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II
(Voorbereidende besluiten)

ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ
Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „MKB en ambacht in Europa”
(2001/C 221/01)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 2 maart 2000 besloten, overeenkomstig artikel 23, lid 2, van
zijn reglement van orde een advies uit te brengen over „MKB en ambacht in Europa”.
De afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 16 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur was de heer
Pezzini.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting (vergadering van 30 mei 2001) het
volgende advies uitgebracht, dat met 107 stemmen vóór, bij één onthouding is goedgekeurd.
1.

Doel van dit initiatiefadvies

1.1.
Met dit initiatiefadvies komt het Comité tegemoet aan
de noodzaak zich te bezinnen op de ontwikkeling die de
definitie van „kleinbedrijf en ambacht in Europa” en het daarop
gebaseerde beleid in de jaren negentig heeft doorgemaakt.
Uitgangspunt vormen de analyses die door het ESC, de
Europese Commissie, de nationale regeringen en vertegenwoordigende organen van dat beleid zijn gemaakt.
1.2.
Die bezinning is geen doel op zich, maar bedoeld als
voorbereiding op de — zij het niet volledige, want tot de
voornaamste effecten ervan beperkte — evaluatie achteraf van
de bereikte of nog te bereiken resultaten, waarbij met name
wordt gekeken naar de in het door het Comité in 1997
goedgekeurde advies over „Ambacht en MKB”(1) voorgestelde
„actiepunten”. Verder bevat het initiatiefadvies suggesties voor
in het komende decennium te ondernemen acties.
1.3. Omschrijving van kleinbedrijf en ambacht aan de hand van
statistieken
1.3.1. In de aanbeveling die de Commissie voor een gemeenschappelijke definitie van het MKB heeft opgesteld (2),
worden kleine en middelgrote ondernemingen als volgt omschreven:
(1) PB C 158 van 26.5.1997, blz. 53.
(2) PB L 107 van 30.4.1996.

„Artikel 1

1.
De kleine en middelgrote ondernemingen, hierna
„KMO’s” genoemd, worden omschreven als ondernemingen:
—

met minder dan 250 werknemers,

—

en waarvan
ofwel de jaaromzet 40 miljoen euro niet overschrijdt,
ofwel het jaarlijks balanstotaal 27 miljoen euro niet
overschrijdt en

—

die het zelfstandigheidscriterium in acht nemen zoals dit
in lid 3 is omschreven.

2.
Indien het noodzakelijk is tussen een kleine en een
middelgrote onderneming te onderscheiden, wordt de „kleine
onderneming” omschreven als een onderneming:
—

met minder dan 50 werknemers,

—

en waarvan
ofwel de jaaromzet 7 miljoen euro niet overschrijdt,
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ofwel het jaarlijks balanstotaal 5 miljoen euro niet
overschrijdt en

Artikel 2

die het zelfstandigheidscriterium in acht neemt zoals dit
in lid 3 is omschreven.

De Commissie stelt telkens wanneer daaraan behoefte bestaat
en gewoonlijk om de vier jaar te rekenen vanaf de vaststelling
van deze aanbeveling, de voor de omzet en het balanstotaal
gekozen maxima bij, teneinde met de veranderende economische omstandigheden in de Gemeenschap rekening te houden.

3.
Als „zelfstandig” wordt beschouwd de onderneming die
niet voor 25 % of meer van het kapitaal of van de stemrechten
in handen is van één onderneming of van verscheidene
ondernemingen gezamenlijk die niet aan de definitie van de
KMO of van de kleine onderneming, naar gelang van het geval,
beantwoorden. Deze drempelwaarde mag in twee gevallen
worden overschreden:
—

indien de onderneming in handen is van openbare
participatiemaatschappijen, van ondernemingen van risicokapitaal of van institutionele beleggers, mits deze
individueel noch gezamenlijk in enig opzicht zeggenschap over de onderneming hebben;

—

indien het wegens de spreiding van het kapitaal onmogelijk is te weten in wiens handen het is, en de onderneming
verklaart dat zij redelijkerwijs mag aannemen niet voor
25 % of meer in handen te zijn van één onderneming of
van verscheidene ondernemingen gezamenlijk die niet
aan de definitie van de KMO of van de kleine onderneming, naar gelang van het geval, beantwoorden.

4.
Bij de berekening van de in de leden 1 en 2 bedoelde
drempelwaarden dienen bijgevolg de relevante cijfers voor de
begunstigde onderneming en die voor alle ondernemingen
waarvan zij rechtstreeks of onrechtstreeks 25 % of meer van
het kapitaal of van de stemrechten in handen heeft, te worden
samengeteld.
5.
Indien een onderscheid tussen micro-ondernemingen en
andere KMO-types moet worden gemaakt, worden „microondernemingen” omschreven als ondernemingen met minder
dan tien werknemers.
6.
Indien ondernemingen op de balansdatum boven of
onder de aangegeven werknemersdrempels of financiële maxima blijven, verkrijgen, respectievelijk verliezen, zij de hoedanigheid van „KMO”, „middelgrote onderneming”, „kleine onderneming” of „micro-onderneming” eerst indien die omstandigheid zich gedurende twee opeenvolgende boekjaren voordoet.
7.
Het aantal werknemers komt overeen met het aantal
jaar-arbeidseenheden (JAE), zijnde het aantal gedurende een
jaar voltijds werkende werknemers, waarbij deeltijdwerkers en
seizoenarbeiders in fracties van JAE worden uitgedrukt. Het in
aanmerking te nemen referentiejaar is het laatste afgesloten
boekjaar.
8.
De voor de omzet en het balanstotaal te hanteren
drempels zijn die welke betrekking hebben op het laatste
afgesloten boekjaar van twaalf maanden. Bij recent opgerichte
ondernemingen waarvan de jaarrekening nog niet is afgesloten,
dienen de in aanmerking te nemen bedragen te worden bepaald
door middel van een in de loop van het boekjaar te goeder
trouw gemaakte schatting.

Artikel 3
1.
De Commissie verplicht zich ertoe de nodige maatregelen
te treffen om zich ervan te vergewissen dat de in artikel 1
vervatte definitie van de KMO’s in alle door haar beheerde
programma’s wordt toegepast waarin de termen „KMO”,
„middelgrote onderneming”, „kleine onderneming” of „microonderneming” voorkomen.
2.
De Commissie verplicht zich ertoe de nodige maatregelen
te treffen om de statistieken die zij opstelt, naar de volgende
grootteklassen aan te passen:
—

0 werknemer,

—

1 tot en met 9 werknemers,

—

10 tot en met 49 werknemers,

—

50 tot en met 249 werknemers,

—

250 tot en met 499 werknemers,

—

500 werknemers of meer.

3.
De lopende communautaire programma’s waarin de
KMO’s aan de hand van andere criteria worden gedefinieerd
dan die bedoeld in artikel 1, blijven tijdens een overgangsperiode op ondernemingen die bij de vaststelling van die programma’s als KMO’s werden aangemerkt, van toepassing. De
definitie van de KMO’s die in het kader van die programma’s
wordt gehanteerd, mag slechts worden gewijzigd door overneming van de in de onderhavige aanbeveling vervatte definitie,
waarbij de afwijkende definitie wordt vervangen door een
verwijzing naar de onderhavige aanbeveling. De overgangsperiode behoort in beginsel uiterlijk op 31 december 1997
te verstrijken. De juridisch bindende verplichtingen die de
Commissie op grond van deze programma’s heeft aangegaan,
blijven echter onverlet.
4.
Wanneer Vierde Richtlijn 78/660/EEG zal worden gewijzigd, zal de Commissie voorstellen om de thans geldende
criteria voor de definitie van „KMO’s” te vervangen door een
verwijzing naar de in deze aanbeveling vervatte definitie.
5.
In alle door de Commissie vastgestelde bepalingen die de
termen „KMO”, „middelgrote onderneming”, „kleine onderneming” of „micro-onderneming”, of enige andere gelijkaardige
term bevatten, zal naar de in deze aanbeveling vervatte definitie
worden verwezen.”

1.3.2. Voor het Comité vallen onder het begrip „kleinbedrijf” echter alle ondernemingen die in de definitie van de
Commissie als kleine en micro-ondernemingen worden
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aangeduid, incl. ambachtelijke bedrijven vanwege hun belangrijke rol in lidstaten waar aan dit soort ondernemingen een
wettelijk statuut is toegekend. Zie hiervoor ook de duidelijke
standpunten van het Comité in zijn adviezen over ambacht en
kleinbedrijf van 1992 (1) en 1997 (2).
1.3.3. Voor een beter begrip van de doelstellingen van dit
initiatiefadvies volgt hierna een uiteenzetting over een aantal
problemen bij een statistische omschrijving van ambacht en
kleinbedrijf in Europa:
1.4.
Alhoewel al veel bekend is over de productiestructuur
van de Europese (vooral kleine) ondernemingen, zijn er in de
meeste lidstaten nog te weinig statistieken over de subgroep
„ambachtelijke ondernemingen”.
1.5.
Hoe belangrijk ambacht is in de Europese economie,
kan meestal niet volledig en op homogene wijze in cijfers
worden uitgedrukt, omdat de lidstaten hun statistieken over
(1) In het door de heer Schleyer voorbereide advies van 1992 wordt
van de volgende beginselen uitgegaan:
— de eigenaar staat tegelijkertijd ook aan het hoofd van het
bedrijf,
— een relatief groot percentage werknemers is in staat om met
de meest geavanceerde managements- en productietechnieken
om te gaan,
— de ondernemer beschikt over de nodige bekwaamheid en
vakkennis om zelf in het bedrijf en het productieproces
werkzaam te zijn,
— de ondernemer speelt zelf een overheersende rol bij de
organisatie van het productiehuis.
(2) PB C 158 van 26.5.1997, blz. 53.

C 221/3

ambacht nauwelijks coördineren en voor het vergaren van de
gegevens methoden hanteren die grote verschillen vertonen en
dikwijls niet een behoorlijke vergelijking mogelijk maken. Daar
komt nog bij dat er niet altijd gegevens beschikbaar zijn.
1.6.
De landbouwsector niet meegeteld, waren er in 1998
in de EU circa 19 370 000 bedrijven, waarvan er
19 330 000 klein of middelgroot waren en die gemiddeld
zes werknemers in dienst hadden. Per sector bezien, waren
5,56 miljoen bedrijven werkzaam in de (groot- én klein-)
handel en 2,21 miljoen bedrijven in de industrie.
1.7.
93 % van alle ondernemingen heeft minder dan negen
werknemers in dienst, 5,8 % tien à negenenveertig werknemers
en slechts 0,8 % meer dan vijftig werknemers: 98,8 % van alle
(niet-agrarische) ondernemingen in Europa moet dus volgens
Eurostat tot het kleinbedrijf worden gerekend.
1.7.1. In Europa is het MKB goed voor 66 % van de totale
werkgelegenheid, tegen 42 % in de VS en 33 % in Japan.
Daaruit kan worden afgeleid dat het MKB in Europa een
grotere bijdrage levert aan de werkgelegenheid dan in die delen
van de wereld die rechtstreeks met Europa concurreren.
1.7.2. Italië is in Europa het land met de meeste ondernemingen (3 940 000), op de voet gevolgd door Duitsland
(3 515 000) en Frankrijk (2 325 000). In deze over het gehele
grondgebied verspreide industriële structuur bevinden zich
in Italië, Frankrijk, Griekenland en Spanje vooral microondernemingen (minder dan negen werknemers) en hebben
kleine en middelgrote ondernemingen (tien à 249 werknemers)
de overhand in Duitsland en alle andere lidstaten van de EU.

Tabel 1 — Spreiding van niet-agrarische bedrijven over de lidstaten van de EU
Aantal bedrijven (× 1 000)

Gemiddelde grootte

A

285

11

B

530

5

DK

150

8

D

3 515

8

EL

620

3

E

2 510

5

F

2 325

7

85

10

I

3 940

4

L

15

13

NL

450

12

P

690

4

FIN

210

5

S

385

7

VK

3 660

5

EUR

19 370

6

IRL

Bron: Europese Waarnemingspost MKB.
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Tabel 2 — Voornaamste indicatoren m.b.t. niet-agrarische ondernemingen in de EU
PMI

Grote ondernemingen

Middelgroot

Totaal

Micro

Klein

Totaal

Aantal ondernemingen (× 1 000)

18 040

1 130

160

19 330

38

19 370

Aantal werknemers (× 1 000)

38 360

21 320

14 870

74 550

38 680

113 230

Gemiddelde omvang van ondernemingen
— aantal werknemers per bedrijf
— bedrijfsomzet (mln euro)

2
0,2

20
3

90
23

Uitvoer als percentage van de omzet (%)

6

13

16

11

22

16

Toegevoegde waarde per werknemer
(× 1 000 EURO)

30

50

95

45

90

60

Arbeidskosten als percentage van de toegevoegde waarde

40

53

43

45

38

42

4
0,5

1 010
215

6
1,0

Bron: Europese waarnemingspost MKB.

Tabel 3 — Aantal werknemers (in %) per soort particuliere niet-agrarische onderneming
Percentage werknemers naar grootte van bedrijven
MKB

Grote ondernemingen

Micro

Klein

Middelgroot

Totaal

EU

34

19

13

66

34

VS

11

19

12

42

58

n.b. (*)

n.b. (*)

n.b. (*)

33

67

Japan

(*) Gegevens niet beschikbaar, omdat voor Japanse statistieken andere criteria worden gehanteerd, zodat vergelijking onmogelijk is.
Bron: Europese waarnemingspost MKB.

Tabel 4 — Bedrijfsgrootte in alle sectoren, behalve de landbouwsector
Aantal ondernemingen (× 1 000)

Mijnbouw

Aantal werknemers per bedrijf

Bedrijfsgrootte

50

36

kl. & gr. (*)

Industrie

2 210

14

kl. & gr. (*)

Bouw

2 775

4

Micro

Groothandel

1 490

5

MKB

Kleinhandel

4 070

4

Micro

Vervoer en communicatie

1 090

8

kl. & gr. (*)

395

14

kl. & gr. (*)

1 460

5

Financiële bemiddeling
Horeca

(*) kleine en grote ondernemingen (in de desbetreffende sectoren zijn er over het algemeen geen middelgrote ondernemingen).
Bron: Europese waarnemingspost MKB.
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1.8.
Alhoewel het inmiddels dankzij de beschikbare
statistieken in alle sectoren, behalve de landbouwsector, mogelijk is het aantal Europese ondernemingen te becijferen, blijkt
het moeilijk uit te maken hoeveel daarvan ambachtelijk zijn.
Ook is het dus nog steeds niet gemakkelijk te bepalen hoeveel
landbouwbedrijven er in Europa zijn. Dat laatste vormt een
niet te veronachtzamen lacune gezien de rol die landbouw
speelt voor de bescherming van het hydro-geologisch evenwicht van het grondgebied en — meer in het algemeen —
milieubescherming en plattelandsontwikkeling.

1.9.
Alhoewel het de afgelopen jaren dankzij de inspanningen van de Commissie gemakkelijker aan het worden is om
het aantal Europese ondernemingen te becijferen, blijft het
altijd nog moeilijker uit te maken hoeveel daarvan ambachtelijk
zijn. In sommige landen wordt het aantal als ambachtelijk te
omschrijven bedrijven en het aantal in die bedrijven werkzame
werknemers te laag ingeschat doordat de daarvoor gehanteerde
definities en/of criteria strikt worden toegepast. Zo is het
officiële cijfer voor de ambachtelijke ondernemingen in Spanje
(ongeveer 15 000) waarschijnlijk aan de lage kant. De tegenovergestelde fout kan worden gemaakt in landen waar ambachtelijke ondernemingen gelijk worden gesteld met bedrijven
met minder dan negen werknemers.

1.10. De grootte van ambachtelijke ondernemingen wordt
ook beïnvloed door de wettelijke definitie die wordt toegepast:
in landen waar aan het aantal werknemers van een ambachtelijk bedrijf geen grenzen worden gesteld, komt dat aantal veel
hoger te liggen dan in landen waar dat wel gebeurt.

1.11. Deze opmerkingen maken duidelijk dat het ontbreken
van een Europese statistische methodiek voor het kwantificeren
van ambachtelijke bedrijven de afbakening van de sector
beïnvloedt. Daarbij komen vooral de volgende problemen naar
voren:
—

momenteel is het onmogelijk statistieken op te stellen
over de ambachtelijke ondernemingen in de EU, omdat
de juridische omschrijvingen en de meetmethoden verschillen;

—

er bestaan geen minimale gemeenschappelijke minimumcriteria voor de voor het opstellen van statistieken te
gebruiken methoden;

—

het verschijnsel „ambacht” heeft niet overal dezelfde
omvang.

1.12. In de door vijftien deskundigen (één per EU-lidstaat)
ter afsluiting van het tweede seminar over statistieken inzake
het ambacht in Europa (1) goedgekeurde resolutie wordt dan

(1) Dat tweede seminar over statistieken inzake het ambacht is op 20
en 21 maart 1996 te Rome georganiseerd door het Guglielmo
Tagliacarne-instituut onder auspiciën van de Europese Commissie
(D.-G. XXIII).
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ook gewag gemaakt van een gemeenschappelijk studietraject
met als voornaamste doel voor de hierboven geschetste
problemen een statistische oplossing te vinden.

1.13. In afwachting van nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van de methodologie (2), is tijdens dit seminar geprobeerd om de beschikbare statistische gegevens te bundelen op
grond van de in het advies van het Comité van 1997
aangegeven indeling naar bedrijfsgrootte/sector, beroepsactiviteit en artistieke activiteiten (3).

1.14.

Die poging heeft tot de volgende bevindingen geleid:

—

de gegevens maken geen economische vergelijking mogelijk;

—

bij de beschikbare gegevens wordt het onderzochte
verschijnsel onderschat;

—

in landen met wetgeving op dit gebied, waarin de
kenmerken van ambachtelijke ondernemingen en daardoor hun mogelijkheden in de nationale economie zijn
vastgelegd, komt het economisch belang van het ambacht
duidelijk tot uiting;

—

over het algemeen hebben landen mét een wettelijke
definitie van ambacht naar verhouding meer ambachtelijke ondernemingen dan landen zonder een dergelijke
definitie;

—

in landen als Spanje en het Verenigd Koninkrijk wordt
het belang van ambachtelijke bedrijven waarschijnlijk
ondergewaardeerd. Het is geen toeval dat die beide landen
in hun definitie van een ambachtelijke onderneming
vooral de nadruk leggen op het „artistieke” karakter
daarvan;

—

in landen waar de benadering „ambacht als beroepsactiviteit” wordt gevolgd, vertegenwoordigen ambachtelijke
ondernemingen een hoger percentage van de totale
werkgelegenheid in het MKB dan in andere landen.

1.15. Die geconstateerde verschillen moeten niet worden
opgevat als een probleem, maar als een cultureel en economisch erfgoed en een uitgangspunt voor een gemeenschappelijke strategie waarmee de identiteit van kleinbedrijf en ambacht in Europa recht wordt gedaan en wordt bekrachtigd.

(2) Het Guglielmo Tagliacarne-instituut heeft in september 2000 van
de Europese Commissie (D.-G. industrie) de opdracht gekregen
om een voorstel uit te werken voor een experimentele methode
om het ambacht in Europa te becijferen.
(3) Die onderverdeling is ook overgenomen door de Europese
Waarnemingspost voor het MKB — Europese Commissie.
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Tabel 5 — Aantal ambachtelijke ondernemingen (× 1 000 en overeenkomstig de nationale definitie) (1)
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

42

42

42

42

42

42

42

43

—

598

606

614

594

598

603

605

607

608

IJsland

5

5

6

6

6

6

—

—

—

Liechtenstein

1

—

—

—

1

—

—

—

—

Luxemburg

4

4

4

4

4

4

—

—

—

854

857

831

811

821

828

823

819

—

1 140

1 209

1 260

1 272

1 326

1 333

1 325

1 338

—

101

107

115

121

101

127

140

145

—

14

15

15

15

15

15

15

15

—

België

—

—

—

—

54

—

—

—

—

Finland

—

—

—

104

—

—

—

164

—

Ierland

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Zweden

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Verenigd Koninkrijk

—

—

17

—

19

—

—

—

—

Indeling „ambachtelijke beroepen”
Oostenrijk
Duitsland (*)

Indeling „bedrijfsgrootte/sector”
Frankrijk
Italië
Nederland (**)

Indeling „artistieke activiteiten”
Spanje

Overige benaderingswijzen

(*) De cijfers voor 1994 en daarna kunnen niet worden vergeleken met die van vóór 1994, omdat in dat jaar de berekeningswijze veranderd is.
(**) De cijfers van 1995 en daarna kunnen niet worden vergeleken met die van vóór 1995, omdat in dat jaar alle niet-actieve ambachtelijke ondernemingen van het
totaal zijn afgetrokken.
N.B. Een vergelijking van land tot land is niet mogelijk vanwege de verschillen in de voor ambachtelijke ondernemingen gehanteerde nationale definities.

Tabel 6 — Bijdrage van het ambacht aan de vorming van het BBP in
enkele Europese landen (*)
Land

% van het BBP

Frankrijk

5,1

Duitsland

9,6

Griekenland

3,0

Italië

12,0

Luxemburg

15,0

Nederland

3,5

Spanje

0,3

(*) De verstrekte gegevens zijn schattingen.
Bron: Nationale statistieken.

(1) De hierna volgende tabellen zijn opgesteld volgens de methoden waarvoor is gekozen tijdens de in 1994 en 1996 door het Guglielmo
Tagliacarne-instituut, samen met de Europese Commissie en sectorale organisaties georganiseerde bijeenkomsten.
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Tabel 7 — De uitvoer van ambachtelijke producten uit enkele Europese
landen (*)
Landen

% van de totale uitvoer

Oostenrijk

2,8

Denemarken

6,0

Frankrijk

4,2

Duitsland

2,0

Italië

18,3

(*) De verstrekte gegevens zijn schattingen.
Bron: Nationale statistieken.

Grafiek 1 — Ambachtelijke ondernemingen in de landen van Europa, onderverdeeld naar vier indelingsfactoren
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Tabel 8 — Omschrijving van ambacht aan de hand van statistieken: kenmerkende gegevens voor ieder land

Wettelijke definitie

Oostenrijk

België

Denemarken

Finland

ja

nee

nee

nee
1 à 3 werknemers

Bedrijfsgrootte

Economische activiteit

behorend tot één
van de volgende bedrijfssectoren:
bouw,
metaalnijverheid, houtindustrie,
gezondheidszorg en hygiëne, kleding, voeding, schoonmaak,
glas- en papiernijverheid, enz.

Beroepen

lijst van 43 als am- definitie van ambacht aangemerkte bachtslieden;
lijst
beroepen
van 45 als ambacht
aangemerkte
beroepen, onderverdeeld in categorieën

Ondernemerschap

Ondernemer moet
de titel van meester
in het ambacht
dragen

Rechtsvorm

Overige opmerkingen

Frankrijk

ja
1 à 10 werknemers
(grens die in sommige
gevallen kan worden
overschreden)
behorend tot één van
de volgende bedrijfssectoren: voedings-,
metaalindustrie, textielnijverheid, houten meubelindustrie,
andere vormen van
nijverheid, bouw, herstelwerkzaamheden,
vervoer en andere vormen van dienstverlening

Lijst in voorbereiding van beroepen
die als ambacht worden aangemerkt

Verplichte registratie
van ambachtslieden

Ambachtelijke ondernemers moeten in registers zijn ingeschreven
Alleen éénpersoonsbedrijven kunnen als
ambachtelijk worden beschouwd
Voornamelijk manueel geproduceerde goederen en diensten
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(vervolg)

Wettelijke definitie

Duitsland

Griekenland

Ierland

Italië

ja

nee

nee

ja

bedrijven met minder dan 10 werknemers zijn ambachtelijk

Bedrijfsgrootte

Economische activiteit

behorend tot één
van de volgende bedrijfssectoren:
bouw, elektriciens
en technici, houtbewerking, gezondheidszorg en hygiëne, pottenbakkerij, kleding, voeding,
schoonmaakbedrijven, glas- en papiernijverheid, enz.

Beroepen

Lijst van ambachtelijke
activiteiten
(94 vakken en
57 beroepen)

ja

bedrijfsgrootte naar
gelang van de sector

alle sectoren, behalve gezondheidszorg
en overheidsdiensten

behorend tot één van
de volgende bedrijfssectoren: bouw, mechanica,
gezondheidszorg en hygiëne,
kleding, voeding, enz.

definitie van am- ambachtslieden zijn 152 beroepen worden
bachtslieden; 39 als ondernemers
als ambachtelijk beambacht
aangeschouwd afhankelijk
merkte activiteiten
van de manier waarop
het werk wordt gedaan
ambachtelijke
ondernemer werkt
mee aan de productie

Ondernemerschap

ambachtelijke ondernemingen zijn
éénpersoons- of familiebedrijven

Rechtsvorm

Overige opmerkingen

Luxemburg

Technologie mag als
hulpmiddel worden
gebruikt, maar mag
handvaardigheid
niet vervangen

ambachtelijke ondernemingen
gebruiken geen hoogwaardige technologie, maar veeleer traditionele
werkwijzen

éénpersoonsbedrijven of vennootschap

ambachtelijke bedrijven leveren maatwerk
en kennen hun klanten
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(vervolg)

Wettelijke definitie

Nederland

Portugal

Verenigd Koninkrijk

Spanje

ja

ja

nee

nee

Bedrijfsgrootte

MKB volgens de bedrijven met ten
Europese definitie
hoogste
negen
werknemers, leerlingen niet meegerekend

Economische activiteit

behorend tot één
van de volgende zes
bedrijfssectoren:
voedings-, metaalen meubelindustrie,
bouw,
installatiebedrijven, handel,
dienstverlening

behorend tot één
van de volgende bedrijfssectoren: textiel, pottenbakkerij,
stoelenmatten, huiden leerbewerking,
hout- en kurknijverheid, metaal- en
steenbewerking,
grafische en papiernijverheid,
xerografie, bouw- en
restauratiewerkzaamheden

nee

ondernemingen met
10 à 15 werknemers
(flexibele limieten)

geen officiële definitie; ondernemingen
met een artistieke
activiteit kunnen als
ambachtelijk worden aangemerkt: artistieke activiteiten
zijn: houtbewerking,
mandenvlechterij,
pottenbakkerij,
ijzerbewerking

Beroepen

lijst met ambachte- beroepen die onder
lijke
beroepen, afdeling 5 van
onderverdeeld
in SOC2000 vallen
12 categorieën

Ondernemerschap

de
ondernemer
neemt zelf deel en
geeft leiding aan de
activiteit door een
inbreng van esthetische aard en door
handvaardigheid

Rechtsvorm

éénpersoonsbedrijf
of vennootschap

Overige opmerkingen

Zweden

alleen ondernemingen met een artistieke activiteit worden
als
ambachtelijk
aangemerkt; die activiteiten zijn in vier
categorieën
ingedeeld: volkse ambachten, artistieke
activiteiten, levensmiddelenproductie,
dienstverlening

100 ambachtelijke beroepen, waarvoor een
getuigschrift kan worden verkregen, dat
echter facultatief is

één persoon kent het
gehele productieproces; producten
moeten aan individuele behoeften
voldoen
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Tabel 9 — Omschrijving van ambacht aan de hand van statistieken: kenmerkende gegevens voor iedere land/samenvatting van alle
gegevens
Samenvatting van alle gegevens

Wettelijke definitie

in zes van de vijftien landen

Bedrijfsgrootte

zeven van de vijftien landen
limieten: 3, 10, 15, 40, 50

Economische activiteit

in tien van de vijftien landen zijn bedrijfssectoren genoemd;
behalve in Spanje en het Verenigd Koninkrijk (alléén artistieke activiteiten), gaat het daarbij om
de productie van goederen, bouw, herstelwerkzaamheden, vervoer (Frankrijk en Italië) en
dienstverlening

Beroepen

in elf van de vijftien landen vastgelegd
meestal gaat het om de voornaamste groep van ambachtslieden die overeenkomt met groep 7 van
de internationale ISCO 88-indeling;
daaraan kan worden toegevoegd: beroepen in de gezondheidszorg (groep 513) en in dienstverlening
aan gezinnen (groep 514), alsook bestuurders van voertuigen (groep 83)

Ondernemerschap

expliciete vermelding in vier van de vijftien landen
in Luxemburg hoeven ambachtslieden geen ondernemer te zijn

Rechtsvorm

in zes van de vijftien landen vastgelegd
alleen éénpersoonsbedrijven worden als ambachtelijk aangemerkt, behalve in Italië, waar ook
vennootschappen mogelijk zijn en Portugal waar alléén personenvennootschappen mogelijk zijn

Overige opmerkingen

2.

in vijf van de vijftien landen wordt ook gekeken naar het gebruik van technologie

Van de conferentie van Avignon tot de conferentie
van Milaan

2.1.
In de jaren negentig zijn de kaarten voor kleinbedrijf
en ambacht opnieuw geschud. Daardoor zijn de bedrijven uit
deze sector een plaats opgeschoven in de rangorde van
ondernemingen als belangrijke deelnemers aan het productieproces (bv. als toeleveranciers) en als onderdeel van het
bedrijfsleven in het algemeen.

altijd voorstander getoond van een rol voor het kleinbedrijf,
en heeft de EU-instellingen en -organen dan ook actiemogelijkheden voorgesteld die meer in overeenstemming zijn met de
omvang en reële economische betekenis van kleine ondernemingen.

2.2.
Nu dus het besef is gegroeid van hun niet onbeduidende
rol in de economie in het algemeen, moet ook worden
nagedacht over een speciaal beleid voor kleine en ambachtelijke bedrijven in Europa.

2.4.
Het specifieke karakter van het kleinbedrijf wordt in de
praktijk inmiddels algemeen erkend. Dat betekent echter niet
dat ambachtelijke en kleine ondernemingen niet volledig in de
economie meedraaien, maar wél dat dit soort bedrijven
beleidsmatig niet over één kam mag worden geschoren met
alle ondernemingen die grofweg tot het MKB worden gerekend;
er zijn dus specifieke, minder algemene beleidsmaatregelen
nodig.

2.3.
Het Comité, dat de ontwikkelingen op dit gebied heeft
helpen analyseren en mede heeft bijgedragen tot het vinden
van steekhoudende oplossingen dankzij de werkzaamheden en
rapporten van zijn afdelingen, heeft zich door de jaren heen

2.5.
In de periode na de eerste — in oktober 1990 te
Avignon gehouden — conferentie over ambacht is de Commissie ervoor gaan ijveren om, in nauwe samenwerking met
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categorale organisaties, aan de behoeften van ambachtelijke
bedrijven te voldoen. Door de veranderingen die zich sinds
die conferentie hebben voorgedaan, is de noodzaak om de
uitwisseling en dialoog tussen ondernemingen, hun nationale
en Europese vertegenwoordigers en de vertegenwoordigers
van de lidstaten voort te zetten, alleen maar groter geworden.

2.6.
Tijdens de tweede en derde conferentie (in Berlijn in
september 1994 en in Milaan in december 1997) is dit proces
afgerond en zijn de grootste redenen tot zorg van het
bedrijfsleven m.b.t. de economische en sociale veranderingen
in en buiten de EU de revue gepasseerd.

2.7.
Door deze conferenties, waar het beginsel is bevestigd
dat ambachtelijke ondernemingen de culturele verscheidenheid
op harmonische wijze tot uiting brengen, heeft ambacht in
Europa meer aanzien gekregen. Ambachtelijke activiteiten zijn
— méér nog dan andere soorten werk — een sociale vorm van
economische bedrijvigheid waardoor de toenadering tussen
burger en zakenwereld dus kan worden verbeterd.

2.8.
Ook groeide het besef dat het niet volstaat om
beginselverklaringen over het belang van ambachtelijke en
kleine ondernemingen af te leggen, maar dat de omvang van
dit fenomeen ook moet worden becijferd, zodat daaraan de
nodige consequenties kunnen worden verbonden.

2.9.
Dankzij de gezamenlijke inspanningen van het Economisch en Sociaal Comité, de Europese Commissie, sectorale
organisaties en gespecialiseerde instituten is ook op dat laatste
gebied aanzienlijke vooruitgang geboekt. Die inspanningen
zouden tot een cijfermatige omschrijving van het ambacht in
Europa, maar vooral ook tot een op statistische gegevens
gebaseerde definitie van ambachtelijke ondernemingen moeten
leiden.

2.10. In het tweede ESC-advies over „Ambacht en MKB”
van 1997, dat op een interessante discussie in het Comité zelf
en op herhaalde uitspraken van de Commissie en het Europees
Parlement is geïnspireerd, worden tien „actiepunten” voorgesteld voor prioritaire maatregelen om aan de specifieke behoeften van kleine en ambachtelijk ondernemingen te voldoen
— waarop het drie jaar later uitgebrachte handvest dus
duidelijk voortborduurt. Met die „actiepunten” is op de huidige
discussie vooruitgelopen.

2.11.

Die „actiepunten” zijn:

—

sociaal overleg

—

versterking van het concurrentievermogen van ondernemingen

7.8.2001

—

oprichting van de Europese Academie voor ambachtelijke
en kleine ondernemingen

—

ontwikkeling van een Europese identiteit voor ambacht en
kleine ondernemingen en erkenning van de ambachtelijke
cultuur in Europa

—

bevordering van leerlingwezen en alternerend onderwijs

—

verbetering van de voorlichting van micro-ondernemingen

—

vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten

—

stimulering van samenwerking en uitwisseling tussen
micro-ondernemingen

—

bevordering van de innovatie-cultuur van ambachtelijke
en kleine ondernemers

—

stimulering van beroepsorganisaties om zoveel mogelijk
ondernemers te helpen bij het starten van kleine en
ambachtelijke ondernemingen.

2.12. Doel van dit advies is — door een evaluatie van de
situatie tot dusverre — inzicht te verkrijgen in de volgende
vragen: hoeveel is waargemaakt van die actiepunten; zijn die
actiepunten van vier jaar geleden nog actueel en prioritair
gezien de dynamiek van de economische ontwikkelingen die
zich sindsdien hebben voorgedaan; in hoeverre en op welke
manier moeten deze actiepunten zonder meer worden overgenomen of juist worden gewijzigd.

2.13. Bovenstaande actielijnen zijn hieronder in vier categorieën ingedeeld naar gelang van de mate waarin deze zijn
uitgevoerd en/of actueel zijn.

2.14. Acties die zijn uitgevoerd én actueel gebleven, behoren tot de eerste categorie. De tweede categorie bestaat uit
acties die nog wel actueel zijn, maar waarbij de uitvoering op
moeilijkheden stuit. Acties die, los van de mate van uitvoering,
op een achterhaalde aanpak zijn gebaseerd en dus moeten
worden aangevuld of bijgestuurd, vallen onder de derde
categorie. De vierde categorie bestaat uit acties die maar voor
een deel zijn uitgevoerd of waarvan de uitvoering te wensen
overlaat.

2.15. Tot de eerste categorie moeten worden gerekend:
oprichting te Avignon van de Europese Academie van ambacht
en kleinbedrijf, ook al worden àlle mogelijkheden daarvan nog
niet benut; samenwerking tussen ondernemingen, vooral in
Euro-partnerschappen; opwaardering van leerlingwezen en
alternerend onderwijs; steun voor de totstandbrenging van een
eigen identiteit voor het Europese ambacht en kleinbedrijf en
van een ambachtelijke cultuur in Europa.
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2.16. Die zowel voor ondernemers als voor hun werknemers bedoelde bedrijfscultuur, waarbij de nadruk moet
worden gelegd op arbeid als sociaal bindmiddel, doet vooral
opgeld in gebieden met een grote dichtheid aan ambachtelijke
en/of kleine ondernemingen (bv. in industriezones) en
— meestal — de hoogste inkomens in Europa.

2.16.1. Wat de opwaardering van het leerlingwezen betreft,
acht het Comité het nodig de uitwisseling van leerlingen
te bevorderen en de bestaande programma’s aan de reële
omstandigheden in kleine ondernemingen aan te passen, ook
al kan worden vastgesteld dat de programma’s voor onderwijs
en beroepsopleiding op zich behoorlijk lopen.

2.17. Tot de tweede categorie behoren alle maatregelen ter
vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten, waarvan
de verwezenlijking in alle EU-lidstaten — met wisselende
resultaten — maar langzaam en moeizaam op gang komt (1).
Dat dit doel van vereenvoudiging nog steeds niet is verwezenlijkt, legt een zware — niet alleen financiële — druk op het
kleinbedrijf. Administratieve vereenvoudiging (bv. door de
invoering van een „één-loket”-systeem) moet gepaard gaan met
vereenvoudiging op het gebied van belastingen en lonen. Die
— in eerste instantie met enige schroom naar voren gebrachte
— vereisten zijn met het proces van Luxemburg en het vervolg
dat daarop sinds 1997 is gegeven, inmiddels zeer reëel
geworden.

2.17.1. Vereenvoudiging op het gebied van belastingen
moet gepaard kunnen gaan met maatregelen om een voor
kleine ondernemingen „belastingvriendelijker” klimaat te creëren, vooral door verlaging van de loonkosten. Over het
algemeen vormt de factor arbeid een probleem voor kleine en
ambachtelijke ondernemingen vanwege de druk van het
complexe geheel aan verplichtingen op fiscaal en sociaal gebied
dat werkgevers huiverig maakt om nieuwe werknemers in
dienst te nemen en dat aanzet tot zwartwerken, met alle
kwalijke gevolgen vandien voor werkgelegenheid en socialezekerheidsstelsels.

2.17.2. Vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten zou de rechtspositie van ondernemers moeten verbeteren,
zoals ook wordt benadrukt in het achtste beginsel van het
Europees handvest voor kleine ondernemingen. In lijn daarmee
zou er met name op moeten worden toegezien dat ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm, gelijke behandeling krijgen
en dat er verbetering komt in de situatie van éénpersoonsbedrijven die in sommige lidstaten daadwerkelijk met
scheeftrekking van de concurrentieverhoudingen t.o.v. vennootschappen te maken hebben.

(1) cf. COM(2000) 551 def./verslag van de Commissie over de
werkgelegenheid in 2000 (deel I, hoofdstuk II: de lidstaten).
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2.18. De betrekkingen tussen bedrijfsleven en overheid
vormen één specifiek facet van de ruimere problematiek van
de rol van overheidsdiensten in de post-industriële wereld.
Daarin ligt een uitdaging voor de overheid die met name
een mentaliteitsverandering vergt en het vermogen van het
overheidspersoneel om van de „lees-en-schrijf”-cultuur in het
digitale tijdperk te stappen. Daarvoor is vooral permanente
educatie nodig en dienen nieuwe beroepsprofielen te worden
ingevoerd.
2.19. Een en ander impliceert dat alle — lokale én centrale
— overheidsdiensten op een netwerk moeten worden aangesloten en dat dit netwerk op zijn beurt moet worden gekoppeld
aan dat van bedrijfsleven en territoria. De overheid die
immers zou moeten fungeren als katalysator voor groei en
concurrentievermogen, dient, vooral voor kleine en ambachtelijke ondernemingen, op te treden als een partner met een
constructieve rol.
2.20. De derde categorie maatregelen waarvan de concepten opnieuw moeten worden bekeken en die op een andere,
modernere aanpak moeten worden gebaseerd, hebben tot doel
om bij het bedrijfsleven het concurrentievermogen en bij
kleine en ambachtelijke ondernemers de geneigdheid om te
innoveren, te bevorderen. In de tijd waarin die concepten
gestalte kregen, kon niet de hoge vlucht worden voorzien die
de „nieuwe economie” zou gaan nemen en de gevolgen
daarvan voor wat altijd al kernbegrippen zijn geweest in de
economische vakliteratuur: concurrentievermogen en innovatie (2).
2.21. Hieronder zal dieper op dit laatste punt worden
ingegaan, teneinde duidelijkheid te verschaffen over één van
de voornaamste prioriteiten voor kleine en ambachtelijke
ondernemingen in het komende decennium.
2.22. Tot de vierde categorie behoren het sociaal overleg,
steun aan beroepsorganisaties en voorlichting van microondernemingen.
2.23. Wat het sociaal overleg betreft, wordt in de tiende
actielijn van het Europees handvest voor kleine ondernemingen
benadrukt dat de behartiging van de belangen van het kleinbedrijf in de EU en in de lidstaten verder moet worden
uitgebouwd en versterkt, en efficiënter moet worden gemaakt.
Het kleinbedrijf heeft nog steeds geen erkenning gekregen als
volwaardige sociale partner die zelfstandig overeenkomsten
kan sluiten, in weerwil van het feit dat meer dan de helft van
alle EU-ondernemingen kleine ondernemingen zijn. Het kan
echter ook niet worden ontkend dat de vergaande versnippering van de op dit gebied werkzame organisaties de overzichtelijkheid van de vertegenwoordiging van het kleinbedrijf geen
goed doet.
(2) cf. (o.a.) het actieprogramma voor innovatie in Europa (COM(96)
589 def.), de Europese Raad van Lissabon (maart 2000), „Naar
een Europese onderzoekruimte” (COM(2000) 6 def.), en „Innovatie
in een kenniseconomie” (COM(2000) 567 def.).

C 221/14

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

2.24. Ten aanzien van de steun aan beroepsorganisaties
die maatregelen nemen ter bevordering van ambacht en
kleinbedrijf, is het Comité ingenomen met het standpunt van
het Europees Parlement over het meerjarenprogramma voor
ondernemingen en ondernemerschap. Het EP erkent en onderschrijft de rol van beroeps- en sectorgebonden organisaties
die kleine en middelgrote en ambachtelijke ondernemingen
vertegenwoordigen en verzoekt de lidstaten de voorwaarden
te scheppen die nodig zijn voor de ontwikkeling daarvan. Het
Comité acht het van belang dat er in EU-, nationaal en
regionaal verband maatregelen worden uitgevaardigd om het
optreden van organisaties van het kleinbedrijf te versterken en
te bevorderen, en dat er in de EU een overkoepelend orgaan
komt voor de organisaties van het kleinbedrijf in de diverse
lidstaten. Die laatste maatregel is vooral noodzakelijk met het
oog op de uitbreiding, omdat daarvoor actief overleg zal
moeten worden gevoerd met de organisaties van het kleinbedrijf in de kandidaat-lidstaten.
3.

Het Europees handvest voor kleine ondernemingen

3.1.
Ambachtelijke ondernemingen raken onvoldoende en
te laat op de hoogte van economische ontwikkelingen, gaan
gebukt onder de kosten van bureaucratische formaliteiten,
onderhouden moeizame betrekkingen met financiële instellingen en hebben te maken met regelingen die dikwijls bedoeld
zijn voor complexere en meer gestructureerde productieeenheden. Al die voorbeelden wijzen op een ondernemersonvriendelijk klimaat waarin noodzakelijkerwijs verandering
moet worden gebracht.
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3.2.3. Het Comité betreurt dat, ondanks zijn bemoeienissen
en die van het Europees Parlement, de samenwerking tussen
ondernemingen in dit nieuwe meerjarenprogramma voor
ondernemingen en ondernemerschap is komen te vervallen,
terwijl daaraan in andere programma’s juist méér aandacht
wordt geschonken, met name als het gaat om onderzoek en
ontwikkeling, internationale samenwerking en samenwerking
met de kandidaat-lidstaten.
3.2.4. Ook betreurt het dat het besluit van de Commissie
(D.-G. Ondernemingen) om het Comité van deskundigen voor
het kleinbedrijf op te richten, niet in overeenstemming is met
de beginselen van het tijdens de Top van Feira goedgekeurde
handvest voor kleine ondernemingen.

3.3.
Het Europees handvest voor kleine ondernemingen is
het tussentijdse resultaat van een lang proces waarvan het
eindpunt nog niet in zicht is. Het is van fundamenteel belang,
omdat erin wordt aangegeven welke instrumenten nodig zijn
om de duidelijk verwoorde beginselen in praktijk te brengen.

3.4.
In dit handvest wordt uitgegaan van de dynamiek
van kleine ondernemingen en hun belang als bron van
werkgelegenheid. Daarmee wordt dus erkenning gegeven aan
de bijdrage van dergelijke ondernemingen aan de groei van de
economie, maar ook aan de vergroting van het sociale welzijn
in een land.

3.2.
Dit hele traject heeft er in juni 2000 toe geleid dat
het EU-voorzitterschap van Portugal is afgesloten met de
goedkeuring door de Europese Raad van het Europees handvest
voor kleine ondernemingen (1). Voor het eerst moet het
— inmiddels om tal van redenen achterhaalde — begrip
„MKB” tijdens een Top ter afsluiting van een halfjaarlijks EUvoorzitterschap, het veld ruimen voor de uitdrukking „kleine
ondernemingen”.

3.5.
Ook wordt daarin gewezen op de noodzaak om
— volledig in overeenstemming met de adviezen van het
Comité waarin hierop al lang wordt gehamerd — een einde te
maken aan alle wettelijke, bestuursrechtelijke en belastingtechnische belemmeringen waardoor kleine ondernemingen de
uitdagingen van de globalisering onmogelijk op efficiënte wijze
kunnen aangaan.

