechnologie buiten beschouwing gelaten — nieuwe activiteiten of
de modernisering van hun bedrijf niet financieren; aldus blijven
zij van de ontwikkelingen uitgesloten en lopen zij direct gevaar
te verdwijnen.
5.2.2.3. Het ESC is er zich van bewust dat het moeilijk is
om specifieke maatregelen te nemen ter verbetering van de
financiering van het MKB door de banksector; niettemin steunt
het ten volle alle initiatieven die erop gericht zijn de dialoog
tussen banken en het MKB voort te zetten en te verdiepen.
5.2.2.4. Volgens het ESC moeten er dringend speciale
mechanismen in het leven worden geroepen om innoverende
ondernemingen die onderzoek naar het gebruik van nieuwe
technologieën met het oog op de ontwikkeling van de handel
bevorderen, toegang tot financiering te verschaffen.
5.2.2.5. Het ESC vindt dat de voor concurrentie bevoegde
nationale en Europese overheidsinstanties moeten optreden
ingeval de banksector er blijk van geeft onterecht discriminerend en monopoliserend op te treden en handelsondernemingen bijzonder zwaar belast.
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5.2.2.6.
Het ESC is van oordeel dat specifieke acties en
financieringsinstrumenten ten behoeve van traditionele kleine
ondernemingen met een verstarde structuur moeten worden
ingesteld (1).

5.2.3. V e r b e t e r i n g v a n d e d i a l o o g t u s s e n
handelsondernemingen en hun partners (werknemers, consumenten, kredietinstellingen)
5.2.3.1. Sociale dialoog
5.2.3.1.1.
Versterking van de sociale dialoog tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers is een noodzakelijke voorwaarde voor de goede werking van de handelssector en de totstandbrenging van een stevige basis voor samenwerking.
5.2.3.1.2.
Samen met een uitgebreidere vertegenwoordiging van de handelssector in de sociale dialoog op Europees
niveau, is het voorstel van de Commissie om het Permanent
Comité voor Arbeidsvraagstukken te hervormen volgens het
ESC van wezenlijk belang.
5.2.3.2. Consumenten
5.2.3.2.1.
De dialoog tussen consumenten en handelaren is
essentieel voor de modernisering van de handelsondernemingen en is het belangrijkste kanaal waarlangs informatie over
nieuwe tendensen en standpunten wordt uitgewisseld.
5.2.3.2.2.
De bijzonder snelle veranderingen in het consumentengedrag en de nieuwe eisen die consumenten in het
kader van de informatiemaatschappij zullen stellen, kunnen
alleen via een geïnstitutionaliseerde en open dialoog tot de
nodige veranderingen in voorschriften, structuren en infrastructuur van de handel leiden.
5.2.3.2.3.
Volgens het ESC zijn de behoeften en de bescherming van de consumenten van cruciaal belang voor de handel.
5.2.3.2.4.
Het ESC is zonder meer voorstander van een
dialoog tussen het Comité voor handel en distributie (CHD) en
het Consumentencomité, over de problematiek van met name
de elektronische handel, waar dagelijks nieuwe voorschriften,
gewoonten en praktijken opduiken.
5.2.3.2.5.
Het ESC dringt er bij de Commissie op aan
onmiddellijk op te treden en harde sancties te treffen tegen
producenten en distributeurs van namaak- en vervalste producten die zowel consumenten als eerlijke handelsondernemingen
bedriegen en last bezorgen.
5.2.3.2.6.
Handelsondernemingen kunnen volgens het ESC
de gezondheid van de consument helpen beschermen door
ecologische producten te promoten en het gebruik van stoffen
of experimentele productiemethoden die ernstige schade aan
de volksgezondheid kunnen toebrengen, af te raden.
(1) PB C 157 van 25.5.1998, blz. 65.
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5.2.3.2.7.
Het ESC onderschrijft volledig het standpunt van
het Europees Parlement dat in zijn verslag betreffende het
Witboek over de handel (ad S) stelt dat het voor de commerciële
programmering in de lidstaten van essentieel belang is dat de
eindverbruiker kan beschikken over kleine, middelgrote en
grote distributiekanalen in alle vormen en formules, die
aangepast zijn aan zijn sociaal-economische behoeften en
beantwoorden aan het recht van de consument op vrije keuze.
5.2.3.3. Kredietinstellingen
5.2.3.3.1.
De organisatie van een doeltreffend betaalsysteem, met name met gebruikmaking van betaalkaarten, is
absoluut noodzakelijk voor de ontwikkeling van de handel.
— Het is daarbij zaak te zorgen voor evenwichtige relaties
tussen de uitgevers van die kaarten en de handelssector,
die de legitieme belangen van alle betrokkenen dienen en
harmonische samenwerking bevorderen;
— wat de contracten betreft, dienen de verplichtingen van
alle partijen duidelijk te zijn vastgelegd. Onduidelijke of
moeilijk te interpreteren bepalingen dienen te worden
vermeden;
— de kosten en commissielonen die handelaren voor met
betaalkaarten verrichte transacties moeten betalen, moeten
redelijk blijven maar de uitgevers toch in staat stellen hun
kosten te dekken en voldoende winst te maken.
5.2.3.3.2.
Er moet volgens het ESC meer doorzichtigheid
en een duidelijker omschreven kader voor betalingen met een
kaart komen, waarbij de legitieme belangen van consumenten,
kredietinstellingen en handelaars ten volle worden behartigd.
5.2.3.3.3.
Er moet zo snel mogelijk een onderzoek komen
naar de gevolgen van de invoering van de euro voor het
gebruik van betaalkaarten, zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen om het handelsverkeer veilig te stellen.
5.2.3.3.4.
Het ESC pleit voor een zo groot mogelijke
verspreiding van betalingen met betaalkaarten en voor elektronische betalingen zodat ondernemingen en consumenten
minder risico op overvallen lopen.
5.2.3.3.5.
Het ESC waarschuwt met klem voor economische criminaliteit en oplichterij in het betalingsverkeer, waardoor de concurrentievoorwaarden worden scheefgetrokken en
de verrichtingen niet langer veilig zijn.