3.2.1. Tijdens de Europese Raden van Lissabon en Feira is
met klem gewezen op het belang van kleine ondernemingen
voor de groei, het concurrentievermogen en de werkgelegenheid in de EU. Die drie factoren vormen de ruggengraat van de
Europese economie en de voornaamste bron van arbeidsplaatsen in Europa. De lidstaten zeggen toe dat zij het zwaartepunt
zullen leggen bij het kleinbedrijf en de specifieke behoeften
daarvan in aanmerking zullen nemen.

3.6.
Het Comité juicht al in zijn advies van mei 2000 (2) toe
dat de Europese Raad het voornemen heeft om een Europees
handvest voor het kleinbedrijf op te stellen. Verder dringt het
er bij Commissie en Raad op aan om „met gebruikmaking
van adequate methoden en instrumenten (...) strategische
maatregelen ten gunste van kleine en ambachtelijke ondernemingen (te) blijven nemen”.

3.2.2. Het Europees Parlement heeft er in zijn verslag over
het meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap op gewezen dat het MKB, evenals micro- en
ambachtelijke ondernemingen, een significante bijdrage aan
concurrentievermogen, onderzoek en innovatie leveren en een
cruciale rol spelen bij de versterking van de sociale samenhang
en de verbetering van de ruimtelijke ordening. Het Europees
Parlement heeft er met name om gevraagd dat het Europees
handvest voor kleine ondernemingen als bijlage aan dat
meerjarenprogramma wordt gehecht, waardoor dit handvest
rechtsgeldigheid krijgt.
(1) Top van Feira, 19 en 20 juni 2000.

3.7.
Vergeleken met dit handvest, lijkt het door de OESO
— ook in juni 2000 — te Bologna goedgekeurde „Europees
Handvest voor beleid ten gunste van het MKB” een stap terug,
omdat dit nog in het teken staat van de oude zienswijze
volgens welke beleid ter ondersteuning van ondernemingen
niet gedifferentieerd wordt en daarmee discriminatoir kan zijn
voor kleine en ambachtelijke ondernemingen.

(2) Advies van het Comité over het Europees Handvest voor het
kleinbedrijf, PB C 204 van 18.7.2000.
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3.8.
Het MKB wordt in dit handvest van de OESO duidelijk
nog gezien als een ongedifferentieerde „massa” van homogene
bedrijven met gelijkwaardige behoeften en problemen die om
gelijksoortige oplossingen vragen. Die aanpak is verkeerd,
omdat daarbij oplossingen worden aangedragen die niets
uithalen voor de talrijke schrijnende problemen van kleine
ondernemingen.
3.8.1. Vooral het Europees Parlement heeft erop aangedrongen dat het Europees handvest voor kleine ondernemingen als
bijlage aan het meerjarenprogramma voor ondernemingen en
ondernemerschap wordt gehecht, waardoor het rechtsgeldigheid krijgt.
3.9.
Over de vorderingen die sindsdien met het Europees
handvest zijn gemaakt, heeft de Commissie op 7 maart 2001
ten behoeve van de Raad een korte mededeling uitgebracht (1).
3.10. Eerste resultaat van de tijdens de Top van Feira
gekozen aanpak is het in Portugal op 9 februari 2001
uitgevaardigde decreet D.R.I-A nr. 34 waarin — in navolging
van de Frans-Italiaanse stellingname — is vastgesteld hoe de
oprichting van ambachtelijke ondernemingen moet verlopen
en aan welke beperkingen en opdrachten ambacht en ambachtelijke ondernemingen gebonden zijn.

4.

Kleine en ambachtelijke ondernemingen concurrerender maken door stimulering van hun innovatiebereidheid op organisatorisch en commercieel gebied
en door hun deelname aan de nieuwe economie

4.1.
Wat innovatie betreft, is er de afgelopen jaren heel wat
veranderd in het bedrijfsleven. Zo staat bijvoorbeeld in het
door de OESO goedgekeurde handvest van Bologna (2) dat
kleine ondernemingen tegenwoordig veel beter in staat zijn om
innoverende maatregelen te nemen. Hun overlevingskansen op
de markt hangen dan ook grotendeels af van de mogelijkheden
voor (groepen van) ondernemers om te innoveren. Gedoeld
wordt op innovatie van producten en productieprocédés,
maar vooral ook op innovatie van organisatorische en/of
commerciële aard.
4.2.
Een nieuw verschijnsel op innovatiegebied dat vooral
de afgelopen drie jaar in Europa veld heeft gewonnen, is
dat van de zogenoemde „nieuwe economie”. Die „nieuwe
economie” is ontstaan uit tal van factoren die verband houden
met informatieverspreiding, communicatie en commercieel
gebruik van Internet. Door Internet, dat als nieuw communicatiemiddel een plaats heeft gevonden tussen alle andere, in
Europa reeds bekende manieren om te communiceren, is het
veel gemakkelijker geworden om op de meest uiteenlopende
niveaus computernetwerken op te zetten.
(1) COM(2001) 122 def. van 7.3.2001.
(2) Het tijdens een in juni 2000 te Bologna gehouden OESObijeenkomst goedgekeurde handvest over de problematiek van
het MKB.
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4.3.
Internet is een communicatiemiddel met een zeer grote
impact, waardoor verandering wordt gebracht in de manier
waarop wordt gecommuniceerd, de economie en de kwaliteit
van het bestaan. Momenteel kan een bedrijf Internet gebruiken
om bepaalde bedrijfsonderdelen efficiënter te maken, volledig
om te schakelen of nieuwe, specifieke internetbedrijven op te
zetten (de zogeheten „dot.com’s”).

4.4.
De „nieuwe” economie staat niet haaks op de „oude”
economie, maar is daarvan onderdeel aan het worden. Daarom
ondergaat de „oude” economie een aanpassingsproces waardoor het de verandering de baas kan blijven. Over een paar
jaar zal dat lexicaal onderscheid tussen „oud” en „nieuw”
verdwijnen en wordt het weer gewoon „economie”.

4.5.
Volgens de gangbare definitie worden in de „oude” of
traditionele economie goederen en diensten geproduceerd met
gebruikmaking van basisproducten, grondstoffen en arbeid.
Daarentegen wordt de „nieuwe economie” gedefinieerd als een
economie van kennis en informatie, waarvan de specifieke
eigenschappen aantoonbaar kunnen worden gemaakt aan de
hand van de verspreiding en (wereldwijde) consolidering van
Internet (3), hèt middel is om informatie en kennis te verspreiden via hypertext webpagina’s van een afgesproken model. Het
raamwerk dat de basis vormt voor de informatieverspreiding
is de interactieve elektronische koppeling tussen subjecten:
personen, bedrijven of organisaties. Iedere schakel in het
netwerk speelt een actieve én een passieve rol.

4.6.
Kleine ondernemingen die zich op Internet aansluiten,
krijgen daardoor niet alleen toegang tot nieuwe markten,
en kunnen nieuwe producten en verkoopmethoden gaan
ontwikkelen, maar verlagen ook hun kosten. In zijn advies
over „De gevolgen van de elektronische handel voor de interne
markt (WIM)” (4) benadrukt het Comité dat het gebruik van
Internet kostenverlagend werkt op goed functionerende markten, en wel door
—

het wegvallen van de traditionele tussenhandel („disintermediation”);

—

de lagere communicatiekosten (telefoon, computer, enz.);

—

de afwenteling van een deel van de kosten op de
consument (die immers zelf op zoek gaat naar informatie);

—

het goedkoper worden van de distributie van digitale
goederen;

—

de nieuwe concrete kansen op een baan voor personen
die op het Web kunnen werken.

(3) Van het Engelse Interactive network.
(4) PB C 123 van 25.4.2001.
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4.6.1. „Webhandel”, d.w.z. alle uitwisselingen van informatie, goederen en diensten middels het „web” (1), is een specifieke
gebruiksmogelijkheid van Internet. Webhandel is belangrijk,
omdat daardoor het tempo wordt verhoogd zodat de mogelijkheden om goederen en diensten ten nutte te maken, worden
geoptimaliseerd en wordt „geprobeerd” om scheeftrekking
tussen vraag en aanbod te voorkomen. Webhandel is in
feite een soort virtuele markt waarin iedere producent zich
tegenover een mondiaal publiek van potentiële afnemers
geplaatst ziet. Uiteraard is webhandel geen wondermiddel voor
àlle marktproblemen, maar kunnen die problemen door
webhandel wel binnen de perken worden gehouden.

4.7.
Momenteel kan bij elektronische transacties een onderscheid worden gemaakt tussen webhandel tussen bedrijven
(business to business of B2B) en tussen bedrijven en consumenten (business to consumer of B2C). In het eerste geval zorgt
verkoop on-line voor alternatieve distributiekanalen naast de
traditionele en voor minder tussenschakels. Bij B2C kunnen
transacties rechtstreeks tussen producenten en consumenten
plaatsvinden, waardoor de bevoorrading minder tijd en geld
kost en de productiekosten dus dalen.

4.8.
Uit deze korte, beknopte analyse kan worden opgemaakt dat er twee zienswijzen op de economie zijn die los
van elkaar staan en elk met een ander markttype moeten
overeenkomen: „market place”, ofwel de fysieke ruimte en
„market space”, waarbij van informatieverspreiding wordt
uitgegaan. Door het toenemende belang van „market space”
wordt de dimensie „market place” zo langzamerhand naar de
tweede plaats verdrongen.

4.9.
Een interpretatie vanuit die invalshoek is echter te eng.
Als het uitgangspunt is dat de factor arbeid de basis vormt van
alle waardetoevoegingen, dan moeten de concepten „oude” en
„nieuwe” economie die in deze analyse als afzonderlijke
entiteiten worden gezien, weer worden verenigd in één enkel
concept: „economie” zonder meer.

4.10. Juist kleine en ambachtelijke ondernemingen waar
die factor arbeid in tal van opzichten de overhand heeft op de
factor kapitaal, kunnen een brug slaan tussen die twee slechts
ogenschijnlijk verschillende concepten, aangezien het hier gaat
om een ontwikkeling die niet alleen gevolgen heeft voor de
bedrijfsvoering in middelgrote en grote bedrijven.

4.11. Daarin ligt een uitdaging, maar ook een nieuwe
kans voor kleine en weinig gestructureerde ambachtelijke
ondernemingen die zouden kunnen worden geholpen bij hun

(1) d.i. van net of weefsel.
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toegang zowel qua tijd als ruimtelijk — tot de markt. Ook
t.a.v. de problematiek van de veiligheid is een herziening en
aanpassing aan de behoeften van het kleinbedrijf geboden.
4.12. Belangrijk in dat verband is dat gebruik wordt
gemaakt van de financieringsmogelijkheden van het Vijfde en
— binnenkort ook — het Zesde Kaderprogramma voor
onderzoek en ontwikkeling van de Commissie en van de
opleidingsmogelijkheden die ondernemingen op dit gebied
worden geboden.
4.13. Daarom moeten problemen worden opgespoord en
ontwikkelingstrajecten en actielijnen worden uitgezet om
de symbiose innovatie/nieuwe economie/kleinbedrijf en de
toegang van kleine ondernemingen tot nationale en internationale innovatienetwerken, EU-programma’s voor O&O en
financiële dienstverlening te bevorderen, met voorkeursregelingen voor kleine ondernemingen die anders zijn dan de
maatregelen die voor de meer gestructureerde bedrijven worden genomen.
4.14. Het is de plank wel heel erg misslaan, concurrentievermogen en innovatie ook nu nog te bespreken zonder naar
deze processen te verwijzen en daarbij innovatie alleen te
beschouwen vanuit de invalshoek van productvernieuwing in
een wereld waarin organisatorische en commerciële innovatie
steeds belangrijker worden.
4.15. Geen steun verlenen aan de invoering van die vormen
van innovatie, die waarschijnlijk in dit stadium voor ambachtelijke ondernemingen de meeste veranderingen met zich mee
zullen brengen, zou getuigen van kortzichtigheid en een
misvatting zijn vanuit het oogpunt van de voor kleine
ondernemingen benodigde steunmaatregelen. Als gevolg daarvan zouden deze dan buiten de boot van de concurrentie gaan
vallen (2).
4.16. Een mogelijke oplossing kan zijn dat gebruik wordt
gemaakt van het door de Raden van Lissabon en Feira
gelanceerde „Go digital-initiatief”. Doel van dit initiatief is, in
het kader van het eEurope-programma vooral in kleine en
micro-ondernemingen de invoering van nieuwe informatie- en
communicatietechnologieën te stimuleren, náást maatregelen
in het kader van andere programma’s van de Commissie, zoals
inzake de structuurfondsen, het meerjarenprogramma voor
ondernemingen en ondernemerschap, onderzoek en ontwikkeling, en EIB-financiering. Het Comité pleit er echter voor dat
er een grotere samenhang tussen die maatregelen tot stand
wordt gebracht en dat de organisaties die kleine en ambachtelijke ondernemingen vertegenwoordigen, worden betrokken bij
het uitwerken en de tenuitvoerlegging daarvan.
(2) Naast het gebruik van het Internet, zijn er ook nog andere factoren
die innovatie in het MKB bevorderen. Van de belangrijkste daarvan
is een opsomming gegeven ter gelegenheid van het in november
2000 in Lyon georganiseerde Forum over innovatie in Europa,
nl.: ondernemerscultuur, onderwijsstelsels, instrumentarium van
de kennismaatschappij, belangstelling voor wetenschappen, organisatorische innovatie, steun voor particuliere investeringen,
bevordering van risicodragend kapitaal, steun aan kleine en
ambachtelijke ondernemingen, verspreiding van O&TO-initiatieven.
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Financiële obstakels voor de ontwikkeling en innovatie van kleine en ambachtelijke ondernemingen

5.1.
Eén van de grootste problemen waarmee kleine ondernemingen dagelijks te maken krijgen, en dat inmiddels is
uitgegroeid tot een echt obstakel voor hun vermogen om te
concurreren en te innoveren, is toegang te krijgen tot kredieten/of financiële dienstverlening, vooral voor investeringen in
innovatie. Die moeilijkheid remt niet alleen de groei van het
bedrijf, maar staat ook vernieuwingen in de weg.

5.2.
Dit aspect komt ook ter sprake in de conclusies van de
Top van Lissabon van 23 en 24 maart 2000, waarin er met
nadruk op wordt gewezen hoe belangrijk het is om, met het
oog op banengroei, voor een veel betere financiering van
innoverende kleine en middelgrote ondernemingen en van
nieuwe ondernemingen te zorgen.

5.3.
Het verwerven van het benodigde kapitaal voor productieve investeringen is voor de economische activiteiten van
álle ondernemingen, maar daaronder vooral voor kleine en
ambachtelijke bedrijven, van bijzonder groot belang.

5.4.
Helaas is een van de grootste problemen waarmee
— vooral kleine — bedrijven dagelijks te maken krijgen, hun
moeilijkheid om kapitaal te verwerven voor het opstarten en/of
verder uitbouwen van ondernemersactiviteiten, waardoor zij
vooral afhankelijk zijn van leningen en weinig eigen vermogen
hebben. Daardoor hebben deze ondernemingen vanwege de
rente die zij op die leningen moeten betalen, uiteindelijk
hogere kosten dan middelgrote en grote bedrijven.

5.5.
Met het oog op dat laatste is het erg belangrijk dat er,
naast een Europese vennootschap, ook statuten komen voor
verenigingen, concerns en coöperaties.

5.6.
Het probleem is dat er tijdens álle verschillende ontwikkelingsfasen van een bedrijf, van de oprichting tot de consolidering en verdere uitbouw daarvan, kapitaal moet worden
verworven. Daarom moeten er voor kleine en ambachtelijke
ondernemingen alternatieve financieringsmogelijkheden worden gecreëerd, zowel voor de startfase (bv. startkapitaal) als
voor de uitbreiding van het bedrijf door financieringen in
consortiumverband (bv. risicokapitaal).
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5.6.1. Het komt voor dat initiatieven maar moeizaam op
gang komen doordat de communicatie of de technische
hulpmiddelen te wensen overlaten of er onvoldoende financiële
middelen beschikbaar zijn. Significant in dat verband zijn de
maatregelen in het kader van de MKB-garantiefaciliteit, de
European Technology Facility (ETF) en de Joint European
Venture (JEV) (1).
5.7.
Dit betekent in concreto dat het kleinbedrijf daadwerkelijk toegang moet krijgen tot financiële dienstverlening, dat
een ondernemersvriendelijk klimaat moet worden gecreëerd
en dat de samenwerking tussen ondernemingen, alsook de
innovatie van bedrijven moeten worden bevorderd.
5.8.
Op de noodzaak daarvan is al dikwijls gewezen door
het Comité [bv. in zijn advies over kredietverlening en
meerjarenprogramma) (2)], maar ook door de Commissie zelf
die in een recente „Analyse van specifieke communautaire
financiële instrumenten voor het MKB” (3) een overzicht geeft
van alle door Europese instellingen (EIB, EIF, Commissie en
EBWO) geboden financiële faciliteiten.
5.9.
Uit die analyse komt duidelijk naar voren dat het
probleem er niet zozeer in bestaat dat steeds weer nieuwe
financiële instrumenten moeten worden gecreëerd (de bestaande regelingen bieden al voor alle mogelijke uiteenlopende
financiële moeilijkheden een keur aan oplossingen) als wel dat
kleine en ambachtelijke ondernemingen daar ook daadwerkelijk toegang toe moeten krijgen en daarvan écht gebruik
moeten kunnen maken.
5.10. Als zou worden gekozen voor een uitsluitend kwantitatieve aanpak, zouden nauwelijks gestructureerde bedrijven
als eerste uit de boot vallen en — zoals momenteel al het geval
is — worden uitgesloten van de internationale financiële
steunregelingen zowel van nationale overheden als van particuliere ondernemingen.

6.

Europese Academie voor ambachtelijke en kleine
ondernemingen

6.1.
Eén van de hoofddoelstellingen van de Europese Academie voor ambachtelijke en kleine ondernemingen is door
evaluatie van ervaringen met „vakken van vroeger” en de
bundeling daarvan in relevante instellingen, ervoor te zorgen
dat niet alleen de bijbehorende tradities bewaard blijven, maar
dat ook nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd en het
sociale welzijn wordt vergroot.
(1) Cf. het advies van het Comité over het „Voorstel voor een besluit
van de Raad betreffende maatregelen voor financiële bijstand
aan innoverende en banenscheppende kleine en middelgrote
ondernemingen (KMO’s) — Het Groei- en Werkgelegenheidsinitiatief” (CES 240/98) (COM(98) 26 def.), Brussel, 26 maart 1998
(algemeen rapporteur: de heer Pezzini).
(2) PB C 116 van 20.4.2001, p. 4.
(3) COM(2000) 653, Mededeling van de Commissie van 18 oktober
2000.
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6.1.1. Het Comité is er voorstander van dat de werkzaamheden van bedoelde Academie worden uitgebreid en nog meer
worden toegespitst op de positie en de erkenning van het
statuut van kleine en éénpersoonsbedrijven, de samenwerking
tussen (organisaties van) ondernemingen, en de steun aan de
ontwikkeling van een Europese identiteit en cultuur voor
ambacht en kleinbedrijf. Ook zou de Academie moeten toezien
op de tenuitvoerlegging van het Europees handvest voor kleine
ondernemingen en suggesties moeten doen voor de wijze
waarop de actielijnen van dat handvest in praktijk kunnen
worden gebracht.
6.1.2. Er moet van de verschillende onderdelen van de
Academie (wetenschappelijk comité, netwerk van universiteiten, en gespecialiseerde instituten waarmee de Academie
nauwe banden onderhoudt) een impuls uitgaan voor haar
activiteiten. Op die manier kan de Academie haar taken
vervullen, te weten:
—

versterking van de culturele dimensie van ambacht en
kleinbedrijf;

—

uitwerking van adequate strategieën voor nationale en
Europese organisaties;

—

eerherstel voor traditionele ambachten;

—

verspreiding van ondernemersgeest;

—

zorg voor „socialisering van de arbeid”;

—

ondersteuning van het leerlingwezen.

6.2.
Het Europees Parlement heeft er overigens op aan
gedrongen dat de EU bij het uitvaardigen van maatregelen ten
behoeve van het MKB rekening houdt met de doelstellingen
van het Europees handvest voor kleine ondernemingen. Zo
zou met name het meerjarenprogramma voor ondernemingen
en ondernemerschap maatregelen moeten bevatten die speciaal
zijn gericht op kleine, micro- en ambachtelijke ondernemingen, op basis van een omschrijving van de specifieke kenmerken en behoeften van die bedrijven. Bovendien zou er een
evaluatiesleutel moeten worden vastgelegd waardoor het mogelijk wordt om zich een oordeel te vormen over de al dan
niet positieve gevolgen van EU-maatregelen (vooral op het
gebied van veiligheid en hygiëne) voor het kleinbedrijf, dat om
het hoofd boven water te houden en zich verder te ontwikkelen, afhankelijk is van productiestrategieën en -methoden
die anders zijn dan die van de grote industriële concerns.
6.3.
Overigens is in het Europees handvest voor kleine
ondernemingen uitdrukkelijk vastgelegd dat al het mogelijke
moet worden gedaan om beleidsmakers ervan te doordringen
dat naar behoren rekening moet worden gehouden met de
behoeften van kleine ondernemingen. Het verheugt het Comité
daarom dat de Raad bij de goedkeuring van het meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap heeft
bepaald dat dit programma moet worden aangewend om de
doelstellingen van het Europees handvest te helpen verwezenlijken (artt. 2 en 3) (1).
(1) PB L 333 van 29.12.2000.

7.

7.8.2001

Conclusies

7.1.
In het Europees handvest voor kleine ondernemingen
is de nadruk gelegd op de centrale rol die het kleinbedrijf speelt
voor economische groei en innovatie, maar ook op sociaal
gebied: kleine ondernemingen zorgen voor werkgelegenheid
en zijn bevorderlijk voor het besef van de individuele verantwoordelijkheid. Hiermee wordt in de praktijk erkenning gegeven aan het feit dat kleine en ambachtelijke ondernemingen
méér dan alleen een economisch erfgoed vormen. Hoe dan
ook is het zaak dat erfgoed verder uit te bouwen, ten nutte te
maken en in sommige opzichten in stand te houden door een
economisch klimaat te creëren dat „vriendelijker” is voor dit
soort ondernemingen. Het handvest bevat beginselverklaringen
in die zin. Zo wordt daarin gewezen op het cruciale belang
van een rechtskader dat geen nodeloze verplichtingen oplegt
aan kleine ondernemingen, omdat de overheid in dienst moet
staan van de burger, en dus ook van het kleinbedrijf, en niet
andersom.
7.2.
Andere belangrijke krachtlijnen van het handvest zijn:
het beleid op het gebied van onderwijs en opleiding en het
beheer van menselijk kapitaal; de daadwerkelijke toegang tot
financiële dienstverlening, vooral als het gaat om het verwerven
van startkapitaal, risicokapitaal en revolving funds; innovatiebeleid en nieuwe economie; versterking van het partnerschap
overheid/particuliere sector en van de politieke en sociale
dialoog, alsook alle vormen van steunverlening aan organisaties die kleine en middelgrote ondernemingen begeleiden (2).
7.3.
Kleine en middelgrote ondernemingen, vooral als het
daarbij gaat om ambachtelijke bedrijven, zijn in een economie
een belangrijke factor voor de vorming van vaklieden. Dat
geldt niet alleen voor beroepen die in het kader van het
leerlingwezen dus in de praktijk geleerd moeten worden, maar
ook voor beroepen op gebieden als informatietechnologie en
communicatie. Gezien de demografische ontwikkeling in de
EU en in heel Europa en de groeiende vraag naar goed
geschoolde vaklieden, is het hoog tijd voor de lidstaten
om hun belastingsstelsel drastisch te hervormen en om het
werkgeversaandeel in de diverse sociale verzekeringen te
verlagen, vooral tijdens de leertijd, resp. de gehele duur van de
opleiding. Het streven van de Europese Raad van Lissabon om
van de EU de meest dynamische, concurrentiekrachtige en op
innovatie en kennis gebaseerde economische ruimte te maken,
kan alleen tot een goed einde worden gebracht als wordt
gezorgd voor het daarvoor benodigde menselijk kapitaal met
de vereiste diploma’s.
7.4.
Kortom, er moeten randvoorwaarden worden gecreëerd die gunstig zijn voor ondernemersgeest, innovatie en
economische groei, óók door een overzichtelijke verdeling van
de bestuurlijke bevoegdheden te stimuleren, een billijk en
transparant mededingingsbeleid te voeren, corruptie te bestrijden en stabiele en niet-discriminatoire belastingregelingen te
treffen. Daarbij moet er met name worden gezorgd voor
(2) Voor een gedetailleerde analyse zij verwezen naar het tweejaarlijks
verslag van de Commissie over de activiteiten van de Europese
Unie ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf, COM(2001)
98 def. van 1.3.2001.
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nationale en Europese wetgeving die ondernemers die failliet
gaan, beschermt tegen verlies van hun privé-vermogen en
aantasting van hun (familiale) levenssfeer, vooral als dat
faillissement te wijten is aan omstandigheden waarop de
ondernemer geen invloed heeft.

7.5.
Om in lijn te blijven met de hierboven uiteengezette
beginselen en gevolg te geven aan de in de jaren negentig op
gang gekomen sociaal-economische en culturele discussie over
kleine en ambachtelijke ondernemingen waaraan het Comité
een belangrijke bijdrage heeft geleverd, is een aantal actielijnen
uitgewerkt. Daarin zijn de bevindingen verwerkt waartoe het
Comité al in 1997 in zijn verslag over ambacht was gekomen.

7.6.
Vereenvoudiging van de bestaande financiële instrumenten en verlaging van de drempel voor kleine ondernemingen die daardoor gemakkelijker kapitaal kunnen verwerven
voor innovatie-investeringen, leidt tot verlaging van de kosten
(vooral voor het openen van een dossier) en vergemakkelijkt
de toegang tot kredietverlening voor kleine ondernemingen.
De verklaring daarvoor is dat kleine ondernemers alle kosten
en lasten die zij met zekerheid kunnen verwachten (te betalen
rente, de buitensporige garanties, administratieve kosten, het
gebrek aan informatie, de lange wachttijden voordat financiële
steun wordt verleend enz.) meestal hoger inschatten dan hun
mogelijke winsten.

7.7.
Door technische en normatieve coördinatie kan het
aantal, maar ook het aantal soorten financiële instrumenten
worden verminderd, omdat daarmee dikwijls hetzelfde doel
wordt nagestreefd. Op die manier kunnen er meer middelen
beschikbaar worden gemaakt, de risico’s worden verkleind en
de gebruikskosten worden verlaagd, zodat wordt voorkomen
dat het vooral de meer gestructureerde (en dus middelgrote)
bedrijven zijn die van de steunregelingen profiteren.

7.8.
Een andere actielijn is vergroting van de bekendheid
van deze instrumenten door de — óók plaatselijke — bedrijfsvoorlichting te verbeteren en te bevorderen dat er voor het
verkrijgen van informatie en het aanvragen van leningen éénloket-systemen worden ingevoerd.

7.8.1. Kleine ambachtelijke ondernemers die zelf hun product maken en niet op een adequate organisatiestructuur
kunnen terugvallen, worden meestal slecht geïnformeerd en/of
slagen er zelf niet in om de nodige inlichtingen te verkrijgen.
In een markt waar informatie een schaars goed is, dat niet
altijd snel genoeg circuleert en niet alle bedrijven bereikt, is dat
„informatietekort” een van de oorzaken waardoor kleine
ondernemingen onvoldoende gebruik maken van de beschikbare financiële steunregelingen. Alle mogelijke maatregelen
die, net als de hierboven voorgestelde actielijn, tot doel hebben
om de voorlichting rationeler te maken en informatie in
bredere kring te verspreiden, kunnen een einde maken aan die
kloof tussen middelgrote en kleine ondernemingen.
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7.9.
Ook is het belangrijk het gebruik te bevorderen van
garanties voor microkredietverlening via consortia die zijn
opgericht om bepaalde soorten investeringen (bv. in een
geïntegreerd gebruik van Internet) te financieren. Op die
manier wordt het voor bedrijven gemakkelijker om hard- of
software aan te schaffen en de nodige cursussen te betalen.
7.9.1. De relatie „handelsbank/kleinbedrijf” zou kunnen
worden verbeterd door bankgaranties voor microkredietverlening. Handelsbanken zouden moeten worden aangemoedigd
om in dat opzicht actiever op te treden (er mag niet worden
vergeten dat 20 % van alle bedrijven die binnen vijf jaar na
hun oprichting failliet gaan, hun falen te danken hebben aan
de ontoereikendheid van de kredietverlening). Meestal worden
micro-leningen afgehandeld door gespecialiseerde instellingen
die zelf geen banken zijn en over het algemeen slechts een
geringe toegang tot door banken verstrekte financieringsregelingen hebben vanwege de beperkte hoogte van de door
hen geboden garantie. Steun voor het opstarten van een
programma inzake borgstelling voor microkredietverlening
zou een optimaal instrument kunnen zijn om in die lacune te
voorzien.
7.10. Ook moet worden gedacht aan het stimuleren van
garantieregelingen voor participaties in investeringen in de
startfase van ondernemingen, met name voor vrouwen en
jongeren die een bedrijf willen oprichten. Daarvoor zou
bijvoorbeeld ook een beroep kunnen worden gedaan op
oudere, ervaren ondernemers, die jonge ondernemers met raad
en daad kunnen bijstaan of zelf nieuwe bedrijven kunnen
starten.
7.10.1. Dat ondernemingen in hun oprichtingsfase de
meeste risico’s lopen, is algemeen bekend, omdat bedrijven in
die periode, bezien over de hele levensduur van een bedrijf, het
vaakst het bijltje erbij neer moeten gooien. Belastingstelsels
zouden daarom bevorderlijk moeten zijn voor de groei van
het kleinbedrijf, met name door kleine ondernemingen in die
fase te begunstigen. Men denke daarbij ook aan garantieregelingen voor participatie in investeringen in de oprichting van
ondernemingen. Dergelijke faciliteiten, die in sommige lidstaten al worden geboden, zouden in de hele EU moeten
worden ingevoerd: op adequate wijze uitgevoerd en gesubsidieerd, kunnen deze nationale en internationale beleggers
helpen overhalen om in risicokapitaal te investeren.
7.11. Door inschakeling van het Comité en begeleidende
organisaties kunnen bedrijven worden gestimuleerd om tot
onderzoek en innovatie over te gaan. Doel daarvan is te
stimuleren dat kleine en ambachtelijke ondernemingen beter
over de Kaderprogramma’s worden geïnformeerd en vaker
gebruik maken van de door die Kaderprogramma’s geboden
financieringsmogelijkheden.
7.11.1. Het Europees Parlement legt er in zijn meerjarenprogramma voor ondernemers en ondernemerschap de nadruk
op dat kleine en middelgrote ondernemingen, net als microen ambachtelijke ondernemingen, een significante bijdrage
leveren aan concurrentievermogen, onderzoek en innovatie,
en een cruciale rol spelen voor de versterking van sociale
samenhang en ruimtelijke ordening.
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7.12. De activiteiten van netwerken van organisaties die
in industrie, handel, toerisme en algemene dienstverlening
werkzame kleine en middelgrote ondernemingen begeleiden
en hun belangen behartigen, dienen te worden bevorderd en
gesteund. Zo kan worden gezorgd voor een vlottere uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden en de verbetering van de
prestaties van die ondernemingen op economisch, handels- en
sociaal gebied.

7.13. In een sector die werk biedt aan 66 % van de
beroepsbevolking, is het van belang dat de sociale partners een
rol krijgen toebedeeld en dat inspraak van werknemers actief
wordt bevorderd, en dat ondernemers ertoe worden aangespoord om zich, bijvoorbeeld in kleinhandel en toeleveringsbedrijven voor industriële en bouwondernemingen, in te zetten
voor normen die sociale garanties inhouden waarop werknemers kunnen rekenen.

7.8.2001

7.14. Maatregelen ten gunste van kleine ondernemingen
moeten worden gecoördineerd en onder toezicht worden
gehouden om overlappingen te voorkomen en de impact
ervan te vergroten.
7.15. De EU-regelgeving voor overheidsopdrachten moet
worden herzien in de zin van de al in de VS bestaande en door
de Franse Senaat goedgekeurde regeling waaronder er voor
kleine en ambachtelijke ondernemingen bij overheidsopdrachten een „reserve” wordt ingebouwd.
7.15.1. Er moet worden doorgegaan met de in de jaren
negentig gelanceerde methodische aanpak die erin bestaat om
zoveel mogelijk statistische en kwalitatieve gegevens over
kleine en ambachtelijke ondernemingen in Europa te verzamelen, omdat maatregelen ten gunste van die ondernemingen
des te doeltreffender en effectiever zijn naarmate deze op meer
— kwantitatieve en kwalitatieve — kennis worden gebaseerd.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „Namaak”
(2001/C 221/02)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 19 december 2000 besloten, overeenkomstig artikel 23,
lid 2, van het reglement van orde, een advies op te stellen over: „Namaak”.
De afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die was belast met de voorbereiding van de
werkzaamheden, heeft haar advies 16 mei 2001 goedgekeurd; rapporteur was de heer Malosse.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting van 30 en 31 mei 2001 (vergadering
van 30 mei 2001) het volgende advies uitgebracht, dat met 112 stemmen vóór, en 1 tegen werd
goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
Het Comité heeft tijdens zijn 361e zitting (vergadering
van 24 februari 1999), na overeenkomstig artikel 198 van het
EG-Verdrag door de Commissie te zijn geraadpleegd, een
advies (1) uitgebracht over het „Groenboek — Bestrijding van
namaak en piraterij in de interne markt”.
1.2.
Vervolgens heeft de Commissie op 30 november
2000 (2) aan de Raad, het Europees Parlement en het Econo(1) PB C 116 van 28.4.1999, blz. 35.
(2) COM(2000) 789 def. van 30.11.2000.

misch en Sociaal Comité een mededeling gepresenteerd over
de follow-up van dit Groenboek. Daarna heeft het bureau van
het Comité tijdens zijn vergadering van 19 december 2000
besloten een vervolgadvies op te stellen, om met het oog op
de zeer ernstige impact van namaak binnen de Gemeenschap
een politiek signaal af te geven aan Commissie, Raad, Europees
Parlement en de Europese civiele samenleving.
1.3.
Het op 24 februari 1999 door het Comité goedgekeurde advies was uitvoerig voorbereid en vormde aanleiding tot
een hoorzitting waaraan werd deelgenomen door meer dan
30 Europese maatschappelijke en economische organisaties
die op de een of andere wijze met namaak en piraterij
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geconfronteerd worden. De aanbevelingen van dat advies zijn
in de bijlage bij onderhavig advies opgenomen.

1.4.
Sinds de publicatie van het Groenboek heeft het Comité
het denkproces en de discussie over namaak en piraterij met
grote belangstelling gevolgd. Het heeft met name deelgenomen
aan een op 2 en 3 maart 1999 door de Commissie en het
Duitse fungerende voorzitterschap van de Raad te München
georganiseerde hoorzitting en aan een forum over de bestrijding van namaak en piraterij, dat op 20 en 21 november 2000
door het Franse voorzitterschap van de Raad te Parijs werd
georganiseerd.

1.5.
Dit vervolgadvies maakt deel uit van een reeks initiatieven van het Comité om de bescherming van intellectuele- en
industriële-eigendomsrechten in Europa te stimuleren. In een
op 24 januari 2001 goedgekeurd initiatiefadvies over „de
uitputting van aan een ingeschreven merk verbonden rechten” (1) waarschuwde het ervoor dat de stroom nagemaakte
goederen zou toenemen als men het EG-uitputtingsstelsel zou
laten vallen.

2.

2.1.

Algemene opmerkingen over het Commissiedocument

De algemene strekking van de mededeling verdient bijval

2.1.1. Het Comité kan zich vinden in het voornemen van
de Commissie om snel met een ontwerprichtlijn te komen „om
de middelen tot handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te verbeteren en een algemeen kader voor de uitwisseling
van informatie en voor administratieve samenwerking vast te
stellen”. Vanwege de alarmerende toename van namaak en
piraterij dient de Commissie haar voorstel zeer spoedig in te
dienen. Het grootste deel van de betrokken organisaties heeft,
evenals het Comité in zijn advies over het Groenboek, namelijk
op de noodzaak daarvan gewezen. Het Comité dringt in
dit verband aan op een recht voor de sociaal-economische
organisaties, consumentenverenigingen inbegrepen, om de
rechter te verzoeken tot sluiting van bedrijven waar imitaties
worden vervaardigd, alsook op een procedure voor het uit de
markt nemen van nagemaakte en door piraterij verkregen
waar. Daarbij dient er ter zake van de kosten een hoofdelijke
aansprakelijkheid te worden ingevoerd voor hen die de goederen hebben geproduceerd en/of op de markt hebben gebracht.
Ten slotte benadrukt het hoe belangrijk het is om namaak en
piraterij als misdrijven te kwalificeren, met voldoende

(1) PB C 123 van 25.4.2001.
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afschrikkende minimumsancties — ook voor distributeurs en
particulieren — waar het gaat om substantiële hoeveelheden
die te kwader trouw zijn verworven. Deze sancties zouden
sluiting van productievestigingen moeten omvatten en worden
geflankeerd door sociale maatregelen ten behoeve van het
personeel dat slachtoffer van misbruik is. Het Comité zou
graag zien dat dit reeds nu in de ontwerprichtlijn wordt
opgenomen, zelfs al zullen er in het kader van de totstandbrenging van de Europese justitiële ruimte wellicht nog voorstellen
voor nauwkeurigere bepalingen worden geformuleerd.

2.1.2. Het Comité is vooral ingenomen met het door de
Commissie voorgestelde informatierecht. Vaak is een eerste
voorwaarde om namaak effectief te kunnen bestrijden dat de
rechthebbende integraal is voorgelicht over de oorsprong van
de producten en de desbetreffende distributiecircuits. Daarom
dient het recht op informatie autonoom, d.w.z. onafhankelijk
van een inbreuk, te zijn en mag het dus niet aan voorwaarden
worden onderworpen. Voorts is toereikende informatie
cruciaal voor de rechthebbenden om de douane om optreden
te kunnen verzoeken, omdat de producten veelal moeilijk zijn
op te sporen.

2.2. De noodzakelijke samenhang tussen maatregelen m.b.t. de
intracommunautaire handel en die m.b.t. de handel met derde
landen: „alles behalve namaak en piraterij”
Helaas worden in de mededeling niet alle aspecten van namaak
en piraterij behandeld. Dit geldt met name voor de „externe”
aspecten: een groot gedeelte van de binnen de Unie circulerende imitatiewaar is namelijk uit derde landen afkomstig. Onlangs heeft de Commissie voorgesteld (het initiatief „alles
behalve wapens”) de 48 armste landen ter wereld toe te staan
al hun producten, met uitzondering van wapens, zonder
contingentering en douanerechten naar de Unie te exporteren.
Wapens komen over het algemeen uit ontwikkelde landen,
hetgeen niet van nagemaakte en door inbreuk verkregen
goederen kan worden gezegd. Deze producten, die overigens
dezelfde kanalen als drugs of clandestiene immigratie volgen,
vormen een daadwerkelijke bedreiging voor de bovengrondse
economie en verstikken het reële ontwikkelingspotentieel
daarvan. Het Comité beveelt daarom aan, via artikel 9 van de
Verordening inzake algemene tariefpreferenties druk uit te
oefenen op de landen die zich inschikkelijk ten aanzien van de
delicten in kwestie opstellen. Voorts dient er niet uitsluitend
repressief te worden opgetreden, maar moet de Unie ook
bewustwordings- en opleidingsmaatregelen stimuleren in
samenwerkingsprogramma’s met derde landen die het meest
door namaak en piraterij worden getroffen.

2.3. Bestrijding vormt niet alleen voor de toekomstige maar ook
voor de huidige lidstaten een dringend vereiste
Het Comité schaart zich zonder meer achter de vastbeslotenheid waarmee de Commissie de bestrijding van namaak en
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piraterij tot prioriteit wil verheffen in de onderhandelingen
met de toetredingslanden, en vooral met de toetredingskandidaten die het zwaarst door de problematiek zijn getroffen.
Daartoe dient er voor samenhang te worden gezorgd tussen
onderhavige mededeling en de onlangs door de Commissie
gepresenteerde mededeling (1), waarin een analyse wordt gemaakt van de belangrijkste problemen waarmee de douanediensten momenteel, met name met het oog op de uitbreiding, worden geconfronteerd. Het Comité verzoekt de Commissie echter dringend, er goed op toe te zien dat de van de
toetredingskandidaten verlangde verplichtingen, en vooral
uitvoeringsmaatregelen, niet verder gaan dan hetgeen waartoe
de huidige lidstaten zijn gehouden. Zou dat wel het geval zijn,
dan lijkt de positie van de Gemeenschap tamelijk onhoudbaar.
Het is namelijk onverdedigbaar om van de toekomstige
lidstaten rigoureuze maatregelen te eisen terwijl sommige van
de huidige lidstaten nog altijd een zekere laksheid vertonen.

2.4. Het Comité zou graag een plechtige politieke verklaring zien
Het verdient aanbeveling een „Jumboraad” te houden van de
ministers die bevoegd zijn voor justitie, binnenlandse zaken,
interne markt, handel en buitenlandse betrekkingen, om een
zeer krachtig signaal af te geven en uitdrukking te geven aan
de integrale aanpak van de Unie. Bij die gelegenheid dienen er
zowel nationaal als communautair gecoördineerde bestrijdingsmaatregelen te worden genomen, moeten de straffen
worden verzwaard, dient de douane meer mogelijkheden te
krijgen om op te treden tegen landen die hun ogen voor
namaak en piraterij sluiten, moeten maatregelen beter worden
gecoördineerd en dienen instrumenten ter bescherming van de
industriële en intellectuele eigendom te worden ontworpen.
Daarnaast is het dienstig om dan tevens een plechtige Raadsverklaring op te stellen waarin de nadruk wordt gelegd op de
door namaak en piraterij veroorzaakte schade, alsook op het
gevaar voor de veiligheid en gezondheid van mensen en de
banden met de georganiseerde misdaad.

3.
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opinievormers) in dit verband een belangrijke rol dienen te
spelen. Daarnaast stelt het concrete voorlichtingsinstrumenten
voor: affiches in de Europese havens en op de Europese
luchthavens, alsook invoering van een Internetsite die vooral
toegankelijk is voor ondernemers-, distributeurs- en consumentenorganisaties en die kan dienen voor de verspreiding
van rechterlijke uitspraken (deze laatste suggestie valt in de
Commissiemededeling slechts onder de „acties op middellange
termijn”).

3.2. De fundamentele rol van het justitiële apparaat
Het valt te betreuren dat in de mededeling wordt gezwegen
over de noodzakelijke opleidings- en coördinatiemaatregelen
om de effectiviteit en de middelen van de politionele en
gerechtelijke instanties op te voeren. Het grootste deel van de
betroffen organisaties en ondernemingen heeft op de urgentie
daarvan gewezen. Het Comité stelt voor dat de lidstaten en de
Commissie in het kader van de Europese justitiële ruimte snel
met voorstellen komen aangaande:
—

versterking en specialisering van de Europol-eenheden;

—

opleiding en uitwisseling van politiefunctionarissen en
magistraten;

—

ontwikkeling van een netwerk van gerechten die over de
kennis beschikken om de dossiers in kwestie te behandelen en kan steunen op een gespecialiseerde kamer
op Europees niveau; dit moet in samenhang met de
goedkeuring van het Gemeenschapsoctrooi geschieden;

—

informatie- en ervaringsuitwisseling binnen het Europees
netwerk voor wederzijdse justitiële bijstand.

Ten einde de gerechtelijke procedures te versnellen, suggereert
het Comité zelfs om te bezien of in de ontwerpregeling voor
een Europese executoriale titel geen bepalingen aan zaken
betreffende namaak en piraterij kunnen worden gewijd.

Concrete voorstellen voor voorlichtings- en sensibiliseringsmaatregelen
3.3.

3.1. Bewustmaking en voorlichting van het publiek
Het Comité had reeds eerder opgeroepen tot bewustmaking en
voorlichting van het publiek en is er dan ook mee ingenomen
dat de Commissie daartoe dringend maatregelen voorstelt. Het
is evenwel bezorgd over het gebrek aan details en informatie
over de nodige middelen. Verder wijst het er met klem op dat
de organisaties van de civil society (consumenten-, vak-,
beroeps-, handels-, auteurs- en artiestenverenigingen, alsmede

(1) COM(2001) 51 def. van 24.1.2001: „Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en
Sociaal Comité betreffende een strategie voor de douane-unie”.

Voorlichting van het bedrijfsleven

De Commissie gaat in haar mededeling niet in op de cruciale
vraag hoe het bedrijfsleven over zijn rechten en plichten in
verband met de bestrijding van deze criminaliteit kan worden
voorgelicht. Zij beperkt zich tot de opmerking dat „de
verantwoordelijkheid op dit gebied in de eerste plaats bij
de houders van intellectuele-eigendomsrechten ligt, die zelf
waakzaam moeten zijn”. Daarbij schijnt zij te vergeten dat het
vaak om mkb’s, handelaren, ambachtsbedrijven, onafhankelijke auteurs of onderzoekers gaat die eenvoudigweg niet over
de middelen daarvoor beschikken en daarom hun rechten
vaak niet kennen. Het Comité wil derhalve dat de Unie
sensibiliseringsmaatregelen financiert die met medewerking
van de beroepsorganisaties ten uitvoer worden gelegd. In
sommige lidstaten bestaan dergelijke programma’s reeds en
het is dienstig om deze via een transnationale aanpak naar
Europees niveau te tillen. Voorts wijst het Comité er andermaal
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op dat het bedrijfsleven van moderne informatie-instrumenten
moet worden voorzien. Het denkt daarbij aan gegevensbestanden met betrekking tot tekeningen en modellen, een
waarnemingspost voor namaak in de vorm van een via
de euro-infocentra lopend netwerk voor voorlichting aan
bedrijven, enz. Over het algemeen kan het Comité slechts
benadrukken hoe urgent het is om op EG-niveau effectieve
beschermingsinstrumenten in te voeren, zoals het Gemeenschapsoctrooi of de verordening inzake tekeningen en modellen.

suggesties zullen worden gedaan om deze algemeen ingang te
doen vinden.

3.4. De centrale rol van de Europese civil society bij de nieuwe
reguleringsmodaliteiten
3.4.1. Tevens dient te worden opgemerkt dat de Commissie
niet expliciet ingaat op de directe rol die de Europese civil
society en haar organisaties via zogenaamde zelf- of coregulering zouden kunnen spelen. Het gaat daarbij met name
om gedragscodes voor handel en industrie, kwaliteitslabels,
enz. Ook parasitisme in de zin van flagrante imitaties (zgn.
look-alikes) dient te worden opgenomen op een zwarte
lijst omdat dergelijke concurrentievervalsingen de prikkel tot
creativiteit en inventiviteit wegnemen.

4.2.
Iedere vertraging die de Unie oploopt bij het invoeren
van instrumenten ter bescherming van creativiteit en inventiviteit (Gemeenschapsoctrooi, verordening inzake tekeningen en
modellen) en de bestrijding van namaak en piraterij (de door
de Commissie aangekondigde ontwerprichtlijn) zal worden
uitgelegd als een teken van zwakte. Momenteel lopen uitvinders, ondernemers en ontwerpers het risico dat hun voortbrengselen worden nagemaakt en lopen consumenten en
handelaren het gevaar dat ze worden bedrogen. De rollen
dienen echter te worden omgedraaid waarbij risico’s en gevaren
voor rekening komen van hen die zich aan namaak en piraterij
schuldig maken.

3.4.2. Het Comité stelt de Commissie dan ook voor om een
seminar over deze onderwerpen te organiseren, waaraan zal
worden deelgenomen door de belangrijkste economische en
sociale organisaties en ter gelegenheid waarvan de in de civiele
samenleving gevolgde methoden worden gepresenteerd en

4.3.
Bij de bestrijding zijn niet alleen de handhavingsautoriteiten (politie en justitie) maar ook de organisaties van de
civiele samenleving de eerste bondgenoten van de Unie.
Maatschappelijke druk kan namelijk een uiterst effectief instrument voor waakzaamheid, alertheid, onderricht en bewustmaking van waarden vormen.

4.

Conclusie

4.1.
De plagen namaak en piraterij moeten dringend via
een veelomvattend en samenhangend beleid worden bestreden.
Los van de economische en maatschappelijke schade, worden
de gezondheid en de veiligheid van de burgers bedreigd, terwijl
ook nog eens de prikkel voor uitvindingen en creaties wordt
weggenomen.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

C 221/24

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

BIJLAGE
bij het advies van het Economisch en Sociaal Comité
Herhaling van de aanbevelingen uit het advies van het Comité over het „Groenboek — bestrijding van
namaak en piraterij in de interne markt”
1.1. Overwegende dat iedere vorm van namaak, piraterij en ander parasitisme het Europese bedrijfsleven en de
Europese ontwerpers zware schade toebrengen;
1.2. overwegende dat afnemers en consumenten worden misleid en aan grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s
worden blootgesteld;
1.3. overwegende dat bovengenoemde praktijken een negatieve weerslag op de Europese werkgelegenheid en
creativiteit hebben;
1.4. overwegende dat deze ongeoorloofde praktijken heel vaak gepaard gaan met zwart werk, belastingfraude,
ontduiking van sociale en arbeidswetgeving en georganiseerde criminaliteit;
2.1. beveelt het Comité de Unie aan, het probleem breed aan te pakken, zodat het gehele instrumentarium van
extern en intern beleid kan worden ingezet om alle vormen van namaak, piraterij en ander parasitisme te voorkomen
en te beteugelen.
2.2. Gegeven het belang van preventie, dient er één enkel recht te komen dat alle vormen van intellectuele
eigendom tegen een redelijke prijs een uniforme bescherming biedt, moeten ontwerpers en ondernemers over hun
rechten worden geïnformeerd, dienen de consumenten via campagnes te worden gewaarschuwd en moet een beroep
op hun burgerzin worden gedaan.
2.3. Het is zaak dat voor het grote publiek bestemde informatiecampagnes worden opgestart die op Europees
niveau worden gecoördineerd en waarbij de consumentenorganisaties, de vakverenigingen alsmede de relevante
beroepsorganisaties, van de distributiesector inbegrepen, worden betrokken.
2.4. Het Comité pleit voor de oprichting van een „Europese waarnemingspost voor de bestrijding van namaak,
piraterij en andere vormen van parasitisme” die in een netwerk met alle betrokken organisaties en verenigingen
functioneert. Voorts stelt het voor, te experimenteren met Europese programma’s om waakzaamheid en kennis bij
het publiek te verhogen en het personeel van de betrokken autoriteiten op te leiden.
2.5. De gerechtelijke en politionele samenwerking dient absoluut te worden versterkt; de betrokken
brancheorganisaties en verenigingen dienen daarbij een rol te spelen. Grootschalig georganiseerde namaak en piraterij
kunnen uitsluitend efficiënt worden bestreden met een combinatie van strikte wetshandhaving, effectieve Europese
samenwerking en preventie.
2.6. Het is goed dat de desbetreffende organisaties en verenigingen zich namens benadeelde bedrijven, uitvinders,
auteurs, ontwerpers, enz., of consumenten tot de rechter kunnen wenden.
2.7. Het justitiële apparaat moet worden aangemoedigd, in geval van recidive en georganiseerde criminaliteit strikt
de hand aan de wet te houden en klagers niet met de kosten van vernietiging van illegaal vervaardigde goederen op
te zadelen. Gespecialiseerde rechters en invoering van gespecialiseerde rechtbanken, alsook uitbreiding van de reeds
voor het Gemeenschapsmerk geldende bepalingen tot andere terreinen van industriële en intellectuele eigendom zijn
daartoe de geëigende middelen.
2.8. De bestrijding van het in dit advies behandelde parasitisme dient nauw te zijn verbonden met de bestrijding
van zwart werk, belastingfraude en georganiseerde criminaliteit. De samenwerking tussen de overheidsdiensten moet
worden uitgebreid en versterkt door middel van Europese samenwerkingsprogramma’s die alle autoriteiten bij elkaar
brengen en mobiliseren.
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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: „Behoud van de dynamiek door samenwerking” — Bijstelling van de strategie voor
de interne markt — 2001”
(2001/C 221/03)
De Europese Commissie heeft op 19 april 2001 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 „Interne markt, productie en consumptie”, die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 16 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur was de heer
Franz.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting (vergadering van 30 mei 2001) het
volgende advies uitgebracht, dat met 110 stemmen vóór, bij twee onthoudingen, is goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
Het Comité heeft op 29 maart 2000 een door de heer
Little, rapporteur, voorbereid advies uitgebracht (1) over de
Mededeling van de Commissie van 24 november 1999 over
een strategie voor de interne markt (2). Daarna heeft het
op 19 oktober 2000 een door mevrouw Sánchez Miguel
voorbereid advies uitgebracht (3) over het eerste, op 3 mei
2000 door de Commissie uitgebrachte jaarverslag over deze
strategie (4).
1.2.
De Commissie heeft op 11 april j.l. met haar Mededeling „Behoud van de dynamiek door samenwerking” de tweede
evaluatie van de internemarktstrategie vrijgegeven. Tijdens de
Raad Interne Markt op 30 en 31 mei 2001 zal over die
evaluatie van gedachten worden gewisseld en zullen daaraan
de nodige conclusies worden verbonden. Het Comité wil door
middel van onderhavig advies al in dit vroege stadium een
bijdrage aan de discussie leveren.
1.3.
De Commissie houdt zich in die recente Mededeling
aan de in haar Mededeling over de internemarktstrategie
aangegeven doelstellingen, namelijk
— grotere doeltreffendheid van de gemeenschappelijke goederen- en kapitaalmarkt;
— betere economische randvoorwaarden;
— betere kwaliteit van het bestaan van de burgers;
— benutting van de verworvenheden van de interne markt
in een veranderende wereld.
1.4.
De Commissie heeft in haar tijdschema voor de
komende achttien maanden het aantal doelstellingen van 130
teruggebracht naar 80. De keuze van de prioriteiten is
grotendeels gebaseerd op de conclusies van de Europese Raad
van Stockholm, maar ook op analyses van de Commissie zelf
en andere bijdragen, zoals de adviezen van het Comité. In het
algemeen zullen de inspanningen van de Commissie vooral
zijn gericht op de consolidering en snelle verwezenlijking van
de prioriteiten van de Top van Lissabon, omdat het er thans
vooral op aan komt de al begonnen programma’s verder uit te
voeren en tot een goed einde te brengen.
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

PB C 140 van 18.5.2000, blz. 36.
COM(1999) 624 def.
PB C 14 van 16.1.2001, blz. 13.
COM(1999) 257 def.

2.

Algemene opmerkingen

2.1.
Het in Lissabon vastgelegde strategische doel, nl. om van
de EU vóór 2010 de meest concurrerende, dynamische en op
kennis gebaseerde economische regio ter wereld te maken, is zo
vaak herhaald dat het bijna een soort mantra is geworden. Helaas
is er sinds „Lissabon” nog maar weinig gedaan om de verwezenlijking van dat doel dichterbij te brengen. In de Mededeling waarmee
de Commissie een bijdrage heeft geleverd aan de voorbereiding
van de Europese Raad van Stockholm (5), wordt — terecht onomwonden — vastgesteld dat Commissievoorstellen dikwijls op
de lange baan worden geschoven of om verschillende redenen,
waaronder ook gebrek aan politieke wil, worden uitgehold. Het
Comité schaart zich achter die kritiek, waar tijdens de Europese
Raad van Stockholm nog een schepje bovenop is gedaan. Het
komt er dit jaar dan ook niet op aan om nieuwe strategieën of
doelstellingen vast te leggen, maar wel om de bestaande doelstellingen in concrete, op zo kort mogelijke — maar haalbare —
termijn uit te voeren maatregelen om te zetten.
2.2.
Met die laatste opmerking wordt niet alleen gedoeld
op de tijdens de Top van Lissabon overeengekomen en
vervolgens tijdens de Top van Stockholm bekrachtigde
structuur- en economische hervormingen die deel uitmaken
van het Cardiff-proces en in sommige lidstaten te langzaam op
gang komen, maar ook op de voltooiing van de interne markt.
Alhoewel tijdens de Top van Lissabon en die van Stockholm is
vastgesteld en opnieuw benadrukt hoe cruciaal de interne
markt is voor de verwezenlijking van de voornaamste doelstellingen van de Europese Unie (duurzame groei, een — ook
kwalitatief — betere werkgelegenheidssituatie en grotere sociale samenhang), blijven de daadwerkelijke vorderingen ver
achter bij die intentieverklaringen.
2.3.
Alhoewel het Comité in beginsel steeds achter de door
de Commissie voor 2000/2004 voorgestelde internemarktstrategie, alsook de strategische doelstellingen daarvan, heeft
gestaan en met de jaarlijkse evaluatie van de concrete projecten
heeft ingestemd, vond het altijd al dat de termijnen voor de
omzetting van veel projecten in nationale wetgeving van
groot optimisme getuigden, aangezien dergelijke processen nu
eenmaal veel tijd kosten. De resultaten waarvan de Commissie
gewag maakte bij de eerste evaluatie van de strategie in
mei 2000, waren dan ook maar bescheiden.
(5) COM(2001) 79 def. van 7.2.2001 „Het verwezenlijken van het
potentieel van de Europese Unie”.
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2.4.
Ook uit de recente, tweede evaluatie van de resultaten
van de internemarktstrategie blijkt dat het met de omzetting
in nationale wetgeving in veel gevallen nog niet best gesteld is.
Alhoewel de meeste van de voor deze periode bedoelde
maatregelen door de Commissie op tijd zijn gelanceerd,
ontbreekt het in de Raad en het Europees Parlement dikwijls
aan de nodige politieke wil of macht om zich aan de gestelde
termijnen te houden. Zo zijn er van de 36 projecten die in
juni 2001 hadden moeten zijn afgerond, vermoedelijk maar
twintig daadwerkelijk beëindigd.
2.5.
De Commissie hamert zelf voortdurend op het zich de
laatste tijd steeds vaker voordoende verschijnsel dat mooie
intentieverklaringen niet door daden worden gevolgd. Het
beleid van de lidstaten wordt duidelijk dikwijls méér bepaald
door binnenlands beleid en tactische overwegingen dan door
de bereidheid om compromissen te sluiten, zonder welke ieder
voornemen om de rechtsregels van de interne markt te
harmoniseren, tot mislukken is gedoemd.
2.6.
Het Comité baseert zijn hierna volgende evaluatie van
iedere project van het internemarktprogramma op de indeling
die de Commissie van de diverse onderdelen van dat programma heeft gemaakt naar gelang van de — meer of minder lange
— duur van de voor de strategische doelstellingen vastgestelde
termijn. De daarbij geplaatste opmerkingen zijn toespitst op
een aantal van de door het Comité als prioritair aangemerkte
projecten.
3.

Ambitieuze prioriteiten

3.1.
De Commissie merkt in haar Mededeling terecht op
dat de interne markt pas vlot kan gaan functioneren als àlle
internemarktregels in nationale wetgeving zijn omgezet. In
weerwil van het feit dat die omzetting een wettelijke verplichting is, hebben de lidstaten nog steeds een grote achterstand
op dit gebied. Slechts drie lidstaten zijn erin geslaagd om het
in de internemarktstrategie vastgelegde tussentijdse doel te
bereiken, nl. om de omzettingsachterstand vóór december 2000 tot 1,5 % te reduceren. Alarmerend is de constatering
van de Commissie dat bijna 13 % van alle internemarktrichtlijnen in één of meerdere lidstaten nog helemaal niet in nationale
wetgeving is omgezet. Overigens kan ook bij twee van de drie
EVA-landen, die de internemarktvoorschriften vanwege hun
lidmaatschap van de EER ook in nationale wetgeving moeten
omzetten, een grote omzettingsachterstand worden vastgesteld. De interne markt functioneert dus maar voor een deel.
3.1.1. Snelle opheffing van die omzettingsachterstand blijft
voor het Comité een prioritair doel, dat kan worden bereikt als
de lidstaten streng de hand houden aan verbintenissen die zij
zelf aangaan en waarvan de verwezenlijking op geregelde
tijdstippen wordt gecontroleerd. Het streefdoel van de Commissie in haar Mededeling, namelijk dat de lidstaten hun
achterstand op dit gebied vóór december 2001 met de helft
moeten hebben verminderd en dat in het voorjaar van 2002
een omzettingspercentage van 98,5 % moet zijn bereikt, is als
tussentijdse doelstelling zeker niet te ambitieus. Het halfjaarlijks gepubliceerde scorebord is in dat opzicht onmisbaar,
omdat daarin de stand wordt opgemaakt van vooruitgang
of achterstand bij de verwezenlijking van deze en andere
internemarktdoelstellingen en zou dan ook in de Raad en het
Europees Parlement tot discussies moeten leiden waarbij die
resultaten met een kritisch oog worden bekeken.
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3.2.
De Commissie vindt dat de burgers van Europa betere
voorlichting over hun rechten moeten krijgen en dat er bij
problemen tijdig hulp moet worden geboden. Bestaande
instanties, zoals de centra voor dialoog en informatie, de
contactpunten en coördinatiecentra in de lidstaten, en de
zogenoemde „Euroloketten”, moeten volgens de Commissie
beter worden geïntegreerd, zodat daarvan beter en efficiënter
gebruik kan worden gemaakt. Het Comité kan daar volmondig
mee instemmen.
3.2.1. Alhoewel het netwerk van coördinatiecentra en
contactpunten voor burgers en ondernemers die meer willen
weten over de interne markt, formeel gesproken al is opgezet,
is de daarmee tot dusver opgedane ervaring dat de efficiëntie
daarvan nog niet overal optimaal is. Zo bleek ook tijdens door
de Waarnemingspost voor de Interne Markt (WIM) van het
Comité georganiseerde hoorzittingen van gebruikers en in
contacten met gebruikers in een aantal lidstaten. Die resultaten
en conclusies zijn terug te vinden in het initiatiefadvies van het
Comité „PRISM 2000” (1).
3.2.2. Om een beter en efficiënter gebruik van de bestaande
instanties mogelijk te maken, dient er vóór juni 2002 een
verbeterd, geïntegreerd on line-netwerk te worden opgezet
waar interactief naar oplossingen voor problemen kan worden
gezocht. Met dat netwerk moet snel en efficiënt een eind
worden gemaakt aan álle internemarktproblemen. Dit is één
van de conclusies die de Commissie heeft getrokken uit het
door haar, samen met het Europees Parlement, in november 2000 georganiseerde forum waarbij internemarktvraagstukken „met de achterban” konden worden besproken. Het
Comité stemt volledig met een en ander in.
3.3.
Daarnaast is de Commissie van plan om met haar
initiatief „Interactieve beleidsbepaling” de dialoog met de
rechtstreeks betrokkenen via het Internet verder uit te bouwen,
zodat hun reacties meegenomen kunnen worden bij het
uitstippelen van beleid. Dankzij dit systeem kunnen marktdeelnemers hun oordeel geven over bestaande EU-maatregelen en
nieuwe initiatieven. Het Comité gaat ervan uit dat het zal
worden betrokken bij de voorbereiding en totstandbrenging
van die nieuwe overlegprocedure. Bovendien wijst het op het
probleem dat de meeste burgers momenteel geen deel hebben
aan die dialoog via het Internet.

4.

Grotere doeltreffendheid van de gemeenschappelijke
goederen- en kapitaalmarkt

4.1.
Grotere doeltreffendheid van de gemeenschappelijke
goederen- en kapitaalmarkt houdt in eerste instantie in dat nog
andere belangrijke economische sectoren aan meer concurrentie worden blootgesteld. De Europese Raad van Lissabon heeft
er terecht op aangedrongen dat voorrang wordt gegeven aan
de liberalisering van gas- en stroommarkt, post, financiële
dienstverlening en vervoer. In dat opzicht sluiten de doelstellingen van de internemarktstrategie naadloos aan bij die van het
in Cardiff gestarte proces voor de hervorming van de economie,
waarover de Commissie inmiddels het derde verslag heeft
uitgebracht.
(1) PB C 116 van 20.4.2001, blz. 106.
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4.2.
Dat hervorming van de goederen- en kapitaalmarkt de
conditio sine qua non is voor de verwezenlijking van de
ambitieuze doelstellingen van „Lissabon”, is algemeen aanvaard. Desalniettemin zijn de resultaten tot dusverre achtergebleven bij de verwachtingen. Hoe belangrijk het ook is om bij
alle maatregelen voor de openstelling van markten oog te
hebben voor de gevolgen daarvan voor de werknemers en
zonodig kwalijke effecten op dat gebied te ondervangen,
toch zou het onjuist zijn om in uitstel van noodzakelijke
structuurhervormingen een veelbelovende methode te zien
voor het oplossen van arbeidsmarktproblemen.

4.3.
De EU is goed opgeschoten met de openstelling van
de telecommunicatiemarkt en de totstandbrenging van een
rechtskader voor webhandel, maar heeft daarmee niet meer
dan openingszetten gedaan in de hele reeks maatregelen die
nog moeten worden genomen. De voorstellen die de Commissie in juni 2000 voor de hervorming van de telecommunicatiesector heeft gedaan, moeten thans in alle onderdelen daarvan
op korte termijn in praktijk worden gebracht.

4.4.
Daarentegen zit er geen schot in de liberalisering van
de stroom- en aardgasmarkt. Tot dusverre is het op bijna nog
geen enkel gebied gelukt om de overeengekomen liberaliseringsdoelstellingen overal in Europa ten uitvoer te brengen.
Tijdens de Europese Raad van Stockholm is dan ook opnieuw
gewezen op het algemene streven om die markten open te
stellen, zonder dat daarvoor echter een concreet en bindend
tijdschema is vastgelegd. Het Comité wijst erop dat bij
versnelde openstelling van markten ook rekening moet worden
gehouden met de voorzieningszekerheid. Hierbij staat het
uitvoerig stil in een advies (1).

4.5.
Wat de liberalisering van de postdiensten betreft, is de
Europese Raad van Stockholm niet verder gekomen dan
de algemene afspraak om de desbetreffende richtlijn vóór
eind 2001 goed te keuren. Het voorstel van de Commissie om
de postdiensten verder te liberaliseren, wordt zowel in de
Raad als het Europees Parlement helaas vooralsnog vanwege
botsende nationale belangen tegengehouden.

4.6.
Kortom, de interne markt is op veel gebieden nog niet
voltooid. Dat geldt met name voor de dienstensector, die in de
EU in totaal goed is voor circa 70 % van het BBP. Het komt er
in de eerste plaats op aan, de financiële markten volledig te
integreren. Daarmee moet op korte termijn een aanvang
worden gemaakt, zodat het potentieel van interne markt en
euro ten volle kan worden uitgebuit.

(1) „Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees
Parlement — Voltooiing van de interne energiemarkt.”; „Voorstel
voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van Richtlijn 96/92/EG en Richtlijn 98/30/EG
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor
elektriciteit en aardgas”; „Voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en van de Raad betreffende de voorwaarden
voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in
elektriciteit”.
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4.7.
Tijdens de Europese Raad van Lissabon werd vastgesteld dat goed functionerende en transparante financiële
markten tot meer groei en werkgelegenheid leiden, omdat de
allocatie van kapitaal beter verloopt en de kosten omlaag
gaan. Het 43 maatregelen bevattende actieprogramma voor
financiële dienstverlening dat bedoeld is om hindernissen als
gevolg van uiteenlopende nationale voorschriften uit de weg
te ruimen, moet vóór 2005 volledig ten uitvoer zijn gebracht.
Om deze in Lissabon vastgelegde cruciale doelstelling te
verwezenlijken, dient meer vaart te worden gezet achter de
werkzaamheden in het kader van dat actieprogramma. De
intentieverklaring van de Europese Raad van Stockholm dat de
geïntegreerde effectenmarkt vóór eind 2003 een feit moet zijn,
valt toe te juichen. Dit kan worden vergemakkelijkt als gevolg
wordt gegeven aan de in het Lamfalussy-rapport gedane
aanbevelingen voor een nieuwe aanpak voor de regelgeving,
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen kaderwetgeving
en uitvoeringsmaatregelen.
4.8.
Significant in dit verband is de recente Mededeling van
de Commissie waarin deze een algemene internemarktstrategie
voorstelt om een einde te maken aan de belemmeringen in
de sector dienstverlening. Volgens die strategie moeten de
bestaande maatregelen in een eerste fase sneller ten uitvoer
worden gelegd, waarna in een tweede fase, in 2002, een nieuw
pakket voorstellen met een precies tijdschema zal worden
voorgelegd waarmee de interne markt wordt aangepast aan
de ingrijpende veranderingen in en de dynamiek van de
dienstensector. Het Comité staat achter dat plan en tijdschema
en zal een advies over die Mededeling uitbrengen.
4.9.
De klacht is nu al jaren dat bescherming van intellectuele eigendom in Europa, met name voor kleine en middelgrote
ondernemingen, te hoge kosten met zich mee brengt. De
Europese Raad van Lissabon heeft daarom terecht hoge
prioriteit verleend aan een Gemeenschapsoctrooi. Ook het
Comité wijst er in zijn uitvoerige advies van 29 maart 2001 (2)
op dat het hoog tijd is om onderzoek en innovatie te
bevorderen door middel van een goedkoop en niet-bureaucratisch Gemeenschapsoctrooi. Helaas staat die intentieverklaring
van de staatshoofden en regeringsleiders haaks op de opstelling
van de ministers in de Raad Interne markt, waar de discussie
hierover opnieuw is vastgelopen. Kennelijk wegen nationale
belangen dikwijls zwaarder dan de behoeften van een innoverende economie waarvoor een Gemeenschapsoctrooi hoognodig is. Om soortgelijke redenen wordt nu al maanden de
verordening betreffende Gemeenschapsmodellen tegengehouden.
4.9.1. De Commissie zou bij de volgende Raad Interne
Markt moeten eisen dat de lidstaten zich duidelijk vóór of
tegen een Gemeenschapsoctrooi uitspreken, waarbij voorstanders dan ook nog moeten aangeven welke prijs ze daarvoor
bereid zijn te betalen. Mocht daarbij blijken dat een Gemeenschapsoctrooi het bedrijfsleven geen meerwaarde oplevert
— omdat er te veel nodeloze en dure vertalingen in te veel
talen moeten worden gemaakt, of omdat er garanties moeten
komen dat de nationale octrooi-instanties blijven bestaan en
actief kunnen blijven —, dan kan het voorstel beter worden
ingetrokken.
(2) Advies van het Comité over het „Voorstel voor een verordening
van de Raad betreffende het Gemeenschapsoctrooi”, PB C 123
van 25.4.2001.
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Verbetering van de economische randvoorwaarden

5.1.
Nadat de discussie over het belastingpakket (om een
einde te maken aan fiscale concurrentieverstoringen) eindeloos
had aangesleept, kwam er een eerste voorzichtige doorbraak
tijdens de Europese Raad van Feira: de lidstaten houden
weliswaar nog heel wat slagen om de arm, maar hebben
desalniettemin in beginsel overeenstemming bereikt over de
invoering van een gemeenschappelijke belasting op inkomsten
uit kapitaal, waarover op zijn vroegst in 2002 een besluit zal
vallen. Hoe dan ook zit er daardoor ook weer schot in de
discussie over een gedragscode tegen oneerlijke concurrentie
door belastingmaatregelen en over belasting op rente en
licentievergoedingen. Het Comité hoopt dat er zoveel vaart zal
worden gezet achter de werkzaamheden op dat gebied dat er
al vóór eind 2002 (streefdatum van de Europese Raad van
Stockholm) een akkoord kan worden bereikt over het hele
belastingpakket.
5.1.1. Helaas is het de Europese Raad van Nice niet gelukt
ervoor te zorgen dat ten minste inzake vereenvoudiging van
de procedures op BTW-gebied besluiten bij meerderheid van
stemmen kunnen worden genomen. Niet minder moeizaam
verlopen de onderhandelingen in de Raad over de voorstellen
van de Commissie om de BTW-voorschriften in de interne
markt te moderniseren. Een snelle goedkeuring is echter
noodzakelijk om grensoverschrijdend handelsverkeer niet langer te belemmeren door ingewikkelde voorschriften en om de
mogelijkheden om belastingfraude te plegen, in te perken.
5.2.
Gelukkig zit er nu ook weer schot in de plannen om
een Europese vennootschap in het leven te roepen doordat
daarover in Nice in beginsel overeenstemming is bereikt.
De omzetting daarvan in nationale wetgeving wordt echter
momenteel gehinderd door een meningsverschil met het
Europees Parlement over de rechtsgrondslag en de dreiging dat
er een klacht wordt ingediend. Nog meer vertraging moet
echter worden voorkomen, omdat het bedrijfsleven deze
nieuwe vennootschapsvorm in een geïntegreerde markt hard
nodig heeft en ook de werknemers daar zeker baat bij zullen
hebben. Het valt dan ook toe te juichen dat de Commissie al
voor mei dit jaar een voorstel voor een richtlijn heeft toegezegd
om alle nog hangende fiscale problemen te regelen.
5.3.
De Europese vennootschap kan er om te beginnen al
toe bijdragen dat er een einde komt aan de al zo dikwijls aan
de kaak gestelde belemmeringen voor de mobiliteit van
ondernemingen op de interne markt. De Commissie wordt
dan ook dringend verzocht om nu ook gauw adequate
juridische instrumenten voor grensoverschrijdende fusies en
verplaatsing van ondernemingen voor te stellen.
5.4.
De Commissie stelt opnieuw vast dat de lidstaten met
1 % van het BBP nog steeds te veel staatssteun geven en dat dit
percentage moet worden verlaagd om concurrentieverstoringen op de interne markt te voorkomen. Daarnaast wil de
Commissie dat het systeem transparanter wordt gemaakt. Het
Comité vindt daarom dat de oproep aan de lidstaten van de
Europese Raad van Stockholm om hun staatssteun tegen 2003
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af te bouwen, niet ver genoeg gaat. Wel is het ermee ingenomen
dat de Commissie de opdracht heeft gekregen om vóór
juli 2001 een lijst van staatssubsidies en een voortgangsverslag
on linebekend te maken.
5.5.
Het Comité zet zich al lang in voor een ingrijpende
vereenvoudiging van de rechtsregels van de interne markt,
waardoor ondernemingen minder administratieve rompslomp
te verwerken krijgen en er bij ondernemingen en consumenten
een klimaat van vertrouwen ontstaat. Het heeft aan dit
vraagstuk onlangs een uitvoerig advies gewijd, waarin o.m.
wordt voorgesteld om een onafhankelijk onderzoek te laten
doen naar de gevolgen van EU-wetgeving en de toepassing
door alle EU-organen en instellingen van een gedragscode om
betere wetten uit te vaardigen. Het Comité zal die — in het
najaar van 2000 door de voltallige vergadering met algemene
stemmen goedgekeurde — gedragscode ook op zijn eigen
werkzaamheden toepassen. Het dringt er bij de Commissie op
aan niet lang meer te wachten met de door haar aangekondigde
voorstellen ter vereenvoudiging van de rechtsregels. Het wijst
er daarbij op dat de inbreng van de actoren van het maatschappelijk middenveld voor het welslagen van deze hervorming
van doorslaggevend belang is.
5.6.
Absolute voorwaarde voor een optimale werking van
de interne markt is dat het beginsel van wederzijdse erkenning
wordt toegepast. Het Comité kijkt met belangstelling uit naar
het door de Commissie voor eind 2001 aangekondigde verslag,
waarin zal worden nagegaan welke maatregelen ter verbetering
van de toepassing van dat beginsel kunnen worden genomen
en in hoeverre verder optreden nog nodig is. Het verwijst naar
zijn advies van 30 november 2000 (1) en benadrukt eens te
meer dat de WIM van het Comité bereid is om op dit gebied
met de Commissie samen te werken.
6.

Verbetering van de kwaliteit van het bestaan van de
burgers

6.1.
De mobiliteit van werknemers en burgers op de interne
markt wordt nog steeds tal van obstakels in de weg gelegd. De
verschillen in nationale belasting- en socialezekerheidsstelsels,
de tamelijk ondoorzichtige voorwaarden voor de wederzijdse
erkenning van beroepskwalificaties en de problemen die rijzen
als pensioenrechten of aanspraken op de vergoeding van
ziektekosten van de ene naar de andere lidstaat moeten
worden overgeheveld, zijn daar slechts enkele voorbeelden
van. Opheffing van die belemmeringen zou vooral gunstig zijn
voor sectoren waar de ondernemingen te kampen hebben met
een ernstig tekort aan geschoolde werknemers.
6.1.1. Het Comité is er dan ook mee ingenomen dat de
Commissie bezig is met het uitwerken van een actieprogramma
voor de Europese Raad van het voorjaar van 2002 voor
de openstelling en verdere uitbouw van nieuwe Europese
arbeidsmarkten, teneinde tegemoet te komen aan zowel de
integratie van de interne markt als de dynamiek van de Nieuwe
Economie in Europa. Daarbij valt met name toe te juichen dat
de Commissie nog dit jaar met voorstellen wil komen ter
vereenvoudiging van de regeling voor de wederzijdse erkenning van beroepsdiploma’s. Het Comité heeft daaraan al een
bijdrage geleverd met de opmerkingen en suggesties in zijn
recente advies over de mobiliteit van werknemers(2).
(1) PB C 116 van 20.4.2001, blz. 14.
(2) PB C 123 van 25.4.2001.
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6.2.
Ook het voornemen van de Commissie om nog dit
jaar te komen met een discussiestuk over een algemeen
rechtskader voor consumentenbescherming en de samenwerking tussen bestuursrechtelijke instanties, valt bij het Comité
in goede aarde. De regelgeving voor consumentenbescherming
vertoont dermate grote verschillen tussen de lidstaten dat
daarvan een versnipperende werking uitgaat voor de interne
markt en het consumentenvertrouwen bij grensoverschrijdende transacties daardoor wordt aangetast, in een tijd waarin
dergelijk transacties door webhandel en euro juist gemakkelijker zouden moeten worden gemaakt.
6.3.
Veel problemen op de interne markt kunnen beter en
sneller worden opgelost door geschillenregelingen buiten de
rechtbanken om, omdat de procedures daar veel meer tijd
vragen. Het voornemen van de Commissie om, in samenwerking met de lidstaten en naar het voorbeeld van het in
januari opgestarte netwerk voor samenwerking bij financiëledienstverlening (FIN NET), nog dit jaar een Europees netwerk
voor een buitengerechtelijke geschillenregeling op te zetten en
operationeel te maken, moet bovenaan de prioriteitenlijst
komen.
6.4.
De huidige crisis in de levensmiddelensector is een
teken dat het hoog tijd is voor EU-ingrijpen. Zo heeft
de Commissie n.a.v. het Witboek inzake voedselveiligheid
voorgesteld om een Europese Voedselautoriteit op te richten
en procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden vast te
stellen. Het Comité heeft daarover onlangs advies uitgebracht (1). Daarnaast heeft de Europese Raad van Nice de Raad
en het Europees Parlement verzocht meer vaart te zetten
achter hun werkzaamheden op dit gebied, zodat die Europese
Voedselautoriteit al begin 2002 operationeel wordt. Het
Comité ziet de wenselijkheid daarvan in en zal, gezien het
belang van de dialoog over voedselveiligheidsaangelegenheden
en met het oog op de continuïteit daarvan, geregeld ad hocevaluaties uitvoeren van de ontwikkelingen op dit gebied.

7.

Interne markt en extern beleid

7.1.
Vóór alles moet de uitbreiding van de EU voortvarend
worden aangepakt. Op het tijdstip waarop de nieuwe lidstaten
tot de EU toetreden, moeten deze de volledige regelgeving van
de interne markt hebben overgenomen en in staat zijn om
die in praktijk te brengen. Alhoewel de kandidaat-lidstaten
daarvoor in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn, kan
en moet de EU hen daarbij assistentie verlenen. Bestaande
steunprogramma’s moeten nog meer dan vroeger worden
ingezet om verbetering te brengen in hun structuren voor
toezicht, uitvoering en gerechtelijke afhandeling. Het Comité
staat achter die doelstelling en vindt dat er in de kandidaatlidstaten meer vaart moet worden gezet achter de oprichting
van contactpunten en coördinatiecentra voor de interne markt.
7.2.
Zowel de technische assistentie van de EU als het
sluiten van bilaterale partnerschappen voor vraagstukken
betreffende de interne markt zijn juist voor de opbouw in de
(1) PB C 123 van 25.4.2001.
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kandidaat-lidstaten van efficiënte administratieve structuren
van doorslaggevend belang. Dat is echter niet alleen een taak
voor de overheidsinstanties van de lidstaten. Ook banken,
verzekeringsmaatschappijen, instanties voor het toezicht op
de effectenhandel en andere instellingen van de lidstaten
mogen het bereiken van overeenstemming met de toetredende
landen over zgn. „peer review”-procedures niet op de lange baan
schuiven.
7.3.
De voorbereidselen die de kandidaat-lidstaten voor hun
toetreding tot de EU treffen, moeten gepaard gaan met de
opbouw in die landen van structuren voor het maatschappelijk
middenveld. Dergelijke structuren zijn onontbeerlijk voor een
goed functionerende interne markt. In sommige kandidaatlidstaten staat die ontwikkeling nog in de kinderschoenen of
komt deze slechts moeizaam op gang. Ook kost het tijd
voordat de regeringen van die landen eraan gewend zijn dat
sociale partners en andere organisaties een rol spelen bij
opinievorming en gesprekspartners zijn in een sociale dialoog.
Dankzij zijn samenwerking met partnerorganisaties uit nagenoeg alle kandidaat-lidstaten levert het Comité een belangrijke
bijdrage aan het op gang komen van die maatschappelijke
dialoog.
7.4.
Een ander extern facet van de interne markt is dat
bepaalde internationale verdragen moeten worden ingepast in
de regelgeving voor de interne markt. Er moet bijvoorbeeld
zo spoedig mogelijk goedkeuring worden gehecht aan de
Verordening betreffende de toepassing van internationale
standaarden voor jaarrekeningen en een richtlijn inzake de
solvabiliteitsregeling voor banken en beleggingsondernemingen, teneinde EU-ondernemingen gelijke concurrentieverhoudingen te garanderen. Die door de Commissie gestelde prioriteiten krijgen de instemming van het Comité.
7.5.
Daarentegen moeten de onderhandelingen met een
aantal niet-EU-landen over het sluiten van een overeenkomst
inzake de belasting op rente-inkomsten sneller verlopen.
Zonder een dergelijke overeenkomst kan de overeenstemming
die de Europese Raad te Feira in beginsel over een gemeenschappelijke belasting op kapitaalinkomsten heeft bereikt, niet
worden omgezet in een besluit. Daarom moet de door de
Commissie gestelde termijn (december 2002) beslist worden
ingekort.

8.

Conclusies

8.1.
De uitdagingen van nu en de nabije toekomst vergen
van alle actoren een vlottere en vastberadenere aanpak bij de
voltooiing van de interne markt dan voorheen. De nodige
besluiten en hervormingen mogen niet op de lange baan
worden geschoven.
8.2.
Van een voltooide en goed functionerende interne
markt zullen de voor Europa broodnodige groeistimulansen
uitgaan, waardoor Europa minder afhankelijk wordt van labiele
wereldmarkten.

C 221/30

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

8.3.
Een gemeenschappelijke munt vereist ook een gemeenschappelijke markt. De aanstaande invoering van de euro valt
dan ook moeilijk te rijmen met een nog niet voltooide
interne markt, vooral omdat een gemeenschappelijke munt
alle zwakke plekken en tekortkomingen daarvan nog scherper
zal doen uitkomen.
8.4.
Een succesvolle integratie van nieuwe lidstaten hangt
er niet in de laatste plaats van af of daarvoor een stevige
fundering is gelegd in de vorm van een goed functionerende
interne markt. Waarom zouden de kandidaat-lidstaten het
gemeenschappelijk acquis snel moeten overnemen als de
huidige lidstaten de EU-wetgeving nog niet volledig in nationale wetten hebben omgezet?
8.5.
Het Comité stemt dan ook in met alle maatregelen en
programma’s die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat de
dynamiek van de internemarktstrategie niet verloren gaat.
8.5.1. De Commissie is voornemens een uitgebreide lijst te
maken van indicatoren aan de hand waarvan kan worden
vastgesteld in hoeverre de verwezenlijking van de operationele
doelstellingen van de internemarktstrategie dichterbij is gekomen. Daardoor wordt het in de toekomst mogelijk de geboekte
vooruitgang met nog grotere nauwkeurigheid te volgen en te
evalueren. Met bedoelde indicatoren worden de resultaten
gemeten, maar zullen ook milieu- en consumentenaspecten in
aanmerking worden genomen. Het Comité is benieuwd naar
de eerste toetsingsresultaten, die in november 2001 in het
scorebord bekend zullen worden gemaakt.
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8.5.2. Ook zinvol acht het Comité de studies die de
Commissie heeft opgestart naar de voordelen voor bepaalde
sectoren waar de resultaten van de interne markt verbetering
behoeven. Daarenboven adviseert het de Commissie onderzoek
te laten doen naar de kosten van niet-integratie in bepaalde
doelsectoren van de internemarktstrategie waar de grensoverschrijdende handel nog steeds ernstige belemmeringen ondervindt. Die kosten zouden moeten worden uitgedrukt in prijzen,
groeivoeten en arbeidsparticipatie.
8.5.3. In al deze analyses moeten de gevolgen van de
genomen maatregelen voor werknemers zorgvuldig in het
oog worden gehouden. Bij de verdere uitvoering van de
internemarktstrategie mag nooit uit het oog worden verloren
dat de voordelen van de interne markt alle maatschappelijke
groepen in gelijke mate ten goede moeten komen.
8.6.
Bovengenoemde initiatieven zijn zonder uitzondering
van belang en vormen extra argumenten om de integratie van
de interne markt zonder dralen aan te pakken. Doorslaggevend
is en blijft echter de politieke bereidheid van alle beleidsmakers
— Commissie, Europees Parlement, Raad, nationale regeringen
en actoren van de samenleving — om de laatste hand aan de
interne markt te leggen en de internemarktregels tijdig om te
zetten. Onderhavige tweede evaluatie van de internemarktstrategie moet dan ook door alle betrokkenen worden aangegrepen
om onderzoek te doen naar de oorzaken van de opgelopen
vertraging en zich ertoe te verbinden om voortaan sneller te
werk te gaan.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het optreden van de lidstaten op het gebied van het
personenvervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren”
(2001/C 221/04)
Op 20 oktober 2000 heeft de Raad besloten het Economisch en Sociaal Comité, overeenkomstig
artikel 71 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, te raadplegen over het
voornoemde voorstel.
De Afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”, die met de voorbereidende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 8 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur was de heer
Garcı́a Alonso, co-rapporteur: de heer von Schwerin.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting van 30 en 31 mei 2001 (vergadering
van 30 mei 2001) het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen werd goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
Met de voorgestelde verordening wordt beoogd binnen
een geharmoniseerd kader meer rechtszekerheid te scheppen
ten aanzien van de toepassing van exclusieve rechten en
staatssteun op het gebied van het personenvervoer, zodat deze
verenigbaar zijn met de interne markt voor openbaar vervoer.
1.2.
Zoals blijkt uit de toelichting op het voorstel, is er
sprake van enorme verschillen tussen de lidstaten: sommige
markten zijn opengesteld voor concurrentie (op basis van
aanbestedingen voor de gunning van contracten met een
variabele duur), in een aanzienlijk aantal landen is geen sprake
van concurrentie gezien de aanwezigheid van gesloten markten
en in één land is een deel van de markt zelfs volledig
gedereguleerd. Daarnaast bestaan er openbare en particuliere
bedrijven naast elkaar (waarop alleen in de toelichting op het
voorstel wordt gewezen) die elkaar vaak beconcurreren binnen
dezelfde marktsegmenten.

1.5.
Er is sprake van een openbare-dienstverplichting in de
sector van het reizigersvervoer wanneer aan de exploitant
bepaalde verplichtingen worden opgelegd, zoals een exploitatieverplichting, een vervoerverplichting en een tariefverplichting (1), bijvoorbeeld inzake het gebied dat moet worden
bediend (dienstverlening in een bepaalde regio waar zowel
gebieden zijn waar intensief, als gebieden waar minder intensief
of erg weinig van het openbaar vervoer gebruik wordt
gemaakt) of de kwaliteit van de dienstverlening (bijvoorbeeld
frequentie van de diensten), die de exploitant, indien hij zijn
eigen commerciële belang in het oog zou houden, niet op zich
zou nemen of niet in dezelfde mate of onder dezelfde
voorwaarden op zich zou nemen (2). Als tegenwicht voor deze
in het algemeen via een vergunning opgelegde verplichtingen
wordt aan de exploitant het exclusieve recht op dienstverlening
in een regio toegekend.
—

Dit exclusieve recht beoogt een dienst te verlenen aan de
begunstigde exploitant en deze gedeeltelijke of volledige
compensatie te bieden voor de extra kosten die bepaalde
routes of specifieke omstandigheden met zich meebrengen. Daarvoor bieden de exclusieve rechten hem zekerheid en maken een kostenvereffening mogelijk in het
gebied waarop de vergunning van toepassing is;

—

bovendien wordt op deze manier een regelmatiger en
stabielere dienstverlening gestimuleerd en/of een financiële tegemoetkoming gegeven voor de kosten die zijn
gemaakt om deze openbaredienstverplichtingen na te
komen.

1.3.
Het personenvervoer kan in drie grote categorieën
worden ingedeeld:
—

stadsvervoer

—

interstedelijk vervoer, met drie subcategorieën: vervoer
rond de steden (in de dorpen die in de nabijheid van grote
steden liggen), vervoer over grote afstand (dat grote
bevolkingscentra over grote afstand met elkaar verbindt)
en regionaal of territoriaal vervoer (van regionale aard,
voor het platteland of dunbevolkte gebieden).