5.3. Versterking van het concurrentievermogen en bevordering van
het ondernemerschap

5.3.1. E l e k t r o n i s c h e h a n d e l
5.3.1.1. Elektronische handel is het modernste instrument
waarover handelsondernemingen in de informatiemaatschappij beschikken en kan de belangrijkste aanleiding vormen voor
een radicale herstructurering van de handels(infra)structuur.
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5.3.1.2. De grootste hinderpalen voor de ontwikkeling
van de elektronische handel in de EU zijn het gebrek aan
voorlichting en opleiding, het ontbreken van de noodzakelijke
infrastructuur in de handelssector, de hoge telecommunicatiekosten, alsmede het ontbreken van de in dit verband noodzakelijke nieuwe bedrijfsfilosofie.
5.3.1.3. Het ESC heeft zijn standpunt over de elektronische
handel in een apart advies (1) uiteengezet, waarin het m.b.t. de
doorbraak van de elektronische handel uitvoerig de huidige
toestand, de vooruitzichten en de hinderpalen beschrijft.
5.3.1.4. Het ESC is van mening dat er inzake elektronische
handel nauwer moet worden samengewerkt door de betrokken
directoraten-generaal van de Commissie (III, XIII, XXIII, XXIV)
en de overige institutionele organen, zodat er sneller tot de
nodige maatregelen kan worden overgegaan.
5.3.1.5. De handelssector moet actief deelnemen aan het
vijfde O&TO-kaderprogramma en aan alle nog vast te stellen
programma’s ter bevordering van nieuwe technologieën. Zo
kan de sector met de voordelen van deze technologieën
vertrouwd raken, en tevens kan een en ander zijn nieuwe
activiteiten ondersteunen.
5.3.1.6. Voorwaarde voor de handelssector om op de
nieuwe eisen van informatiemaatschappij en elektronische
handel te kunnen inspelen, zijn:
a. lage communicatiekosten;
b. opleidingsprogramma’s m.b.t. elektronische handel;
c. aanmoediging tot het uittesten van nieuwe technologieën
via duidelijke en praktische acties en richtsnoeren;
d. programma’s voor ondersteuning op het gebied van technische uitrusting;
e. lage kosten van door de banksector verrichte elektronische
transacties voor handelsondernemingen.

5.3.2. S a m e n w e r k i n g t u s s e n o n d e r n e m i n g e n
5.3.2.1. Samenwerking tussen kleine en andere soortgelijke
of grotere handelsondernemingen is een absolute voorwaarde
om in de huidige scherpe concurrentiestrijd te kunnen overleven.
5.3.2.2. Het ESC dringt er bij de Commissie op aan alles in
het werk te stellen om, met inachtneming van de regels inzake
eerlijke concurrentie, de handelsondernemingen te helpen de
nodige kritische massa en omvang te bereiken om op de markt
stand te houden.
5.3.2.3. Fusies, hervormingen en partnerschappen van
kleine handelsondernemingen en distributienetten vormen
volgens het ESC geen echt obstakel voor de toepassing van de

(1) PB C 19 van 21.1.1998, blz. 72.
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regels inzake eerlijke concurrentie, omdat zij geen dominerende positie innemen of grote schadelijke monopolies vormen.
5.3.2.4. Het ESC heeft al eerder zijn steun betuigd aan de
economische visie van de Commissie op mogelijke vormen
van samenwerking (hoofdzakelijk verticaal) in de handel.
Rekening houdend met de nieuwe benadering van het concurrentiebeleid in deze sector, waarover de Raad van ministers
van industrie het onlangs eens is geworden, zal het Comité deze
problematiek tot in het detail bestuderen daar de Commissie
binnenkort concrete voorstellen moet voorleggen voor de
vervanging van een aantal van de bestaande verordeningen
(uitzonderingsmaatregelen). Ook dit keer weer zullen de
voorstellen van het ESC erop gericht zijn, alle belemmeringen
voor samenwerking op handelsgebied, m.n. voor de kleine en
middelgrote handelsondernemingen, weg te werken.

5.3.3. O p l e i d i n g
5.3.3.1. Opleiding is de enige manier om vertrouwd te
raken met alle nieuwe aspecten van het gebruik van nieuwe
technologieën in de informatiemaatschappij, maar ook om de
nodige nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven die de
handelssector in de informatiemaatschappij nodig heeft. Om
op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen moet
iedereen in de handels- en distributiesector, ongeacht zijn
kennisniveau, een bijscholing krijgen; deze bijscholing zal niet
beperkt zijn in de tijd, maar moet de aanzet tot een proces van
levenslang leren geven.
5.3.3.2. Er is niet alleen behoefte aan opleiding bij kleine
ondernemingen, maar ook bij ondernemingen die uitgaande
van Europese gegevens als groot of middelgroot worden
beschouwd. De doorbraak van nieuwe technologieën en het
onafgebroken aanbod aan nieuwe informatica maken het
noodzakelijk voortdurend op de hoogte te blijven.
5.3.3.3. Volgens het ESC moeten er opleidingsmaatregelen
worden genomen op permanente basis, om aldus aan de steeds
groter wordende behoeften tegemoet te komen en vooral ook
de nieuwe ontwikkelingen en veranderingen te volgen.
5.3.3.4. Het ESC is van mening dat de opleidingsprogramma’s voor het merendeel op levenslang leren moeten worden
toegespitst.
5.3.3.5. Volgens het ESC moeten er gespecialiseerde hogere
handelsscholen en nieuwe onderzoeksinstituten worden opgericht die onderzoek en voorlichting bevorderen en tot de
verdere verspreiding van nieuwe technologieën in de sector
bijdragen.

5.3.4. H a n d e l i n p l a t t e l a n d s g e b i e d e n e n a c h tergebleven stadswijken
5.3.4.1. Met name vanwege de bijzondere sociale rol van
kleine handelsondernemingen in plattelandsgebieden en achtergebleven stadswijken moeten alle Europese instanties zich
met hun instandhouding en voortbestaan bezighouden.
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5.3.4.2. Er moeten volgens het ESC gecoördineerde en
specifieke maatregelen worden genomen voor de modernisering, maar ook de voortdurende ontwikkeling van kleine
handelsondernemingen in plattelandsgebieden en achtergebleven stadswijken.
5.3.4.3. Het ESC vraagt de nationale regeringen een overzicht te maken van de plaatselijke problemen van kleine
handelsondernemingen die wezenlijk bijdragen tot het
scheppen van banen in op sociaal gebied gevoelige regio’s,
alsmede een concrete beschrijving te geven van hun behoeften,
die onderling sterk kunnen uiteenlopen.
5.3.4.4. Het zou een goede zaak zijn als de Commissie met
de nationale regeringen zou samenwerken om de lokale
handelsondernemingen te ondersteunen en daarvoor specifieke
financieringsmechanismen te ontwikkelen, waarbij uit de
structuurfondsen zou moeten worden geput.
5.3.4.5. Het ESC verzoekt de Commissie bijzondere maatregelen te nemen voor de stedelijke en plattelandsgebieden met
een ontwikkelingsachterstand.

5.3.5. H a n d e l e n t o e r i s m e
5.3.5.1. Het samengaan van en de samenwerking tussen
handel en toerisme heeft tal van voordelen voor de Europese
economieën.
5.3.5.2. Het ESC stelt voor dat D.-G. XXIII, dat voor de
beide economische activiteiten bevoegd is, samen met de
nationale instellingen gemeenschappelijke actie-, samenwerkings- en voorlichtingsprogramma’s uitwerkt, met name in de
landen waar het toerisme voor de nationale economie belangrijk is.
5.3.5.3. Daar de handelssector erg gebaat zou zijn bij
nauwere banden met het toerisme op Europees niveau, wordt
voorgesteld in het kader van D.-G. XXIII een adviesorgaan met
vertegenwoordigers uit de handels- en de toerismesector in het
leven te roepen.

5.3.6. M i l i e u
5.3.6.1. De handelssector wordt als één van de sociale
partners verzocht zijn verantwoordelijkheid op te nemen ten
aanzien van de milieuproblematiek en de bescherming van de
volksgezondheid.
5.3.6.2. De handelssector kan er, binnen de grenzen van
zijn bevoegdheden en in samenwerking met de plaatselijke
autoriteiten, wezenlijk toe bijdragen dat het milieu niet nog
meer wordt belast.
5.3.6.3. Wat de milieubescherming betreft, moeten met
name kleine handelsondernemingen worden geïnformeerd en
ondersteund en moeten zij in toeristische gebieden nauw en
doeltreffend samenwerken met toeristische ondernemingen
die in de regel het meest met milieuproblemen en het
milieueffect worden geconfronteerd.
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5.4. Aanmoediging tot Europeanisering en internationalisering

5.4.1. D e e u r o
5.4.1.1. De twee grote uitdagingen van vandaag zijn de
euro en de elektronische handel, die ook de moderniseringsinstrumenten bij uitstek voor de Europese handelssector vormen.
5.4.1.2. Handelsondernemingen moeten zich doeltreffend
kunnen voorbereiden op en grondig geïnformeerd worden
over het gebruik van de euro als betaalmiddel, eerst tussen
banken en vervolgens als algemene Europese munt, zodat
eventuele problemen terdege en tijdig kunnen worden aangepakt.
5.4.1.3. Het verstrekken van voorlichting en allerhande
informatie over de euro aan zowel het bedrijfsleven als het
brede consumentenpubliek is de sleutel voor de succesvolle
overgang naar de Europese gemeenschappelijke munt.
5.4.1.4. In het overgangsproces is met name voor handelsondernemingen een cruciale rol weggelegd. Door het directe
en dagelijkse contact met de consument vormen deze ondernemingen immers een belangrijke factor in de „bewustmaking”
en „voorlichting” m.b.t. de euro, waarvan zij zowel het nut als
het gebruik in handelstransacties kunnen illustreren.
5.4.1.5. Bij de uitstippeling van het communicatiebeleid
moeten de volgende punten vooraf worden verduidelijkt:
1) wie is verantwoordelijk voor coördinatie en uitwerking?
2) op wie hebben de maatregelen betrekking? (werkingssfeer)
3) welke zijn de belangrijkste thema’s van het „informatieplatform”?
4) welke ondersteuningsmiddelen worden ingeschakeld?
5.4.1.6. De voorlichtingsacties zullen slechts resultaat boeken als de volgende praktische maatregelen worden genomen:
a) oprichting, binnen de nationale coördinatiecomité’s voor
de euro, van een bijzonder comité (steering committee),
dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de banken,
de handelssector, de regering en communicatie- en reclamedeskundigen;
b) oprichting van een „euro-informatiebureau” binnen de
betrokken ministeries, werkgevers- en werknemersorganisaties en kamers van koophandel;
c) oprichting in elke lidstaat van een „Euro Info Centre”, dat
informatie moet verstrekken aan overheidsdiensten en
-instellingen, alsmede aan alle mogelijke beroepsorganisaties;
d) aanstelling, via de geëigende procedures, in grote handels-,
industriële, toeristische en verzekeringsondernemingen en
in banken van een „euro-verantwoordelijke” die volledig
op de hoogte is van de problemen en de voordelen van het
gebruik van de euro;
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e) behandeling van de euro in de lesprogramma’s van economische hogescholen, technische instituten, centra voor
beroepsopleiding en economisch gericht secundair onderwijs.

5.4.2.3. De internationale aanwezigheid van de Europese
handelssector staat voor het ESC bovenaan de agenda, en het
verzoekt de bevoegde directoraten-generaal (I en XXIII) dan
ook samen al het mogelijke te doen om dit doel te bereiken.

5.4.1.7. Om effect te sorteren moet de voorlichtingscampagne over de euro op een specifieke doelgroep gericht zijn.
Deze zou kunnen bestaan uit:

5.4.2.4. Daarnaast is ook de liberalisering van de handel
voor het ESC van bijzonder belang.

— hoofden van ondernemingen en organisaties;
— leidinggevend personeel en middenkader van met name
handels- en toeristische ondernemingen en verwerkingsbedrijven;
— consumenten, m.n. de minst bevoordeelde bevolkingsgroepen.
5.4.1.8. Aan een voorlichtingscampagne die de publieke
opinie algemeen moet vormen en „eurogezind” moet maken,
moet volgens het ESC een studie naar de relevante psychologische drijfveren (motivation study) voorafgaan; op basis van de
resultaten van deze studie kan vervolgens een „informatieplatform” worden uitgewerkt. De noodzaak van een dergelijke
studie blijkt overigens duidelijk uit een recente op Europees
niveau gehouden enquête, die aantoont dat ca. 51 % van de
Europeanen vooral om psychologische redenen aan zijn
nationale munt gehecht is en tegenover het gebruik van de
nieuwe gemeenschappelijke munt terughoudend staat.
5.4.1.9. Het ESC dringt aan op volledige doorzichtigheid
van de bankkosten bij de overgang naar de euro.
5.4.1.10.
De regeringen moeten volgens het ESC van meet
af aan een duidelijk beleid voor de invoering van de euro in
hun land uitstippelen en de desbetreffende wettelijke regelingen treffen zodat de handelsondernemingen niet onnodig op
kosten worden gejaagd en nutteloze investeringen doen.
5.4.1.11.
Het Comité is van mening dat de regeringen
voor financiële en fiscale stimuli moeten zorgen om de
ondernemingen te helpen de nodige investeringen voor de
invoering van de euro te doen (b.v. omschakeling van de
softwaresystemen).