—

vervoer op verzoek (zoals vervoer van reizigers naar
scholen of fabrieken), ofschoon dit soort vervoer vanwege
de aard ervan is geliberaliseerd en derhalve niet onder het
toepassingsgebied van deze verordening valt.

1.4.
Het spreekt voor zich dat elk van deze vervoerscategorieën haar eigen specifieke sociaal-economische kenmerken
heeft en dat hiermee rekening dient te worden gehouden bij
het uitwerken van regelgeving ter zake.

(1) Een exploitatieverplichting is een verplichting voor vervoerbedrijven om een vervoerdienst te garanderen die qua continuïteit,
regelmaat en capaciteit aan bepaalde normen voldoet. Een vervoerverplichting is een verplichting voor vervoerbedrijven om alle
vervoer van personen of goederen tegen bepaalde prijzen en
onder bepaalde voorwaarden te accepteren en uit te voeren. Een
tariefverplichting is een verplichting voor vervoerbedrijven om
vaste of van hogerhand goedgekeurde prijzen te hanteren die in
strijd zijn met het commerciële belang van het bedrijf en die ofwel
worden opgelegd ofwel het resultaat zijn van een weigering
tot wijziging van speciale tarieven, met name voor bepaalde
categorieën reizigers (...) of voor bepaalde trajecten.
(2) Artikel 2, Verordening 1191/69/EEG van de Raad.
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1.6.
Met dit alles wordt beoogd tot relatief billijke tarieven
te komen (die bovendien in de openbare-dienstcontracten
worden opgenomen) voor de verschillende categorieën gebruikers, ongeacht de werkelijke kosten van de verleende diensten.
Bovendien kan in bepaalde gevallen in het kader van de
vergunning aanvullende steun worden toegekend om de
tarieven die de exploitant zal toepassen laag te houden. Er zij
gewezen op het belang van de term „tarieven”: deze zorgen
ervoor dat de exploitant niet eenzijdig de door de gebruikers
te betalen prijs kan vaststellen. Bovendien worden de tarieven
(en de aanpassing ervan in de loop van de tijd) door de
bevoegde instantie vastgesteld in het kader van het contract.

1.7.
Het toepassingsgebied van de voorgestelde verordening
betreft de organisatie van de verschillende vervoerwijzen (per
spoor, over de weg en over de binnenwateren) en de eerder
genoemde categorieën, in zoverre dat de instanties aan de
exploitanten exclusieve rechten toekennen, minimumvereisten
opleggen of dat er sprake is van compensatie voor de
dienstverlening. Van het toepassingsgebied zijn dan ook de
vervoerwijzen uitgesloten die aan geen van de drie voorwaarden voldoen.

1.8.
De verordening bevat hoofdstukken over zorg voor de
kwaliteit van het openbaar personenvervoer, regeling van
openbare-dienstcontracten, minimumcriteria voor dit soort
dienstverlening, en betreffende procedurekwesties.

1.9.
De zorg voor de kwaliteit van het openbaar personenvervoer wordt uiteengezet aan de hand van criteria als
veiligheid, frequentie, stiptheid, toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit, milieufactoren en de vervoerbehoeften van mensen in minder dichtbevolkte gebieden.
Eveneens wordt in dit hoofdstuk de integratie met andere
vervoerwijzen en de hoogte van de tarieven en de doorzichtigheid ervan aan de orde gesteld.

1.10. Openbare-dienstcontracten zijn verplicht in alle gevallen waarin sprake is van een financiële compensatie voor de
kosten die zijn gemaakt om aan de openbaredienstverplichtingen te voldoen en in het geval van exclusieve rechten.
Dergelijke contracten worden in het algemeen openbaar
aanbesteed. Deze contracten hebben een duur van maximaal
vijf jaar, ofschoon een aantal uitzonderingen op deze regel
mogelijk zijn. Bovendien worden exploitanten verplicht jaarlijks voor elke lijn afzonderlijk gegevens van economische en
sociale aard te verstrekken.

1.11. In het kader van deze openbare-dienstcontracten kan
worden besloten tot onderhandse gunning van geval tot geval
voor spoor-, metro- of tramdiensten,
—

—
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dat de kosten van instandhouding van de coördinatie
tussen de exploitant en de infrastructuurbeheerder
de voordelen van offertes te boven gaan;

—

wanneer een exploitant vervoerdiensten levert die niet
over het spoor gaan maar die wel deel uitmaken van
spoorvervoerdiensten die onderhands zijn gegund zoals
hierboven omschreven;

—

voor openbaredienstcontracten ter waarde van minder
dan 400 000 euro per jaar (of in geval van een netwerk,
minder dan 800 000 euro);

—

voor een exclusief recht, telkens wanneer geen financiële
compensatie wordt verleend:
—

voor een nieuwe dienst of

—

voor een aparte lijn die wordt gegund aan de hand
van kwaliteitscriteria.

1.12. Tot slot worden er bepaalde garanties ten behoeve
van de overheid vastgesteld, zoals de verplichting om een
bepaald gedeelte van de onder het contract vallende diensten
uit te besteden aan derden, de mogelijkheid om geen nieuwe
contracten te gunnen aan een exploitant indien deze als gevolg
daarvan meer dan een kwart van de desbetreffende openbaarpersonenvervoermarkt in handen zou krijgen, de verplichting
om het personeel dat werkzaam was bij de exploitant die
voorheen de vergunning had over te nemen en de eis dat de
exploitant zich in de betrokken lidstaat vestigt, behoudens het
bepaalde in artikel 71 van het EG-Verdrag.

1.13. De minimumcriteria voor de dienstverlening dienen
zonder onderscheid te worden toegepast op alle vervoerdiensten van gelijke aard binnen het geografisch gebied waarvoor
een en dezelfde bevoegde instantie verantwoordelijk is. Deze
minimumcriteria kunnen betrekking hebben op een financiële
compensatie mits de beperking van de tarieven uitsluitend
geldt voor bepaalde categorieën reizigers, mits het bedrag aan
compensatie niet hoger is dan een vijfde van de waarde van de
door de exploitant in dat gebied aangeboden diensten en mits
de compensatie zonder onderscheid wordt toegekend. In dit
geval is de compensatie die overeenkomstig de onderhavige
verordening wordt verleend als zijnde staatssteun vrijgesteld
van de kennisgevingsprocedure van artikel 88, lid 3, van het
EG-Verdrag.

1.14. Middels procedurevoorschriften worden de transparantie en eerlijkheid van het hele proces gewaarborgd, alsmede
de verenigbaarheid ervan met de normen die de openbaredienstcontracten op de interne markt regelen.

telkens wanneer kan worden aangetoond
—

dat de nationale of internationale veiligheidsnormen
voor spoorvervoer onmogelijk kunnen worden nageleefd of

1.15. Tot slot wordt als overgangsmaatregel een algemene
termijn van drie jaar vastgesteld, zij het met bepaalde uitzonderingen, voor regelingen die niet in overeenstemming zijn
met het bepaalde in deze verordening.
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Algemene opmerkingen

2.1.
Het Comité deelt de aan deze verordening ten grondslag liggende filosofie, die wordt samengevat in de zevende
overweging: „de invoering, met de nodige voorzorgen, van
gereguleerde mededinging tussen EU-exploitanten in deze
sector, [leidt] tot een aantrekkelijker en goedkoper dienstverlening”.
2.2.
Het voornemen van de Commissie om in het openbaar
personenvervoer een marktordening in te voeren op basis
van gereguleerde mededinging en niet van volledig vrije
concurrentie, wordt door het Economisch en Sociaal Comité
toegejuicht.
2.3.
Het Economisch en Sociaal Comité is zeer te spreken
over de belangrijkste instrumenten ten behoeve van de marktordening die in de verordening worden opgesomd, met name:
—

de verplichting dat de bevoegde instanties moeten zorgen
voor geschikte openbaar-personenvervoerdiensten,

—

het vastleggen van kwaliteitscriteria,

—

de betaling van een financiële compensatie als tegemoetkoming in de kosten die zijn gemaakt om aan de
openbaredienstverplichtingen te voldoen,

—

de compensatie van de kosten voor openbare diensten,

—

de verlening van exclusieve rechten (tijdgebonden) en

—

het ontwikkelen van concurrentie op aanbesteding met
passende uitzonderingsregelingen.

2.7.
Vooral met het oog op de mededeling van de Commissie „Diensten van algemeen belang in Europa” (1), stelt het
Comité voor om de betekenis van het algemeen belang met
betere instrumenten te ondersteunen. Zo dient bij de keuze
tussen aanbesteding of uitzonderingsregeling (onderhandse
gunning) de lidstaat ingeval van vervoerdiensten die door
deze lidstaat conform de mededeling van de Commissie als
dienstverlening van algemeen belang worden gedefinieerd, zelf
te bepalen of het extra mogelijkheden tot wijziging van de
nationale regelgeving wil scheppen ter verbetering van het
vervoersysteem.
2.8.
Met deze wijziging zou ook een beter antwoord
worden gegeven op de nog steeds onbeantwoorde vraag in de
ontwerpverordening in hoeverre het subsidiariteitsbeginsel
wordt nageleefd. Het Comité vindt de door de Commissie tot
dusverre aangevoerde argumenten voor een directe bevoegdheid ten behoeve van het openbaar personenvervoer namelijk
niet overtuigend.
2.9.
Wanneer er op grond van de mededeling over de
diensten van algemeen belang beter rekening wordt gehouden
met de bevoegdheid van de lidstaten, zal er ook meer rekening
worden gehouden met de argumenten van die lidstaten welke
zich ten aanzien van het openbaar-personenstreekvervoer
beroepen op de in hun constitutie vastgelegde gemeentelijke
grondrechten (zoals Duitsland).
2.10. Ter verbetering en aanscherping van het voorstel
voor een verordening, wenst het Comité de volgende opmerkingen te formuleren:
3.

Deze instrumenten worden gebruikt om de door het Comité
gesteunde poging van de Commissie om openbare dienstverlening en het concurrentiebeginsel zo goed mogelijk met
elkaar in overeenstemming te brengen, kracht bij te zetten.
2.4.
Het Comité stelt ook met tevredenheid vast dat voortaan middels juridische en boekhoudkundige transparantie zal
worden gezorgd voor gelijke behandeling van en concurrentie
tussen ondernemingen, ongeacht hun rechtsvorm.
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Hoofdstuk I — Toepassingsgebied en definities

3.1. Artikel 2 — Verhouding tot de wetgeving inzake het plaatsen
van overheidsopdrachten
3.1.1. Met het oog op artikel 12 van deze ontwerpverordening, waarin een speciale gunningsprocedure ter sprake
komt, dient artikel 2 te worden geschrapt. In plaats daarvan
zouden de gunningsvoorschriften in artikel 12 verder moeten
worden gespecificeerd. De huidige omschrijving in artikel 2
zou afbakeningsproblemen en dienovereenkomstige rechtsonzekerheid tot gevolg kunnen hebben.
3.2. Artikel 3 — Definities

2.5.
Het ESC uit niettemin zijn twijfels over de vraag of het
beoogde gebruik van de genoemde middelen en instrumenten
er daadwerkelijk voor zal zorgen dat er een evenwichtige
verhouding ontstaat tussen openbare-dienstverplichtingen en
een op concurrentie gebaseerde marktordening.
2.6.
Het Comité is van mening dat de instrumenten om
de concurrentie te regelen, dat wil zeggen met name de
aanbesteding, zeer concreet en duidelijk zijn beschreven, maar
dat de uitzonderingsregelingen en de kwaliteitsnormen eerder
vaag en onpraktisch kunnen overkomen. De laatste twee
behoeven de nodige aanvulling en specificatie.

3.2.1. In de definities van artikel 3 wordt niet duidelijk
aangegeven wat onder „openbare-diensteis” wordt verstaan.
Het Comité had liever gezien dat werd vastgehouden aan de in
Verordening (EEG) nr. 1191/69 gehanteerde begripsomschrijving van „openbare dienstverplichting”, te weten: „Onder
openbare dienstverplichtingen moet worden verstaan de verplichtingen die de vervoersonderneming, indien zij haar eigen
commercieel belang in aanmerking zou nemen, niet of niet in
dezelfde mate, noch onder dezelfde voorwaarden op zich zou
nemen”.
(1) COM(2000) 580 def. van 20.9.2000.
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3.2.2. Verder stelt het Comité voor om de definitie zo te
wijzigen dat er ook sprake is van „geïntegreerde diensten”
wanneer er verschillende exploitanten onder dezelfde voorwaarden in een samenwerkingsverband samenwerken, bijvoorbeeld in een vervoerconsortium dat als één lichaam handelt.

niveau van het aan de klant geboden comfort betreft,
alsmede de omvang van het net en de verstrekte informatie;
c)

3.2.3. Andere definities van artikel 3 die onduidelijk zijn en
die beter geformuleerd dienen te worden, en definities die
feitelijk ontbreken, zijn:
—

bevoegde instantie: „overheidslichaam” dient te worden
vervangen door „openbaar lichaam”;

—

er dient nauwkeurig te worden omschreven wat wordt
verstaan onder het begrip „lijn” dat in verschillende
artikelen van de verordening wordt gebruikt en „afzonderlijke lijn” dat in artikel 8 wordt gebruikt. In ieder geval
moet dit laatste begrip ook de zogenaamde territoriale
vervoerdienst omvatten.

4.

4.1.3. Onbeantwoord blijft ook de vraag naar het verband
tussen kwaliteitscriteria en de overeenkomstige verplichting
om de kosten te financieren die niet door de tarieven kunnen
worden gedekt. Op dit gebied moet men verplicht stellen dat
kwaliteitsvereisten ook met openbare middelen gefinancierd
worden wanneer de inkomsten uit tarieven niet voldoende
blijken te zijn.
4.1.4. Het Comité stelt voor artikel 4, lid 2, als volgt te
wijzigen:
a)

consumentenbeschermingsfactoren, waaronder de toegankelijkheid van de diensten wat frequentie, snelheid,
stiptheid, betrouwbaarheid, capaciteit van de gebruikte
middelen in verhouding tot de hoeveelheid reizigers en

het aanbod, indien nodig, van geïntegreerd intermodaal vervoer;

f)

de evenwichtige ontwikkeling van regio’s en de aansluiting op vormen van vervoer over lange afstand;

g)

de vervoerbehoeften van mensen in minder dicht bevolkte
gebieden, met inbegrip van het vermogen om innovatieve
en aangepaste oplossingen aan te dragen zonder dat de
aangeboden dienst daaronder heeft te lijden (keuze van
het middel; methode en aanpassing van de dienstverlening; uitgifte van kaartjes);

h)

de gezondheid en veiligheid van de reizigers, de
schoonmaak en hygiëne van het materieel, alsook de
veiligheid van de reizigers en de goederen;

i)

vakbekwaamheid van het personeel, met name het veiligheidspersoneel;

4.1. Artikel 4

4.1.2. In het algemeen vindt het Comité de huidige formulering van artikel 4 te weinig bindend wanneer het om het
vastleggen van echte kwaliteitscriteria gaat. De Commissie
dient nogmaals na te gaan of ze niet beter als voorbeeld
dienende minimumcriteria voor geheel Europa kan aanbevelen
die zowel voor stedelijke agglomeraties gelden als voor
landelijke gebieden. Het is ook mogelijk om, in de zin van
„best practice”, een permanente informatiedienst over de
kwaliteit van het streekvervoer te organiseren alsmede benchmarking te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is Eltis (www.eltis.org).

de integratie van verschillende vervoerdiensten, met inbegrip van de integratie van informatie, tarieven, kaartverkoop, dienstregelingen, consumentenrechten en overstapmogelijkheden in het geografisch gebied dat onder de
verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteiten valt
en met de exploitanten die door de andere bevoegde
autoriteiten zijn aangewezen;

(nieuwe letter)

Hoofdstuk II — Zorg voor de kwaliteit van het
openbaar personenvervoer

4.1.1. Het Comité acht het ontoereikend criteria vast te
leggen voor „kwalificaties” en vindt het noodzakelijk dat de
voorschriften van de richtlijnen inzake sociale minimumnormen in het algemeen, zoals bijvoorbeeld arbeidstijd en rustpauzes, worden nageleefd.
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(nieuwe letter)

naleving van collectieve arbeidsovereenkomsten en/of de in de desbetreffende sector geldende arbeidswetten;

(nieuwe letter)

beschikbaarheid van onderhoudsvoorzieningen voor het materieel en de
installaties, die dagelijks de betrouwbaarheid van het vervoer garanderen;

(nieuwe letter)

de financiële armslag van het bedrijf en
het bestaan van een verzekeringsstelsel
dat toereikend is om de claims van
derden te dekken;

5.

Hoofdstuk III — Openbare-dienstcontracten

5.1. Artikel 6 — Gunning van openbare-dienstcontracten
5.1.1. Met betrekking tot 6 b): De bepaling dat de exploitant
bepaalde kosten geheel voor zijn rekening moet nemen, is
volgens het Comité niet uitvoerbaar omdat de door het
vervoerbeleid bepaalde tarieven de inkomsten dermate sterk
kunnen beïnvloeden dat alle genoemde kosten niet voldoende
kunnen worden gedekt. Daarom wordt voorgesteld lid 6 b) te
schrappen. De vervoerders moeten de kans hebben met de
overheid te onderhandelen, ook over de tarieven.
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5.1.2. Met betrekking tot 6 c): De looptijd van vijf jaar voor
de openbare-dienstcontracten is te kort en moet, naar mening
van het Comité, langer worden. De uitzonderingsregeling in c)
maakt al duidelijk dat vijf jaar te krap is. Anderzijds is
deze uitzonderingsregeling te vaag geformuleerd waardoor
vervoersondernemingen bij de bevoegde instanties heel moeilijk aanspraak zouden kunnen maken op deze regeling. De
afschrijving van bussen bijvoorbeeld bedraagt tegenwoordig al
meer dan vijf jaar. Het Comité pleit voor een looptijd waarin
exclusieve rechten gelden en die lang genoeg is om de
exploitanten de kans te geven hun investeringen terug te
verdienen; hierbij valt te denken aan een looptijd van acht tot
vijftien jaar, naar gelang van de in paragraaf 1.3 genoemde
vervoerscategorie.

5.1.3. In het voorstel wordt een kader voor de werking van
vervoerdiensten vastgesteld dat voor alle landen gelijk is, maar
hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat de mate van
openstelling van de markt momenteel per land erg verschilt en
dat veel landen reeds een goed lopend vergunningenstelsel
kennen dat, zij het niet volledig, grotendeels voldoet aan
het voorstel voor een verordening. Ook is een proces van
regionalisering van bevoegdheden ontstaan in het kader waarvan nieuwe, onderhandse contracten voor openbare diensten
worden gesloten en belangwekkende resultaten worden geboekt met het verbeteren van de kwaliteit van het vervoer en
de toename van het aantal reizigers.

5.1.4. Het voorstel voor een verordening maakt terecht een
onderscheid tussen de verschillende wijzen van personenvervoer (per spoor en metro, over de weg, over binnenwateren),
maar past dit onderscheid niet toe op de zeer uiteenlopende
kenmerken van dit vervoer bij de dienstverlening aan de in
paragraaf 1.3 genoemde gebruikerscategorieën.

5.1.5. In bepaalde gevallen worden criteria als openstelling
voor concurrentie, beperking van de steun, en reikwijdte van
de exclusieve rechten door elkaar gehaald, zodat op bepaalde
plaatsen in de verordening mogelijkerwijs een foutieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Aangezien het de belangrijkste doelstelling van de verordening is de reiziger openbare
diensten te bieden van een bepaalde kwaliteit en tegen zo laag
mogelijke tarieven (al dan niet met subsidiëring), biedt de
toekenning van een exclusief recht voor een bepaalde tijd de
garantie dat de kosten op lange termijn laag blijven, mits de
duur van de vergunning toereikend is. Dit betekent dat de
werking van de mededinging (die voor zo laag mogelijke
tarieven zorgt) moet aanvangen op het moment dat de
concessie (en het hiermee samenhangende exclusieve recht)
wordt verleend, maar dat de duur van de concessie enerzijds
lang genoeg moet zijn (om nieuwe exploitanten de kans te
geven scherper geprijsde offertes in te dienen waarmee zij nog
steeds de vaste en initiële kosten in voldoende mate kunnen
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terugverdienen) en anderzijds kort genoeg moet zijn (om het
aanbestedingsproces te kunnen hervatten en zodoende nieuwe
concurrenten toe te laten, met name in erg gesloten sectoren
of landen). De in de verordening voorziene termijn van vijf
jaar lijkt dan ook over het algemeen te kort. Bovendien moet
ieder risico op een verslechtering van de werkgelegenheid
worden afgewend, aangezien dit negatieve gevolgen heeft voor
de kwaliteit en de veiligheid van het personenvervoer.
5.1.6. Zo gezien zijn de in het voorstel voor een verordening voorziene uitzonderingscriteria te algemeen en niet
aangepast aan de verschillende in paragraaf 1.3 omschreven
personenvervoercategorieën. Derhalve stelt het Comité voor de
duur van de concessie beter af te stemmen op de afzonderlijke
gevallen en onderscheid te maken tussen de verschillende
personenvervoercategorieën en -wijzen, en voor iedere categorie zoveel mogelijk het midden te vinden tussen intensivering
van de concurrentie met een snelle verlenging van de contracten en langere exclusieve termijnen zodat een aanpassing van
de tarieven op de lange termijn mogelijk is. Hierdoor wordt
eveneens de grote speelruimte binnen de beslissingsbevoegdheid teruggebracht die wordt veroorzaakt door de omvangrijke, in de verordening voorziene toelatingsvoorwaarden, ook
al moeten deze door de Commissie worden getoetst.
5.1.7. Volgens het Comité moet in artikel 6 een passage
worden ingevoegd, waarin wordt bepaald dat in contracten
geen sprake mag zijn van een onbezonnen vermindering van
het aanbod.
5.1.8. Met betrekking tot 6 d): In lid 6 d) is nu sprake van
„elke lijn”. Deze omschrijving moet met de zinsnede „of voor
bepaalde trajecten” worden aangevuld. Ook bij een kleiner
vervoergebied zou het eventueel mogelijk moeten zijn dat de
te verstrekken informatie betrekking heeft op het hele gebied.
5.2. Artikel 7 — Onderhandse gunning van openbare-dienstcontracten
5.2.1. Conform het beginsel van het algemeen belang
waarop in het algemene deel reeds werd ingegaan, stelt het
ESC het volgende nieuwe lid 1 voor artikel 7 voor:
„1. Zodra lidstaten vervoerdiensten definiëren als
dienstverlening van algemeen belang overeenkomstig
COM(2000) 580 van 20.9.2000, moeten de bevoegde
autoriteiten zelf kunnen kiezen voor rechtstreeks beheer
van de betrokken diensten (1).”
5.2.2. Lid 2, dat eerst lid 1 was, zou als volgt moeten
worden aangevuld:
In aanvulling op de criteria „nationale of internationale
veiligheidsnormen” dient de mogelijkheid te worden
opgenomen om bevoegde instanties „regionale en plaatselijke veiligheids- en kwaliteitscriteria” te laten gebruiken
voor een uitzonderingsregeling.
(1) Eis van verscheidene lidstaten, die werd geformuleerd tijdens de
Raad van ministers van vervoer op 20 en 21 december 2000
in Brussel; 2324e zitting van de Raad Vervoer; Pers: 470
— nr. 14004/00.
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5.2.3. Lid 3, dat eerst lid 2 was, zou moeten worden
gewijzigd:
Er dient alleen over „bijkomende kosten ten behoeve van
de coördinatie” te worden gesproken. De rest van de alinea
moet worden geschrapt. Bovendien moet de bepaling
worden opgenomen dat een onderhandse gunning ook
mogelijk is wanneer „de integratie van verschillende
vervoerdiensten in gevaar zou kunnen komen of waarvan
de verdere integratie belemmerd zou kunnen worden”.

5.2.4. Het Comité kan zich vinden in de mogelijkheid van
onderhandse gunning op basis van een nieuw initiatief als
bepaald in artikel 7, lid 6. Het Comité is evenwel van mening
dat bij de gunning de kwaliteitscriteria dienen te worden
beoordeeld en in acht genomen waartoe de exploitant zich
verplicht en die de toekenning van een dergelijk exclusief recht
rechtvaardigen.

7.8.2001

5.4.2. Met betrekking tot lid 3: Het ESC is verheugd over
het voornemen van de Commissie om het personeel directe
bescherming te garanderen voor het geval een andere exploitant de onderneming overneemt. De voorgestelde regeling is
vanwege het niet-bindende karakter echter te zwak. Als
wijziging wordt hier voorgesteld dat de bevoegde instantie de
exploitant „moet” verplichten het personeel de rechten aan te
bieden. Ook twijfelt het Comité eraan of bescherming door
richtlijn 77/197/EEG voldoende garantie biedt. Het Comité
acht het juister dat meteen wordt vastgelegd dat het personeel
bij een exploitantenoverdracht tegen dezelfde voorwaarden
moet wordt overgenomen.

6.

Hoofdstuk IV — Minimumcriteria voor de exploitatie
van openbaar personenvervoer

6.1. Artikel 10
5.3. Artikel 8 — Gunning van openbare-dienstcontracten op basis
van kwaliteitsvergelijking

5.3.1. De in artikel 8 voorziene onderhandse gunning op
basis van kwaliteitscriteria dient niet te worden beperkt tot de
zogenaamde „afzonderlijke lijnen” maar te worden uitgebreid
tot de in paragraaf 1.5 nader beschreven territoriale diensten.

5.4. Artikel 9 — Garanties

5.4.1. Met betrekking tot de in artikel 9 voorziene voorzorgsmaatregelen wenst het Comité de volgende kritische
kanttekeningen te plaatsen:
—

—

De eis tot onderaanbesteding die door de bevoegde
instantie kan worden gesteld is, ofschoon beperkt tot
50 % van de waarde van het contract, in strijd met het
beginsel van efficiency dat juist met de verordening wordt
nagestreefd. Deze eis beknot in ernstige mate de vrijheid
van bedrijfsvoering van de exploitanten en leidt tot gerede
twijfels dat deze exploitanten hun onderaannemers vrij
kunnen kiezen, met name wanneer het gaat om een
regionale of lokale bevoegde instantie.
Ook het besluit om geen dienst te gunnen aan een
exploitant die daardoor meer dan 25 % van de markt in
handen zou krijgen, baart het Comité ernstige zorgen. In
de eerste plaats vanwege de bijna absolute vrijheid van de
bevoegde instantie om naar eigen goeddunken de gunning van de opdracht te weigeren. In de tweede plaats
vanwege de vage term „openbaar-personenvervoermarkt”. Welke markt wordt bedoeld: de markt op nationaal, regionaal of gemeentelijk niveau? Hoe kan een
bevoegde instantie weten welke marktpositie een exploitant inneemt buiten haar eigen bereik?

6.1.1. Het Comité stemt in met de formulering in de eerste
alinea dat algemene minimumcriteria zonder onderscheid
worden vastgelegd, maar vindt een beperking, zoals bijvoorbeeld in alinea b) (20 %-clausule), overbodig. Omdat er
geen sprake is van concurrentie, blijft het de taak van de
afzonderlijke lidstaten ervoor te zorgen dat compensatiebedragen worden toegestaan voor speciale diensten, waarbij
procentueel niet gekort wordt op de diensten.
6.1.2. Ook met betrekking tot de in artikel 10 neergelegde
minimumcriteria wenst het Comité de volgende kanttekeningen te plaatsen:
6.1.2.1. In artikel 3 van het recente voorstel voor een
communautaire verordening betreffende steunverlening voor
de coördinatie van het vervoer (1) wordt bepaald dat de
steunverlening voor het beheer, het onderhoud of het aanbieden van infrastructuur voor vervoer over land verenigbaar is
met het EG-Verdrag en dat deze steun aan de infrastructuur
vanwege de aard ervan over alle gebruikerscategorieën gelijkelijk wordt verdeeld. Het steeds opnieuw bevestigde beleid van
de Europese Unie is om op grond van milieu- en sociale
overwegingen het openbaar vervoer te steunen ten koste van
het particulier vervoer.
6.1.2.2. Hetzelfde geldt ook voor de beperking van de
compensatie tot 20 % van de waarde van de betreffende
diensten, die eerder bedoeld lijkt te zijn om een bijdrage te
leveren aan het begrotingsevenwicht dan om tegemoet te
komen aan een sociale eis. Dit is des te ernstiger aangezien
onder hetzelfde criterium uiteenlopende categorieën worden
opgenomen zoals het vervoer over grote afstand (waarbij
vervoerwijzen als trein en autobus met elkaar concurreren),
stadsvervoer (in veel gevallen sterk gesubsidieerd) en regionaal
vervoer (dat vanwege de aard ervan altijd in potentie deficitair
is indien men een minimumkwaliteit in stand wil houden).
(1) COM(2000) 5 def.
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6.1.2.3. Bovendien benadeelt dit ten onrechte ondernemingen die binnen een gebied slechts één van deze activiteiten
uitvoeren en deze niet kunnen compenseren met andere te
verrichten diensten of de hoogte van hun voor compensatie in
aanmerking komende inkomsten niet kunnen doen toenemen
met diensten die niet in dezelfde mate compensatie vergen.
6.1.2.4. Het Comité is het echter eens met het voorstel dat
deze compensatie beschikbaar moet zijn voor alle exploitanten
zonder onderscheid, mits er onderscheid wordt gemaakt tussen
de verschillende vervoerscategorieën.

7.

Hoofdstuk V — Procedurekwesties

7.1.
Het Comité steunt de Commissie waar het gaat om alle
procedurekwesties en wil slechts opmerken dat de „publiekrechtelijke beroepsinstantie” in juridische zin nader moet
worden omschreven omdat deze instantie op grond van
haar kenmerken op zijn minst gedeeltelijk als onafhankelijke
regelgever zal gaan fungeren, zoals ook geldt voor andere
sectoren die van oudsher steun ontvangen (water, gas, elektriciteit, telecommunicatie). Als dit zou gebeuren, zou bezien
moeten worden of deze instantie ook als arbiter zou kunnen
optreden tussen bevoegde instanties en exploitanten waar het
gaat om de vaststelling van tarieven.
7.2. Artikel 12 — Gunningsprocedures
7.2.1. Met betrekking tot lid 3: er zou een nieuwe alinea d)
moeten worden toegevoegd die als volgt luidt:
„Het aantal over te nemen personeelsleden en hun
contractueel vastgelegde rechten overeenkomstig artikel 9, lid 3.”
7.3. Artikel 13 — Transparantie
7.3.1. Om een betere transparantie voor burgers en daarmee voor verbruikers te kunnen garanderen, dient men
duidelijkheid te scheppen over wat nu de beste manier is:
aanbesteding of onderhandse gunning, voordat een gunningsprocedure wordt begonnen. Deze duidelijkheid moet tot stand
komen via een door vervoersondernemingen, andere bevoegde
instanties, consumenten- en reizigersorganisaties gevoerde
dialoog op plaatselijk resp. regionaal niveau. Vereiste voor een
dergelijke keuze is dat de voorgestelde wijziging in artikel 7
wordt aangebracht, waardoor er meer mogelijkheden komen
om voor onderhandse gunning te kiezen.
7.4. Artikel 15 — Boekhoudkundige bepalingen
7.4.1. Het Comité staat volledig achter de boekhoudkundige bepalingen in artikel 15, want deze beogen een garantie te
bieden voor transparantie en non-discriminatie m.b.t. de
gunningsprocedure en voor een adequate verhouding tussen
compensatie en extra kosten die zich voordoen om de
verplichtingen inzake openbare dienstverlening te kunnen
nakomen. Dit artikel dient te worden gezien in samenhang
met het bepaalde in Bijlage 1.

8.
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Hoofdstuk VI — Slotbepalingen

8.1. Artikel 17 — Overgangsmaatregelen
Met betrekking tot 17, lid 1

8.1.1. De beoogde overgangstijd van drie jaar is volgens het
ESC veel te kort. De concessies die op het ogenblik in de
verschillende lidstaten gelden, hebben bijvoorbeeld ten dele
nog beduidend langere looptijden. Ook met betrekking tot de
reeds gedane investeringen alsmede het terugverdienen ervan
is een overgangstijd tijd van drie jaar te kort.

8.1.2. Het Comité heeft evenwel ernstige twijfels over de
doeltreffendheid van de in artikel 17 voorziene overgangsmaatregelen, aangezien enkele van deze maatregelen tot onteigening
van rechtmatig verworven rechten zouden kunnen leiden
en aanleiding kunnen geven tot een hele reeks juridische
beroepsprocedures die de ontwikkeling van de huidige voorschriften in de weg kunnen staan. Hiervoor worden de
volgende redenen aangevoerd:
8.1.2.1. In lid 1 van genoemd artikel wordt bepaald dat
„niet overeenkomstig de bepalingen van deze verordening ten
uitvoer gelegde regelingen, contracten of overeenkomsten
binnen drie jaar niet meer geldig zijn”.
8.1.2.2. Er zijn echter andere landen, zoals ook blijkt uit de
inleiding op het voorstel, waar overeenkomstig de eigen
wetgeving de markten zijn opengesteld voor concurrentie
middels een stelsel van aanbestedingsprocedures of concessies
(waarbij deze laatste berusten op een combinatie van exclusieve
rechten en een duur die rechtstreeks is gekoppeld aan de
terugverdientijd van de investeringen die nodig zijn voor de
dienstverlening, waardoor regelmatige compensaties aan de
exploitant niet nodig zijn). Geen van deze, momenteel in een
lidstaat op nationaal of lokaal niveau van kracht zijnde
aanbestedings- of concessieprocedures kan echter, ook al
ademen zij de geest van deze verordening, volledig voldoen aan
het bepaalde in deze verordening, zodat deze aanbestedings- en
concessieprocedures volgens de huidige formulering van het
voorstel voor een verordening niet rechtsgeldig zouden zijn en
binnen de termijn van drie jaar buiten werking zouden moeten
worden gesteld.
8.1.2.3. Voor elk van deze momenteel van kracht zijnde
openbare aanbestedingen en concessies, die indertijd openstonden voor concurrentie tussen verschillende exploitanten, gold
een bepaalde termijn, over het algemeen meer dan tien jaar,
waarvoor de exploitant kon berekenen welke zijn kosten
zouden zijn (en waarbij hij in veel gevallen vaste verplichtingen
aanging met derden voor de aankoop van rollend materieel of
het gebruik van infrastructuur), zodat een verkorting van deze
termijnen zal leiden tot financiële claims tegen de bevoegde
instantie op grond van het eenzijdig verbreken van de concessievoorwaarden, die bij nationale rechtbanken dienen te wor-
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den opgelost en zelfs als prejustitiële vraag kunnen worden
voorgelegd aan het Hof van Justitie in Luxemburg.

8.1.5. Door de wijziging van artikel 17, lid 1, zou lid 2
toch al niet meer gelden.

8.1.3. Het ESC stelt voor om de overgangstijd tot ongeveer
8-10 jaar te verhogen, waarbij men moet nagaan of in de
verschillende lidstaten ook uiteenlopende regelingen kunnen
worden toegepast.

8.1.6. Als constructief alternatief stelt het Comité dan ook
een selectieve regeling van overgangstermijnen voor, waarbij
een onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende vervoerscategorieën en -wijzen.

Met betrekking tot 17, lid 2

8.1.7. Het Comité stelt met grote tevredenheid vast dat de
ondernemingen in de kandidaat-lidstaten voor de toepassing
van deze verordening als communautaire ondernemingen
worden gezien en spreekt de hoop uit dat deze landen met de
inwerkingtreding van hun toetredingsverdragen eveneens de
in deze verordening voorziene bepalingen in hun totaliteit
zullen kunnen toepassen.

8.1.4. Ook de in 17, lid 2 genoemde verlengingstermijn
met nog eens drie jaar voor ondernemingen die in de
spoorweginfrastructuur investeren, is met betrekking tot de
terugverdientijd van investeringen nog te kort.
Brussel, 30 mei 2001.

De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van
de burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de Veiligheid van de
Luchtvaart”
(2001/C 221/05)
De Raad heeft op 22 december 2000 besloten het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 80, lid 2, van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”, die was belast met de voorbereidende werkzaamheden, heeft haar advies op 8 mei 2001 goedgekeurd; rapporteur was de heer Von Schwerin.
Het Comité heeft tijdens zijn op 30 en 31 mei 2001 gehouden 382e zitting (vergadering van 30 mei
2001) het volgende advies uitgebracht, dat met 112 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 1 onthouding, is
goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
In haar Inleiding wijst de Commissie op de noodzaak
om — als logische aanvulling op de regelgeving voor de
interne markt van het luchtvervoer — gemeenschappelijke
regels op het gebied van veiligheid in de luchtvaart vast te
stellen. Volgens de Commissie is gebleken dat het huidige, op
Verordening (EEG) nr. 3922/91 en de werkzaamheden van
de Gezamenlijke Luchtvaartautoriteiten (JAA) (1) gebaseerde
(1) De JAA bestaan uit een aantal regelgevende instanties op het
gebied van de burgerluchtvaart die hebben besloten tot samenwerking bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van veiligheidsnormen en -procedures. Hiertoe stellen zij luchtwaardigheidscodes
(Joint Aviation Requirements; JAR’s) op, die op gecoördineerde en
uniforme wijze ten uitvoer zullen worden gelegd.

systeem niet naar behoren functioneert. Het huidige systeem
wordt gezien als traag, weinig flexibel en vaak onverenigbaar
met de communautaire voorschriften en beleidslijnen.

1.2.
Om de geconstateerde tekortkomingen van het huidige
systeem te verhelpen en een instantie in het leven te roepen
die vergelijkbaar is met de Federale Luchtvaartadministratie
(FAA) in de Verenigde Staten, heeft de Raad op 16 juli 1998
besloten de Commissie te machtigen om met derde landen die
volwaardig lid zijn van de JAA te onderhandelen over een
overeenkomst inzake oprichting van een Europese Autoriteit
voor de Veiligheid in de Luchtvaart (EASA) die volledig
bevoegd is voor alle taken met betrekking tot de veiligheid van
de luchtvaart.
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1.3.
Vanwege constitutionele problemen met sommige
lidstaten, de tijdrovende procedures en de onzekerheid over
de bereidheid van het Europees Parlement en de nationale
parlementen om de brede delegatie van bevoegdheden te
aanvaarden, uitte de Commissie echter haar bezorgdheid over
de haalbaarheid van een dergelijk systeem. Op uitnodiging van
de Raad heeft de Commissie een analyse van een alternatief
voorstel van de Gemeenschap gepresenteerd dat door de Raad
werd beschouwd als de meest praktische oplossing. Het
alternatieve voorstel van de Gemeenschap is in het onderhavige
voorstel overgenomen.

2.
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2.5.
Het door de Commissie voorgestelde systeem is gebaseerd op de volgende beginselen:
—

het Europees Parlement en de Raad stellen beginselen
voor regelgeving en essentiële eisen vast waaraan het
niveau van veiligheid en milieubescherming moet voldoen;

—

er is gekozen voor delegatie aan de Commissie waar het
gaat om de wijze waarop de essentiële eisen moeten
worden geïmplementeerd, in het bijzonder de te volgen
procedure voor het verkrijgen van de vereiste goedkeuringen, de voorrechten die aan deze goedkeuringen zijn
verbonden, en de toepasselijke technische normen.

Het Commissievoorstel

2.1.
In de Toelichting op haar voorstel maakt de Commissie
de volgende opmerkingen:
2.2.
De verwezenlijking van de oorspronkelijke doelstellingen en de implementatie van de desbetreffende middelen
maakt de oprichting van een gespecialiseerd agentschap met
een hoog deskundigheidsniveau noodzakelijk. Verder moet het
agentschap werkelijke bevoegdheden krijgen en de noodzakelijke onafhankelijkheid moet hebben om zijn taak met betrekking tot de bescherming van het algemeen belang en de
promotie van Europese opvattingen op mondiale schaal effectief te kunnen uitvoeren.
2.3.
De Commissie is echter ook van mening dat de
uitoefening van uitvoeringsbevoegdheden en de controle op
de implementatie van regels en verordeningen tot de exclusieve
bevoegdheid van de Commissie behoren. Delegatie van deze
taken aan een andere instantie is alleen mogelijk op basis van
regels die de beslissing van deze instantie beperken tot een
technisch oordeel binnen haar deskundigheidssfeer.
2.4.
Om binnen het kader van deze institutionele constructie te blijven, stelt de Commissie een uit twee stappen bestaande
aanpak voor:
—

het voorstel bevat de beginselen voor de certificering en
het onderhoud van luchtvaartproducten en beschrijft de
essentiële eisen op basis van bijlage 8 van het Verdrag
van Chicago en op basis van bestaand Gemeenschapsrecht inzake milieubescherming;

—

voor andere gebieden van de luchtvaartveiligheid, in het
bijzonder de veiligheidsaspecten van luchtvaartexploitaties, verlening van vergunningen aan vliegtuigbemanningen, exploitaties van luchthavens en beheer van het
luchtverkeer, geldt dat te zijner tijd beginselen en essentiële eisen worden aangenomen in overeenstemming met
de normale wettelijke procedure, teneinde de thans
voorgestelde verordening te complementeren.

Hiermee blijft het voorstel beperkt tot veiligheidsaspecten
die betrekking hebben op producten die voor de Europese
luchtvaartindustrie van belang zijn, zonder dat rekening wordt
houden met aspecten op het gebied van luchthavens, exploitatie van luchtvaartlijnen en controle op het luchtverkeer.

2.6.
Zoals vermeld onder 2.4 overweegt de Commissie dit
systeem toe te passen op producten en het onderhoud daarvan.
Artikel 7 bepaalt ten aanzien van de beginselen en essentiële
eisen zoals die gelden voor luchtvaartexploitaties, personeel,
luchthavens en luchtverkeersleidingsdiensten dat de Commissie indien nodig, en dan zo spoedig mogelijk, voorstellen ter
zake moet indienen. Hiermee wordt een tweeledige aanpak
geïntroduceerd waarbij vooralsnog onderscheid wordt gemaakt tussen producten en andere veiligheidsaspecten van de
luchtvaart.
2.7.
Regels die moeten worden toegepast door de lidstaten
dienen te worden vastgesteld door het Europees Parlement en
de Raad. De Commissie zal vervolgens bevoegdheid krijgen
om de regels aan te vullen wanneer deze betrekking hebben
op zeer specifieke technische gebieden en om ze aan te passen
aan wetenschappelijke of technische ontwikkelingen. Dit geldt
met name voor certificeringseisen voor luchtvaartexploitanten
of voor het verlenen van vergunningen aan vliegtuigbemanningen; hoewel hiervoor momenteel geen wetgevingsvoorstellen
bestaan, dient te zijner tijd regelgeving ter zake te worden
opgesteld.
2.8.
Volgens de Commissie moet voor producten een ander
regime gelden. Uniformiteit kan het best worden bereikt door
middel van gecentraliseerde certificering. Bovendien zou het
vanwege de snelle ontwikkeling van de technologie onwenselijk zijn om technische details in de wetgeving te diepgaand
te specificeren. Op deze wijze zou de Commissie worden
geautoriseerd om de vereiste uitvoeringsvoorschriften vast te
stellen. Het agentschap behoudt de technische bevoegdheid
om de conformiteit van het product met de essentiële eisen te
controleren.
2.9.
Uitvoeringsvoorschriften voor producten zouden in
hoofdzaak betrekking hebben op procedurele eisen zoals die
zijn omschreven in de toepasselijke luchtwaardigheidscodes (1)
(Joint Airworthiness Requirements; JAR) van de JAA. Het
(1) De JAA streven naar de gezamenlijke certificering van nieuwe
luchtvaartuigen, motoren en propellers, en hebben een gezamenlijk systeem van goedkeuringen ontwikkeld. Naast de JAR-21
inzake certificeringsprocedures voor luchtvaartuigen en aanverwante producten en componenten hebben de JAA codes vastgesteld voor de certificering van onder meer grote vliegtuigen (JAR25), kleine vliegtuigen (JAR-23) en zweefvliegtuigen/motorzweefvliegtuigen (JAR-22), helicopters (JAR-27/29), motoren/APU
(JAR-APU), propellers (JAR-P) en uitrusting (JAR-TSO).
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agentschap zou dan geautoriseerd worden tot het verlenen van
certificaten die de conformiteit van producten met de essentiële
eisen bevestigen, aangezien dit wordt beschouwd als een zuiver
technische beoordeling.
2.10. Voor onderhoud, waarvoor geen centralisatie is voorzien, stelt de Commissie een gemengde aanpak voor, waarbij
de Commissie geautoriseerd wordt om de vereiste uitvoeringsvoorschriften op voldoende gedetailleerde wijze vast te stellen,
en wel op basis van de toepasselijke JAR.
2.11. Op grond van artikel 46 worden het agentschap
onderzoeksbevoegdheden toegekend (ook wel aangeduid als
„inspecties”) ter uitvoering van de door de verordening aan het
agentschap toegekende taken. In de artikelen 47 en 48 worden
voorts nog twee specifieke soorten onderzoeksbevoegdheden
genoemd. Teneinde de juiste toepassing van de veiligheidsvoorschriften te waarborgen, is het agentschap bevoegd om lidstaten (artikel 47) — ter ondersteuning van de Commissie —
en ondernemingen (artikel 48) te inspecteren.
2.12. Ten slotte voorziet het voorstel van de Commissie in
een rechterlijk controlemechanisme. Om zoveel mogelijk te
vermijden dat technische zaken worden voorgelegd aan het
Hof van Justitie, wordt voorgesteld om gespecialiseerde kamers
van beroep in eerste aanleg op te richten. De leden van deze
kamer(s) van beroep worden door de raad van bestuur van het
agentschap geselecteerd uit een lijst van kandidaten die is
opgesteld door de Commissie (artikelen 31-36).