5.4.2. I n t e r n a t i o n a l e h a n d e l
5.4.2.1. Internationalisering is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de Europese handel en het behoud van de
positie van Europese producten op de wereldmarkt. De
Commissie moet dan ook alles in het werk stellen om de
problemen van de ontwikkeling en vestiging van op de
wereldmarkt gerichte Europese ondernemingen te onderzoeken en op te lossen.
5.4.2.2. Op handelsgebied moet de Europese Unie via D.-G.
I en XXIII een vooraanstaande rol spelen in de WTO, de
Internationale Arbeidsorganisatie en de Conferentie der Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling, zodat het standpunt en de opvattingen van de Europese ondernemingen in de
internationale dialoog ook worden meegenomen.

5.4.3. U i t b r e i d i n g v a n d e E u r o p e s e U n i e
5.4.3.1. De uitbreiding van de EU en de daaruit voortvloeiende problemen moeten onmiddellijk worden aangepakt
om verstoringen en problemen achteraf in de Europese handel
te voorkomen.
5.4.3.2. Volgens het ESC moet de dialoog met de handelssector van de kandidaat-lidstaten worden opgevoerd zodat de
problemen op het gebied van structuur en wetgeving aldaar
kunnen worden opgespoord en zo spoedig mogelijk via
communautaire procedures, wetgeving en gebruiken kunnen
worden opgelost.
5.4.3.3. Het Comité voor handel en distributie moet volgens
het ESC zijn inspanningen voortzetten om de handelssector
van de kandidaat-lidstaten in de Europese handel te integreren.
5.4.3.4. De kandidaat-lidstaten moeten van hun kant alles
in het werk stellen om de plaatselijke handel in stand te
houden en te ontwikkelen binnen de Europese context, die
aanzienlijk verschilt van de omgeving waarin ze decennia lang
hebben gefunctioneerd.
5.4.3.5. De aan de kandidaat-landen grenzende lidstaten
van de Europese Unie moeten een centrale rol spelen bij het
aanpassen van de handelssector van die landen aan de
communautaire context. Er moet dan ook meer getracht
worden grensoverschrijdende acties te gaan voeren.
5.4.3.6. Het ontbreken van een vertegenwoordiging van de
particuliere sector in de kandidaat-lidstaten brengt grote
problemen mee bij het instellen en verdiepen van de noodzakelijke dialoog. Het ESC pleit ervoor dat de nodige middelen
worden vrijgemaakt voor de oprichting en de werking van
dergelijke instanties.
5.4.3.7. Het ESC dringt er zowel bij de Commissie als bij de
kandidaat-lidstaten op aan verdere procedures te ontwikkelen
voor het organiseren en ondersteunen van nieuwe autonome
instanties voor de vertegenwoordiging van de productieve
sectoren (industrie, handel, toerisme, enz.).

6. Actieplan
6.1.
Het actieplan dat de Commissie heeft uitgewerkt om
de problemen van de Europese handelssector doeltreffend aan
te pakken, is een stap in de goede richting; het bestrijkt een
periode van vijf jaar en kan, wat de uitvoeringstermijn voor de
acties betreft, als bijzonder ambitieus worden beschouwd.
6.2.
In het weliswaar ambitieuze programma wordt bijzondere aandacht geschonken aan bewustmakingscampagnes,
verslagen, vergaderingen, studies, enz., maar blijven de concrete acties ter ondersteuning van de handel toch beperkt. Het
ESC verheugt zich met name over de volgende acties:
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6.2.1. Actie 3: Opleiding en acties ter vereenvoudiging van
de administratieve procedures;
6.2.2. Actie 4: Uitvoering van een tweede initiatief inzake
startkapitaal;
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7.1.3. Het is het eerste communautaire document waarin
de rol van de handel op lokaal en Europees niveau in het licht
wordt gesteld.

6.2.3. Actie 8: Proefprojecten ter bevordering van de elektronische handel en kwaliteitslabels;

7.1.4. De voorgestelde maatregelen om de aanslepende
problemen van de handelssector op te lossen zijn vaak van
theoretische aard en zullen met name bij bedreigde kleine en
middelgrote ondernemingen geen direct of tastbaar effect
sorteren.

6.2.4. Acties 10 & 14: Simulatieprogramma’s ter bevordering van de euro;

7.1.5. Voor bepaalde acties zou er in een specifieke financiering moeten worden voorzien.

6.2.5. Actie 11: Betere toegang van het MKB tot communautaire programma’s en de structuurfondsen;

7.1.6. D.-G. XXIII heeft meer middelen, mensen en materieel nodig om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen.

6.2.6. Actie 16: Deelneming van ondernemingen in de GOS
en in Cyprus aan communautaire activiteiten ter bevordering
van de handel;

7.1.7. Het BEST-verslag moet als gedegen actieinstrument
ter beperking van de bureaucratische rompslomp worden
gebruikt.

6.2.7. Wat de overige acties betreft, stelt het ESC voor
de klemtoon te verschuiven van theorie, die uiteraard de
noodzakelijke basis moet leveren, naar praktijk, die van
wezenlijk belang is voor de ondersteuning en ontwikkeling
van de handel in het vijfjarenprogramma.

7.1.8. Tijdens de periode waarin zowel de euro als de
nationale munten in omloop zijn, is er speciaal overleg tussen
regeringen en handelssector nodig.

6.3.
In het licht van de voorgestelde financiering van het
actieplan verzoekt het ESC de Commissie nadrukkelijk, ervoor
te zorgen dat de diensten die het actieplan moeten realiseren,
over het passende personeel kunnen beschikken.
6.4.
Het ESC dringt erop aan dat zowel de nationale
regeringen als de handelssector de belangrijke rol spelen die
hun toekomt, zodat het ambitieuze actieplan de verwachte en
noodzakelijke resultaten oplevert die in het Witboek ten doel
worden gesteld.
6.5.
Het actieplan dient te worden aangevuld met concrete
acties die zo snel mogelijk resultaat moeten opleveren.

7. Conclusies
7.1.

Conclusies van het ESC:

7.1.1. Eens te meer geven door Eurostat gepubliceerde
statistieken helaas geen getrouw beeld van de Europese handel,
daar ze gebaseerd zijn op onvolledige gegevens die de nationale
instanties, gezien de aard van de handelsactiviteit, slechts met
grote moeite hebben kunnen verzamelen. Door het ontbreken
van duidelijke en betrouwbare vergelijkbare gegevens kan het
belang van de handelssector voor de Europese economie dan
ook niet juist worden ingeschat.
7.1.2. Het Witboek over de handel is ongetwijfeld een
belangrijke document waarin de problemen van de handelssector worden beschreven.

7.1.9. Wat de commissielonen voor kredietkaarten en andere bankkosten betreft, moet een Europees initiatief worden
genomen om de kosten van bankverrichtingen die op handelsondernemingen wegen, in het kader van de vrije-marktregels
te harmoniseren.
7.1.10. De belangrijke rol van de handel in de bestrijding
van de werkloosheid en het scheppen van nieuwe banen is
onvoldoende recht gedaan.
7.1.11. In het Witboek wordt er volgens het ESC geen
duidelijk onderscheid gemaakt tussen handelsactiviteiten die
de handelsondernemingen betreffen en handelsactiviteiten ten
behoeve van de eindverbruiker, die telkens aparte maatregelen
behoeven.
7.1.12. D.-G. XXIII moet actief worden betrokken bij alle
Europese maatregelen die de handel betreffen en beïnvloeden.
7.1.13. Na de aanpassing van de Europese economieën aan
de Maastricht-criteria moeten de nationale regeringen verdere
maatregelen ter versterking van de handelssector nemen en
daarbij de vraag stimuleren.
7.1.14. Europese handelsondernemingen moeten doortastender te werk gaan en in de huidige gemondialiseerde
omgeving meer risicodragende investeringen doen.
7.1.15.
Er moet werk worden gemaakt van een grondige
onderlinge aanpassing van de voorschriften en praktijken
m.b.t. de handel op Europees niveau. De regeringen van de
lidstaten moeten dan ook dringend een ernstige en open
dialoog terzake aangaan.
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7.1.16. Voor kleine handelsondernemingen moeten er
specifieke fiscale en op ontwikkeling gerichte steunmaatregelen
worden getroffen.
7.1.17. Ook nieuwe vormen van handelsactiviteiten, zoals
b.v. franchiseovereenkomsten of verkoop op afstand, moeten
zowel juridisch als fiscaal op gelijke voet worden behandeld.
7.1.18. De steunmaatregelen voor de handel komen vooral
ten laste van de regeringen, die op Europees vlak dringend
overleg moeten plegen over het nemen van duidelijke en
praktische maatregen.

7.1.19.
Na afloop van het debat over het Witboek moet
D.-G. XXIII de standpunten van alle betrokken partijen naast
elkaar leggen en zijn inspanningen voortzetten om concrete
en praktische acties uit te stippelen die direct effect sorteren.
7.1.20.
De Europese Commissie (D.-G. XXII) moet de
snelle ontwikkelingen die zich in het kader van de informatiemaatschappij in de handelssector voordoen, op de voet volgen;
zij moet de nodige maatregelen treffen of voorstellen en daarbij
bureaucratische rompslomp vermijden, alsmede de nationale
regeringen op de juiste weg helpen.

Brussel, 8 juli 1999.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
B. RANGONI MACHIAVELLI

BIJLAGE
bij het advies van het Economisch en Sociaal Comité
De volgende paragraaf uit het Afdelingsadvies is tijdens de Zitting verworpen, hoewel deze een kwart van de
uitgebrachte stemmen heeft gekregen:
„4.2. Er zij met nadruk op gewezen dat dit het eerste EU-document is waarin zo diep wordt ingegaan op de rol van
de handel in het werkgelegenheidsvraagstuk en de vooruitzichten op dat gebied.”
Uitslag van de stemming
Vóór: 39, tegen: 30, onthoudingen: 4.

10.9.1999
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie getiteld
‘Cohesie en vervoer‘”
(1999/C 258/09)
Op 14 januari 1999 heeft de Commissie besloten het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 198 C van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap te raadplegen over de
voornoemde mededeling.
De Afdeling „Economische en monetaire unie — economische en sociale samenhang”, die was belast met
de voorbereidende werkzaamheden, heeft haar advies op 2 juni 1999 goedgekeurd; rapporteur was de
heer Tosh.
Tijdens zijn 365e zitting (vergadering van 7 juli 1999) heeft het Economisch en Sociaal Comité het
volgende advies uitgebracht, dat met 104 stemmen vóór en 2 stemmen tegen werd goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
Dit advies bestaat uit vijf hoofdstukken. Na de inleiding
(hoofdstuk 1) wordt in hoofdstuk twee een beknopte samenvatting van de mededeling van de Commissie gegeven.
1.2.
In het derde en het vierde hoofdstuk worden de
mededeling en de daarbij gevoegde tabellen geanalyseerd. De
hoofdstukken bevatten algemene opmerkingen en aanbevelingen. Tot slot worden in het vijfde hoofdstuk enkele conclusies
weergegeven.

de situatie van i) perifere gebieden, ii) regio’s met een
ontwikkelingsachterstand, en iii) minder bevoorrechte bevolkingsgroepen.
2.2.
De Commissie stelt dat het van belang is dat i) de
Structuurfondsprogramma’s en-initiatieven (EFRO, INTERREG), ii) de Cohesiefondsprogramma’s, en iii) de steun via de
EIB op dezelfde doelstellingen zijn gericht.
2.3.
Het gemeenschappelijk vervoerbeleid (GVB) is erop
gericht aan de behoeften van burgers en bedrijfsleven te
voldoen om zo hun mogelijkheden en concurrentievermogen
te verbeteren.

1.3.
Daar de bedoelingen van de Commissie in de mededeling ietwat moeilijk te bevatten zijn en gezien de omvang van
de EU-vervoersbegroting, die de komende vijf jaar nog zal
worden verruimd, brengt het Comité vervolgens zijn objectieve
bevindingen en eisen onder de aandacht die het van essentieel
belang acht om de ontwikkeling van cohesie en vervoer op
overtuigende wijze gestalte te geven.

2.4.
Volgens de Commissie is een gecoördineerd en goed
opgezet regionaal beleid het aangewezen instrument om:

1.4.
De banden tussen de verschillende financieringsmechanismen — Stuctuurfondsen, Cohesiefonds en Europese Investeringsbank (EIB) — worden bestudeerd in het licht van de
ontwikkeling van het gemeenschappelijk vervoerbeleid en het
ruimtelijke-ordeningsbeleid. Daarbij dient het belang van het
uitbreidingskader goed te worden ingezien. Het Comité zal
aangeven hoe de Commissie kan zorgen voor een betere
coördinatie van de verschillende financiële instrumenten uit
hoofde waarvan vervoersmaatregelen worden gesteund om
meer algemene doelstellingen van de EU te realiseren. De steun
die het vervoer via de Structuurfondsen wordt toegekend, is
ongeveer tien keer zo groot als de steun uit het Cohesiefonds.