3.

Algemene opmerkingen

7.8.2001

3.2.
Het Comité plaatst niettemin een aantal kritische
kanttekeningen. Het Comité acht het van cruciaal belang dat
de in het verordeningsvoorstel geformuleerde doelstellingen
daadwerkelijk worden gerealiseerd. Hoewel het onderhavige
Commissievoorstel getuigt van creativiteit en een waardevolle
eerste stap betekent, lijkt het zijn beloften niet te kunnen
waarmaken. Het voorstel bevat nog een aantal onduidelijkheden en inconsistenties die uit de weg moeten worden geruimd.
Belangrijker nog is dat het voorstel op een aantal punten veel
verder zou kunnen worden uitgewerkt. De Commissie wijst
op de in een eerder advies gemaakte opmerking dat het
van belang is dat het agentschap alle voorschriften inzake
luchtvaartveiligheid zal kunnen vaststellen (1). Het voorstel
zou moeten waarborgen dat deze doelstelling te zijner tijd
daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
3.3. De voorgestelde aanpak
3.3.1. Het Comité stelt vast dat het voorstel van de Commissie gebaseerd is op werkzaamheden die zijn uitgevoerd en op
ervaring die is opgedaan in het kader van Verordening
(EEG) nr. 3922/91 inzake de harmonisatie van technische
voorschriften en administratieve procedures op het gebied van
de burgerluchtvaart.
3.3.2. Het Comité juicht toe dat in het voorstel terdege
rekening is gehouden met de standpunten zoals die tijdens
eerdere discussies over de ontwerpovereenkomst naar voren
zijn gebracht door het Europees Parlement en de Raad, en dat
de Commissie bij het opstellen van het onderhavige voorstel
nauw heeft samengewerkt met de Raad.
3.3.3. Het Comité is verheugd dat de Commissie een
creatieve en goed onderbouwde aanpak heeft voorgesteld die
nieuwe suggesties bevat voor het verwezenlijken van de
genoemde doelstellingen.

3.1. Algemene doelstelling
3.4. Kanttekeningen en suggesties
3.1.1. Het Comité schaart zich achter de doelstelling van
het communautair beleid inzake luchtvaartveiligheid en juicht
het voorstel van de Commissie derhalve toe.
3.1.2. Het Comité deelt de opvatting dat er behoefte bestaat
aan een sterke organisatie met uitgebreide bevoegdheden op
alle gebieden van de luchtvaartveiligheid, die de speelruimte
heeft om thans op nationaal niveau waargenomen uitvoerende
taken over te nemen wanneer gemeenschappelijke actie efficiënter lijkt. Het Comité schaart zich achter de oproep van het
Europees Parlement tot oprichting van een gemeenschappelijke
regelgevende instantie voor de veiligheid van de luchtvaart,
waarvan de hoofdtaak zou bestaan in het waarborgen van een
uniform hoog veiligheidsniveau in Europa door middel van de
geleidelijke integratie van de nationale stelsels. Het Comité is
het met de Commissie eens dat voor de oprichting van een
dergelijke instantie optimaal gebruik zou moeten worden
gemaakt van de structuren van de Europese Unie. Het Comité
verwelkomt het voorstel van de Commissie tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels op het gebied van de burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de
Veiligheid van de Luchtvaart (EASA).

3.4.1. D e a u t o n o m i e v a n h e t a g e n t s c h a p
3.4.1.1. Ten aanzien van producten en het onderhoud
daarvan voorziet het voorstel in invoering van een regeling
voor delegatie van bevoegdheden aan de Commissie. Het
Comité erkent dat delegatie aan de Commissie wenselijk en
zinvol is waar het om uitvoeringsvoorschriften gaat. In het
voorstel zou echter nader moeten worden gepreciseerd in
welke gevallen de noodzakelijke toezichthoudende rol van het
Europees Parlement en de Raad onverlet blijft.
3.4.1.2. Hoewel het Comité de door de Commissie geleverde inspanningen voor oprichting van een autonoom agentschap verwelkomt, vraagt het Comité zich voorts af of het
huidige institutionele kader geen ruimte zou kunnen bieden
voor een meer onafhankelijke positie van de EASA, met name
waar het gaat om het opstellen van uitvoeringsvoorschriften
en normen van zeer technische aard.
(1) PB C 14 van 16.1.2001, blz. 33, zie conclusies inzake Verordening
(EEG) nr. 3922/91.
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3.4.1.3. Het Comité stelt vast dat het voorstel het agentschap een zekere speelruimte biedt voor het ontwikkelen van
aanvaardbare richtsnoeren en goedkeuringsmethoden. Of dit
kan worden opgevat als regelgeving of beleid kan onderwerp
van discussie vormen. Het Comité constateert dat het voorstel
in ieder geval zoveel speelruimte laat dat kan worden gesproken van een autonome bevoegdheid van het agentschap om
technische voorschriften ten uitvoer te leggen. Het Commissievoorstel voorziet in een mate van onafhankelijkheid die op
zichzelf verheugend is.
3.4.1.4. Het Comité verwelkomt het in het voorstel opgenomen beginsel dat de wetgever geen uitgebreide en gedetailleerde technische verantwoordelijkheid draagt, waardoor de mogelijkheid van de wetgever om toezicht te houden en beleid te
formuleren wordt vergroot. Terwijl dit voor het Parlement en
de Raad inderdaad van belang is, vraagt het Comité zich af of
dit niet tevens belangrijk is voor de Commissie. Met name op
het gebied van de luchtvaartveiligheid is het immers van belang
dat op het juiste politieke niveau wordt beslist over het
basissysteem voor de veiligheid (op dit punt dienen het
Europees Parlement en de Raad hun verantwoordelijkheid te
nemen). Hoe de afzonderlijke onderdelen van luchtvaartveiligheid worden geregeld, dient eveneens door de regelgever te
worden bepaald. Dit gebeurt hetzij rechtstreeks door het
Europees Parlement en de Raad, hetzij door de Commissie
via delegatie. Het lijkt echter onwenselijk dat de regelgever
technische details in de wetgeving te grondig specificeert,
aangezien dit bij ongevallen automatisch politieke verantwoordelijkheid zou inhouden. Op dit punt is een taak weggelegd
voor het agentschap, dat op dit terrein immers deskundig is.
Wat op grond van een nationale wetgeving normaal gesproken
de delegatie van regelgevende bevoegdheden aan een agentschap zou zijn, lijkt op grond van het Verdrag niet tot de
mogelijkheden te behoren.
3.4.1.5. De Commissie houdt in haar Toelichting vast aan
een strikte interpretatie van de jurisprudentie van het Hof,
volgens welke delegatie van bevoegdheden alleen is toegestaan
„naargelang met deze delegatie nauwkeurig omschreven uitvoerende bevoegdheden worden beoogd, welker uitoefening
strikt kan worden getoetst aan objectieve, door het delegerende
gezag vastgestelde, criteria”.
3.4.1.6. De Commissie beperkt daarmee de delegatie van
bevoegdheden aan de EASA tot het toekennen van typecertificeringen. Het voorstel is in de eerste plaats gericht op
producten. De Commissie geeft aan dat voor producten een
gecentraliseerde certificering nodig is. Bovendien zou het
vanwege de snelle ontwikkeling van de technologie niet
wenselijk zijn om technische details te diepgaand te specificeren. Hoewel deze bewering niet nader wordt gemotiveerd, is
het Comité van mening dat dit inderdaad het geval zou kunnen
zijn.
3.4.1.7. Het Comité ziet echter niet in waarom deze
conclusie niet van toepassing zou zijn op alle luchtvaartexploitaties en alle aan onderhoud en personeel gestelde eisen.
Hetzelfde geldt voor het beheer van luchthavens en luchtverkeer.
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3.4.1.8. De conclusie van de Commissie lijkt dus te gelden
voor alle aspecten van technische veiligheid.
3.4.1.9. Het Comité is van mening dat uitvoeringsvoorschriften van zuiver technische aard (richtsnoeren en goede
— of liever gezegd: aanvaardbare — praktijken) zeer wel
kunnen worden beschouwd als onderdeel van de jurisprudentie. Een en ander zal grotendeels afhangen van de formulering
van de door de Commissie voorgestelde basisverordeningen
en de betreffende technische details. Het Comité meent dat er
meer zou kunnen worden ondernomen om het agentschap uit
te rusten met de noodzakelijke technische uitvoeringsbevoegdheden — waaronder specifieke regelgevende bevoegdheden op
technisch gebied — mits de formulering voldoende nauwkeurig is, de regelgevende bevoegdheid daadwerkelijk beperkt
blijft tot technische voorschriften en de delegerende instantie
streng toeziet op naleving hiervan. Met deze toekenning van
bevoegdheden zou worden tegemoetgekomen aan de wens van
het Europees Parlement en de Commissie om de noodzakelijke
onafhankelijkheid te waarborgen. Veel hangt af van hoe de
term „regelgeving” wordt geïnterpreteerd. De bevoegdheid tot
het vaststellen van bindende verordeningen zou moeilijk
kunnen worden gedelegeerd. Ten aanzien van uitvoeringsvoorschriften zoals normen, richtsnoeren en technische specificaties lijken er echter meer mogelijkheden te bestaan. Deze
uitvoeringsvoorschriften dienen uiteraard als bindend te worden beschouwd, temeer daar particulieren en ondernemingen
zich hierop kunnen verlaten en zich in rechte hierop kunnen
beroepen.
3.4.1.10.
Verder zou in de overige artikelen van het verordeningsvoorstel meer de nadruk kunnen worden gelegd op
deze onafhankelijke positie, aangezien deze in het voorstel niet
tot uitdrukking komt en het agentschap vooral als onderdeel
van de Commissie wordt gezien. In deze fase lijkt de taak van
de EASA er voornamelijk in te bestaan de Commissie te
ondersteunen en de Commissie technische expertise te verschaffen.
3.4.1.11.
De EASA is duidelijk nauw met de Commissie
verbonden en heeft medewerkers in dienst die de status hebben
van tijdelijk en vast personeel van de Commissie. Wat de inzet
van tijdelijk personeel betreft, zou in het voorstel rekening
moeten worden gehouden met de noodzaak om de continuïteit
te handhaven, zowel ten aanzien van het aantal medewerkers
als ten aanzien van de expertise. Waar mogelijk moeten
contracten voor de langere termijn worden overwogen.
3.4.1.12.
Bij het opstellen van voorstellen voor regelgeving
heeft het agentschap geen andere keus dan de aanwijzingen
van de Commissie op te volgen. Het is twijfelachtig of het
agentschap op grond van de tekst de mogelijkheid heeft om
voorgestelde regelgeving te weigeren of zelf initiatieven ter
zake te ontplooien. Het agentschap zou tenminste het recht
moeten krijgen om te weigeren verordeningen op te stellen
waar het uit het oogpunt van luchtvaartveiligheid niet achter
staat.
3.4.1.13.
Het agentschap is verplicht om de Commissie in
internationale aangelegenheden bij te staan en moet derhalve
de „last van de verantwoordelijkheid” dragen of tenminste
delen, zelfs wanneer het agentschap het ergens mee oneens is.
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3.4.1.14.
Bij de functie van de uitvoerend directeur van de
EASA ligt de nadruk op de onafhankelijkheid. Hij of zij kan
geen aanwijzingen ontvangen van welke regering of instantie
dan ook. Dit geldt echter duidelijk niet voor de Commissie;
aangezien deze de belangrijkste regelgever is, geeft dit aanleiding tot verwarring.
Het is vooral aan de Raad om de onafhankelijke positie van
het agentschap en de bevoegdheid van het agentschap om in
internationale aangelegenheden op te treden duidelijker tot
uitdrukking te laten komen in de verordening.

3.4.2. W e r k i n g s s f e e r v a n h e t v o o r s t e l
3.4.2.1. Het voorstel concentreert zich in de eerste plaats op
producten en uitrustingen. Luchtvaartexploitaties, personeel,
luchthavens en beheer van het luchtverkeer komen niet of
onvoldoende aan de orde. De Commissie lijkt ervan uit te gaan
dat over deze vraagstukken politieke overeenstemming kan
worden bereikt, terwijl dit voor andere kwesties problematischer zou zijn.
3.4.2.2. Het Comité is van mening dat dit inderdaad geldt
voor luchthavens en beheer van het luchtverkeer. Op deze
gebieden moeten nog standpunten en concepten worden
ontwikkeld voordat in de verordening regels ter zake kunnen
worden opgenomen. Wat luchtvaartexploitaties, personeel
en tot op zekere hoogte het hiermee verband houdende
operationele onderhoud betreft, geldt dit als een grote tekortkoming. De geformuleerde doelstelling van een uniform hoog
veiligheidsniveau in de luchtvaart wordt op deze wijze niet
bereikt.
3.4.2.3. Het Comité is derhalve ingenomen met artikel 7,
waarin wordt bepaald dat de Commissie met betrekking tot de
beginselen en essentiële eisen, indien nodig en dan zo spoedig
mogelijk, voorstellen ter goedkeuring moet indienen bij het
Europees Parlement en de Raad op grond van artikel 80, lid 2,
van het Verdrag.
3.4.2.4. Het Comité is van mening dat vanwege artikel 8
(en artikel 56) — waarin Verordening (EEG) nr. 3922/91
wordt ingetrokken — een gecompliceerde situatie ontstaat,
zeker wanneer het JAR/OPS-wijzigingsvoorstel van Verordening (EEG) nr. 3922/91 in werking treedt voordat deze
voorgestelde verordening (1) wordt goedgekeurd. Het JAR/OPSwijzigingsvoorstel van Verordening (EEG) nr. 3922/91 moet
uiteindelijk de geharmoniseerde tenuitvoerlegging van de
JAR/OPS in de Gemeenschap waarborgen, en vormt een
belangrijke eerste stap in de richting van harmonisatie van de
operationele veiligheid in de gehele Gemeenschap. Wanneer
met de tenuitvoerlegging van de voorgestelde verordening
inzake EASA deze doelstelling zou worden verlaten, zouden
alle operationele aspecten waarin Verordening (EEG)
nr. 3922/91 voorziet teloor kunnen gaan. Hoewel artikel 56
(1) PB C 14 van 16.1.2001, blz. 33.
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van het voorstel een bepaling bevat die kan worden uitgelegd
als instrument om een dergelijke situatie te vermijden, zou dit
nader moeten worden gepreciseerd. Verder zou het voorstel
— en dan met name de Bijlage — moeten waarborgen dat de
voordelen van het JAR/OPS- wijzigingsvoorstel van Verordening (EEG) nr. 3922/91 behouden blijven (2). Het Comité is het
ermee eens dat indien het JAR/OPS-wijzigingsvoorstel niet ten
uitvoer wordt gelegd, het intrekken van Verordening (EEG)
nr. 3922/91 geen grote gevolgen zou hebben, aangezien deze
verordening in haar huidige vorm voornamelijk betrekking
heeft op luchtwaardigheidsaspecten, waarin de voorgestelde
verordening op adequate wijze voorziet.

3.4.2.5. Het Comité meent dat het verordeningsvoorstel
behalve in bovenstaande kwestie in meer vraagstukken zou
moeten voorzien, waaronder de volgende twee elementen:
—

er moet een duidelijk tijdschema worden opgesteld voor
de voorstellen van de Commissie, zodat deze volledig
kunnen voorzien in de voor het luchtvervoer binnen de
Gemeenschap relevante vraagstukken op het gebied van
exploitatie, onderhoud en personeel;

—

er moet worden voorzien in een duidelijke en gedetailleerde overgangsregeling, waarin de werkzaamheden en het
standpunt van de JAA en de relatie van de JAA tot het
kader van de Gemeenschap worden erkend.

Het Comité erkent dat de Raad de Commissie de politieke
steun zou moeten bieden om deze punten in het verordeningsvoorstel op te nemen.

3.4.2.6. Het Comité is van opvatting dat het met name ten
behoeve van de veiligheid van belang is om de bevoegdheden
op het gebied van concurrentie ondubbelzinnig vast te stellen
en te omschrijven — met name de onderzoeksbevoegdheden (3) van het agentschap — zodat gecompliceerde en ondoorzichtige situaties zoveel mogelijk worden vermeden.

3.4.2.7. Ten slotte is het Comité van mening dat duidelijker
moet worden vastgelegd wat het standpunt van de niet aan het
acquis communautaire gebonden Europese landen is ten
aanzien de overgangsperiode en de werkzaamheden van de
JAA. Dit betekent dat artikel 54 moet worden gepreciseerd
en moet voorzien in de mogelijkheid van een redelijke
overgangsperiode voor landen die toetreden tot het acquis
communautaire.

(2) Het Comité citeert in dit verband de conclusie uit zijn advies CES
1179/2000 van 19 oktober 2000, PB C 14 van 16.1.2001,
blz. 35: „De plannen voor de Europese luchtvaartautoriteit EASA
dienen zo snel mogelijk gerealiseerd te worden; zij kan dan
alle voorschriften voor de luchtvaart en dus ook de EU-OPS
vaststellen.”
(3) Het ESC stelt vast dat in het „Voorstel voor een verordening van
het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een
Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart”
(COM(2000) 802 def.) terecht wordt gesproken van „bezoeken”
in plaats van „inspecties”.
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3.4.3. H e t s t a n d p u n t v a n d e d i r e c t b e t r o k kenen
3.4.3.1. Zowel de vakbonden als het bedrijfsleven hebben
er de nadruk op gelegd dat belanghebbenden nauw moeten
worden betrokken bij alle fasen van de regelgevingsprocedure.
Dit is inderdaad gerechtvaardigd. De luchtvaart is in technisch
opzicht een uitermate gecompliceerd terrein, en veel van de
know-how is te vinden bij het bedrijfsleven en de mensen
die daar werkzaam zijn. De verantwoordelijkheid voor de
uitvoering wordt momenteel — uiteraard onder streng toezicht
— grotendeels gedelegeerd naar de „werkvloer”. Het Comité is
van mening dat de vertegenwoordiging en de participatie van
werknemersorganisaties, bedrijfsleven en gebruikers op beide
uitvoerende niveaus (comitologie en EASA) zou kunnen
worden verbeterd.
3.4.3.2. Over het geheel genomen zou het voorstel meer
duidelijkheid moeten verschaffen, niet alleen over de belanghebbenden die direct onder de veiligheidsvoorschriften vallen,
maar ook over consumenten en — indien de opmerkingen
over het milieu in het verordeningsvoorstel worden gehandhaafd — het milieu.
3.4.3.3. Het Comité is voorts van mening dat het vereiste
niveau van deskundigheid op het gebied van de luchtvaartveiligheid een belangrijk criterium zou moeten zijn bij de selectie
van kandidaten. Dit hoge deskundigheidsniveau zou een
vereiste moeten zijn voor de meeste — zo niet alle — functies
die binnen het agentschap worden bekleed.
Volgens het Comité zouden, naast de Commissie en de
technische vertegenwoordigers, de politiek verantwoordelijken
op passende wijze moeten participeren.

3.4.4. E s s e n t i ë l e e i s e n v a n d e O I B L
3.4.4.1. De Commissie is van opvatting dat met de opname
in de verordening van Bijlage 8 van het Verdrag van Chicago
de in het voorstel genoemde essentiële eisen voldoende zijn
vastgelegd. Naar de mening van het Comité bevat Bijlage 8 van
de OIBL slechts minimumvoorschriften waaraan de vereiste
gedetailleerde nationale normen moeten voldoen. Voor een
aantal productcategorieën bevat Bijlage 8 in het geheel geen
richtsnoeren. Wellicht wordt Bijlage 8 in de toekomst gewijzigd.
3.4.4.2. Volgens het Comité is er dan ook reden tot
bezorgdheid, aangezien de doelstelling van handhaving van
een hoog veiligheidsniveau in de luchtvaart hierbij in het
geding is en afbreuk wordt gedaan aan de geloofwaardigheid
van de EASA — en in feite van het gehele systeem — ten
overstaan van onze internationale partners. Het Comité erkent
echter dat het, met het oog op de geldigheid van Bijlage 8 in
de Gemeenschap, onvermijdelijk is dat Bijlage 8 in het
verordeningsvoorstel wordt opgenomen, mede omdat de Gemeenschap als zodanig geen lid is van de OIBL.
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3.4.5. V e i l i g h e i d e n m i l i e u
3.4.5.1. Het Comité stelt vast dat het voorstel zich niet
beperkt tot veiligheidsvraagstukken, maar zich ook bezighoudt
met milieubescherming. Hoewel het onderhavige voorstel zich
beperkt tot het waarborgen van certificering van producten en
uitrustingen teneinde te voldoen aan de communautaire
geluidsnormen, werpt de milieukwestie een fundamentele
vraag op, namelijk wat de rol en de verantwoordelijkheid van
de EASA in dezen is en wat het doel van deze verordening
is. Economische en ecologische overwegingen zijn dikwijls
onverenigbaar met veiligheidsoverwegingen. Het vinden van
een evenwicht hiertussen en het maken van eventuele keuzen
op basis hiervan dient plaats te vinden op het niveau van
politiek en regelgeving, en niet op het niveau van uitvoering
of uitvoeringsvoorschriften. Het Comité doet de aanbeveling
dat deze combinatie van economie en ecologie wordt heroverwogen, mede met het oog op de mogelijke uitbreiding van de
werkingssfeer van de EASA, welke zou kunnen leiden tot
genoemde botsing van belangen en tot onjuiste beeldvorming
bij het publiek.
3.4.6. I n t e r n a t i o n a l e b e t r e k k i n g e n
3.4.6.1. In het begin van het verordeningsvoorstel wordt
niet gesproken van overeenkomsten met derde landen anders
dan in het kader van zogenoemde samenwerking. Niettemin
wordt in artikel 9 de suggestie gedaan om „overeenkomsten
inzake wederzijdse erkenning” (MRA-overeenkomsten) te sluiten. MRA-overeenkomsten werden tot dusver voornamelijk
gesloten in het kader van onderhandelingen over handelskwesties. Volgens het Comité zou de formulering van het
voorstel zodanig moeten worden gewijzigd dat ze betrekking
heeft op zowel samenwerking als op overeenkomsten en
andersoortige internationale afspraken.
3.4.6.2. Het verordeningsvoorstel voorziet niet in een specifieke onafhankelijke rol voor de EASA; alle contacten met
derde landen (met inbegrip van de FAA) moeten via de
Commissie verlopen. Volgens het voorstel kan de EASA de
Commissie uiteraard ondersteunen, maar staat zij zelf altijd
volledig onder toezicht van de Commissie en handelt altijd
namens haar. Dit punt zou naar het oordeel van het Comité
nader moeten worden uitgewerkt. Het agentschap zou kunnen
samenwerken op basis van de door de Commissie gemaakte
werkafspraken. Het Comité merkt op dat de gegeven omschrijving van de rol van de EASA uitermate vaag is en weliswaar
misschien enige administratieve flexibiliteit toelaat, maar die
de onafhankelijkheid van het agentschap niet nader preciseert
of vergroot.
4.

Conclusies

4.1.
Het Comité is van oordeel dat het zaak is om zo
spoedig mogelijk een Europese Autoriteit voor de Veiligheid
in de Luchtvaart (EASA) op te richten. Deze instantie zou
bevoegd moeten zijn voor het uitvaardigen van alle regels
inzake de veiligheid in de luchtvaart (1).
(1) PB C 14 van 16.1.2001, blz. 33, zie conclusies inzake Verordening
nr. 3922/91.
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4.2.
Het Comité acht het van cruciaal belang dat de
voorgestelde verordening de geformuleerde doelstellingen
daadwerkelijk verwezenlijkt. Het onderhavige Commissievoorstel getuigt van creativiteit en is een belangrijke eerste stap,
maar het ziet ernaar uit dat het zijn beloftes niet kan
waarmaken.
4.3.
Het Comité is van mening dat het voorstel nog een
aantal tekortkomingen en inconsistenties bevat die uit de weg
moeten worden geruimd. Belangrijker is echter dat het voorstel
op een aantal punten nader moet worden uitgewerkt.
4.4.
Het Comité meent dat er meer zou kunnen worden
ondernomen om het agentschap uit te rusten met de noodzakelijke technische uitvoeringsbevoegdheden — waaronder specifieke regelgevende bevoegdheden op technisch gebied — mits
de formulering voldoende nauwkeurig is, de regelgevende
bevoegdheid daadwerkelijk beperkt blijft tot technische voorschriften en de delegerende instantie streng toeziet op naleving
hiervan. Met deze toekenning van bevoegdheden zou worden
tegemoetgekomen aan de wens van het Europees Parlement
en de Commissie om de noodzakelijke onafhankelijkheid te
waarborgen.
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4.7.
Het Comité is van mening dat vanwege artikel 8 (en
artikel 56) — waarin Verordening (EEG) nr. 3922/91 wordt
ingetrokken — een gecompliceerde situatie ontstaat, zeker
wanneer het JAR/OPS-wijzigingsvoorstel van Verordening
(EEG) nr. 3922/91 in werking treedt voordat deze voorgestelde
verordening wordt goedgekeurd. Het Comité meent dat artikel 56 nader zou moeten worden uitgewerkt om te waarborgen dat de voordelen van de EU-OPS behouden blijven.
4.8.
Volgens het Comité zou er goed aan worden gedaan
de volgende punten in de verordening op te nemen:
—

er moet een duidelijk tijdschema worden opgesteld voor
de voorstellen van de Commissie, zodat deze volledig
kunnen voorzien in de voor het luchtvervoer binnen de
Gemeenschap relevante vraagstukken op het gebied van
exploitatie, onderhoud en personeel;

—

er moet worden voorzien in een duidelijke en gedetailleerde overgangsregeling, waarin de werkzaamheden en het
standpunt van de JAA en de relatie van de JAA tot het
kader van de Gemeenschap worden erkend.

4.5.
In de artikelen van het verordeningsvoorstel zou meer
nadruk kunnen worden gelegd op deze onafhankelijke positie,
aangezien deze in het voorstel niet tot uitdrukking komt en
het agentschap vooral als onderdeel van de Commissie wordt
gezien.

4.9.
Het Comité erkent dat de Raad de Commissie de
politieke steun zou moeten bieden om deze punten in het
verordeningsvoorstel op te nemen.

4.6.
Het is met name aan de Raad om de onafhankelijke
positie van het agentschap en de bevoegdheid van het agentschap om op te treden in internationale aangelegenheden
duidelijker tot uitdrukking te laten komen in de verordening.

4.10. Het Comité is ten slotte van opvatting dat het voorstel
veel verder zou kunnen worden uitgewerkt en gepreciseerd
waar het gaat om duidelijkheid, participatie van belanghebbenden, overgangsregelingen en betrekkingen met derde landen.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Groenboek — Op weg naar een
Europese strategie voor een continue energievoorziening”
(2001/C 221/06)
Op 4 december heeft de Commissie besloten, overeenkomstig artikel 162 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het „Groenboek
— Naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening”.
De afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij” die met de voorbereiding van de
werkzaamheden was belast, heeft haar advies goedgekeurd op 8 mei 2001. Rapporteur was mevrouw
Sirkeinen.
Het Comité heeft tijdens zijn 382e zitting van 30 en 31 mei 2001 (vergadering van 30 mei 2001) het
volgende advies uitgebracht dat met 112 stemmen vóór en geen stemmen tegen, bij 3 onthoudingen,
werd goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
Energie is voor iedereen een basisbehoefte. De moderne
maatschappij op het vlak van de energievoorziening en het
prijsniveau behoorlijk kwetsbaar. Relatief lichte verstoringen
kunnen nadelige gevolgen hebben voor de economie, de
sociale ontwikkeling en het concurrentievermogen. Bovendien
kunnen productie en gebruik van energie gepaard gaan met
aanzienlijke milieu- en gezondheidseffecten.

1.2.
In het energiebeleid van de Unie staan drie doelstellingen centraal: behoud van de concurrentiepositie, continue
energievoorziening en milieubescherming. Ondanks veranderingen op de markt en in de omringende context, zijn deze
hoofddoelstellingen nog steeds actueel.

1.3.
Nu de energiemarkten in de lidstaten opengesteld
zijn voor mededinging en gewerkt wordt aan een interne
elektriciteits- en gasmarkt, veranderen de uitgangspunten voor
de uitvoering van het energiebeleid (1).

1.3.3. Een interne energiemarkt is op zich bevorderlijk
voor de continuïteit van de energievoorziening, aangezien
de hulpbronnen van verschillende landen in theorie voor
gemeenschappelijk gebruik worden opengesteld. Dit veronderstelt niettemin een daadwerkelijke en volledig vrije markt in
alle lidstaten met reële en gelijkwaardige mogelijkheden voor
grensoverschrijdende handel en voldoende transmissiekabelcapaciteit.
1.4.
Kenmerkend voor de mondiale energiemarkt is echter
dat deze slechts gedeeltelijk functioneert op basis van het
beginsel van vrije mededinging. Een groot deel van de olie is
in handen van een kartel. Op de aardgasmarkt is een gering
aantal marktspelers actief, beperkt de dure infrastructuur de
graad van liberalisering en zijn de prijzen nog steeds afhankelijk
van de olieprijs. Zowel de olie- als gasvoorraden bevinden zich
grotendeels in politiek instabiele gebieden. Bovendien is het zo
dat elektriciteit niet kan worden opgeslagen en zeer moeilijk
over lange afstanden kan worden getransporteerd. Deze technische aspecten beperken in het geval van elektriciteit de werking
van de vrije markt.

1.3.2. Mededinging leidt in het algemeen tot een efficiënter
gebruik van de hulpbronnen en een daling van de prijzen op
de vrije elektriciteits- en gasmarkt. Gevreesd wordt dat de
motivatie om efficiënter en zuiniger om te gaan met energie,
hierdoor afneemt en het accent komt te liggen op kortetermijn-producten, zodat er te weinig oog zal zijn voor de
behoeften en effecten op lange termijn.

1.5.
De liberalisering van de markt plaatst de lidstaten voor
een nieuwe situatie. De vraag is welke maatregelen genomen
kunnen worden om ervoor te zorgen dat de elektriciteitscentrales tijdig en op een milieubewuste manier investeren in de
energieproductie en -distributie, zodat er geen schaarste ontstaat met alle kwalijke gevolgen van dien. Californië kampt
wat dat betreft met een serieus probleem. De liberalisering
van de markt is hier duidelijk verkeerd aangepakt door de
groothandelsprijzen over te laten aan de marktwerking en
tegelijkertijd voor de eindverbruiker kunstmatig lage prijzen te
hanteren. Het elektriciteitstekort is niettemin met name terug
te voeren op het feit dat in de deze staat meer dan tien
jaar lang niets is gedaan aan capaciteitsuitbreiding van de
elektriciteitsproductie noch aan versterking van de kabelnetwerken, terwijl de vraag naar elektriciteit sterk is toegenomen.
Europa dient hieruit lering te trekken.

(1) Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot wijziging van de richtlijnen 96/92/EG en 98/30/EG betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor electriciteit
en aardgas (COM(2001) 125 def.).

1.6.
Op een vrije energiemarkt is het de taak van regeringen
goede randvoorwaarden te scheppen, waardoor de markt
efficiënt kan functioneren en ook andere maatschappelijke
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Bevoegdheidster-

1.3.1. Energiebedrijven kunnen nu niet meer van geval tot
geval, zoals bij een overheidsmonopolie nog wel mogelijk was,
verplicht worden tot bepaalde investeringen of andersoortige
maatregelen. Ook kunnen allerlei kosten op een vrije markt
niet worden afgewenteld op de consument.
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reinen van nationale regering en, of in bepaalde lidstaten
deelstaatregeringen en regionale overheden, zijn:
—

het waarborgen van efficiënte, evenwichtige mededinging
op de markt, waarbij tevens de toegang van nieuwe
actoren tot de markt gewaarborgd wordt;

—

het waarborgen van de openbare dienstverlening, met in
begrip van de instandhouding van toereikende capaciteit
onder normale omstandigheden;

—

de noodzakelijke belastinginning;

—

het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling;

—

de betrekkingen met andere landen en de EU, en

—

het bevorderen van de integratie van milieu-aspecten en
aspecten van continue energievoorziening in de energiesector, met name het stimuleren van:
—

de diversifiëring van de energievoorziening,

—

het gebruik van hernieuwbare energiebronnen,

—

een efficiënte energieproductie, een efficiënt gebruik
van energie alsook energiebesparing, en

—

voldoende strategische reservevoorraden.

Tevens hebben de lidstaten nog steeds het recht en de plicht
om hun eigen keuzes te maken wat betreft het soort energie
dat zij wensen te gebruiken.
1.7.
De EU is de taak toebedeeld het vereiste gemeenschappelijke actiekader op te zetten door toepassing van met name
de artikelen betreffende samenwerking op het gebied van
mededinging, de interne markt en onderzoek. De belangrijkste
instrumenten zijn:
—

reservevoorraden voor olie en olieproducten;

—

minimumbelastingtarieven voor olieproducten;

—

richtlijn voor de interne electriciteitsmarkt en toezicht op
de tenuitvoerlegging ervan;

—

richtlijn voor de interne aardgasmarkt en toezicht op de
tenuitvoerlegging ervan;

—

spelregels voor de interne energiemarkt in samenhang
met bovengenoemde richtlijnen;

—

gemeenschappelijke maatregelen ter bevordering van het
gebruik van hernieuwbare energiebronnen, bijvoorbeeld
de Altener-programma’s;

—

gemeenschappelijke maatregelen ter bevordering van de
energie-efficiëntie, bijvoorbeeld de SAVE-programma’s;

—

bevordering van internationale samenwerking (Synergyprogramma’s);

—

samenwerking op het gebied van onderzoek in de
energiesector in de context van kaderprogramma’s, en

—

gemeenschappelijke maatregelen op het gebied van kernenergie in het kader van het Euratom-Verdrag.
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Daarnaast is direct of indirect een groot deel van de EUmilieuwetgeving van toepassing op de energieproductie en het
energiegebruik.

1.8.
Het Comité heeft in een groot aantal adviezen zijn
steun betuigd aan bovengenoemde doelstellingen van het
energiebeleid (1). Zonder alle stellingnames te willen herhalen,
die het Comité in dit verband heeft uitgebracht, zij hier
gewezen op de belangrijkste standpunten. Het Comité heeft
met het oog op het concurrentievermogen de liberalisering
van de markt gesteund, maar tevens erop aangedrongen dat
aandacht wordt besteed aan de implicaties ervan op sociaal en
ander vlak. De openbare energievoorziening moet worden
gewaarborgd om uitsluiting te voorkomen en de sociale
samenhang te verzekeren. Verder heeft het Comité zich geheel
in de lijn van de EU-milieu-actieprogramma’s uitgesproken
voor een hoog peil van milieubescherming met duurzame
ontwikkeling als uitgangspunt. Ook heeft het Comité de
inspanningen onderschreven om het accent meer te leggen op
hernieuwbare energiebronnen, een efficiënte energieproductie
en een efficiënt gebruik van energie.

2.

Samenvatting van het Groenboek van de Commissie

2.1.
Kernpunt van het Groenboek is de vaststelling dat de
afhankelijkheid van de EU op het vlak van de energievoorziening steeds groter wordt. De EU is in hoge mate aangewezen
op energie van derde landen. Van de in de EU verbruikte
energie wordt de helft ingevoerd en in 2030 zal dat bijna 70 %
zijn. De afhankelijkheid van olie en aardgas zal dus toenemen
als de huidige trend zich voortzet.

2.2.
In de huidige energiebehoefte wordt voor 41 % voorzien door aardolie, voor 22 % door aardgas, voor 16 % door
vaste brandstoffen (steenkool, bruinkool en turf), voor 15 %
door kernenergie en voor 6 % door hernieuwbare energiebronnen. Verwacht wordt dat ook in 2030 fossiele brandstoffen
nog steeds de hoofdmoot zullen vormen op de energiebalans:
38 % aardolie, 29 % aardgas, en 19 % vaste brandstoffen
tegenover 6 % kernenergie (2) en slechts 8 % hernieuwbare
energiebronnen.

2.3.
Zonder een actief energiebeleid zal de Europese Unie
er niet in slagen minder afhankelijk te worden op het vlak van
de energievoorziening. In het Verdrag van Amsterdam wordt
echter alleen in de preambule gewag gemaakt van het energiebeleid. De boodschap van het Groenboek is dat het energievoorzieningsbeleid in evenwicht moet worden gebracht door
middel van concrete maatregelen ter sturing van de vraag.

(1) ESC-advies „Het energiebeleid van de Gemeenschap” (initiatiefadvies) van 14.9.1994, PB C 393 van 31.12.1994; ESC-advies over
het Groenboek „Voor een energiebeleid van de Europese Unie”
(COM(94) 659 def.) van 5.7.1995, PB C 256 van 2.10.1995.
(2) Tenzij de lidstaten of de EU maatregelen nemen om tenminste de
huidige kerncentrales te vervangen wanneer deze te oud worden.
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2.4.
De analyse in het Groenboek maakt duidelijk dat een
dergelijke energiestrategie ter sturing van de vraag in de lijn
moet liggen van de verbintenissen van Kyoto en gericht moet
zijn op een continue energievoorziening. Met continuïteit van
de energievoorziening wordt niet zozeer beoogd om tot
een maximale autonomie op energiegebied te komen of de
energieafhankelijkheid tot een minimum te beperken als wel
om de eventuele risico’s van een dergelijke afhankelijkheid
terug te dringen.

3.2.
Bij voortzetting van het huidige beleid zal de situatie er
over 30 jaar allerminst rooskleurig uitzien. De afhankelijkheid
van externe energiebronnen zal aanzienlijk toenemen evenals
de uitstoot van broeikasgassen. Er is geen reden om aan te
nemen dat de vermoedens en berekeningen niet correct zijn.
Het scenario dat hier geschetst wordt, dient dan ook serieus te
worden genomen en de nodige aandacht te krijgen bij alle
maatregelen op dit gebied.

2.5.
In het Groenboek worden daarom de kernpunten van
een energiestrategie voor de lange termijn geschetst:
— De Unie moet het beleid inzake energievoorziening in
evenwicht brengen door middel van duidelijke maatregelen ter sturing van de vraag (met name door bevordering
van energiebesparing in gebouwen en in de vervoerssector);
— Om aan de verplichtingen van het Kyoto-protocol te
kunnen voldoen, moeten maatregelen worden ontwikkeld waarmee de huidige trend kan worden gekeerd;
— Met behulp van fiscale instrumenten dient de vraag
worden gestuurd in de richting van een beheerster en
milieuvriendelijker energieverbruik;
— De ontwikkeling van nieuwe en duurzame energiebronnen, met in begrip van van biobrandstoffen, is de sleutel
tot verandering. Tegen 2010 moet het aandeel van
duurzame energiebronnen in de totale energiebalans
verdubbeld zijn van 6 % tot 12 % en het aandeel ervan in
de elektriciteitsproductie zijn opgevoerd van 14 tot 22 %.
— De bijdrage van kernenergie op middellange termijn moet
ook worden geanalyseerd, waarbij geen van de relevante
aspecten, bijvoorbeeld afvalbeheer, aardopwarming, continuïteit van de energievoorziening en duurzame ontwikkeling, buiten beschouwing mag worden gelaten;
— Er dient actief onderzoek te worden verricht naar afvalbeheerstechnologieën en de toepassing ervan onder zo
veilig mogelijke omstandigheden;
— Voor koolwaterstoffen, waarvan de invoer steeds verder
toeneemt, dient het systeem van strategische voorraden
te worden versterkt en moet er in nieuwe aanvoerroutes
worden voorzien.

3.3.
De analyse van de Commissie is niettemin te sterk op
de EU gericht. De zaak moet tevens vanuit een mondiaal
perspectief worden beschouwd. De voorraad fossiele brandstoffen, die nog gedurende geruime tijd de basis zal vormen
voor de mondiale energievoorziening, is beperkt. NoordAmerika en Europa hebben op dit moment het grootste
aandeel in het energieverbruik, maar nu de levensstandaard
elders toeneemt, stijgt ook daar het verbruik van brandstoffen
snel. De concurrentie op de energiemarkt wordt sterker, de
crisisgevoeligheid neemt toe en sommigen spreken al van
toekomstige enerige-oorlogen. In dit licht gezien zou de
Commissie zich veel meer zorgen moeten maken om de
afhankelijkheid van de EU van energie uit derde landen.

2.6.
De Commissie biedt met dit Groenboek geen „kant en
klare” strategie, maar wil een discussie op gang brengen over
kwesties die van fundamentele invloed zijn op de keuzes die
met betrekking tot de energievoorziening moeten worden
gemaakt in de EU.
3.

Algemene opmerkingen

3.1.
Het Comité juicht het Groenboek, waarmee de Commissie een waardevol document aflevert, toe. Uit de verschillende analyses blijkt dat de Unie sterk afhankelijk is van energiebronnen uit derde landen en dat deze afhankelijkheid toeneemt. De ontwikkeling van de olieprijzen en in het verlengde
daarvan die van de gasprijzen hebben de nadelige implicaties
van een dergelijke afhankelijkheid des te duidelijker gemaakt.
Reden genoeg om te trachten een volledig beeld te schetsen
van de toekomstige ontwikkelingen. Het spreekt voor zich dat
in een discussie als deze milieu-aspecten, met name in verband
met de bestrijding van de klimaatverandering, niet mogen
ontbreken.

3.4.
De analyse zou ook een langere termijn moeten
bestrijken. Bepaalde basisfactoren in de energiebesparing veranderen in de loop van 30 jaar niet veel. Zo zullen de gevolgen
van meer ingrijpende wijzigingen, bijvoorbeeld op het vlak
van de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen, pas daarna
merkbaar zijn. Ook de nieuwste technologische oplossingen
zullen hoogstwaarschijnlijk pas op langere termijn echt een rol
gaan spelen. Het is duidelijk dat voor een ruimer tijdsbestek de
huidige analysetechnieken onvoldoende nauwkeurig zijn. Toch
had voor een aantal basisgegevens, zoals de voorraden fossiele
brandstoffen en demografische ontwikkelingen, iets verder in
de toekomst mogen worden gekeken. Ook zijn er langetermijnprognoses voor de doorbraak van nieuwe technologieën.
3.5.
Ter vermindering van de risico’s in verband met de
continuïteit van de energievoorziening en anderszins is een zo
veelzijdig en evenwichtig mogelijk gebruik van verschillende
soorten energie en energiebronnen van primair belang. Daarnaast dient gestreefd te worden naar een optimaal gebruik van
vanuit economisch en milieu-oogpunt aanvaardbare energiebronnen. In dit opzicht lijken de door de Commissie voorspelde stijging van het gebruik van aardgas alsook de sterke afname
van het aandeel kernenergie eerder een nadelige uitwerking te
hebben. Een gevolg van deze ontwikkeling is ook dat de
afhankelijkheid van energie-invoer en de uitstoot van
broeikasgassen aanzienlijk zullen toenemen.
3.6.
Het belang van energie voor de economie en de
economische effecten van besluiten, genomen in het kader van
het energiebeleid, dienen nader te worden onderzocht. Hoewel
de energiekosten slechts een paar procent van het BNP
bedragen, zijn de economische groei en het concurrentievermogen sterk afhankelijk van prijsverhogingen in de energiesector. De toename van het energiegebruik is tegenwoordig
minder sterk dan de economische groei, wat niet wegneemt
dat in de EU gemiddeld nog steeds twee kilowattuur energie
wordt gebruikt voor elke euro van het nationaal product.
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Wijzigingen in de olieprijzen zijn nog steeds van directe
invloed op de aardgas- en steenkoolprijzen, en wijzigingen in
de prijzen van primaire energie hebben sterke multiplicatoreffecten op de economie. Daarnaast is ook de wisselkoers tussen
euro en dollar van doorslaggevende betekenis, aangezien de
olieprijs tot dusverre nog steeds in dollars wordt berekend. Er
zouden initiatieven moeten worden ondernomen om in de
energiehandel met euros te werken.
3.7.
Na het lezen van het Commissiedocument blijft een
belangrijke vraag onbeantwoord, namelijk of met behulp van
de door de Commissie voorgestelde maatregelen, te weten een
efficiënter gebruik van energiebronnen en bevordering van het
gebruik van hernieuwbare energiebronnen, de trend van
toenemende afhankelijkheid van externe energiebronnen en
toename van de uitstoot van broeikasgassen daadwerkelijk kan
worden gekeerd binnen de gestelde termijn, zonder dat
de economische en werkgelegenheidsdoelstellingen in het
gedrang komen. De Commissie legt immers geen enkele
berekening voor.
3.8.
Om het hoofd te kunnen aan de serieuze uitdagingen
die in het Groenboek geschetst worden, zou de Commissie het
gemeenschappelijke actiekader van geharmoniseerde maatregelen verder moeten uitwerken om het welzijn van de burger
en de economische ontwikkeling te waarborgen en ervoor te
zorgen dat energie tegen een redelijke prijs verkrijgbaar is voor
gezinshuishoudens en ondernemingen, dit met inachtneming
van de beginselen van milieubescherming en duurzame ontwikkeling. Het recht van de lidstaten om zelf te beslissen over
hun energiebeleid, met name de verschillende vormen van
energiewinning, alsook de andere in dit advies gepresenteerde
standpunten dienen als uitgangspunt voor een dergelijk actiekader te gelden. Dit neemt niet weg dat de Commissie net als in
1973 en 1979 gemeenschappelijke richtsnoeren zou kunnen
geven, die als referentiewaarden zouden kunnen dienen voor
door de lidstaten op te stellen energieprogramma’s, zodat
collectief gestreefd zou kunnen worden naar verwezenlijking
van de EU-doelstellingen.
3.9.
Gezien de mondiale dimensie van de energievoorziening zou de volgende vraag aan die van de Commissie moeten
worden toegevoegd:
Het hoge energieverbruik in andere industrielanden en de
groeiende vraag naar energie in ontwikkelingslanden zorgen
er nog steeds voor dat het verbruik van fossiele brandstoffen
aanzienlijk toeneemt. Welke maatregelen zou de EU kunnen
nemen om inspanningen van derde landen ter ontwikkeling
van vormen van duurzame energie te ondersteunen? Is het
bevorderen van de overdracht van technologie en knowhow
op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, met name
zonne-energie, en van energiebesparing naar ontwikkelingslanden een optie?