— gunstige voorwaarden voor uitbreiding te scheppen;

2. Samenvatting van de mededeling
2.1.
De mededeling geeft uiting aan de ambitie van de
Europese Unie om a) een nadere impuls te geven aan economische convergentie, en b) sociale integratie te bevorderen.
Daarbij wordt nadruk gelegd op de belangrijke rol die de
vervoersinfrastructuur bij dit streven naar duurzame ontwikkeling speelt. De aandacht is vooral gericht op verbetering van

— de economische ontwikkeling (groei, concurrentievermogen, werkgelegenheid) te stimuleren;
— een evenwichtige ontwikkeling in de EU tot stand te
brengen;

— de mobiliteit van alle minder bevoorrechte mensen (mensen met een laag inkomen, gehandicapten) te verbeteren;
zonder de bescherming van het milieu daarbij uit het oog te
verliezen.
2.5.
In het Commissiedocument wordt een aantal terreinen
beschreven waarop vervoer verbetering kan brengen:
— vermindering van de bevolkingsconcentratie, die tot congestie en milieuvervuiling leidt;
— verbetering van de toegang tot en het aanbod van vervoersdiensten in perifere gebieden om hun welvaart via verbetering van het concurrentievermogen te vergroten;
— invoering van vrachtkosten als investeringsparameter.
2.6.

De Commissie stelt dat betere vervoersvoorzieningen:

— de bereidheid om te investeren en de mogelijkheden voor
de markten om resultaten te boeken, kunnen vergroten;
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— kunnen leiden tot een duurzame economische groei en
werkgelegenheid, mits er gerichte maatregelen worden
getroffen.

— te voorkomen dat het vervoer volledig aan marktkrachten
wordt overgelaten door ook de maatschappelijke en algemene economische waarde in aanmerking te nemen;

Daarbij moet echter wel rekening worden gehouden met het
feit dat:

— via aanbestedingen exclusieve rechten toe te kennen om
de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen of
bepaalde verplichtingen t.a.v. verbindingen met perifere
gebieden in het cabotagevervoer op te leggen.

— groei ook van andere factoren, zoals telecommunicatie,
afhankelijk is;
— het scheppen van banen even belangrijk is als toegang tot
perifere, minder ontwikkelde gebieden.
2.7.
Investeringen zullen steeds meer op burgers en op
specifieke maatschappelijke behoeften worden gericht, doordat
belangrijke lacunes op vervoers- en infrastructuurgebied worden opgevuld; daarbij moet wel worden erkend dat er ook in
welvarende lidstaten regio’s zijn waar het vervoer ontoereikend
blijkt of de ongelijkheid nog vergroot. De Commissie benadrukt dat het openbaar vervoer in de toekomst een belangrijke
rol bij de verwezenlijking van bovengenoemde doelstellingen
zal spelen.
2.8.
De lacunes in het vervoers- en infrastructuurnetwerk
worden gedicht met behulp van algemene EUsteunprogramma’s, die de ontwikkeling op gecoördineerde
wijze proberen te stimuleren; het Cohesiefonds speelt een
belangrijke aanvullende rol.

2.12. De Commissie stelt dat infrastructuurtarieven alleen
de marginale kosten van het gebruik van de infrastructuur
zouden moeten weerspiegelen/dekken. Zij verwacht dat daardoor:
— de efficiency zal verbeteren doordat een optimale vervoerskeuze tegen lagere vervoerskosten kan worden gemaakt;
— kosten in perifere gebieden „mogelijk” stijgen;
— in perifere gebieden de productie van goederen met een
lage toegevoegde waarde zal verdwijnen.
2.13. Integratie van de verschillende vervoerswijzen, inclusief alle havens en terminals, wordt gezien als onderdeel van
de noodzakelijke diversificatie van netwerkverbindingen.

3. Algemene opmerkingen
2.9.
De uitgaven van de EU zijn sterk op het wegtransport
gericht:
— 2/3 van de investeringen van het EFRO op vervoersgebied
tussen 1994 en 1999;
— 2/3 van de investeringen van het Cohesiefonds op vervoersgebied tussen 1993 en 1999;
— de in het kader van regionale doelstellingen verstrekte
kredieten van de EIB (waaronder ook middelen voor
vervoer).
Bij een kwart van de kredieten van de EIB voor regionale
ontwikkelingsprojecten is sprake van cofinanciering met de
Structuurfondsen.
2.10. Aangezien de lidstaten ieder hun eigen ontwikkelingsbeleid hebben gevoerd, zijn op EU-niveau tal van ongerijmdheden en barrières ontstaan, hetgeen een onevenwichtig gebruik
van het Europese grondgebied met zich brengt. Daarom is het
Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief, gebaseerd op
een totaalaanpak, tot stand gekomen. Cofinanciering door
overheid en bedrijfsleven en sociaal partnerschap zouden een
gezamenlijke, coherente visie op de ruimtelijke ontwikkeling
van Europa mogelijk moeten maken.
2.11. De Commissie is ervan overtuigd dat liberalisering
uiteindelijk de regionale samenhang zal bevorderen door:
— alle burgers in de EU betaalbare vervoersdiensten te bieden;
— een regelgevend kader te creëren om de gevolgen van de
liberalisering in het oog te houden en ervoor te zorgen
dat mensen tussen verschillende vervoerswijzen kunnen
blijven kiezen;

3.1.
Het Comité onderschrijft de beginselen van cohesie,
maar kan weinig bewijs vinden dat financiering uit de Structuurfondsen en het Cohesiefonds daadwerkelijk heeft bijgedragen tot het realiseren van de in par. 2.1 beschreven doelstellingen.
3.1.1. De tabellen in het Commissiedocument dragen nauwelijks bij tot een beter begrip van de beginselen die ten
grondslag liggen aan cohesiemaatregelen in het vervoer, en
leveren geen bewijs voor de door de Commissie veronderstelde
effecten van de EU-steun. De gegevens zijn verouderd en
worden verder nergens in de mededeling gebruikt om de
argumentatie van de Commissie te onderbouwen. Verder
wordt niet aangegeven welke wisselwerking tussen de steunverlening via het Cohesiefonds en de steunverlening via de
Structuurfondsen en de EIB heeft plaatsgevonden om de
beoogde doelstellingen te verwezenlijken.
3.2.
Het is uiteraard niet eenvoudig om oorzaak en gevolg
vast te stellen, maar het ontbreken van case studies en controles
op het functioneren van de projecten maakt het lastig om het
beleid en het effect van de uitgaven te beoordelen. De vrees
bestond dat het delegeren van het beheer van de middelen op
grond van het subsidiariteitsbeginsel ertoe zou leiden dat
niet de juiste prioriteiten zouden worden gesteld, dat er
bijvoorbeeld een concentratie en groei in stedelijke gebieden
zou ontstaan, indien binnen het vervoer alleen marktgeoriënteerde doelstellingen zouden worden nagestreefd. Bovendien
zou nadruk op marktgeoriënteerde doelstellingen ten koste
kunnen gaan van de inspanningen om een kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer te waarborgen, hetgeen noodzakelijk is om op lokaal niveau de binnen de EU gewenste sociale
integratie en gelijke behandeling te realiseren, duurzame
mobiliteit te bevorderen en de afhankelijkheid van auto’s te
verminderen.
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3.3.
Er wordt in de mededeling geen aandacht besteed aan
coördinatie van cohesiemaatregelen in het vervoer daar waar
interregionale aspecten een belangrijke rol spelen, noch aan
verbindingen met derde landen. Evenmin wordt iets gezegd
over transitoroutes door landen die niet voor steun uit het
Cohesiefonds in aanmerking komen, hoewel die toch duidelijk
van strategisch belang zijn.

richtsnoeren voor de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel
moeten worden ontwikkeld. Het vastleggen van specifieke
doelstellingen voor projecten die voor steun in aanmerking
komen, zou het gemakkelijker maken om prioriteiten te stellen.
Specifieke aanbevelingen inzake interoperabiliteit, zowel op
Europees als op lokaal niveau, zal de bedrijvigheid onder
eerlijke concurrentievoorwaarden stimuleren.

3.4.
De mededeling heeft iets weg van een verhandeling,
waarin keer op keer wordt gewezen op de toegevoegde waarde
van de cohesiesteun. Niet alleen is dit op z’n zachtst gezegd
irritant, maar ook valt het daardoor des te meer op dat er geen
bewijzen worden aangevoerd, en het document wordt er dan
ook niet overtuigender op.

4.3.
Er moet meer worden geïnvesteerd in het railvervoer,
zeevervoer, binnenvaart en kustvaart voor zover er intermodale knooppunten zijn; dit zou de voorkeur moeten hebben
boven investeringen in de wegeninfrastructuur, maar in de
praktijk zullen beide soorten investeringen gewoonlijk samengaan.

3.5.
Een groot gedeelte van de cohesiesteun is bestemd ten
behoeve van de wegeninfrastructuur. Dit is verontrustend in
het licht van het streven naar sociale samenhang en duurzame
ontwikkeling. De burgers willen uit maatschappelijk oogpunt
verdedigbare investeringen om duurzame ontwikkeling en
mobiliteit te waarborgen, terwijl tegelijkertijd de gevolgen voor
het milieu binnen de perken worden gehouden. Er moet veel
meer aandacht uitgaan naar investeringen in het openbaar
vervoer, met name omdat veel initiatieven op dit vlak niet
rendabel zijn.

4.4.
In de Cohesieprogramma’s zou een belangrijkere plaats
voor intermodale knooppunten moeten worden ingeruimd en
er zou meer steun uitgetrokken moeten worden om deze
knooppunten verder te ontwikkelen.

3.6.
Het Comité meent dat de EU haar inspanningen op het
vlak van het openbaar vervoer moet opvoeren omdat:
— openbaar vervoer sociale uitsluiting helpt terug te dringen;
— milieuverontreiniging
door
vervoersdiensten wordt beperkt.

goede

openbaar-

4.5.
De doeltreffendheid van cohesiemaatregelen in het
vervoer kan alleen worden gewaarborgd indien de sociale
partners bij het besluitvormingsproces worden betrokken.
4.6.
De behoefte aan uitgaven t.b.v. het vervoer ter ondersteuning van de cohesie na de uitbreiding dient nu al grondig
te worden nagegaan. Het zal steeds noodzakelijker worden dat
regionale economieën die op de globalisering inspelen, zelf
zorgen voor een efficiënte allocatie van middelen en toezicht
op de uitgaven.
4.7.
De gevolgen van de invoering van infrastructuurtarieven in perifere gebieden dienen nauwkeurig te
worden nagegaan in die gebieden waar het risico bestaat dat
de tarieven per saldo tot productieverlies leiden en zo het
effect van cohesiemaatregelen zouden ondermijnen.

4. Algemene aanbevelingen
4.1.
De lidstaten bepalen uiteraard zelf hun investeringsprioriteiten; wel meent het Comité dat de beginselen die ten
grondslag liggen aan de steunverlening via de Structuurfondsen
en het Cohesiefonds zwaarder wegen dan het subsidiariteitsbeginsel en dat de verantwoordelijkheid voor de programma’s bij
de Europese Unie moet blijven, willen de cohesiedoelstellingen
gerealiseerd kunnen worden. Er moeten speciale programma’s
en vernieuwende financiële instrumenten worden ontwikkeld
om kapitaal uit de particuliere sector aan te trekken en
partnerschappen tussen EU, lidstaten en exploitanten te stimuleren. Verder dient te worden nagegaan hoe vervoer kan
worden gefinancierd door middel van heffingen op basis van
de marginale maatschappelijke kosten; een dergelijk beleid zou
als principekwestie moeten worden ingevoerd (1). Wel moet
het mogelijk zijn om perifere en andere gebieden die in een
ongunstige positie verkeren, ontheffing te verlenen wanneer
duurzame vervoersmogelijkheden niet aanwezig of niet rendabel zijn. In dit verband moet een impuls worden gegeven
aan breder opgezette, interregionale cohesieprogramma’s.
4.2.
Investeringen in het vervoer moeten op een bepaalde
strategie gebaseerd zijn. Verder zouden er gemeenschappelijke
(1) PB C 56 van 24.2.1997, blz. 31; PB C 138 van 24.2.1997, blz. 7.