4.

Antwoorden op de vragen van de Commissie

4.1.
Kan de Europese Unie aanvaarden dat zij steeds
afhankelijker wordt van externe energiebronnen, zonder dat
het door haar nagestreefde doel, een continue energievoorziening, hiermee in het gedrang komt? Ten aanzien van welke
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energiebronnen zou men, in voorkomend geval, een invoerbeheersbeleid moeten overwegen? Moet men, in dit verband,
de voorkeur geven aan een economische benadering (energiekosten) of aan een geopolitieke benadering (het gevaar van een
onderbreking van de energievoorziening)?
4.1.1. Op dit ogenblik kan de EU een toename van de
afhankelijkheid van externe energie niet vermijden, ook al
betekent dit dat hierdoor risico’s ontstaan voor de energievoorziening en het concurrentievermogen. Afhankelijkheid is dus
een gegeven waar men niet om heen kan, maar de risico’s
kunnen en moeten verkleind worden.
4.1.2. Een aantal lidstaten en regio’s in de EU zijn voor de
meer dan de helft op energie van buiten de EU aangewezen en
daardoor bijzonder kwetsbaar. Deze landen zouden hun
energiebeleid vooral moeten richten op de beschikbaarheid
van energieproducten. Vooral voor deze landen en regio’s is
het belangrijk dat wordt nagegaan met behulp van welke
gemeenschappelijke maatregelen de EU een dergelijke kwetsbare positie kan voorkomen. Van belang is dat daarbij speciale
aandacht wordt besteed aan de problemen van de meest
perifere gebieden in de EU.
4.1.3. Een invoerbeheersbeleid voor één of meer brandstoffen is op de huidige markt nauwelijks realiseerbaar. Daarentegen zou bij alle bi- en multilaterale externe betrekkingen
van de EU in deze sector moeten worden gewezen op de
mogelijkheden van ondernemingen om op een vrije markt
tegen onderling overeen te komen voorwaarden handel te
drijven. De samenwerking tussen energie producerende landen
en de EU dient te worden versterkt om een gunstig ondernemingsklimaat te scheppen. Het streven dient in de eerste plaats
gericht te zijn op het scheppen van een zo efficiënt en open
mogelijke markt voor alle soorten energie en op inachtneming
van de WTO-regels, die ook in deze sector moeten gelden.

4.2.
Is het niet zo dat de totstandbrenging van een steeds
verder geïntegreerde Europese interne markt waarin de door
één der lidstaten genomen beslissingen in de overige lidstaten
doorwerken, een coherent en gecoördineerd beleid op communautair niveau noodzakelijk maakt? Wat zouden de samenstellende onderdelen van een dergelijk beleid zijn en welke
plaats zou hier voor de mededingingsregels moeten worden
ingeruimd?
4.2.1. De interne energiemarkt dient zo veel mogelijk te
functioneren volgens de algemene spelregels van de interne
markt, inclusief de mededingingsregels. Aangezien een deel
van de energiesector, met zijn afhankelijkheid van transmissieen distributienetwerken, een openbaar karakter heeft, zijn
daarvoor speciale voorschriften nodig.
4.2.2. Bij de vraag hoe het energiebeleid van de EU eruit
zou moeten zien, verdienen de volgende punten aandacht:
—

In welke gevallen en voor welke soort maatregelen
verdient optreden op EU-niveau de voorkeur boven
nationale maatregelen (subsidiariteit)?
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—

In welke gevallen en voor welke soort maatregelen is EUoptreden niet mogelijk bij de huidige bevoegdheden van
de EU?

het vaststellen van energiebelasting moet rekening worden
gehouden met deze effecten en, voor zover mogelijk, getracht
worden deze te compenseren.

—

Is speciaal beleid nodig om op een evenwichtige manier
rekening te houden met de drie zuilen van het energiebeleid, nl. energievoorziening, concurrentievermogen en
milieu?

4.3.4. Om positieve milieueffecten te bereiken, moeten de
uit een mogelijke energiebelasting verkregen inkomsten in
ieder geval gebruikt worden ter ondersteuning van milieuprojecten.

4.2.3. In paragrafen 1.6 en 1.7 van dit advies wordt
uiteengezet hoe het Comité de verdeling van de bevoegdheden
tussen lidstaten en EU ziet op het gebied van energiebeleid.
Optreden van de EU wordt nodig geacht om een efficiënte
werking van de interne markt te garanderen en de externe
betrekkingen te regelen, vooral met producerende landen en
de WTO.

4.3.5. Gestreefd dient te worden naar een energiebelasting
die de functie van sturingsinstrument op het gebied van milieu
vervult, zonder dat aan een dergelijke belasting nadelige
gevolgen kleven voor het concurrentievermogen en de sociale
ontwikkeling. De voorstellen uit 1992 en 1997 voldoen niet
geheel aan deze eisen. De Commissie dient te onderzoeken via
welk model deze eisen wel gerealiseerd kunnen worden.

4.2.4. Het energiebeleid in de EU dient beter te worden
gekoppeld aan andere beleidsonderdelen, zoals het klimaat-,
onderzoeks- en landbouwbeleid.

4.3.6. In veel gevallen is het mogelijk, en vanuit macroeconomisch oogpunt ook raadzaam, om ter vermindering
van de uitstoot van broeikasgassen een beroep te doen op
convenanten in plaats van op belastingen. Deze bieden, mits
goed opgesteld, dikwijls ook een grotere garantie dat de
doelstellingen worden bereikt.

4.3.
Vormen belastingstelsel en overheidssteun op energiegebied al dan niet een belemmering voor de mededinging in
de Europese Unie? Zou het, gezien het mislukken van de
pogingen om de indirecte belastingen te harmoniseren, niet
beter zijn het gehele vraagstuk van de energiebelasting op de
helling te zetten en daarbij vooral rekening te houden met de
doelstellingen op energie- en milieugebied?
4.3.1. Energiebelasting en overheidssteun worden dikwijls
ingezet als sturingsinstrumenten ter verwezenlijking van algemeen goedgekeurde doelstellingen, zoals milieubescherming, bevordering van het gebruik van hernieuwbare
energiebronnen enz. Om te voorkomen dat subsidies en
belastingen de concurrentie tussen de EU-lidstaten vervalsen,
wordt naar harmonisatie gestreefd. Wanneer energieheffingen
alleen tussen de EU-lidstaten worden geharmoniseerd, betekent
dat een verdere verzwakking van de concurrentiepositie ten
opzichte van derde landen, met name de andere OECD-landen.
4.3.2. Energieheffingen kunnen, mits adequaat ingezet, de
vraag sturen in de richting van milieuvriendelijkere alternatieven, voor zover voorhanden. Dit ligt in de lijn van een
internalisering van de externe kosten van diverse energiebronnen, maar het probleem is dat deze moeilijk exact te berekenen
zijn. Bovendien variëren zij sterk per geval. Om de uitstoot
van koolstofdioxide te verminderen, zou het voor de hand
liggen een koolstofdioxidebelasting in te voeren. Dit is in
verband met de werking van de interne markt echter alleen
mogelijk wanneer een dergelijke belasting volledig geharmoniseerd wordt.
4.3.3. Belasting op energieverbruik leidt in ieder geval op
de lange termijn tot energiebesparing. Verbruiksbelasting heeft
echter ook andere gevolgen. Zo verzwakt deze het concurrentievermogen van de industrie wanneer ze niet internationaal
geharmoniseerd is en vermindert het de binnenlandse vraag,
hetgeen zijn weerslag heeft op de economische groei. Bij

4.4.
Wat moet in het kader van een permanente dialoog
met de aardolieproducerende landen de inhoud zijn van
leverings- en investeringsbevorderingsakkoorden? Hoe kan
men, de betekenis die met name aan een partnerschap met
Rusland moet worden toegekend in aanmerking genomen,
garanderen dat geleverde hoeveelheden, prijzen en investeringen stabiel blijven?
4.4.1. De EU dient ernaar te streven een normaal en efficiënt
ondernemings- en investeringsklimaat te scheppen voor de
producerende landen door bijvoorbeeld ondersteuning van
de ontwikkeling van de structuur van de energiemarkt en
bevordering van het ondernemingsklimaat. Als belangrijke
instrumenten om de continuïteit van de energievoorziening te
waarborgen zouden een strategisch partnerschap en langetermijnsamenwerking tussen de EU en bepaalde producerende
landen kunnen worden overwogen.
4.4.2. De samenwerking op energiegebied tussen de EU en
Rusland dient te worden bevorderd en Rusland dient te worden
aangemoedigd om het Energiehandvest te ondertekenen.
4.4.3. In de energiehandel zou moeten worden gestreefd
naar het gebruik van de euro als betalingsmiddel.
4.5.
Zou de vorming van reservevoorraden, zoas voor
aardolie reeds gerealiseerd, verder moeten worden doorgevoerd en worden uitgebreid tot andere energievormen, zoals
gas of steenkool? Kan worden gedacht aan een meer communautair georiënteerd voorraadbeheer en zo ja, welke doelstellingen moeten daarmee worden nagestreefd en hoe moet dit
worden aangepakt? Zou het risico van een fysieke onderbreking van de bevoorrading met energieproducten reden genoeg
moeten zijn voor het nemen van maatregelen om toegang tot
meer kostbare energiebronnen te verkrijgen?
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4.5.1. De vorming van reservevoorraden in alle lidstaten of
voor de EU als geheel ter waarborging van de
steenkoolvoorziening is niet nodig, aangezien de EU zelf
steenkool produceert en de Commissie voorstelt om de
productie te handhaven op een niveau waarop de voorziening
gewaarborgd is.
4.5.2. De lidstaten dienen zich wat aardgas betreft in te
stellen op een voorzieningsprobleem als gevolg van een
toename van het verbruik. Bekeken moet worden onder welke
voorwaarden gemeenschappelijke reservevoorraden kunnen
worden ingevoerd. Overwogen moet worden of een adequaat
reservevoorrraadssysteem voor gas of een vervangende energiebron mogelijk is. Een uniform model zal vrijwel onmogelijk
zijn, gezien de grote verschillen in exploitatiewijze, hoeveelheden en bronnen en ook wat betreft de geologische omstandigheden en voorhanden zijnde alternatieven.
4.5.3.
IEA.

De EU dient als één partij op te treden binnen het

4.6.
Hoe kunnen een ontwikkeling en een goede werking
van de energietransportnetwerken in de Unie en de nabuurlanden worden verzekerd, waarmee tegelijk een goed functioneren
van de interne markt en een continue energievoorziening
kunnen worden verzekerd?
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grote steunbedragen voor hun ontwikkeling hebben gekregen
maar thans zeer winstgevend zijn (gas, aardolie, kernenergie)?
4.7.1. Van andere sectoren wordt niet verwacht dat zij de
O&TO-subsidies terugbetalen. Afgezien daarvan zijn er per
land en per onderneming zulke verschillen qua uitgekeerde
steunbedragen, begunstigden en huidige rendabiliteit dat het
vrijwel onmogelijk is om een een billijke regeling uit te werken.
4.7.2. Via belastingen en de ontwikkeling van nieuwe fiscale
instrumenten alsook via bepaalde steunmodellen (garantieprijs
en verplichte aankoop) neemt de traditionele energiesector in
ieder geval al voor een deel de financiering van hernieuwbare
energiebronnen voor zijn rekening.
4.7.3. Om het potentieel van hernieuwbare energiebronnen
te kunnen benutten, zijn steunmaatregelen nodig. Er dienen
echter wel zo snel mogelijk gemeenschappelijke regels te
komen voor nationale steunmaatregelen om ervoor te zorgen
dat de voorwaarden voor ondernemingen overal gelijk zijn en
de ontwikkeling van de interne markt niet in het gedrang
komt (1).
4.8.
Aangezien kernenergie één van de thema’s is van de
discussie over het tegengaan van de wereldwijde klimaatverandering en zelfvoorziening op energiegebied, rijst de vraag hoe
de Europese Unie een oplossing kan vinden voor de problemen
in verband met de afvalverwerking, de vergroting van de
nucleaire veiligheid en het onderzoek naar een nieuwe generatie kernreactoren, waarbij in het bijzonder aan kernversmelting
valt te denken?

4.6.1. Uitgangspunten voor de consolidering, bouw en
exploitatie van transmissienetwerken dienen in de eerste plaats
de markt zelf, de ondernemingen die op deze markt actief zijn,
en een toereikende zelffinanciering door het bedrijfsleven te
zijn. De Commissie dient zo efficiënt mogelijk vorm te geven
aan haar plan om de transmissienetwerken te consolideren en
er moeten zo snel mogelijk regels komen voor de toegang tot
de netwerken en de exploitatie ervan.

4.8.1. Het Comité heeft in zijn algemeen commentaar
benadrukt dat alle vormen van energie moeten worden
ontwikkeld en geëxploiteerd. Daartoe behoren ook kernenergie
en steenkool.

4.6.2. Investeringen in naburige en andere belangrijke
regio’s dienen zo nodig te worden ondersteund met middelen
uit de speciale steunfondsen van de Unie en leningen van de
EBWO en de EIB. De Balkanregio is in dit opzicht belangrijk.

4.8.2. Het probleem met kernenergie is de politieke haalbaarheid ervan in sommige lidstaten. Van belang is dat
volledige openheid wordt betracht in de berichtgeving over
zaken die verband houden met kernenergie.

4.6.3. Bij het schetsen van de mogelijkheden voor de
uitbouw van de aardgastransmissie-infrastructuur wordt met
geen woord gerept over het noordelijk alternatief, terwijl dit
toch ettelijke aanvullende voordelen biedt en in de lijn zou
liggen van het noordelijke dimensie-beleid van de Unie. Doel
van dit beleid is, net als voor de samenwerking in het
Middellandse Zeegebied, de regionale verschillen in levensstandaard te verkleinen, de economische groei te bevorderen en
samenwerking op diverse terreinen te ontplooien, zodat een
evenwichtige ontwikkeling van de regio mogelijk wordt. In de
noordelijke samenwerking ligt het accent op milieu en energie.
De regio beschikt over een ruime en geschakeerde voorraad
energiebronnen.
4.7.
Voor de ontwikkeling van bepaalde hernieuwbare
energiebronnen dient men zich grote inspanningen te getroosten in termen van onderzoek en technologische ontwikkeling, steun voor investeringen en bedrijfsvoering. Zou een
gezamenlijke financiering van deze steunmaatregelen geen
bijdrage noodzakelijk maken van die sectoren die aanvankelijk

4.8.3. De veiligheid van kernenergie staat op een zeer hoog
niveau in de EU en de veiligheid van kernreactoren wordt nog
steeds verder ontwikkeld. Voor de tijdelijke en definitieve
opslag van radioactief afval bestaan technische oplossingen,
waarover de politiek moet beslissen. Daarnaast dient het
onderzoek naar de ontwikkeling van mogelijke alternatieve
oplossingen te worden voortgezet. Het gebruik van kernenergie
en de verwerking van nucleair afval vallen onder de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid van de lidstaten. De
EU kan de lidstaten steunen bij onderzoek op dit gebied en bij
de uitwisseling van gegevens. De EU moet met het oog op de
uitbreiding zorgen voor een hoog niveau van nucleaire veiligheid in de kandidaat-lidstaten. Daarnaast zou de overdracht
van hoogwaardige knowhow op het gebied van nucleaire
veiligheid naar minder ontwikkelde landen die kernenergie
gebruiken, bevorderd moeten worden.
(1) Zie het ESC-advies over het voorstel voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de bevordering van
uit hernieuwbare energiebronnen verkregen electriciteit op de
interne electriciteitsmarkt, PB C 387 van 20.12.2000.
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4.8.4. Bij de productie van elektriciteit uit kernenergie
komen geen broeikasgassen vrij. De Commissie stelt vast dat
de huidige kernenergieproductie, die goed is voor 35 %
van het totale elektriciteitsverbruik, overeenkomt met een
vermindering van de uitstoot die gelijk zou staan aan 75 miljoen minder auto’s op de weg. Kernenergie vergroot ook niet
de afhankelijkheid van externe energiebronnen. Aangezien
de kosten van kernenergie voornamelijk uit kapitaalkosten
bestaan, is de prijsontwikkeling zeer stabiel en voorspelbaar.

4.8.5. De beslissing of al dan niet kernenergie gebruikt zal
worden, ligt bij de lidstaten. Van belang is dat de lidstaten ook
in de toekomst onafhankelijk hierover mogen blijven beslissen.
Toch is moeilijk voorstelbaar hoe de EU een continue energievoorziening en redelijke prijzen kan waarborgen en iets aan
het probleem van de klimaatverandering kan doen zonder
tenminste het huidige aandeel kernenergie in de elektriciteitsproductie te handhaven. Kernenergie zou tevens een eventuele
waterstofeconomie in de toekomst, waarvoor een continue
elektriciteits- of aardgasvoorziening nodig is, kunnen ondersteunen.

4.8.6. Van belang is ook dat kernenergie, met name die op
basis van kernfusies onderdeel blijft van de kaderprogramma’s
voor onderzoek en ontwikkeling, zulks in het kader van een
brede internationale samenwerking. Dit is belangrijk met het
oog op de ontwikkeling van nieuwe technologieën en het
behoud van een zeker wetenschappelijk basisniveau.

4.9.
Met behulp van welke beleidsmaatregelen kan de
Europese Unie de voor haar uit het Protocol van Kyoto
voortvloeiende verplichtingen nakomen? Wat zou kunnen
worden gedaan om het potentieel aan energiebezuinigingsmaatregelen waarmee zowel onze externe afhankelijkheid
kan worden verminderd als de CO2-uitstoot kan worden
teruggedrongen, ten volle te benutten?

4.9.1. De EU dient doelgericht haar maatregelen ter bestrijding van het klimaatprobleem voort te zetten op basis van het
Protocol van Kyoto.

4.9.2. De Commissie en de regeringen van de lidstaten
werken aan actieplannen; sommige landen hebben hun actieplan al gepubliceerd. De lasten zijn verdeeld over de lidstaten,
zodat ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij hen
ligt. Sectorgebonden maatregelen op EU-niveau zouden een
verantwoordelijk en kostenefficiënt optreden in de weg staan.

4.9.3. De Commissie heeft een programma met maatregelen voor energie-efficiëntie gepresenteerd, waarover het Comité
afzonderlijke adviezen zal uitbrengen en dat als basis dient
voor verdere actie. Er zijn tal van mogelijkheden voor de
ontwikkeling en toepassing van nieuwe technieken om de
efficiëntie van de energieproductie en het gebruik ervan te
verbeteren. Uitgangspunt dient te zijn om met zo min mogelijk
middelen zo veel mogelijk te produceren.
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4.9.4. Hoe groot is het energiebesparingspotentieel daadwerkelijk, wanneer tegelijkertijd de economische groei en de
sociale cohesie gewaarborgd moeten worden?

4.10. Kunnen wij een ambitieus programma ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen en andere
brandstofsubstituten, waaronder waterstof, ten belope van
20 % van het totale brandstofverbruik tegen 2020 blijven
implementeren via nationale programma’s of moeten wij
hiertoe overstappen op gecoördineerde besluiten inzake belasting, distributie en vooruitzichten voor de landbouwproductie?

4.10.1. De ontwikkeling en het gebruik van brandstofproducten voor milieuvriendelijke vervoersmiddelen zouden kunnen worden bevorderd door een programma in EUverband, in het kader waarvan steun- en andere maatregelen
geharmoniseerd worden en een en ander adequaat geïntegreerd
wordt in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De
uiteindelijke verantwoordelijkheid dient echter bij de lidstaten
te liggen.

4.11. Moeten er, wat de energiebezuiniging in gebouwen
(40 % van het energieverbruik) betreft, of het nu om overheids-, particuliere, nieuwe of te renoveren gebouwen gaat,
aanmoedigingsmaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld in
de vorm van belastingprikkels, of zijn hiertoe, in navolging
van hetgeen in de sector „grote industriële installaties” is
gedaan, eveneens maatregelen van regelgevende aard vereist?

4.11.1. Energiebezuiniging in gebouwen zou wel eens in
eerste instantie een zaak van de lidstaten kunnen zijn, aangezien de omstandigheden nogal verschillen. Bouwnormen zijn
hier waarschijnlijk een goed sturingsinstrument. Gemeenschappelijke bouwnormen voor de EU lijken echter uitgesloten.

4.11.2. Onderzocht dient te worden wat de EU kan doen
om de maatregelen van de lidstaten op het gebied van bijv.
standaardisering en verbruiksnormen te bespoedigen. Het
Comité zal hierop nader ingaan in een speciaal advies over de
ontwerprichtlijn die hierover wordt opgesteld.

4.12. Om het energieverbruik in de transportsector (32 %
van het totale energieverbruik) te kunnen terugschroeven,
moet het toenemende gebrek aan evenwicht tussen weg- en
railvervoer (ten nadele van laatstgenoemde) worden gecorrigeerd. Moet dit gebrek aan evenwicht als onvermijdelijk
worden beschouwd of het uitgangspunt vormen voor corrigerende maatregelen, hoe onpopulair deze ook mogen zijn, met
name om een rationeel gebruik van de auto in stadsgebieden
aan te moedigen? Hoe kunnen een verdere openstelling voor
concurrentie en infrastructuurinvesteringen ter verwijdering
van knelpunten en intermodaliteit met elkaar worden gerijmd?
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4.12.1. Het Comité gaat ervan uit dat de Commissie
voorstellen voor energiebesparing in het vervoer zal presenteren in het binnenkort uit te komen witboek over het vervoersbeleid, en zal dan in een apart advies zijn visie daarover
uiteenzetten.
4.12.2. Efficiëntie-verhoging van het railvervoer via een
doordachte liberalisering is nodig.
4.12.3. Vervoer in woongebieden is duidelijk een aangelegenheid van de lidstaten of zelfs lokale overheden. Voor de
EU ligt hier een taak op het gebied van voorlichting en
ontwikkeling.
4.13. Hoe kunnen wij meer gecoördineerde visies ontwikkelen en het lange-termijnperspectief doen postvatten in het
denken en handelen van de overheid en de exploitanten om
zo naar een duurzaam energievoorzieningssysteem te kunnen
evolueren? Hoe kunnen wij ons op onze toekomstige energiekeuzen voorbereiden?
4.13.1. Hier is een cruciale rol weggelegd voor O&TO
(name het zesde kaderprogramma).
4.13.2. In het energiebeheer mag geen enkele optie buiten
beschouwing worden gelaten bij het ontwikkelen van nieuwe
technieken.
4.13.3. Er dienen passende vormen voor samenwerking
met nationale instanties te worden uitgewerkt.

5.

Samenvatting

5.1.
Het Comité juicht het Groenboek van de Commissie
toe, dat als een waardevolle bijdrage kan worden beschouwd.
Het geeft aan dat bij voortzetting van het huidige beleid een
uitgebreide EU over dertig jaar voor grote problemen zal
worden geplaatst inzake de continuïteit van de energievoorziening en de uitstoot van broeikasgassen.
5.2.
De Commissie zou de zaken niettemin vanuit een meer
globaal perspectief moeten analyseren. De hoeveelheid fossiele
brandstoffen in de wereld is beperkt. Industrielanden en in
toenemende mate ook ontwikkelingslanden concurreren met
elkaar om het gebruik ervan. Hierdoor komt het risico van een
afhankelijkheid van externe energiebronnen des te duidelijker
naar voren. Ook dient de analyse een ruimer tijdsbestek te
bestrijken, want veranderingen op het gebied van energiebeheer verlopen langzaam. De problemen zullen zich pas
toespitsen in de tweede helft van deze eeuw.
5.3.
Om de risico’s voor de continuïteit van de energievoorziening en andere risico’s te verminderen is een zo veelzijdig
en evenwichtig mogelijk gebruik van verschillende soorten
energie en energiebronnen van primair belang.
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5.4.
De grote vraag die naar aanleiding van het Commissiedocument kan worden gesteld is of met behulp van de door de
Commissie voorgestelde maatregelen, te weten een efficiënter
gebruik van energiebronnen en bevordering van het gebruik
van hernieuwbare energiebronnen, de trend van toenemende
afhankelijkheid van externe energiebronnen en toename van
de uitstoot van broeikasgassen daadwerkelijk kan worden
gekeerd binnen de gestelde termijn, zonder dat de economische
en werkgelegenheidsdoelstellingen in het gedrang komen.

5.5.
Om het hoofd te kunnen bieden aan de serieuze
uitdagingen die in het Groenboek geschetst worden, zou de
Commissie het gemeenschappelijke actiekader verder moeten
uitwerken en referentiewaarden voor de hele EU moeten
vastleggen. Het recht van de lidstaten om zelf te beslissen over
hun energiebeleid, met name de verschillende vormen van
energiewinning, dient daarbij het uitgangspunt te vormen.

5.6.
Het Comité zou de volgende vraag aan die van de
Commissie willen toevoegen: welke maatregelen zou de EU
kunnen nemen om inspanningen van derde landen ter ontwikkeling van vormen van duurzame energie te ondersteunen?

5.7.
De belangrijkste antwoorden van het Comité op de
vragen van de Commissie zijn:
5.7.1. Afhankelijkheid van externe energiebronnen is een
gegeven waar men niet om heen kan, maar de risico’s kunnen
en moeten verkleind worden.
5.7.2. De EU dient zich in haar externe betrekkingen ervoor
in te zetten dat ondernemingen tegen onderling overeen te
komen voorwaarden handel kunnen blijven drijven op een
vrije energiemarkt. Met de producerende landen zouden langetermijnbetrekkingen moeten worden opgebouwd.
5.7.3. In het energiebeleid dient het subsidiariteitsbeginsel
in acht te worden genomen. Optreden van de EU is wel nodig
om een efficiënte werking van de interne markt te garanderen
en de externe betrekkingen te regelen, vooral ten aanzien van
producerende landen en de WTO.
5.7.4. Gestreefd dient te worden naar een energiebelasting
die de functie van sturingsinstrument op het gebied van milieu
vervult, zonder dat aan een dergelijke belasting nadelige
gevolgen kleven voor het concurrentievermogen en de sociale
ontwikkeling.
5.7.5. De vorming van reservevoorraden in alle EU-landen
ter waarborging van de steenkoolvoorziening is niet nodig.
Wel dienen lidstaten in verband met de toename van het
aardgasverbruik maatregelen te treffen om een continue voorziening te waarborgen. Bekeken moet worden onder welke
voorwaarden gemeenschappelijke reservevoorraden kunnen
worden ingevoerd.
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5.7.6. Uitgangspunt voor de consolidering, bouw en exploitatie van transmissienetwerken is in de eerste plaats de markt
zelf. De EU dient de consolidering van transmissienetwerken
te ondersteunen en gemeenschappelijke spelregels in te voeren.
Investeringen in netwerken met naburige en andere belangrijke
regio’s, bijvoorbeeld Noord-Rusland, dienen zo nodig te worden ondersteund met middelen uit de speciale steunfondsen
van de Unie.
5.7.7. Om het potentieel van hernieuwbare energiebronnen
te kunnen benutten, zijn steunmaatregelen nodig. Bovendien
dienen voor deze steunmaatregelen zo snel mogelijk gemeenschappelijke regels te komen. De traditionele energiesector
neemt nu reeds een deel van de financiering voor zijn rekening,
maar het probleem is dat objectieve financieringscriteria en
-modellen ontbreken.
5.7.8. Aan kernenergie kleven nadelen, maar zijn ook
duidelijke voordelen verbonden. De beslissing ligt bij de
lidstaten. Toch is het moeilijk voor te stellen hoe de EU
een continue energievoorziening en redelijke prijzen kan
waarborgen en iets aan het probleem van de klimaatverande-
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ring kan doen, zonder dat tenminste het huidige aandeel van
kernenergie in de elektriciteitsproductie wordt gehandhaafd.
5.7.9. Er zijn tal van mogelijkheden voor de ontwikkeling
en toepassing van nieuwe technieken om de efficiëntie van de
energieproductie en het gebruik ervan te verbeteren.
5.7.10. Het Comité wacht op het witboek van de Commissie over het vervoersbeleid om dan in een apart advies zijn
visie daarover uiteen te zetten.
5.7.11. Bouwnormen zijn een belangrijk sturingsinstrument voor de energiebezuiniging in gebouwen. Gemeenschappelijke bouwnormen voor de EU zijn vanwege de verschillen in
klimatologische en andere omstandigheden echter uitgesloten.
Het Comité zal hierop nader ingaan in zijn advies over de
betreffende ontwerprichtlijn die in aantocht is.
5.7.12. Onderzoek en ontwikkeling en het zesde kaderprogramma O&TO spelen een cruciale rol om keuzes te kunnen
maken voor het energiebeleid van de toekomst en om een
duurzame ontwikkeling mogelijk te maken.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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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
invoering van een communautair monitoring-, controle- en informatiesysteem voor het
zeeverkeer”,

—

het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling
van een fonds voor de vergoeding van schade door verontreiniging door olie in de Europese
wateren en daarmee samenhangende maatregelen”, en

—

het „Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting
van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart”
(2001/C 221/07)

De Raad heeft op 25 januari 2001 besloten, overeenkomstig artikel 80 lid 2 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over de
voornoemde voorstellen.
De afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”, die met de voorbereiding van de
desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 8 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur
was de heer Retureau, co-rapporteur mevrouw was Bredima-Savopoulou.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 30 en 31 mei 2001 gehouden 382e zitting
(vergadering van 30 mei 2001) het volgende advies uitgebracht, dat met 111 stemmen vóór bij
3 onthoudingen, is goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
In aansluiting op de toezegging te komen met een
tweede serie voorstellen op het gebied van maritieme veiligheid, heeft de Commissie drie nieuwe teksten van het Europees
Parlement en de Raad voorgelegd. Zij vraagt het ESC hierover
advies uit te brengen.
1.2.
In de woorden van de Commissie betreft het hier een
„een tweede reeks maatregelen van de Gemeenschap op het
gebied van de veiligheid van de zeevaart naar aanleiding van
het vergaan van de olietanker Erika”. Voor de eenvoud wordt
in het vervolg gesproken over het „pakket Erika II”. Dit bestaat
uit één richtlijn en twee verordeningen.
1.3.
Deze voorstellen zijn in het pakket Erika I, waarover
het Comité reeds advies heeft uitgebracht (1), al aangekondigd.
Het heeft toen ook een aantal algemene opmerkingen gemaakt
waar op deze plaats naar verwezen dient te worden alvorens
over te gaan tot een gedetailleerde bespreking en een analyse
van het pakket Erika II.
1.4.
De Raad heeft de Commissievoorstellen uit het eerste
pakket maatregelen houdende wijziging van de richtlijn inzake
havenstaatcontrole, niet volledig overgenomen. Het Comité
betreurt dit. Als gevolg van deze wijziging zou namelijk het
aantal gekwalificeerde inspecteurs sterk zijn toegenomen, een
aspect dat door het Comité is onderstreept. De huidige
opstelling van de Raad zou kunnen leiden tot veel minder
controle op risicoschepen in de havens, hetgeen volgens het
Comité helemaal geen goede zaak zou zijn. Het hoopt dan ook
dat de Raad zijn standpunt in dezen zal bijstellen zodat de
doelstellingen uit het memorandum van Parijs kunnen worden
gerealiseerd en het door de Commissie voorgestelde systeem
van prioriteitsfactoren kan worden toegepast.
(1) PB C 14 van 16.1.2001, blz. 22.

1.5.
Het was de wens van het Comité dat er binnen de IMO
zou worden getracht tot overeenstemming te komen over de
invoering van dubbelwandige olietankers. Het Comité stelt nu
met tevredenheid vast dat de IMO tijdens haar zitting van 24
tot en met 27 april 2001 heeft besloten haar huidige tijdschema
voor het uit de vaart nemen van enkelwandige olietankers
te herzien (waar de EU-lidstaten gezamenlijk om hadden
gevraagd).
1.6.
De grote invloed van de mens op de veiligheid van de
zeevaart maakt het hoogstnoodzakelijk dat de zeevaartconventies van de IAO door de lidstaten worden geratificeerd c.q.
deel gaan uitmaken van het Gemeenschapsrecht en dat de
herziening van de bepalingen over de opleiding van zeelieden
snel gestalte krijgt. De lidstaten zouden bij de andere leden
van de IMO en de IAO hierop moeten aandringen en de
Gemeenschap zou van haar kant moeten ijveren voor een
wereldwijde ratificatie van deze conventies en de meest recente
veiligheidsnormen om zo de bescherming van zeelieden en
hun opleidingen op gebied van veiligheid te verbeteren en
meer te standaardiseren. Het Comité zal zelf een initiatiefadvies
hierover opstellen waarin alle vervoerswijzen ter sprake zullen
komen.

2.

De voorstellen uit het pakket Erika II

2.1. De richtlijn betreffende de invoering van een communautair
monitoring-, controle- en informatiesysteem voor het zeeverkeer
2.1.1. De kans op ongevallen als gevolg van een zeer drukke
scheepvaart is vooral hoog op plaatsen waar verschillende
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verkeersstromen bij elkaar komen. In het algemeen kan gesteld
worden dat sommige ongelukken rampzalige gevolgen kunnen
hebben voor de economie en het milieu van langs Europese
scheepvaartroutes gelegen regio’s. Het zeeverkeer dient dus
gecontroleerd en gecoördineerd te worden om de risico’s tot
een minimum te beperken. Dit wordt met de voorgestelde
richtlijn beoogd.
2.1.2. Volgens de Commissie schiet Richtlijn 93/75/EEG,
die voorziet in een meldingsplicht voor schepen die gevaarlijke
of verontreinigende goederen vervoeren, in haar huidige vorm
tekort omdat zij niet geldt voor schepen die slechts op
doorvaart zijn langs de kusten van lidstaten. Om deze reden
en ten behoeve van een effectievere controle van het
scheepvaartverkeer langs de kusten van de Unie stelt de
Commissie het volgende voor:
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olieafnemers uit de kuststaten van de Unie die meer dan
150 000 ton ruwe olie en/of zware stookolie per jaar afnemen.
De door hen te betalen bijdrage is afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen olie, waarbij een plafond van 1 miljard euro
zal gelden. Op het COPE-fonds kan alleen een beroep worden
gedaan als zich in EU-wateren een ramp heeft voorgedaan
waarvan de kosten de schadevergoedingsplafonds van het
IOPC-fonds overschrijden of dreigen te overschrijden.

2.2.2. Verder is de Commissie voornemens via de IMO de
tekortkomingen in het internationale aansprakelijkheids- en
schadevergoedingssysteem aan de orde te stellen om zo het
CLC-verdrag uit 1992 als volgt te kunnen wijzigen:
—

de aansprakelijkheid van de scheepseigenaar is onbeperkt
als wordt bewezen dat de schade die door de verontreiniging is veroorzaakt, te wijten is aan grove nalatigheid van
zijn kant;

a)

schepen die in EU-wateren varen moeten voorzien zijn
van automatische identificatietransponders;

b)

de in Richtlijn 93/75/EEG opgenomen meldingsplicht
moet ook gaan gelden voor schepen die andere gevaarlijke
of verontreinigende goederen vervoeren en in het bijzonder voor brandstoftankers;

—

er dient systematisch gebruik gemaakt te worden van EDI
(elektronische gegevens uitwisseling) bij het gebruiken
van gegevens over door schepen vervoerde gevaarlijke of
verontreinigende stoffen;

het verbod op het indienen van schadeclaims tegen de
bevrachter, de beheerder of de exploitant van het schip,
moet uit het Aansprakelijkheidsverdrag worden geschrapt;

—

de vergoeding van schade die aan het milieu wordt
toegebracht, moet worden herzien en uitgebreid in het
licht van vergelijkbare schadevergoedingssystemen uit het
Gemeenschapsrecht.

c)

d)

schepen moeten worden uitgerust met reisdatarecorders
(„zwarte dozen”);

e)

het opzetten van gemeenschappelijke databanken en het
onderling koppelen van informatiecentra moet worden
gestimuleerd zodat een beter beeld ontstaat van de
scheepvaart in de Europese wateren;

f)

schepen die een serieuze bedreiging vormen voor de
veiligheid op zee en het milieu moeten scherper in de
gaten worden gehouden;

g)

lidstaten moeten meer mogelijkheden krijgen in te grijpen
om zo de kans op ernstige ongevallen te verkleinen
(schepen dwingen een andere route te kiezen, zich te
laten slepen of een loods aan boord te nemen);

h)

er dienen havens aangewezen te worden waar schepen in
geval van nood terecht kunnen;

i)

het moet schepen verboden worden om bij uitzonderlijk
slecht weer uit te varen.

2.2. De verordening tot instelling van een fonds voor de vergoeding
van schade door verontreiniging door olie in de Europese
wateren en daarmee samenhangende maatregelen
2.2.1. Het voorstel van de Commissie om het huidige
aansprakelijkheids- en schadevergoedingssysteem te verbeteren, vult de twee niveaus in de bestaande internationale
regeling aan met een extra Europees fonds (als derde niveau):
het COPE-fonds. Hieruit kunnen schadevergoedingen worden
betaald aan slachtoffers van olierampen in Europese wateren.
Het COPE-fonds zal worden gefinancierd door de Europese

2.2.3. Als aanvulling op de maatregelen inzake aansprakelijkheid en schadevergoeding stelt de Commissie voor in
onderhavige verordening een artikel op te nemen over boetes
en sancties in geval van grove nalatigheid van iedere persoon
die bij het vervoer van koolwaterstoffen over zee betrokken is.

2.2.4. Mochten ten slotte de inspanningen om de nodige
verbeteringen aan te brengen in de internationale regels
inzake aansprakelijkheid en schadevergoeding falen, dan zal
de Commissie een voorstel indienen om te komen tot een
communautair aansprakelijkheids- en schadevergoedingssysteem bij verontreiniging van de zee.

2.3. De verordening tot oprichting van een Europees Agentschap
voor de veiligheid van de zeevaart

2.3.1. Naar het oordeel van de Commissie is het als gevolg
van de onderlinge verschillen tussen lidstaten bij het uitvoeren
van regelgeving moeilijk de bestaande regels die voortvloeien
uit de EU-wetgeving op het gebied van de veiligheid van de
zeevaart en het voorkomen van verontreiniging, correct en
coherent toe te passen. Derhalve en ook om de Commissie te
helpen bestaande Gemeenschapswetten efficiënt uit te voeren,
wordt in een ontwerpverordening voorgesteld een Europees
Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart op te richten.
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2.3.2. De Commissie acht het niet echt realistisch, of
althans voorbarig, om te trachten een geïntegreerde Europese
operationele structuur of kustwacht op te richten die de rol
van de nationale zeevaartinstanties zou moeten overnemen.
Het agentschap moet daarentegen de lidstaten en de Commissie
bij het toepassen van de communautaire wetgeving begeleiden,
door op de tenuitvoerlegging ervan toe te zien en de doeltreffendheid van de van kracht zijnde maatregelen te evalueren.
2.3.3. Het agentschap krijgt geen beslissingsbevoegdheid:
het is de taak van de lidstaten en vooral van de Commissie (als
hoedster van de Gemeenschapswetgeving) om naar aanleiding
van de werkzaamheden en eventuele suggesties van het
agentschap voor de nodige vervolgmaatregelen te zorgen.
2.3.4. Het agentschap heeft rechtspersoonlijkheid en zal op
een geschikte plaats moeten worden gevestigd waar het goed
kan samenwerken met relevante EU-instellingen.
2.3.5. Het agentschap staat onder toezicht van een raad van
bestuur die zal bestaan uit vier vertegenwoordigers van
de Commissie, vier vertegenwoordigers van de Raad, vier
vertegenwoordigers van het Europees Parlement en vier door
de Commissie te benoemen vertegenwoordigers uit de betrokken bedrijfstakken (met inbegrip van de gebruikers). De
uitvoerend directeur van het agentschap wordt op voordracht
van de Commissie door de raad van bestuur benoemd. De
ambtstermijn van de uitvoerend directeur en de leden van de
raad van bestuur bedraagt vijf jaar en kan slechts eenmaal
worden verlengd.
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3.1.2. Het ESC merkt op dat de afzonderlijke voorstellen in
veel gevallen overeenkomen met bestaande regels voor de
scheepvaart zoals die geformuleerd zijn in verschillende IMOconventies. Op de conferentie van de Verenigde Naties over
het zeerecht (UNCLOS) is de IMO erkend als bevoegde
organisatie voor de veiligheid van de zeevaart en de voorkoming van verontreiniging in de internationale scheepvaart.
3.1.3. Het voorgestelde meldingssysteem voor schepen
geldt voor alle Europese wateren en omvat de verplichte en
reeds van kracht zijnde systemen die via de IMO zijn ingesteld.
Volgens de Commissie zouden schepen op doorvaart gebruik
moeten maken van het voor EU-wateren geldende meldingssysteem van de IMO, en in toenemende mate van nieuwe
systemen voor scheepsmelding. Lidstaten en Commissie zouden in eerste instantie ernaar moeten streven het voorgestelde
meldingssysteem in samenwerking met de IMO in te voeren,
zoals dit ook is omschreven in artikel 20 van de voorgestelde
richtlijn, en pas zelfstandig tot de tenuitvoerlegging ervan
moeten overgaan als de IMO er internationaal gezien niet
binnen een redelijke termijn in slaagt een dergelijke systeem
op te zetten.
3.1.4. Het ESC herhaalt dat het zich in zijn advies over de
eerste reeks Erika-maatregelen (1) heeft geschaard achter de
invoering van een kuststatensysteem waarmee kan worden
vastgesteld welke gebieden en havens als toevluchtsoord voor
schepen in nood kunnen fungeren en of deze over de nodige
uitrusting en mogelijkheden beschikken om ongevallen af te
handelen. Binnen een dergelijk systeem zouden de autoriteiten
ook proactief hulp kunnen verlenen aan schepen in nood.

2.3.6. Een klein deel van het personeel van het agentschap
zal door de EU-instellingen worden gedetacheerd en als
tijdelijke medewerkers aan het agentschap worden toegewezen.
De overige personeelsleden zullen door het agentschap worden
geworven op basis van ervaring en verdienste en op basis van
tijdelijke, verlengbare contracten worden aangesteld.

3.1.5. Met het oog op het intensieve contact tussen schepen
en kustwachtcentra acht het ESC het van zeer groot belang dat
de lidstaten tijdig aan de verplichtingen uit de richtlijn voldoen.

2.3.7. Een van de taken die het agentschap moet vervullen
om de geformuleerde doelstellingen te kunnen bereiken,
bestaat uit het verlenen van technische steun bij het voorbereiden van wijzigingsvoorstellen op Gemeenschapswetgeving, bij
het versterken van de havenstaatcontrole en bij het controleren
van classificatiebureaus. Het agentschap kan besluiten in
sommige lidstaten plaatselijke kantoren te vestigen indien een
beter toezicht op de zeevaart daar noodzakelijk is. Ten behoeve
van het vervullen van de taken waarmee het agentschap is
belast, brengen medewerkers inspectiebezoeken aan de lidstaten om na te gaan hoe het daar staat met de toepassing van
de communautaire wetgeving.

3.2.1. In de verdragen inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie (CLC) van
1969 en 1992 en in de verdragen inzake de oprichting van
een internationaal fonds voor vergoeding van schade door
verontreiniging door olie van 1971 en 1992 (Fondsverdrag,
IOPC-fonds) zijn regels vastgesteld omtrent aansprakelijkheid
voor en vergoeding van schade toegebracht aan het milieu als
gevolg van het verlies van persistente olie.

3.

Algemene opmerkingen

3.1. Meldingsplicht voor schepen
3.1.1. Het ESC staat achter de invoering van een overkoepelend en centraal systeem waar scheepsmelding, toezicht,
controle, zoek- en reddingsoperaties en verkeersinformatie
deel van uitmaken.

3.2. Het COPE-fonds

3.2.2. Deze verdragen voorzien in een aansprakelijkheidssysteem op twee niveaus: het CLC-verdrag regelt de aansprakelijkheid van de reder en het Fondsverdrag die van de eigenaar
van de lading. In het CLC-verdrag gaat het om de objectieve
aansprakelijkheid van de reder voor schade door verontreiniging. Het verdrag bepaalt dat de reder een aansprakelijkheidsverzekering moet afsluiten, waarbij hij zijn aansprakelijkheid
kan beperken tot een in het verdrag vastgesteld plafond. Als
na een ongeluk met als gevolg verontreiniging door olie het
door de reder aan schadevergoeding uit te keren bedrag dit
plafond overstijgt, kan als aanvulling hierop een beroep
worden gedaan op het IOPC-fonds (dat gefinancierd wordt
door de olie-importeurs).
(1) PB C 14 van 16.1.2001, blz. 22.
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3.2.2.1. Er bestaat in het algemeen overeenstemming over
dit systeem dat een evenwicht probeert te vinden tussen de
belangen van de slachtoffers (die er zeker van willen zijn dat
ze snel een passende schadevergoeding zullen ontvangen), de
mogelijkheid voor de reder om voor de nodige verzekeringsdekking te zorgen, en de noodzaak de eigenaar van de lading
te laten meebetalen aan het vergoeden van schade door
verontreiniging.

3.2.3. Tot dusver hebben 57 landen het CLC-verdrag van
1992 en 55 landen het Fondsverdrag van 1992 geratificeerd.
Gehoopt wordt echter dat andere staten zullen volgen. Opmerkelijk is dat alle belangrijke zeevarende naties, behalve de
Verenigde Staten en China, het Fondsverdrag hebben ondertekend. Enkele landen hebben echter alleen maar het oorspronkelijke CLC-verdrag van 1969 geratificeerd. Daarin zijn minder
strenge regels voor het betalen van schadevergoeding vastgelegd dan in het verdrag van 1992, maar het voorziet wel in
een onbeperkte aansprakelijkheid van de reder als het ongeluk
en de vervuiling te wijten zijn aan een aan hem toe te rekenen
fout. Op grond van het CLC-verdrag van 1992 is het nagenoeg
onmogelijk de onbeperkte aansprakelijkheid (die ook in dit
verdrag is opgenomen) in de praktijk toe te passen omdat
hieraan nu zeer strikte voorwaarden worden verbonden: er
dient sprake te zijn van een zeer ernstige fout, die persoonlijk
aan de reder kan worden toegerekend en waarbij opzet in het
geding is; ook dient bewezen te worden dat hij zélf de
ramp echt heeft wı́llen doen plaatsvinden, iets wat voor de
slachtoffers vrijwel onmogelijk is.

3.2.4. Hoewel het raadzaam is een bepaald evenwicht
tussen de betrokken partijen in stand te houden, is het voor
het Comité overduidelijk dat de schadevergoedingsbedragen
waarin het huidige systeem voorziet, niet toereikend zijn om
de werkelijke, direct en indirect toegebrachte schade door het
verlies van olie te compenseren en dat daarom de huidige
plafonds (zowel van de CLC als van de IOPC) fors moeten
worden opgetrokken. Het ongeluk met de Erika heeft laten
zien dat de schadevergoedingsbedragen (die nog niet eens zijn
uitgekeerd) bij lange na niet de werkelijke schade dekten. De
partijen die deze twee schadevergoedingssystemen financieren,
kunnen hun bijdrage aan beide fondsen alleen maar binnen de
perken houden als ze een zo efficiënt mogelijk beleid gaan
voeren dat gericht is op veiligheid en het voorkómen van
ongevallen.

3.2.5. De oprichting van een aanvullend Europees fonds
(het „derde niveau”) als uitbreiding van en als aanvulling op
het bestaande internationale fondsensysteem, is volgens het
Comité zinvol indien binnen dat systeem niet binnen afzienbare tijd nieuwe, meer realistische plafonds worden vastgesteld.
Het bedrag van 1 miljard euro is in zeker opzicht vergelijkbaar
met het plafond van 1 miljard dollar uit het eenzijdige
schadevergoedingssysteem van de Verenigde Staten.
3.2.5.1. Het ESC heeft in een reeks opeenvolgende adviezen
over dit onderwerp regelmatig betoogd dat aan maatregelen
op mondiaal niveau de voorkeur moet worden gegeven, gezien
het internationale karakter van de zeevaart. De oprichting op
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Europees niveau van een aanvullend fonds voor schadevergoeding mag door de lidstaten niet als voorwendsel worden
gebruikt om geen verbeteringen aan te brengen in de
schadevergoedingsregelingen uit de bestaande verdragen. Zij
zouden juist vooral met andere landen moeten samenwerken
om deze noodzakelijke verbeteringen door te voeren.
3.2.5.2. Een aanzienlijke verbetering van het internationale
schadevergoedingssysteem zal namelijk een even grote daling
van de kosten van het aanvullende Europese systeem met zich
meebrengen, iets waar elke partij profijt van heeft. Bovendien
worden de lasten op deze manier verdeeld over alle bij de
verdragen betrokken partijen en landen en niet alleen over de
Europese deelnemers.
3.2.6. De Commissie dringt erop aan binnen de IMO naar
oplossingen te zoeken voor de andere tekortkomingen in het
internationale schadevergoedingssysteem. Het ESC neemt er
nota van dat binnen de IMO, in het kader van het Fondsverdrag,
hieraan wordt gewerkt en dat er een werkgroep is opgericht.
De uitkomsten van de twee vergaderingen van deze werkgroep
(in maart en juni 2001) zullen in het najaar van 2001 aan de
voltallige vergadering worden voorgelegd. Het ESC neemt er
eveneens kennis van dat de IMO in november 2000 heeft
besloten met ingang van november 2003 de in het CLC- en
Fondsverdrag vastgelegde plafonds met 50 % te verhogen.
3.2.7. Ondanks deze verhoging zullen bepaalde
schadevergoedingsbedragen, die (zoals bij de Erika) ver boven
het huidige plafond van 200 miljoen BTR uitstijgen, nog altijd
niet kunnen worden uitgekeerd. Anderzijds hebben eerdere
ongelukken duidelijk gemaakt dat olietankers van een relatief
lichte tonnage enorme olievlekken kunnen veroorzaken. Dat
was het geval bij de Erika, waar op grond van de bepalingen
uit het CLC-verdrag en de tonnage van het schip de aansprakelijkheid van de eigenaar beperkt was tot een bedrag van
12 miljoen US-dollar. Hierbij werd uit het IOPC-fonds een
aanvullende schadevergoeding tot het huidige plafond van
200 miljoen BTR betaald.
3.2.8. In het licht van het voorafgaande moet naar mening
van het ESC in de discussies die op dit moment binnen de IMO
worden gevoerd, ook worden gedacht aan een mogelijke
herziening van de in het CLC-verdrag vastgelegde maximale
schadevergoedingsbedragen die gelden voor bepaalde categorieën schepen, zonder dat daarbij echter het globale evenwicht
tussen schip en lading wordt verstoord.
3.2.9. De Commissie stelt voor het CLC-verdrag zodanig te
wijzigen dat het plafond dat geldt voor het bedrag aan schade
waarvoor de reder maximaal aansprakelijk kan worden gesteld,
komt te vervallen als bewezen wordt dat de schade door
verontreiniging te wijten is aan grove nalatigheid van diens
kant.
3.2.10. Het ESC merkt evenwel op dat de beperkte aansprakelijkheid van de reder de kern vormt van het verdrag uit
1992 inzake wettelijke aansprakelijkheid voor schade door
verontreiniging door olie. De mate waarin de aansprakelijkheid
is beperkt, hangt af van de objectieve aansprakelijkheid van de
reder en de bedragen waarvoor een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij de P&I Clubs (de verzekeraars voor schade
veroorzaakt door olieverontreiniging). Op grond van een
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bepaling uit de huidige regeling hebben eisers de mogelijkheid
de P&I Clubs rechtstreeks aan te spreken en kunnen geschillen
snel worden afgehandeld zonder dat het nodig is de schuld
van de reder aan te tonen. Dit voorkomt lange procedures en
mogelijke teleurstellingen bij slachtoffers.
3.2.11. In het licht van het voorafgaande is het Comité
derhalve van mening dat de huidige regeling voor de aansprakelijkheid van reders, waarvan zoals gezegd in 2003 de
plafonds met 50 % zullen worden verhoogd, binnen de IMO
kan worden gehandhaafd. Behalve de reder zou echter ook de
eigenaar van de lading moeten worden verplicht zich van de
veiligheid van een vracht die vervuiling kan veroorzaken, te
vergewissen. Over het al dan niet invoeren van een stelsel
waarin een fout kan leiden tot onbeperkte aansprakelijkheid
van de reder en eventueel van de eigenaar van de lading, indien
er sprake is van een ernstige fout of grove nalatigheid die hun
kan worden aangerekend, dient zeer goed te worden nagedacht
alvorens tot aanpassing van het huidige stelsel over te gaan.
Deze schuldaansprakelijkheid moet namelijk altijd en zo snel
mogelijk vooral de slachtoffers van de vervuiling ten goede
komen.
3.2.12. Het Comité is dus van mening dat het voorstel van
de Commissie over de onbeperkte aansprakelijkheid nader
moet worden bestudeerd. De invoering ervan mag niet leiden
tot vertraging in het uitkeren van schadevergoedingen. Evenmin mag dit systeem in de praktijk zulke hoge kosten
voor beide partijen (i.v.m. advocaten en gerecht) met zich
meebrengen dat niemand eigenlijk nog baat heeft bij deze
procedure, sterker nog, dat dit uiteindelijk ongunstiger uitpakt
voor de eisers dan het huidige stelsel. Als voorbeeld dient hier
de vervuiling van de Bretonse noordkust door de Torrey
Canyon te worden genoemd. Toen gingen de aanzienlijke
schadevergoedingen die de slachtoffers na 10 jaar juridisch
getouwtrek, onderzoeken en contra-expertises kregen uitgekeerd, grotendeels op aan de kosten van deze procedures. De
bevoegde gerechtelijke instanties zouden echter in geval van
een ernstige of opzettelijke fout gepaste strafrechtelijke stappen
moeten nemen, met name in het kader van de geplande
invoering van het milieustrafrecht.
3.2.13. Bij de 360 ongelukken met tankers in de afgelopen
tien jaar werd in bijna alle gevallen de schade gedekt door de
verzekering van de reder en hoefde maar vijf keer een
aanvullend beroep op het fonds te worden gedaan. Alleen bij de
Erika zullen volgens schattingen de door het fonds toegekende
bedragen veel lager zijn dan de aangerichte schade. Deze wordt
berekend op basis van het huidige systeem voor de bepaling
van mogelijk te vergoeden schade, dat door het Comité te
beperkt wordt geacht.
3.2.14. De Commissie stelt voor de schadevergoedingsregeling voor milieuschade opnieuw te bestuderen en uit te
breiden waarbij regelingen die vergelijkbaar zijn met de
Gemeenschapswetgeving voor schade aan de biodiversiteit, als
voorbeeld zouden moeten dienen.
3.2.15. Het ESC wil er nog eens op wijzen dat het zich in
zijn advies over het pakket Erika I reeds heeft uitgesproken ten
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gunste van dit idee: „De Commissie en de lidstaten zouden
daartoe de nodige stappen moeten nemen en zich tegelijkertijd
samen binnen de IMO sterk moeten maken voor strengere
veiligheidsnormen en een ruimere vergoedingsregeling voor
slachtoffers van verontreiniging door schepen en bij schade
aan het milieu en de biodiversiteit.”
3.2.16. Bovendien heeft de ramp met de chemicaliëntanker
Ievoli Sun (op 31 oktober 2000 voor de Franse kust) de
zeer onbevredigende situatie ten aanzien van de wetgeving
betreffende aansprakelijkheid en schadevergoeding bij rampen
met andere, schadelijke en mogelijk gevaarlijke stoffen dan olie
onder de aandacht gebracht.
3.2.17. Het ESC herinnert eraan dat het in zijn advies over
het pakket Erika I reeds op deze kwestie is ingegaan, en dringt
er nogmaals bij de lidstaten van de EU nadrukkelijk op aan het
door de IMO opgestelde Aansprakelijkheidsverdrag voor het
vervoer van schadelijke en gevaarlijke stoffen (HNS-Verdrag)
zo snel mogelijk te ratificeren, om zo de wereldwijde inwerkingtreding ervan te bespoedigen.
3.2.18. Slechts in een aantal gevallen (waarvan het Comité
hoopt dat die zich niet vaak zullen voordoen) zal er een beroep
gedaan worden op het aanvullende Europese fonds. Niettemin
zullen de verschillende soorten te vergoeden schade dezelfde
zijn als die welke in de bestaande verdragen zijn omschreven.
Behalve de schade aan het milieu en de biodiversiteit (waartoe
ook alle kosten van het schoonmaken en het in oorspronkelijke
staat terugbrengen van de natuur en het redden van door
vervuiling getroffen dieren worden gerekend) zouden volgens
het Comité echter ook de volgende soorten schade moeten
worden vergoed: de indirecte schade die geleden wordt door
particulieren, bepaalde gevallen van economische schade voor
bedrijven (met name voor diverse ondernemingen in het MKB
en vooral die in de toeristische sector), en de schade als gevolg
van de slechte naam die de getroffen kustregio voor lange
tijd krijgt waardoor er zich minder nieuwe ondernemingen
vestigen en het toerisme enkele seizoenen lang onder het oude
niveau blijft.
3.2.19. Volgens het Comité zou ter vereenvoudiging van
de wijze waarop particulieren en ondernemers in het MKB
voor schadevergoeding in aanmerking kunnen komen, moeten
worden nagedacht over de mogelijkheid beroepsorganisaties
en lokale verenigingen waarvan de leden schade hebben
geleden, de bevoegdheid te geven namens hen in rechte op
te treden en hen te vertegenwoordigen. Tot deze lokale
verenigingen zouden ook verenigingen moeten worden gerekend die naar aanleiding van een ramp zijn opgericht om
schadevergoeding te krijgen, en die wettelijk of op grond van
een mandaat bevoegd zijn namens groepen slachtoffers op te
treden. Dit alles zou moeten geschieden tegen de achtergrond
van de nationale rechtssystemen en het COPE-fonds.

3.3. Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart
3.3.1. Het ESC staat weliswaar positief tegenover het voorstel een comité „maritieme veiligheid” in het leven te roepen
dat de bestaande comités genoemd in de geldende verordenin-
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gen en richtlijnen van de Raad inzake de veiligheid op zee, zou
moeten vervangen, maar vraagt zich af wat het verband is
tussen dit voorstel en dat betreffende de oprichting van een
Europees agentschap voor de veiligheid van de zeevaart.

3.3.2. Naar de mening van het Comité zouden de rol
en bevoegdheden van het comité maritieme veiligheid, een
regelgevende instantie, en die van het Europees Agentschap
voor de veiligheid van de zeevaart, een administratieve instantie, elkaar niet mogen overlappen.

3.3.3. Hoewel het Europees Agentschap voor de veiligheid
van de zeevaart van nature geen enkele wetgevende of
regelgevende bevoegdheid heeft, dienen toch de rol en bevoegdheden ervan duidelijk te worden omschreven om elke
onduidelijkheid over of overlapping van zijn werkzaamheden
met die van het comité maritieme veiligheid te voorkomen.
Dit is met name van belang gezien de belangrijke taken van
het Agentschap, waarvan het verstrekken van bijstand aan de
Commissie bij het moderniseren van Gemeenschapswetgeving
voor de veiligheid op zee de belangrijkste is.

4.

Specifieke opmerkingen

4.1. Opmerkingen m.b.t. de inhoud van de voorgestelde instrumenten
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de veiligheid van schepen. Een aanvulling hierop vormt
Richtlijn 1999/95/CE(4) op grond waarvan de bepalingen
omtrent de arbeidstijd ook zijn gaan gelden voor zeevarenden
aan boord van niet uit de EU afkomstige schepen die havens
in de Gemeenschap aandoen. In artikel 12 van Richtlijn
95/21/CE (5) inzake havenstaatcontrole worden eisen gesteld
aan de beroepskwalificaties van inspecteurs. Artikel 4 lid 1 en
bijlage B lid 6 van Richtlijn 94/57/CE (6) bepalen dat inspecteurs van classificatiebureaus permanent moeten worden bijgeschoold en dat hun werkzaamheden worden gecontroleerd
door middel van een intern kwaliteitssysteem.
4.1.1.2. De invloed van bovenstaande bepalingen (waarvan
er enkele binnenkort zouden moeten worden herzien) is groter
dan men wellicht zou denken, maar desondanks zouden
volgens het Comité tegelijk met de juridische en technische
maatregelen nieuwe, concrete bepalingen moeten worden
uitgewerkt over zaken als het aantal inspecteurs, scheepvaartcontroleurs, reddingsploegen en bemanningsleden, de
voor hen verplichte opleiding en permanente bijscholing, en
de algemene eisen die aan hun werkzaamheden worden
gesteld. Het ESC is daarnaast bezorgd over het groeiend aantal
gevallen van zeelieden die in het bezit zijn van valse papieren
(wat uiteindelijk van negatieve invloed is op de veiligheid van
de zeevaart), en over de alarmerende toename van meldingen
van piraterij in bepaalde delen van de wereld (wat vraagt om
een internationale reactie). Het Comité dringt er derhalve bij
de Commissie op aan om bijvoorbeeld in een nieuw pakket
„Erika III” passende voorstellen te doen met betrekking tot de
invloed van de mens op de veiligheid van de zeevaart, zodat
een globale en geïntegreerde benadering van dit onderwerp
mogelijk wordt.

4.1.1.1. Niettemin is 80 % van de ongevallen op zee aan
een menselijke fout te wijten. De EU heeft meerdere richtlijnen
opgesteld die bedoeld zijn om de kwaliteit van havenstaatcontroles, classificatiebureaus en opleidingen voor zeelieden op
een hoog niveau te krijgen. In Richtlijn 94/58/CE (1) gewijzigd
door Richtlijn 98/35/CE (2) is het minimumopleidingsniveau
van zeevarenden vastgelegd op basis van het goedgekeurde
STCW-Verdrag van de IMO. In Richtlijn 1999/63/CE (3) zijn
voor de hele EU geldende regels vastgelegd betreffende de
organisatie van de arbeidstijd van zeevarenden op vaartuigen
afkomstig uit de lidstaten. Hiermee wordt dus bijgedragen aan

4.1.2. De IAO speelt in nauwe samenwerking met de IMO
een belangrijke rol op het gebied van opleiding, leef- en
werkomstandigheden en veiligheid van bemanningsleden (en
moet dit blijven doen). Zo zijn tijdens de maritieme vergadering
van de IAO-conferentie in 1996 nieuwe internationale verdragen over de arbeidsomstandigheden van zeevarenden aangenomen en is de toepassing van de maritieme verdragen van de
IAO nauw verbonden met die van de IMO. Bovendien heeft de
Maritieme Paritaire Commissie van de IAO tijdens haar
29e vergadering op 26 januari 2001 in Genève meerdere
relevante resoluties betreffende de veiligheid van de zeevaart
aangenomen en daarnaast een sociaal getinte verklaring uitgevaardigd waarin de noodzaak van een geïntegreerde benadering van het onderwerp mét de nodige aandacht voor de
mens wordt onderstreept. Commissie en lidstaten dragen
gezamenlijk een zware verantwoordelijkheid voor de ratificatie, de effectieve uitvoering en de follow-up van de verdragen
en aanbevelingen van de IAO op het gebied van de zeevaart.
Helaas duurt het lang voordat beide partijen deze gezamenlijke,
zeer belangrijke verantwoordelijkheid op zich nemen; zij
worden hen dan ook opgeroepen de opgelopen vertraging zo
snel mogelijk in te halen.

(1) PB L 319 van 12.12.1994, blz. 28-58; ESC-advies PB C 34 van
2.2.1994, blz. 10.
(2) PB L 172 van 17.6.1998, blz. 1-26; ESC-advies PB C 206 van
7.7.1997, blz. 29.
(3) PB L 167 van 2.7.1999, blz. 33-37.

(4) PB L 14 van 20.1.2000, blz. 29; ESC-advies PB C 138 van
18.5.1999, blz. 33.
(5) PB L 157 van 7.7.1995, blz. 1-19.
(6) PB L 319 van 12.12.1994, blz. 20-27; ESC-advies PB C 34 van
2.2.1994, blz. 14.

4.1.1. Het Comité wijst erop dat de „pakketten” Erika I en
II voor het belangrijkste deel bestaan uit technische en
financiële bepalingen. Over de belangrijke rol van de mens bij
het voorkómen van rampen en het beheersen van crisissituaties
(zaken die de Commissie trouwens aan de orde heeft gesteld
en waar het ESC zich volledig in kan vinden) worden wel enige
opmerkingen gemaakt, maar dit cruciale aspect ontbreekt in
het tweede pakket maatregelen.
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4.1.3. Het feit dat er onvoldoende gekwalificeerde inspecteurs zijn aangeworven waarmee de havenstaten aan hun
inspectieplicht kunnen voldoen, is er de oorzaak van dat de
Raad de voorstellen uit het pakket Erika I heeft afgezwakt. De
Commissie heeft evenals het Comité zeer duidelijk laten blijken
dit te betreuren. Bij aanwerving, opleiding en bepaling van
geschikte arbeidsomstandigheden moet al het veiligheidspersoneel op het land, evenals piloten, medewerkers van reddingsbrigades op zee, specialisten in het voorkómen en bestrijden
van vervuiling enz. als potentiële kandidaten worden gezien.

4.1.4. Het ESC spreekt er nogmaals zijn bezorgdheid (1) over
uit dat economische druk op kapiteins en bemanningsleden die
op substandaardschepen blijven werken, gevolgen kan hebben
voor de veiligheid aan boord. Daarom moeten bemanningsleden worden aangemoedigd onregelmatigheden aan boord die
mogelijk tot ongevallen kunnen leiden, te melden, en verdienen
ze in dat verband de nodige bescherming. Volgens het Comité
zou de invloed van de mens op het veiligheidsaspect standaard
in aanmerking moeten worden genomen als men de voorgestelde technische maatregelen efficiënt en onder goede omstandigheden wil toepassen.

4.2. Richtlijn betreffende de invoering van een communautair
monitoring-, controle- en informatiesysteem voor het zeeverkeer

4.2.1. Gegevens met betrekking tot de capaciteit van de
bunkers en brandstoftanks van schepen zouden in de databank
Equasis moeten worden opgenomen. Volgens het Comité
zouden hierbij aard en hoeveelheid van zowel lading als
brandstof van schepen moeten worden vermeld om zo te
kunnen bepalen hoeveel en welke (mogelijk schadelijke) stoffen
werkelijk door een schip worden vervoerd, passende maatregelen te kunnen nemen in geval van een ongeluk en bepaalde
vaarregels te kunnen toepassen.

4.2.2. Het ESC merkt op dat in hoofdstuk V van het
Internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens
op zee (SOLAS-verdrag) gedetailleerde bepalingen zijn vastgelegd over scheepvaartroutes, meldingssystemen voor
schepen en zeeverkeersbegeleidingsdiensten, aangevuld met
resoluties waarin tot in detail de minimumvereisten en de
wijze van functioneren van dit soort diensten zijn omschreven.
De in artikel 5 opgenomen regel lijkt voor schepen die reeds
aan de SOLAS-vereisten moeten voldoen, dus overbodig te
zijn, omdat de verplichting om deel te nemen aan een door de
IMO goedgekeurd meldingssysteem en de geldende procedures
in acht te nemen, immers al uit het SOLAS-verdrag voortvloeit.

4.2.3. Het ESC begrijpt heel goed het nut van automatische
identificatiesystemen (AIS), die bekend staan onder de benaming „identificatietransponder”. Om toch een bepaald verband

(1) PB C 14 van 16.1.2001, blz. 22.
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te houden met de internationaal gestelde eisen, zou in artikel 7
echter moeten worden bepaald dat schepen moeten worden
uitgerust met AIS overeenkomstig het tijdschema uit regel V/19.2.4 van het SOLAS-verdrag. De lidstaten zouden op
hun beurt vanaf 1 juli 2003 moeten beschikken over apparatuur en walinstallaties waarmee de door transponders verzonden gegevens kunnen worden ontvangen en gebruikt.

4.2.4. Artikel 8 zou zodanig moeten worden gewijzigd dat
schepen van een reisdatarecorder (Voyage Data Recorder,
VDR) moeten worden voorzien wanneer dit op grond van
regel V/20 van het SOLAS-verdrag (die op 1 juli 2002 van
kracht wordt) is vereist. De IMO heeft nu namelijk bepaald dat
van bestaande vrachtschepen niet kan worden verlangd dat ze
over een VDR beschikken. De procedure uit artikel 23 maakt
het mogelijk in de toekomst de voor bestaande vrachtschepen
geldende vereisten af te stemmen op die van de IMO voor wat
betreft tijdschema en wijziging van normen (eenvoudigere
VDR-apparatuur).

4.2.5. Het Comité spreekt eveneens de hoop uit dat er snel
definitieve overeenstemming zal worden bereikt over de
invoering van het Galileo-systeem. Met dit systeem is het
namelijk mogelijk zeer nauwkeurig de positie van schepen te
bepalen. Als het eenmaal is geïntegreerd in het systeem voor
toezicht op de scheepvaart, kan het de veiligheid op zee
aanzienlijk vergroten omdat scheepvaartroutes dan beter in de
gaten kunnen worden gehouden, en kan al dan niet moedwillig
veroorzaakte vervuiling exacter worden gelokaliseerd.

4.2.6. Artikel 13 is zeer duidelijk wat betreft de criteria om
schepen die een potentieel gevaar voor de scheepvaart vormen,
te kunnen onderscheiden en de noodzakelijkerwijs aan de
andere partij te verstrekken inlichtingen, maar de in lid 3
omschreven acties, die een onderdeel lijken te zijn van de
havenstaatcontrole, zouden echter tot verwarring kunnen
leiden.

4.2.7. Het ESC staat positief tegenover alle inspanningen
zeelieden en kuststaten te informeren over de gevaren van
de scheepvaart. Elke vorm van verplichte signalering van
incidenten en ongevallen op zee waarin artikel 14 voorziet en
die gelden voor kapiteins, moeten overeenstemmen met het
internationaal recht op dit gebied en in principe met artikel 8
en bijlage I van het MARPOL-verdrag en met regel V/31 uit
het SOLAS-verdrag. Het VN-verdrag inzake het recht van de
zee van 1982 echter (dat onlangs van kracht is geworden)
biedt een kuststaat nieuwe mogelijkheden maatregelen te
nemen en daarmee zijn inkomstenbronnen, wateren en kusten
te beschermen. Dit geldt voor de gehele exclusieve economische zone van de betreffende staat die zich kan uitstrekken tot
200 zeemijlen uit de kust en zelfs verder als dat nodig is. Het
Verdrag geeft geen limitatieve opsomming van deze nieuwe
bevoegdheden. De relevante gegevens die een kapitein moet
verstrekken ingeval een van de in artikel 15 bedoelde risico’s
zich zou voordoen, hangen samen met resolutie A.851(20)
van de IMO.
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4.2.7.1. Kijkend naar de omstandigheden waaronder het
vervoer over zee tegenwoordig plaatsvindt, het grote aantal
vlaggenstaten en schepen dat niet aan de normen voldoet, aard
en hoeveelheid van de vervoerde producten, en naar de
intensiteit van het zeeverkeer langs de Europese kusten,
ziet het Comité in dat het noodzakelijk is geworden de
bevoegdheden van havenstaten en kuststaten aanzienlijk uit te
breiden. Zo kunnen met name de tekortkomingen worden
gecompenseerd van enkele te tolerante staten onder wier vlag
een flink aantal grote schepen varen, en kan met het VNverdrag als uitgangspunt het zeerecht worden uitgebreid en
aangepast aan de moderne tijd en de grote risico’s die zich
tegenwoordig kunnen voordoen, waarvan de recente rampen
het bewijs zijn. De georganiseerde civiele samenleving kan zich
vinden in deze gang van zaken en dringt aan op strengere en
efficiëntere regels op het gebied van de veiligheid van de
zeevaart en het voorkómen van vervuiling.

4.2.8. Elk schip kan op zee in uitzonderlijk zwaar weer
terechtkomen, maar de conditie van het schip en het soort
lading moeten aansporen tot grote voorzichtigheid. Op grond
van regel V/34 uit het SOLAS-verdrag heeft de kapitein de
plicht de reis zo te plannen dat er veilig kan worden gevaren
en gevaarlijke situaties worden vermeden. Hierbij moet hij
letten op alle bekende gevaren van de zeevaart en ongunstige
weersomstandigheden. Op overeenkomstige wijze mag het
bedrijf of wie dan ook de kapitein niet beletten of belemmeren
bij het bepalen van zijn op beroepservaring gebaseerde oordeel
waarbij hij ook de veiligheid van de zeevaart en de bescherming
van het zeemilieu laat meewegen. Kapiteins worden echter
maar al te vaak gedwongen tegen hun zin te handelen. Om die
reden heeft het ESC begrip voor de motivering die de grondslag
vormt van artikel 15, en voor de wens in te grijpen in die
uitzonderlijke gevallen waarin de kapitein zijn voorzichtigheid
bij het besturen van het schip lijkt te hebben verloren en soms
zelfs de indruk wekt roekeloos te zijn als hij bij zeer slechte
weersomstandigheden de zee opgaat. Toch geeft dit artikel
havenautoriteiten onvoldoende uitgewerkte, objectieve criteria
om op een consequente en eensluidende wijze op te treden.
Volgens het ESC zou artikel 15 in dit opzicht specifieker
moeten zijn: er zouden duidelijk algemene uitgangspunten
moeten worden geformuleerd. Tegelijkertijd zouden Commissie en lidstaten door het opstellen van gedetailleerde, praktische
richtlijnen kunnen bijdragen aan relevante ontwikkelingen in
de IMO.

4.2.9. Gelukkig heeft de Commissie de noodzaak ingezien
een juridisch kader op te zetten voor het omgaan met schepen
in nood. Het ESC deelt eveneens de mening van de Commissie
dat dit probleem duidelijk twee dimensies heeft: een communautaire en een internationale. Schepen waaraan de toegang
tot een vluchthaven of toevluchtsoord wordt geweigerd en die
derhalve op zoek zijn naar een andere veilige plek, doen een
potentieel beroep op de zoek- en reddingsdiensten van andere
landen en veroorzaken daar mogelijk vervuiling van de kusten.
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het verlaten van de open zee om de schadelijke gevolgen van
een ongeval te voorkomen of tot een minimum te beperken,
en niet per sé de bescherming van een echte haven nodig
hebben. Daarom stelt het ESC voor onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden (die in artikel 17
nauwkeurig moeten worden omschreven) in deze context ook
de termen „vluchtplaatsen” of „niet-open zee” op te nemen en
hier mogelijk de nodige voorzieningen voor te treffen, zodat
schepen in nood, indien nodig, in plaats van naar een haven
daarnaartoe kunnen worden gedirigeerd. Volgens het Comité
moet echter te allen tijde worden voorkomen dat er mensenlevens in gevaar komen. Dit dient hèt uitgangspunt te zijn.

4.3. Verordening tot instelling van een fonds voor de vergoeding
van schade door verontreiniging door olie in de Europese
wateren en daarmee samenhangende maatregelen

4.3.1. A r t i k e l 1 0 — B o e t e s

4.3.1.1. Op grond van artikel 10 stellen de lidstaten „een
systeem van geldboetes vast die moeten worden opgelegd aan
iedere persoon die door een rechtbank schuldig is bevonden
aan het door zijn onrechtmatige opzettelijke of grovelijk
nalatige handelingen of verzuimen bijdragen aan een voorval
dat verontreiniging door olie heeft veroorzaakt of gedreigd te
veroorzaken.” Volgens lid 3 zijn de boetes strafrechtelijk van
aard en niet verzekerbaar. Daarnaast heeft dit artikel, in
tegenstelling tot de rest van de verordening, betrekking op alle
soorten schepen en niet alleen op olietankers.

4.3.1.2. Het ESC merkt op dat uitgaande van dit artikel de
lidstaten zelf en niet de EU de betreffende strafwetgeving zullen
moeten opstellen. Het ESC vraagt zich in ieder geval af of de
opstelling van strafbepalingen verenigbaar is met de Gemeenschapswetgeving, gezien het ontwikkelingsstadium waarin
deze zich op dit moment bevindt. Bovendien voorziet in
meerdere lidstaten de nationale wetgeving al in geldboetes bij
mariene verontreiniging. Het ESC roept de Commissie op een
overzicht op te stellen van alle betreffende nationale wettelijke
bepalingen in de lidstaten alvorens artikel 10 goed te keuren.
Overigens zijn de bewoordingen „onrechtmatige opzettelijke
of grovelijk nalatige handelingen of verzuimen” wellicht niet
nauwkeurig genoeg om in het rechtsstelsel van de Gemeenschap te kunnen worden ingepast, en kunnen ze solide
en reeds goed functionerende rechtssystemen schaden. In
afwachting van ontwikkelingen betreffende de communautarisering van de derde pijler moet ervoor worden gezorgd dat de
hier besproken strafbare feiten in de nationale wetgeving niet
ongestraft blijven.

4.4. Verordening tot oprichting van een Europees Agentschap voor
de veiligheid van de zeevaart
4.2.10. Het ESC staat weliswaar achter het voorstel maar is
zich ervan bewust dat het gebruik van de term „vluchthaven”
gevoelig ligt en hier tegenstrijdige belangen op het spel staan.
Toch beseft het dat schepen in nood meestal gebaat zijn bij

4.4.1. Het ESC merkt op dat lidstaten niet alleen op het
gebied van de veiligheid van de zeevaart en het voorkomen
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van mariene verontreiniging over verschillende structuren
beschikken en op uiteenlopende manieren regelgeving uitvoeren. Volgens het Comité zou de bestaande wetgeving met
behulp van een aantal belangrijke en bekende zaken als een
helder beleid, strenge verplichtingen en adequate hulpmiddelen, correct en coherent kunnen worden toegepast. Met de
voorgestelde verordening wordt niet beoogd de onderlinge
verschillen grondig aan te pakken. Er wordt zelfs geen model
opgesteld om de huidige situatie enigszins te corrigeren. De
bedoeling ervan is veeleer een administratief lichaam in het
leven te roepen dat zal worden belast met controle en
toezicht op de bevoegdheden en voorrechten van nationale
overheidsinstanties.
4.4.2. Volgens het ESC kan het gewenste resultaat eerder
worden bereikt door een bredere en meer evenwichtige
vertegenwoordiging van de betrokken partijen (met inbegrip
van de gebruikers) en bedrijfstakken in de raad van bestuur.
Tevens zou het om voor de hand liggende redenen verstandig
zijn ervoor te zorgen dat een aanzienlijk aantal personeelsleden
van het agentschap door nationale overheidsinstanties wordt
gedetacheerd. In de tijd dat deze nationale deskundigen
tijdelijke medewerkers van het agentschap zijn, kunnen ze
gemakkelijk de onmisbare contacten tussen het agentschap en
de nationale overheidsinstanties leggen en zich het Gemeenschapsbeleid eigen maken, iets waarvan hun oorspronkelijke
werkgevers volledig kunnen profiteren als hun tijdelijke contracten bij het agentschap zijn afgelopen.
4.4.3. Het ESC heeft zich op de hoogte gesteld van het zeer
uitgebreide taakgebied dat het agentschap zal hebben en van
de andere taken die op grond van de Gemeenschapswetgeving
over veiligheid op zee (met name die inzake de bemanning
van schepen) aan de Commissie zijn opgedragen. Hoewel
sommige van deze taken inhoudelijk puur administratief lijken
te zijn, zouden andere aanleiding kunnen geven tot enige
verwarring of zouden ze werkzaamheden kunnen overlappen
die volgens de Gemeenschapswetgeving door andere organen
moeten worden uitgevoerd, namelijk door het comité maritieme veiligheid en het comité dat is opgericht na wijziging van
Richtlijn 94/57/EG.
4.4.4. Het agentschap zal de bevoegdheid hebben om
inspectiebezoeken aan de lidstaten te brengen en zal daarbij
gemachtigd zijn alle relevante dossiers, gegevens en verslagen
te onderzoeken en daar kopieën of uittreksels van te maken,
elk personeelslid om een mondeling toelichting te vragen
en panden, terreinen of vervoermiddelen te betreden. Deze
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bevoegdheden lijken buitenproportioneel en wekken de indruk
de met de verordening beoogde doelstelling voorbij te schieten.
Een passend en effectief contact en een volledige samenwerking
tussen lidstaten en Gemeenschapsinstellingen zijn noodzakelijk en dienen te worden gerealiseerd en ontwikkeld. Hieraan
wordt echter schade toegebracht als de onderlinge verhouding
tussen status, bevoegdheden en rechten van de betrokken
instanties zeer scheef getrokken is.
5.

Conclusies

5.1.1. Onder voorbehoud van de in het voorafgaande
vermelde opmerkingen en voorstellen is het Comité van
mening dat met het pakket Erika II in het algemeen de
goede richting is ingeslagen wat betreft het formuleren van
voorwaarden ten behoeve van een veilige zeevaart en ter
voorkoming van vervuiling als gevolg van ongelukken. Mochten deze zich toch voordoen, dan wordt gezorgd voor een
toereikende en billijke vergoeding van alle aan particulieren en
het milieu toegebrachte schade.
5.1.2. Er is echter nog een lange weg te gaan op het vlak van
het verder afwerken en aanvullen van de ontwerpwetgeving op
het gebied van veiligheid van de zeevaart. Dit moet altijd
gebeuren met in het achterhoofd het internationale karakter
van de scheepvaart en de rol en bevoegdheden van de ter zake
kundige wet- en regelgevende instanties, in het bijzonder de
IMO en de IAO, en hun verdragen en aanbevelingen. In het
algemeen moet steeds worden gelet op het hele stelsel van
internationale verdragen dat zich heeft ontwikkeld rond het
VN-verdrag inzake het recht van de zee (Verdrag van Montego
Bay, waarbij de Gemeenschap zelf partij is en waarin de
rechten en plichten van vlaggen-, haven- en kuststaten zijn
vastgelegd), en op alle overige instellingen en verdragen op dit
gebied. De fundamentele rol die deze spelen, zou moeten
worden versterkt.
5.1.3. Nog belangrijker is het voorwaarden te creëren
waarmee het Europese en internationale zeerecht effectief
kan worden toegepast. Dit vereist een langdurig politiek
engagement, méér materiële middelen, een werkelijke samenwerking tussen Commissie, agentschap, maritieme commissies
en bevoegde instanties in de lidstaten, en bovenal aandacht
voor de factor „mens”. Die speelt in de ogen van het Comité
de cruciale rol als het gaat om veiligheid van de zeevaart, een
sector die voor de interne en externe handel van de Unie van
strategisch belang is.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het vervoer per spoor”
(2001/C 221/08)
Op 21 maart 2001 heeft de Raad besloten het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 285
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap te raadplegen over het voornoemde
voorstel.
De afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”, die met de voorbereiding van de
desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 8 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur
was de heer Donnelly.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting van 30 en 31 mei 2001 (vergadering
van 30 mei 2001) het volgende advies uitgebracht, dat met 112 stemmen vóór, bij 2 onthoudingen, werd
goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
Dit voorstel is door de Commissie ingediend om de
effecten van communautaire maatregelen op het gebied van het
spoorvervoer te kunnen beoordelen en tevens een grondslag te
hebben bij de voorbereiding van nieuwe maatregelen. Zij acht
het van belang over communautaire statistische gegevens te
beschikken waarmee de ontwikkelingen in de spoorwegsector
kunnen worden gevolgd.
1.2.
Met name wordt hierbij gedacht aan het op systematische wijze in kaart brengen van geharmoniseerde gegevens
over de veiligheid van het vervoer per spoor. Tot dusver
ontbreken deze gegevens in de statistische informatie die over
het vervoer per spoor beschikbaar zijn. Met deze verordening
wordt daar verandering in gebracht.
1.3.
Overigens worden statistische gegevens over het vervoer per spoor al sinds 1980 verzameld ingevolge Richtlijn
80/1177/EEG maar deze richtlijn heeft de volgende manco’s:
—

ze geldt alleen voor het goederenvervoer;

—

ze betreft alleen een lijst van spoorwegmaatschappijen
waarover statistieken moeten worden opgesteld, terwijl
onder meer als gevolg van de scheiding die in de
spoorwegsector tussen infrastructuurbeheerders en
spoorwegexploitanten is aangebracht, deze lijst niet meer
actueel is;

—

de kwaliteit van de geleverde statistieken is beneden peil;

—

ze bevat geen bepaling op grond waarvan de richtlijn
door middel van een comitéprocedure kan worden
aangepast.

Op grond van deze manco’s en het gegeven dat een verdere
regionale uitsplitsing van statistische gegevens wenselijk wordt
geacht, teneinde de toekomstige goederen- en reizigersstromen
in de gehele EU van regio tot regio in kaart te brengen, is het
voorstel gedaan om Richtlijn 80/1177/EEG te vervangen door
de voorgestelde ontwerpverordening.

1.4.
Naast de statistieken die de lidstaten ingevolge Richtlijn
80/1177/EEG (1) verzamelen dienen zij op grond van Verordening (EEG) nr. 1108/70 (2) jaarlijks informatie te verstrekken
over het gebruik van en de uitgaven aan infrastructuur. Op
vrijwillige basis worden tot slot ook andere statistieken over
het vervoer per spoor verzameld. Het Comité vraagt speciale
aandacht voor het waarborgen van de privacy bij het verzamelen van de statistische gegevens.
1.5.
Met betrekking tot de vormgeving is gekozen voor een
verordening in plaats van een richtlijn, omdat het de bedoeling
is dat de nieuwe wetgeving rechtstreekse werking zal hebben
zonder dat het in de nationale wetgeving hoeft te worden
omgezet. Uiteraard blijft het een mogelijkheid voor de nationale autoriteiten om bij de opstelling van de vereiste
statistieken methoden toe te passen waarbij rekening wordt
gehouden met de verschillende omstandigheden in de lidstaten.
Daarnaast is voor het wegvervoer ook een statistiekverordening opgesteld die met ingang van 1 januari 1999 in
werking is getreden [Verordening (EG) nr. 1172/98 (3)].
1.6.
Het Comité is van opvatting dat vergelijkbaarheid van
de verzamelde statistische gegevens van alle vervoertakken
noodzakelijk is. Het wijst erop dat dit des te noodzakelijker is
omdat van alle vervoertakken statistische gegevens verzameld
(gaan) worden.
2.

Algemene opmerkingen

2.1.
De verordening voorziet in een nieuwe reeks communautaire statistieken over het reizigersvervoer per spoor. Voor
het goederenvervoer worden in het kader van de Richtlijn
80/1177/EEG reeds gegevens verzameld. De Commissie stelt
voor, gezien de „methodologische beperkingen bij de verzameling van gegevens over het reizigersvervoer per spoor”, een
beperkte hoeveelheid statistieken te verzamelen en in de
toekomst aanvullende statistieken te introduceren.
(1) PB L 350 van 23.12.1980, blz 23-40, Advies PB C 300 van
18.11.1980, blz. 3.
(2) PB L 130 van 15.6.1970, blz. 4-14, Advies PB C 48 van
16.4.1969, blz. 1.
(3) PB L 163 van 6.6.1998, blz. 1-12, Advies PB C 95 van 30.3.1998,
blz. 33.
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Het komt het Comité wat merkwaardig voor dat, afhankelijk
van de mate en juistheid van vrijwillig ingediende gegevens,
Eurostat een methode gaat ontwikkelen om vervolgens later
aanvullende statistische gegevens in de verordening op te laten
nemen.

2.2.
De Commissie stelt dat de soort gegevens met betrekking tot verkeersstromen op het spoorwegnet vergelijkbaar
zijn met de gegevens die momenteel worden verzameld
over het wegvervoer in het kader van de door UNECE
gecoördineerde tellingen die om de vijf jaar op de E-wegen
worden uitgevoerd. Zij stelt verder dat de methodologie die
gehanteerd wordt bij het verzamelen van spoorweggegevens
zal verschillen van die van andere vervoertakken. Dit lijkt het
Comité geen probleem te zijn.