4.8.
Perifere eilandgebieden, zoals gedeelten van Griekenland en Ierland, gebieden die ver van activiteitencentra af
liggen, zoals voorkomt op het Iberisch schiereiland, en gebieden die te kampen hebben met slechte vervoersverbindingen
met aangrenzende derde landen, zouden in aanmerking moeten komen voor steun omdat zij op het gebied van het vervoer
een blijvend kostennadeel hebben. Het BNP zou niet het
enige steuncriterium moeten zijn; ook andere factoren, zoals
maatregelen ten behoeve van de toegankelijkheid zouden in
acht genomen kunnen worden. Verder zouden ook landen die
niet tot de zgn. „Cohesielanden” behoren, in aanmerking voor
steun moeten komen.
4.9.
Overleg met de sociale partners in de cohesieregio’s
zou een constructieve bijdrage tot de programma’s kunnen
leveren en het multifunctionele karakter van de uitgaven
kunnen versterken om tot een optimale inzet in het kader van
de in paragraaf 2.1 genoemde beginselen te komen.
4.10. De Commissie zou zich nader moeten buigen over
lange-termijnfinanciering in het vervoer als middel om de
cohesie te bevorderen en moeten nagaan hoe deze kan
bijdragen tot een evenwichtige economische ontwikkeling, tot
verbetering van de mogelijkheden van minder bevoorrechte
mensen door middel van het dienstenaanbod en tot ondersteuning van het uitbreidingsproces. De Commissie onderkent de
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problemen die nu eenmaal op dit vlak bestaan; deze zullen
echter met de uitbreiding van de Unie waarschijnlijk niet
verdwijnen. Daarom dringt het Comité aan op kwaliteitsbenchmarking. Dit impliceert wel dat veel meer nadruk moet worden
gelegd op beleidsmaatregelen en middelen ten behoeve van
het openbaar vervoer.
4.11. Zowel in onderhavig advies als in het advies over het
Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (1), dat in september 1998
werd goedgekeurd, staat „ombuiging van alle beleidsonderdelen die van invloed zijn op de ruimtelijke ontwikkeling”
centraal. In het advies over het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief benadrukt het Comité dat verbetering van de kwaliteit
van het bestaan van burgers een fundamentele doelstelling van
ruimtelijk ontwikkelingsbeleid moet zijn. Verder wijst het er
bijvoorbeeld op dat bergstreken perifere kenmerken vertonen.
Dit sluit goed aan bij het standpunt dat transnationale en
grensoverschrijdende initiatieven moeten worden gecoördineerd en dat er gezorgd moet worden voor samenhang
tussen alle beleidsmaatregelen die zijn gericht op sociaaleconomische vooruitgang. Het Comité wijst op de gevaren
die zijn verbonden met overconcentratie van activiteiten in
centraal gelegen gebieden ten koste van de periferie en
meent dat totstandbrenging van verbindingen tussen perifere
gebieden tegenwicht zou kunnen bieden aan de aantrekkingskracht van centraal gelegen gebieden.
4.12. Het Comité bevestigt de standpunten die het verwoordde in zijn advies van september 1998 over het voorstel
van de Commissie inzake het verlenen van financiële bijstand
van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese
netwerken (2), op grond waarvan studies van strategische aard
die op initiatief van de Commissie worden ondernomen, voor
100 % gefinancierd zouden kunnen worden. Dergelijke studies
zouden moeten bijdragen tot ondersteuning en verbetering
van de evaluatie van de cohesie-uitgaven. Voorgesteld wordt,
de beschikbare middelen voor het trans-Europese vervoersnetwerk te verruimen tot 4,992 miljard euro voor de periode
2000-2006, een toename van 277 % vergeleken met de
periode 1995-1999. Gezien de omvang en verruiming van
deze middelen valt het te betwijfelen of de cohesiesteun
merkbare resultaten op het gebied van de ontwikkeling van
vervoer zal hebben.
4.13. De Commissie zou oog moeten hebben voor de
behoefte aan luchtverbindingen en aan ontwikkeling van de
spoorwegverbindingen in perifere regio’s en met kandidaatlidstaten, ondanks de hoge investeringskosten die hiermee
gepaard gaan.
4.14. Met de uitbreiding in zicht mogen fouten die in het
verleden bij sommige cohesieprojecten in het vervoer zijn
gemaakt, niet opnieuw worden begaan. Op centraal — en
zonodig grensoverschrijdend — niveau moeten op gecoördineerde wijze strategieën worden ontwikkeld die bijvoorbeeld
ruimtelijke ordening, milieubescherming, werkgelegenheid en
plattelandsontwikkeling omvatten, waarbij de regio’s verantwoordelijk zijn voor de concrete uitvoering ervan. In dit
verband zij gewezen op het belang van het ISPA-programma.

(1) PB C 407 van 28.12.1998, blz. 85.
(2) PB C 407 van 28.12.1998, blz. 120.
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4.15. Mocht de Commissie in de toekomst nog een mededeling over dit onderwerp uitbrengen, dan zou daarin volgens
het Comité het volgende moeten worden opgenomen:
— een definitie van cohesie aan de hand van doelstellingen
op het vlak van ruimtelijke ordening en concrete cohesiedoelstellingen;
— specifieke doelstellingen en prestatieparameters;
— herziening van de huidige strategieën inzake de transEuropese vervoersnetwerken, het Cohesiefonds en de
EFRO-vervoersonderdelen;
— de regionale gevolgen van de trans-Europese vervoersnetwerken en van de steunverlening via het Cohesiefonds, de
Structuurfondsen, de EIB en het EIF;
— vastlegging van prioriteiten op basis van deze gevolgen
voor toegankelijkheid, concurrentievermogen, huidig en
potentieel BBP en tekortkomingen in de infrastructuur.

5. Conclusies
5.1.
Het Comité vindt dat de bedoeling van de mededeling
verduidelijkt moet worden en dat de doelstellingen ervan
helder moeten worden aangegeven. De hoofdboodschap dient
te zijn dat de volgende EU-doelstellingen in wezen met elkaar
verenigbaar moeten zijn:
— verbetering van de economische vooruitzichten, het concurrentievermogen en de werkgelegenheidsituatie van perifere regio’s;
— bevordering van een evenwichtige ontwikkeling in de
15 lidstaten en schepping van gunstige voorwaarden voor
integratie van nieuwe landen;
— bevordering van duurzame mobiliteit door verbetering van
het openbaar vervoer centraal en voorop te stellen;
— waarborging van betaalbare vervoersdiensten voor mensen
die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en voor
minder mobiele mensen;
— invoering van „beste praktijken” om de gevolgen voor het
milieu van de aanleg van vervoersinfrastructuurvoorzieningen en de ontwikkeling van vervoersdiensten die in
het kader van cohesieprogramma’s zijn verwezenlijkt en
bevorderd, in de hand te houden; algemeen wordt erkend
dat het wegvervoer één van de grootste vervuilers is.
5.2.
Bij de planning, de evaluatie, de beoordeling en het
toezicht, alsook bij de toepassing van indicatoren en meetmethodes dient te worden uitgegaan van de OTO- en andere
onderzoeksprogramma’s.
5.3.
Tevens is het noodzakelijk dat er beginselen voor
perifere regio’s worden vastgelegd om ervoor te zorgen dat er
eerlijke en efficiënte tarieven worden gehanteerd en om te
voorkomen dat deze gebieden worden gediscrimineerd door-
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dat alternatieven ontbreken of de vraag te gering is om
rendabele diensten op te zetten.
5.4.
De uitbreiding zal voor zowel de nieuwe als de huidige
lidstaten en ook langs de buitengrenzen van de EU nieuwe
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problemen opleveren. Het zwaartepunt van de EU zal naar het
oosten worden verplaatst, waardoor de problemen van de
huidige perifere regio’s erger zullen worden en waarvan
ook nieuwe perifere regio’s de gevolgen zullen ondervinden.
Hiermee dient terdege rekening te worden gehouden.

Brussel, 7 juli 1999.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
B. RANGONI MACHIAVELLI