2.3.
Uit de bijlagen van de ontwerpverordening blijkt dat
de lidstaten zowel jaarlijks als per kwartaal statistische gegevens
over reizigers-en goederenvervoer, prestaties en indicatoren
moeten verzamelen en insturen. Dit lijkt erg arbeidsintensief
en gaat derhalve gepaard met hogere kosten. De Commissie
heeft in haar voorstel niet de mogelijkheid opgenomen de
lidstaten gedurende een aantal jaar een financiële bijdrage te
geven als tegemoetkoming in de te verwachten extra kosten.
Het Comité is van mening dat dit wel het geval zou moeten
zijn, temeer daar bij de eerder genoemde Verordening (EG)
nr. 1172/98 wel een financiële bijdrage van de Gemeenschap
gedurende de eerste drie jaar is opgenomen.

2.4.
Het Comité merkt op dat het Commissievoorstel
— terecht — nog niet ingaat op de gegevensverzameling die
de toetredende landen zullen moeten opzetten. Het Comité
vraagt toch speciale aandacht omdat in een vroegtijdig stadium
de toetredende landen in kennis gesteld worden van toekomstige verplichtingen.

2.5.
De Commissie stelt dat de in paragraaf 1.3 genoemde
manco’s de hoofdreden waren tot de ontwerpverordening,
maar dat de te verzamelen statistische informatie ook voor
betrokken partijen in de lidstaten van belang is, doordat:
—

er informatie beschikbaar komt over de markt voor het
vervoer per spoor,

—

met deze informatie spoorwegexploitanten aan benchmarking kunnen doen, en

—

de informatie zou kunnen worden gebruikt om aan
financiering voor grote projecten te komen, doordat
banken objectieve informatie krijgen over de financiële
haalbaarheid van deze projecten.

2.6.
Het Comité vraagt bijzondere aandacht voor de rol
die de technologische ontwikkeling bij het verzamelen van
gegevens kan spelen. Zo zou het Galileo-project via het
satelietsysteem een deel van het probleem van het verzamelen
van statistische gegevens kunnen ondervangen.

3.
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Specifieke opmerkingen

3.1.
Het Comité kan akkoord gaan met de in artikel 2 van
de ontwerpverordening genoemde uitzonderingen van het
toepassingsgebied, omdat ze van ondergeschikt belang worden
gevonden voor de communautaire spoorwegmarkt.

3.2.
.De Commissie stelt voor dat de keuze voor een
gedetailleerde dan wel vereenvoudigde procedure zal worden
gemaakt via de procedure zoals vastgesteld in het Besluit van
de Raad van Ministers van 28 juni 1999 (1999/468/EG). Deze
keuze zal dan wel dwingend zijn voor de lidstaten. Het Comité
kan zich verenigen met deze zienswijze omdat de nodige
flexibiliteit gewaarborgd wordt.

3.3.
De Commissie heeft met betrekking tot de classificatie
van de goederen voor de gebruikelijke NSTR-indeling gekozen,
terwijl voor de gevaarlijke goederen de in spoorwegkringen
gebruikelijke classificatie in het reglement betreffende het
internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen, RID,
is genomen. Het Comité kan zich hierin vinden.

3.4.
Het Comité heeft ernstige twijfels of de periode van
drie jaar, waarna door de Commissie een evaluatie wordt
opgesteld wel een geschikte termijn is. De ervaring met
statistieken geeft voldoende grond voor deze twijfel. Naar de
mening van het Comité zou een langere evaluatieperiode,
bijvoorbeeld vijf jaar, meer voor de hand liggen, te meer daar
de Commissie voorstelt na drie jaar reeds een verslag bij het
Europees Parlement en de Raad in te dienen waarbij zowel
een kwaliteitsoordeel als een kosten/baten analyse van deze
statistieken zal worden gegeven.

4.

Samenvatting en conclusies

4.1.
In zijn algemeenheid kan het Comité instemmen
met het voornemen van de Commissie om voor zowel
het reizigersvervoer als het goederenvervoer per spoor een
adequate statistische basis te creëren. In het bijzonder is het
Comité ingenomen met het voornemen van de Commissie in
de te verzamelen statistische data ook gegevens betreffende de
veiligheid op te nemen.

4.2.
De voorliggende ontwerpverordening gaat ervan uit
dat de extra kosten die gemoeid zijn met het verzamelen
van de gegevens geheel voor rekening van de lidstaten
komen.Gezien de ervaring met een soortgelijke Verordening
voor het verzamelen van statistieken voor het wegvervoer
(Verordening (EG) nr. 1172/98) waarbij wel financiële middelen door de Gemeenschap ter beschikking van de lidstaten
worden gesteld, doet het onderhavige voorstel merkwaardig
aan.
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4.3.
Het Comité geeft de Commissie in overweging de
termijn waarop een evaluatie van de Verordening wordt
voorzien uit te breiden naar vijf jaar in plaats van de
voorgestelde drie jaar. Zij acht het niet realistisch na zo’n korte
periode reeds een gedegen oordeel te kunnen vellen over de
effectiviteit en kwaliteit van de verzamelde statistische gegevens
en een beargumenteerd verslag in te kunnen dienen bij het
Europees Parlement en de Raad.
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4.4.
Het Comité beveelt aan alle technologische mogelijkheden te benutten bij het verzamelen van statistische gegevens.
In het bijzonder denkt het aan de mogelijkheden satellietcommunicatie biedt. Daarnaast acht het het van groot belang dat
de nieuw toetredende landen en Zwitserland op de hoogte
gesteld worden van toekomstige verplichtingen. Dit om in de
toekomst de vergelijkbaarheid van statistische gegevens groter
te maken.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad tot voorziening in publieke inspraak met betrekking tot de
opstelling van bepaalde plannen en programma’s betreffende het milieu en tot wijziging van de
Richtlijnen van de Raad 85/337/EEG en 96/61/EG”
(2001/C 221/09)
De Raad heeft op 14 februari 2001 besloten het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 175 van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 10 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur was de heer
Braghin.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting (vergadering van 30 mei 2001) het
volgende advies uitgebracht, dat met 109 stemmen vóór, bij 3 onthoudingen is goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
Met het onderhavige voorstel wordt beoogd het Gemeenschapsrecht verder af te stemmen op de bepalingen van
de artikelen 6 en 7 van het Verdrag van Aarhus, die betrekking
hebben op publieke inspraak bij de besluitvorming en toegang
tot de rechter inzake milieu-aangelegenheden. Het zal de
Commissie in staat stellen aan haar internationale verplichtingen te voldoen en de weg te effenen naar de ratificering van
het Verdrag door de Europese Gemeenschap.

1.2.
Deze artikelen omvatten bepalingen betreffende de
voorlichting en raadpleging van het publiek voordat beslissingen op milieugebied worden genomen. In het voorstel wordt
een aantal wijzigingen voorgesteld op Richtlijn 85/337/EEG
betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare
en particuliere projecten (de zgn. „MEB-richtlijn”), en op
Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (de „IPPC-richtlijn”), met betrekking

tot vergunningen voor categorieën van industriële activiteiten
(opgesomd in een speciale bijlage).
1.3.
Een optreden op communautair niveau wordt noodzakelijk geacht om ervoor te zorgen dat de procedures betreffende publieke inspraak bij de milieubesluitvorming in alle
lidstaten consistent zijn. De uitwerking van de praktische
uitvoeringsbepalingen wordt echter aan de lidstaten overgelaten.
1.4.
Aangezien alle lidstaten en de Gemeenschap het verdrag van Aarhus al hebben ondertekend, brengt het voorstel
voor de lidstaten geen extra kosten met zich mee die hoger
liggen dan de kosten die toch al zouden voortvloeien uit de
omzetting van de bepalingen van het verdrag in nationale
wetgeving. Er zullen echter tenuitvoerleggingskosten zijn in
verband met de verspreiding van informatie op ruime schaal,
alsook met de organisatie en analyse van de publieke inspraak
(eventueel in de vorm van adviezen), de raadpleging van het
publiek via openbare enquêtes en de uiteindelijke bekendmaking van de genomen besluiten.
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Opmerkingen

2.1.
Het Comité is het eens met het belang dat de Commissie
hecht aan de verstrekking van milieu-informatie aan het
publiek, door eerst het voorstel tot wijziging van Richtlijn
90/313/EEG (1) uit te brengen en vervolgens het onderhavige
voorstel voor een richtlijn inzake publieke inspraak met
betrekking tot bepaalde plannen en programma’s op milieugebied. Het onderwerp is politiek gezien van groot belang en
er kleven tal van technische en juridische aspecten aan.
De Commissie heeft hiermee rekening gehouden in haar
voorstellen tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en
96/61/EG, om deze meer in overeenstemming te brengen met
de geest en inhoud van het verdrag van Århus. De inspanningen van de Commissie om voor meer samenhang en terminologische precisie te zorgen, verklaren waarom het voorstel op
sommige punten verder gaat dan het verdrag van Århus,
terwijl het op andere punten daarvan afwijkt, zoals hierna zal
worden uiteengezet.

2.2.
Het Comité is het ermee eens dat de communautaire
milieuwetgeving moet worden afgestemd op de bepalingen
van het verdrag van Aarhus voor wat betreft de toegang tot
informatie (de eerste pijler, waarover het zich reeds heeft
uitgesproken), de publieke inspraak bij het besluitvormingsproces (tweede pijler) en de toegang tot de rechter inzake
milieu-aangelegenheden (derde pijler): aspecten die stuk voor
stuk aan bod komen in het onderhavige voorstel. Het Comité
waardeert het dat wordt getracht alle verschillen tussen de
wetgevingen van de lidstaten op te heffen en homogene
procedures uit te werken.

2.3.
Het Comité is van mening dat de burgers recht hebben
op informatie, en dat deze op de meest geschikte wijze en
tijdig dient te worden verstrekt, zodat zij de beschikking
krijgen over een nuttig instrument voor publieke inspraak.
Voorkómen moet worden dat de overheid onnodig op kosten
wordt gejaagd en dat de economische bedrijvigheid wordt
verstoord. Met dit punt dient tevens rekening te worden
gehouden bij de beoordeling van de doeltreffendheid van de
voorgestelde maatregelen.

2.4.
Het feit dat de in artikel 2, lid 4 en 5 van het verdrag
van Aarhus opgenomen definities van „publiek” en „betrokken
publiek” in de richtlijn worden overgenomen vormt een
belangrijke verandering die zal bijdragen tot de harmonisatie
van de nationale rechtssystemen. Wel wijst het Comité erop
dat de definitie van „het betrokken publiek” als „het publiek
dat belang heeft bij de vergunningsprocedure” nog aan de vage
kant is, omdat niet duidelijk is aangegeven of het om een
rechtstreeks en concreet belang dient te gaan, en of het door
het nationale recht dient te worden erkend.

(1) COM(2000) 402 def. van 29.6.2000, waarover het ESC op
29.11.2000 advies heeft uitgebracht (CES 1408/2000, in PB
C 116 van 20.4.2001, blz. 43).
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2.5.
In het voorstel worden niet-gouvernementele organisaties die de milieubescherming bevorderen en aan de in de
nationale wetgeving neergelegde eisen voldoen, geacht een
belang te hebben. Het Comité vindt de uitdrukking „aan de in
de nationale wetgeving neergelegde eisen voldoen” nogal
algemeen, en dringt erop aan dat een definitie wordt gezocht
waarin de deelname van ngo’s afhankelijk wordt gemaakt van
het hebben van specifieke milieubelangen.

2.6.
In het verdrag van Århus is neergelegd dat er bij de
informatie in het kader van de publieke inspraak voor moet
worden gezorgd dat legitieme belangen — zoals de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, vertrouwelijke commerciële of
industriële informatie en intellectuele eigendomsrechten —
worden beschermd, en dat toestemming is gegeven voor het
verspreiden van de informatie als de partij tenminste niet
wettelijk verplicht is deze openbaar te maken (art. 6, lid 6 en
art. 4, lid 3 en 4 van het verdrag van Århus). Met deze aspecten
wordt in de bepalingen van het voorstel met betrekking tot de
verspreiding van milieu-informatie geen rekening gehouden.
Het Comité is echter van mening dat deze belangen wel
zouden moeten worden beschermd, zonder dat de in het
verdrag gestelde grenzen worden overschreden (2).

2.7.
Het Comité stemt ermee in dat de lidstaten worden
verplicht een beroepsprocedure in hun nationale rechtssysteem
op te nemen die het betrokken publiek toegang geeft tot een
gerecht of een andere bij wet ingestelde instantie (3). Een
dergelijke procedure moet snel en doeltreffend zijn en mag niet
onbetaalbaar duur zijn. Aangezien de nationale rechtssystemen
reeds beginselen en voorwaarden bevatten voor het instellen
van beroep tegen beslissingen van de overheid op milieugebied,
zou de Commissie voorstellen moeten doen om de nationale
wetgevingen op dit punt meer te harmoniseren.

2.7.1. Het richtlijnvoorstel houdt in dat het recht van iedere
organisatie of persoon die wordt getroffen of kan worden
getroffen door de vergunningsprocedure (art. 2, lid 1) of door
de besluitvorming betreffende de afgifte of de bijstelling van
een vergunning of van de vergunningsvoorwaarden (art. 3,
lid 1, b 14), om de materiële of formele wettigheid aan te
vechten van besluiten of handelingen, niet ter discussie staat.
In de huidige formulering staat het voorstel dus toe dat een
persoon wiens recht op inspraak niet wordt gerespecteerd, niet

(2) ESC-advies over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek
tot milieu-informatie” (CES 1408/2000 — 2000/0169 COD,
29.11.2000, in PB C 116 van 20.4.2001, blz. 43).
(3) Artikel 10 van richtlijn 85/277/EEG en artikel 15 bis van Richtlijn
96/61/EG.
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alleen tegen deze procedurefout in beroep kan gaan, maar ook
de inhoudelijke wettigheid ervan kan aanvechten. Dit zou tot
gevolg kunnen hebben dat beroepsprocedures enkel in gang
worden gezet om de administratieve procedures te vertragen,
hetgeen extra kosten met zich meebrengt en in feite een
misbruik van rechtsmiddelen is.
2.7.2. Volgens geconsolideerde rechtsbeginselen dient de
mogelijkheid om de materiële wettigheid aan te vechten niet
alleen gewaarborgd te zijn voor degene die specifieke door de
wet beschermde rechten geniet. E.e.a. mag ook niet worden
verward met de mogelijkheid om de formele wettigheid of
nalatigheden aan te vechten. In het Commissievoorstel zou
derhalve duidelijk onderscheid moeten worden gemaakt tussen
toegang tot het gerecht voor het aanvechten van de formele
wettigheid en het aanvechten van de inhoudelijke wettigheid.
2.8.
Het Comité erkent dat iets moet worden geregeld
voor het probleem van informatie en publieke inspraak met
betrekking tot besluiten die grensoverschrijdende gevolgen
kunnen hebben, ook al is dit in het verdrag van Århus niet het
geval. Om uitvoerbaar te zijn moet in het voorstel het beginsel
zijn vastgelegd dat alle legitieme belangen met elkaar in
evenwicht dienen te zijn, om te voorkómen dat het beroep
op vermeende grensoverschrijdende milieugevolgen wordt
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misbruikt, ten koste van de sociaal-economische belangen van
het land waar het besluit of de vergunning wordt afgegeven.
Bovendien moet een oplossing worden gevonden voor het
probleem van verschillende talen en vertalingen, om overdreven hoge kosten en extreem lange procedures te voorkómen. Het Comité acht het wenselijk dat de Commissie
periodieke verslagen van de lidstaten over de tenuitvoerlegging
van deze maatregel verzamelt.
2.8.1. De Commissie wordt verzocht erop toe te zien dat
in het kader van de toetredingsonderhandelingen het recht op
informatie en publieke inspraak met betrekking tot plannen
en programma’s betreffende het milieu is gewaarborgd, in
overeenstemming met de richtlijnen die nu gewijzigd worden,
en dat een doeltreffende procedure voor grensoverschrijdende
problemen wordt vastgesteld.
2.9.
Het criterium voor de beoordeling van een belangrijke
„wijziging en/of uitbreiding van een exploitatie” of productieproces (art. 3, lid 1, a) is onvoldoende duidelijk en kan
misverstanden creëren. Logischer zou het zijn, terug te grijpen
op de definitie van „belangrijke wijziging” in artikel 2 van
Richtlijn 99/13/EG van de Raad van 11 maart 1999 inzake de
beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen,
waarin wordt verwezen naar installaties die onder Richtlijn
96/61/EG vallen.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:
—

het „Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de kwaliteitsstrategie voor olijfolie”, en

—

het „Voorstel voor een Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening
(EEG) nr. 136/66, alsmede van Verordening (EG) nr. 1638/98, met het oog op de verlenging
van de steunregeling en van de kwaliteitsstrategie voor olijfolie”
(2001/C 221/10)

De Raad heeft op 19 januari 2001 besloten om, overeenkomstig artikel 37 van het EG-Verdrag te
raadplegen over het voornoemde verslag en het voornoemde voorstel.
De afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die met de voorbereidende werkzaamheden
was belast, heeft haar advies op 10 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Triguero.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting (vergadering van 30 mei 2001) het
volgende advies uitgebracht, dat met 110 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 5 onthoudingen, werd
goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
In dit advies doet het Comité aanbevelingen ten
aanzien van het Commissievoorstel voor verlenging van de
steunregeling en van de kwaliteitsstrategie voor olijfolie. Met
het oog op de toekomstige GMO-regeling maakt het Comité
bovendien opmerkingen over het verslag inzake de kwaliteitsstrategie voor olijfolie.
1.2.
Het ESC benadrukt dat de olijventeelt, die tot het
cultureel erfgoed van veel EU-regio’s behoort, in heden en
verleden een belangrijke sociale rol heeft gespeeld.
1.3.
De hoofddoelstelling van welke GMO dan ook is
ongetwijfeld het ondersteunen van de productie en de sociale
structuur. De olijfgaarden waren en zijn nog steeds een
sleutelelement in het economische en sociale leven van de
producerende regio’s. Het feit dat het overgrote deel van de
olijfgaarden gelegen is in streken die tot de meest achtergebleven gebieden van de Unie behoren, hun betekenis voor de
werkgelegenheid in tal van regio’s (de olijventeelt kan tot 90 %
van de werkgelegenheid in de agrarische sector vertegenwoordigen), het hoge aantal landbouwondernemingen dat is aangewezen op de olijventeelt, de industriële verwerking van de
olijven, dit alles en nog veel meer maakt van de olijfgaard de
spil van het economische en sociale leven van deze gebieden (1).
1.4.
Het ESC wijst erop dat de olijventeelt een duurzame
bron van werkgelegenheid is die door de huidige GMO in
stand wordt gehouden. Talloze bedrijven verschaffen een
inkomen aan werknemers en kleine producenten in gebieden
waar geen ander werk te vinden is. Een hervorming van de
bestaande GMO die hiermee geen rekening houdt, zou de
werkgelegenheid kunnen doen afnemen, met als gevolg dat de
bevolking zou wegtrekken en het territoriale evenwicht zou
worden verstoord (1).
(1) CES 600/97 — PB C 287 van 22.9.1997.

1.5.
De olijventeelt is van grote ecologische betekenis,
aangezien de olijfgaarden de bodem dikwijls beschermen tegen
erosie. Bovendien vormen de olijfgaarden een nestplaats voor
vogels en een bron van voedsel voor hoefdieren.
1.6.
Het ESC wijst erop dat olijfgaarden het meest zuidelijke
geëxploiteerde bos van de EU vormen en als zodanig een
belangrijke sociale en ecologische rol spelen in regio’s waar de
olijventeelt moeilijk kan worden vervangen door de teelt van
andere gewassen. Verder zorgen de olijfgaarden ervoor dat de
plattelandsbevolking op peil en aan de streek gebonden blijft.
1.7.
Het ESC wijst erop dat de EU met een aandeel van
74 % wereldwijd marktleider is waar het gaat om de productie
van olijfolie. Voor veel landbouwondernemingen vormt de
olijventeelt dan ook de belangrijkste inkomstenbron en vormen olijven het belangrijkste gewas.
1.8.
Het ESC beklemtoont het belang van olijfolie voor
voeding en gezondheid, en als middel tegen ziekten (niet alleen
hart- en vaatziekten). Vanwege de vele voordelen zou de
consumptie van olijfolie wereldwijd moeten worden aangemoedigd.
1.9.
Om de kwaliteit van de olijfolie te waarborgen, zou de
Commissie bij de Raad een voorstel moeten indienen voor het
vaststellen van eenduidige normen betreffende de etikettering,
zodat de consument betere informatie krijgt en er geen
verwarring kan ontstaan (1).
1.10.
aan:

Het ESC laat de Commissie weten belang te hechten

—

het certificeren en beschermen van de kwaliteit van
olijfolie,

—

het verbeteren van de kwaliteit van de productie en het
beperken van de invloed van de productie op het milieu,

—

het verbeteren van het beheer van de sector en van de
markt.

7.8.2001

2.

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Het voorstel

2.1. Opmerkingen over het voorstel
2.1.1. Het ESC is van mening dat het voorstel van de
Commissie om de huidige steunregeling voor de sector met
nog twee verkoopseizoenen te verlengen momenteel de beste
optie is. Ondertussen moet er meer informatie worden verzameld over de stand van zaken in de olijventeelt. Aangezien het
momenteel nog aan gegevens ontbreekt, zoals de Commissie
heeft laten zien, zou het immers onjuist zijn om een andersoortige hervorming door te voeren terwijl de sector onvoldoende
in kaart is gebracht. Veel van de overwegingen die in 1998
aanleiding gaven tot invoering van een tijdelijke GMO (Gemeenschappelijke Marktordening) gelden nog steeds.
2.1.2. Desondanks vindt het ESC dat de komende jaren
zouden moeten worden benut om alvast een aantal aspecten
te verbeteren en de huidige regelgeving voor de Europese
olijvensector aan te passen aan de hand van de feitelijke
situatie. Bovendien zou de Commissie de lidstaten moeten
oproepen om de implementatie van het GIS (Geografisch
Informatiesysteem) en van andere en betere controlesystemen
te voltooien.
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er tussen de soorten bestaan. Met dergelijke maatregelen zou
kunnen worden bereikt dat de kennis van de eigenschappen
van de verschillende soorten toeneemt, zowel bij de bestaande
als bij de potentiële consumenten.
2.1.7. Aangezien volgens de huidige GMO alleen die olijfgaarden voor de steunregeling in aanmerking komen die vóór
1998 zijn aangeplant, stelt het ESC voor om de controleinstrumenten uit te breiden teneinde te waarborgen dat de
steunregeling uitsluitend wordt toegepast voor olijven en
olijfolie afkomstig van de desbetreffende olijfgaarden. Doel
van dit voorstel is te voorkomen dat het in het kader van de
steunregeling ter beschikking gestelde bedrag moet worden
gewijzigd.
2.1.8. Onverminderd het bovenstaande en gezien de omvang van het door de Commissie gepresenteerde verslag, gaat
het ESC hierna meer gedetailleerd in op de belangrijkste
aspecten van dit verslag.
3.

Het verslag

3.1. Opmerkingen over het verslag
3.1.1. O p m e r k i n g e n o v e r d e i n l e i d i n g

2.1.3. De komende jaren dienen tevens soepelere regelingen
te worden ingevoerd om sneller een einde te maken aan
perioden van te lage prijzen op de markt, aangezien de
producenten sinds de afschaffing van de openbare interventiemaatregelen in het kader van de hervorming van 1998, die
ingrijpende gevolgen heeft voor familiebedrijven en minder
productieve streken, niet meer worden beschermd tegen de
grillen van de markt.
2.1.4. De steunregeling voor de producenten van tafelolijven heeft ertoe bijgedragen dat de werkgelegenheid is
toegenomen en dat de markten zich hebben gestabiliseerd en
transparanter en beter controleerbaar zijn geworden. Aangezien steeds meer producerende landen gebruik zijn gaan
maken van de mogelijkheid om de sector tafelolijven te
steunen, is het raadzaam deze steunmogelijkheid in het kader
van de op 1 november 2001 in werking tredende GMO te
handhaven.
2.1.5. Het ESC hecht groot belang aan het besluit van de
Commissie om de kwaliteitsstrategie voor olijfolie binnen de
EU te verdiepen en is dan ook van mening dat dit de komende
jaren de voornaamste doelstelling van de herziening van de
GMO moet worden. Het ESC steunt de Commissie in haar
streven naar verbetering van de transparantie, naar bestrijding
van eventuele fraude en naar een betere beschikbaarheid van
informatie op basis waarvan de consument zijn olijven koopt.
2.1.6. De voorstellen voor het rationaliseren van het aantal
benamingen — met name in de detailhandel — lijken opportuun, mits zij hand in hand gaan met de nodige maatregelen
om de consument voor te lichten, zodat deze precies weet
welke soorten olijfolie er op de markt zijn en welke verschillen

3.1.1.1. In haar analyse van de situatie waarin de sector
binnen de EU verkeert, geeft de Commissie er de voorkeur aan
eerst alle aandacht te besteden aan de kwaliteitsstrategie
alvorens een voorstel te doen voor definitieve herziening. Ook
wordt in dit deel van het betreffende verslag de nadruk gelegd
op de controle en organisatie van de sector. Er wordt
geconstateerd dat de prijsvorming van olijfolie binnen de EU
verstoord is en dat de prijzen niet in verhouding staan tot de
door de consument verwachte kwaliteit. Bovendien overlappen
de prijzen van bepaalde categorieën vaak die van andere
categorieën.
3.1.1.2. Hoewel de Commissie zich ervan bewust is dat een
aantal besluiten — zoals die betreffende de benamingen van
de oliën — zouden kunnen worden aangevochten door
sommige subsectoren, heeft zij besloten haar voorstel door te
zetten. Immers, aspecten zoals de overeenstemming tussen de
vermelding op het etiket en de inhoud van de verpakking of
de ontwikkeling van analysemethoden waarmee de oliën
duidelijker van elkaar kunnen worden onderscheiden, rechtvaardigen dergelijke maatregelen op het gebied van de kwaliteitsstrategie voor olijfoliën en tafelolijven.
3.1.2. A n a l y s e
van
(hoofdstuk 1)

de

huidige

situatie

3.1.2.1. Normen en regels (1.1)
3.1.2.1.1.
Het ESC is ingenomen met het voornemen
om vooruitgang te boeken waar het de toepassing en de
ontwikkeling van de huidige normen op het gebied van
olijfolie — zoals Richtlijn 2000/13/EG inzake etikettering —
en de authenticiteit van het product betreft. Het ESC is
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desalniettemin van mening dat dit voornemen van de Commissie niet ver genoeg gaat wanneer het niet wordt aangevuld met
een in de gehele EU geldend verbod op het leveren aan
de consument van legale mengsels van olijfolie en andere
plantaardige oliën. Het ESC is zich bewust van de juridische
problemen die een dergelijk communautair verbod op mengsels van olijfolie en andere plantaardige oliën met zich mee
zou kunnen brengen, maar is toch van mening dat op grond
van de positieve uitwerking op de transparantie van de markten
een dergelijk verbod zou zijn gerechtvaardigd. Vanwege de
heilzame werking van olijfolie zou het ESC graag zien dat er
inspanningen worden ondernomen om olijfolie toegankelijker
te maken voor consumenten met lagere inkomens.
3.1.2.1.2.
Aangezien de consument momenteel over onvoldoende kennis van de op de markt aangeboden oliën beschikt,
is het ESC van mening dat het zuurgehalte als parameter voor
de indeling van oliën in bepaalde gevallen bij consumenten
kan leiden tot misverstanden en foutieve beoordelingen. Het is
derhalve van mening dat bij oliën die momenteel de benaming
„olijfolie” dragen, op de verpakkingen niet het zuurgehalte zou
moeten worden vermeld, aangezien ze een mengsel zijn van
geraffineerde olie en olie van de eerste persing, dit om te
voorkomen dat de consument op grond van deze vermelding
een onjuist beeld krijgt van de kwaliteit van de olijfolie. In bij
eerste persing verkregen olijfolie is het natuurlijke zuurgehalte
echter wél een van de parameters voor de uiteindelijke
kwaliteit.
3.1.2.1.3.
De productiesector heeft de afgelopen jaren de
nodige inspanningen geleverd om de installaties af te stemmen
op modernere productieprocessen waarmee de kwaliteit van
de verkregen olijfolie kan worden verbeterd en de schadelijke
effecten van olijfoliefabrieken voor het milieu tot een minimum worden teruggebracht. Gelet hierop zou het ESC graag
zien dat de Commissie bepaalt dat het grootste deel van de
huidige inhouding van 1,4 % op de productiesteun onder
toezicht van de productiesector wordt besteed aan reclamedoeleinden. Een en ander betekent overigens niet dat in
endemische regio’s geen bestrijdingsmiddelen meer zouden
mogen worden gebruikt, maar dat deze alleen mogen worden
ingezet wanneer dit noodzakelijk is en dat op het gebruik
ervan naar behoren moet worden toegezien door specialisten.
3.1.2.2. Marktsituatie (1.2)
3.1.2.2.1.
Het ESC is van mening dat de analyse van de
marktsituatie zich niet zou mogen beperken tot de marktdeelnemers en de categorieën olijfolie. Bij de eerstvolgende hervorming van de GMO zouden zaken als onmiskenbare marktdistorsies of de geringe efficiëntie van de huidige regeling voor
particuliere opslag moeten worden aangepast of gewijzigd.
3.1.2.2.2. De marktdeelnemers en hun organisaties (1.2.1)
3.1.2.2.2.1.
Het aantal producenten in de EU is zo groot
dat inspanningen om hen te verenigen gerechtvaardigd zijn.
Door middel van consolidatie kunnen de producentenorganisaties beter gaan functioneren, kan hun levensvatbaarheid
worden vergroot en kan de productie vanaf de basis beter
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worden gestroomlijnd, geheel in overeenstemming met de
toenemende concentratie van bedrijven die momenteel in de
sector plaatsvindt. Volgens het ESC moeten bepaalde functies
beslist door de bevoegde autoriteiten worden uitgevoerd, zoals
de controle op de steun en op de ontvangers daarvan.
3.1.2.2.3. Categorieën geproduceerde en verkochte olijfolie
(1.2.2)

3.1.2.2.3.1.
Het ESC is het met de Commissie eens dat de
technische vooruitgang heeft gezorgd voor een scherpe daling
in de productie van olijfolie voor verlichting. Aangezien de
olijventeelt wordt beïnvloed door de klimatologische omstandigheden, valt niet geheel uit te sluiten dat er veel olijfolie met
gebreken of olijfolie voor verlichting wordt geproduceerd.

3.1.2.3. Kwaliteitsfactoren (1.3)

3.1.2.3.1.
Het voorstel voor het opstellen van een voor
zowel olijfgaarden als oliefabrieken geldende code van goede
landbouwpraktijken op communautair niveau zou een bijdrage
kunnen leveren tot een opwaardering van oliën die strikt
overeenkomstig deze code worden verkregen. Dit zou dan wel
moeten blijken uit de etikettering. Bij de opstelling van deze
code moeten in ieder geval de verschillende subsectoren
worden betrokken om de tenuitvoerlegging ervan mogelijk te
maken.

3.1.2.3.2.
Er moet worden gestreefd naar vervanging van
de traditionele perstechnieken — die afval opleveren dat het
water sterk vervuilt en die een voorafgaande bezinking vereisen
die eveneens van invloed is op het milieu — door moderne
extractiemethoden waarbij gebruik wordt gemaakt van centrifugering die vette afvallen oplevert waaruit nog olie kan
worden verkregen.

3.1.2.3.3.
Olie die door uitpersing van de massa via natuurkundige procédés is verkregen op een plaats buiten de fabriek
waar de olie uit de geoogste olijven wordt geperst, is van lagere
kwaliteit. Vanwege de tijd die is verstreken sinds de eerste
persing kunnen sommige kwaliteitsparameters waarden bereiken die de normale waarden overschrijden. Deze oliën zouden
dan ook in een lagere categorie kunnen worden ingedeeld,
zoals de Commissie bijvoorbeeld voorstelt ten aanzien van uit
afvallen verkregen olie.

3.1.2.3.4.
Als de olijvenmassa in de fabrieken is verwerkt,
blijft er een percentage restolie achter dat door middel van
chemische of natuurkundige procédés kan worden geëxtraheerd. Om de controle op de verkregen hoeveelheden en de
toegekende steun te verbeteren, lijkt het op dit moment
raadzaam om de huidige forfaitaire steunregeling voor de
productie van olijfolie uit afvallen te vervangen door een
nieuwe procedure die is afgestemd op de daadwerkelijk
geproduceerde hoeveelheden.
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3.1.2.3.5.
Het ESC deelt de mening van de Commissie dat
alle uit vette afvallen van olijven verkregen oliën moeten
worden aangeduid als „ruwe olie uit afvallen van olijven”, en
betreurt het dat niet van de gelegenheid gebruik is gemaakt
om de steunbetalingen af te stemmen op de daadwerkelijk
geproduceerde hoeveelheden olie uit afvallen. Dit zou een
betere controle van de geproduceerde hoeveelheden olijfolie
mogelijk hebben gemaakt.
3.1.2.3.6.
Tot de gebruiksmogelijkheden van vette afvallen
behoort, behalve de verkrijging van olijfolie uit afvallen, de
toepassing als organische meststof (na compostering), met
name in gebieden waar een groot deel van de bodem kalk
bevat of een hoge pH-waarde heeft. Hiermee zouden de
hoeveelheid synthetische chemische meststoffen en de energiekosten die met de productie gemoeid zijn, kunnen worden
teruggedrongen. Bovendien zou dit een besparing opleveren
op het vervoer van een massa met een hoog vochtgehalte zoals
vette afvallen.
3.1.2.3.7. Vermenging van op de markt gebrachte oliën
(1.3.3)
3.1.2.3.7.1.
De Commissie is zich ervan bewust dat de
consument een geringe kennis heeft van de kwaliteit van
olijfolie en van de verschillende soorten olijfoliën, en stelt
derhalve voor om het aantal benamingen voor de bestaande
oliën terug te dringen en te verhelderen, zowel op het niveau
van de groothandel als van de detailhandel. Het ESC is
ingenomen met dit standpunt van de Commissie, vooral indien
de voorstellen voldoende bevattelijk zijn voor de consument,
voor wie de voorgestelde veranderingen uiteindelijk zijn
bedoeld. Het is duidelijk dat er onvoldoende analysemethoden
bestaan waarmee bepaalde legale mengsels van olijfolie en hun
samenstelling nauwkeurig kunnen worden aangetoond.
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3.1.2.3.7.4.
Een tijdelijke oplossing zou erin kunnen bestaan de categorie „olijfolie” te handhaven totdat het onderzoek
is voltooid, maar de tekst „geraffineerde olijfolie verkregen bij
de eerste persing” toe te voegen op het etiket, in een
lettergrootte van twee derde van de benaming „olijfolie”. Op
deze wijze heeft de consument een extra mogelijkheid om de
prijzen en de kwaliteit van olijfoliën te vergelijken. Dit
compromis zou gepaard moeten gaan met uitgebreider onderzoek om met behulp van analysemethoden de gehaltes in
mengsels van elke onderzochte partij te kunnen bepalen, of in
ieder geval steekproefsgewijs aan de hand van verklikstoffen.
3.1.2.3.7.5.
Het ESC is het met de Commissie eens dat het
noodzakelijk is om praktijken zoals het ontgeuren van oliën
voor verlichting ten behoeve van onmiddellijke consumptie
uit te bannen, aangezien ze voor de consument economische
fraude en voor de overige producenten en verpakkers concurrentievervalsing betekenen.
3.1.2.3.7.6.
De goede naam van de sector is beschadigd als
gevolg van de onderzochte gevallen waarin mengsels van
plantaardige oliën en olijfolie valselijk werden verkocht als
olijfolie. Om weinig scrupuleuze producenten niet in de
verleiding te brengen, is het noodzakelijk dat de huidige, op
verbetering van de kwaliteit gerichte herziening voorziet in
een algeheel verbod in de gehele EU op het produceren en in
de handel brengen van mengsels van plantaardige oliën en
olijfolie. In ieder geval moeten alle etiketteringsvoorschriften
worden verbeterd.

3.1.3. V o o r g e s t e l d e
stuk 2)

beleidslijnen

(hoofd-

3.1.3.1. Indeling van olijfolie (2.1)
3.1.2.3.7.2.
Het meest gevoelige punt dat de Commissie in
deze paragraaf aan de orde stelt, is dat er onduidelijkheid
bestaat door het feit dat de aanduiding „olijfolie” betrekking
heeft op zowel een algemene benaming als op een specifieke
categorie.
3.1.2.3.7.3.
Deze dubbele betekenis leidt tot verwarring,
die kan worden voorkomen door de huidige categorie „olijfolie” (een mengsel van geraffineerde olie en uit eerste persing
verkregen olie) een nieuwe benaming te geven. Dit is mogelijk
door toevoeging van een neutrale kwalificatie waarmee deze
categorie olie duidelijk kan worden onderscheiden van de
soortnaam. Met het oog op de eventuele nadelige economische
gevolgen voor sommige subsectoren stelt het ESC voor
om eerst een onderzoek te houden onder consumenten en
gebruikers, teneinde na te gaan hoe deze reageren op een
eventuele wijziging van de huidige benaming voor olijfolie. Er
moeten echter blijvend inspanningen worden geleverd om de
productie van kwalitatief hoogwaardige oliën te bevorderen en
per categorie olijfolie zo mogelijk basisprijzen vast te stellen.
Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat kwalitatief
hoogwaardige oliën vanwege het specifieke productieproces
voor meer werkgelegenheid zorgen, minder tijdrovende processen vergen en minder schadelijk zijn voor het milieu.

3.1.3.1.1.
De door de Commissie voorgestelde wijziging
van de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 136/66 betreffende de
benamingen en definities van olijfolie voorziet in invoering op
het niveau van de groothandel (in ruwe olijfolie) van nieuwe
regels voor de benaming van alle bij eerste persing verkregen
oliën en in afschaffing van de gangbare categorie. Het ESC is
van mening dat deze wijziging zou kunnen worden aanvaard
omdat het op grond van de strenge kwaliteitsparameters voor
oliën (zoals de zuurgraad) onmogelijk is om te komen tot één
enkele benaming.
3.1.3.1.2.
De huidige categorie „olijfolie”, die in het voorstel
van de Commissie wordt aangemerkt als „standaard olijfolie”,
heeft betrekking op een mengsel van geraffineerde olie en olie
van de eerste persing. Aangezien in het geval van geraffineerde
olie bij de raffinage het zuurgehalte kan worden vastgesteld,
dient de zuurgraad te worden beschouwd als een grenswaarde
(1°) die niet mag worden overschreden. De consument mag
echter niet in verwarring worden gebracht en mag de zuurgraad niet opvatten als bewijs van kwaliteit; volgens het ESC
zou deze parameter dan ook niet mogen worden vermeld op
de verpakking.
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3.1.3.1.3.
In het kader van het verbeteren van de controles
die de kwaliteit van de geconsumeerde oliën moeten waarborgen, verwelkomt het ESC het voorstel van de Commissie om
de inhoud van de voor de detailhandel bestemde verpakkingen
te beperken tot 5 liter.

beter reproduceerbaar is. Het is dan ook noodzakelijk dat
de nieuwe IOR-methode op communautair niveau wordt
toegepast, maar ondertussen moet het onderzoek naar een
verbetering van die methode wel doorgaan.

3.1.3.1.4.
In Richtlijn 2000/13/EG worden de etiketteringsregels voor levensmiddelen verder uitgewerkt en geactualiseerd. Maatregelen voor het standaardiseren van de opschriften van etiketten zijn welkom, als dubbele vermeldingen maar
worden vermeden en de op de etiketten gedane aanspraken
kunnen worden gestaafd door het bedrijf dat verantwoordelijk
is voor de verpakking. Regelgeving op dit gebied is noodzakelijk, aangezien de consument door een overdaad aan kwalificaties en vermeldingen op de etiketten in verwarring kan worden
gebracht. Het ESC doet derhalve de aanbeveling er zorg voor
te dragen dat de informatie die vermeld wordt op de etiketten
aan de voor- en achterkant van de verpakking in overeenstemming is met de wetgeving, en dat de facultatieve vermeldingen
in ieder geval kunnen worden gecontroleerd door de toezichthoudende instanties in elke lidstaat. Er moet paal en perk
worden gesteld aan bepaalde marketingmethoden die het met
de waarheid niet al te nauw nemen.

3.1.3.2.3.
Alle binnen de EU in de handel gebrachte oliën
zouden moeten worden geanalyseerd teneinde praktijken zoals
bulkverkoop, die in sommige lidstaten die voor de uiteindelijke
consumptie produceren nog steeds voorkomen, tegen te gaan.
Het gaat hierbij om een verontrustend hoog percentage van de
totale productie. Deze praktijken moet worden uitgebannen
om de consument een gegarandeerd hoogwaardig product te
kunnen leveren.

3.1.3.1.5.
De facultatieve vermeldingen van de oorsprong
van de „olijfolie verkregen bij de eerste persing” en „extra
olijfolie verkregen bij de eerste persing” verdienen speciale
aandacht. Vermelding van de oorsprong zou bijdragen aan de
duidelijkheid en de transparantie waar het deze olijfoliën
betreft.
3.1.3.1.6.
Het voorstel van de Commissie om de regionale
oorsprongsaanduidingen van binnen de EU geproduceerde
olijfolie van de eerste persing uitsluitend voor te behouden
aan de Beschermde Oorsprongsbenamingen (BOB’s) en de
Beschermde Geografische Aanduidingen (BGA’s) is ontoereikend. Van alle bij de eerste persing verkregen olijfoliën zou de
plaats moeten kunnen worden vermeld waar de olijven zijn
geteeld.
3.1.3.1.7.
Op deze wijze zou het mogelijk worden om de
oorsprong van uit elke regio of lidstaat van de EU afkomstige
oliën aan te geven, onafhankelijk van de plaats waar deze
uiteindelijk worden verpakt. Bovendien zou zo onderscheid
kunnen worden gemaakt tussen binnen de EU geproduceerde
oliën en oliën die vanuit derde landen worden geïmporteerd.
3.1.3.2. Controles door analyses (2.3)
3.1.3.2.1.
Het ESC deelt de mening van de Commissie dat
de nauwkeurigheid van de analyses van olijfoliën verder moet
worden verbeterd om afwijkende mengsels te vermijden dan
wel aan te tonen.
3.1.3.2.2.
Hoewel de kosten per onderzocht monster hoog
zijn, blijft de sensorische analyse („paneltest”) een waardevolle
methode voor het indelen van oliën. Vanwege het sterk
subjectieve en willekeurige karakter ervan zou echter moeten
worden gezocht naar een alternatieve analysemethode die

3.1.3.3. Organisatie en activiteiten van de marktdeelnemers
(2.4)

3.1.3.3.1.
Structurering van de olijfolieproducerende sector
door middel van versterking en uitbreiding van de bevoegdheden van de huidige producentenorganisaties lijkt de meest
efficiënte manier om de tussen de olijventelers bereikte integratie optimaal te benutten.

3.1.3.3.2.
Uitbreiding van de activiteiten van deze organisaties tot andere werkterreinen zou een manier zijn om de
bestaande middelen te optimaliseren. Dit geldt echter niet voor
alles, en het ESC is dan ook van mening dat zaken als controle
op fraude m.b.t. etikettering tot de exclusieve bevoegdheid van
de betreffende instanties moeten blijven behoren.

3.1.3.3.3.
Tot de mogelijke nieuwe functies van de producentenorganisaties behoren met name het beheer van de sector
en de markt, aangezien hun aanwezigheid in de verschillende
productiegebieden hen in staat stelt om betrouwbare informatie uit de eerste hand te verzamelen. Indien deze gegevens
zorgvuldig worden geëvalueerd, kunnen ze van groot belang
zijn bij het voorspellen van de toekomstige ontwikkelingen op
de markt, het nemen van besluiten over de verkoop, de
overgang naar het volgende verkoopseizoen, etc. Op deze
wijze wordt het instrumentarium geoptimaliseerd en worden
grote prijsschommelingen voor olijfolie op de markten vermeden.

3.1.3.3.4.
Andere elementen waarmee het werkterrein van
de producentenorganisaties zou kunnen worden uitgebreid,
zijn het ecologisch toezicht op de producten en residuen van
het verwerkingsproces van olijven. Hiertoe behoren tevens
activiteiten op het gebied van gewasbescherming die nodig is
om de kwaliteit van de olijven te handhaven.

3.1.3.3.5.
In ieder geval moet er tussen de producentenorganisaties en de bevoegde instanties, evenals tussen de instanties op communautair, nationaal, regionaal en lokaal niveau
een optimale coördinatie bestaan, teneinde de te ondernemen
acties af te stemmen op de betreffende wet- en regelgeving.
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3.2. Opmerkingen over de in het verslag geformuleerde conclusies
voor het te voeren beleid

bijdraagt tot handhaving van de olijvenproductie als instrument voor plattelandsontwikkeling.

3.2.1. De etikettering moet na een overgangsperiode van
een jaar voldoen aan de uit de GMO voortvloeiende specificaties, die met ingang van 1 november 2001 van toepassing zijn.
Binnen deze overgangsperiode dient bovendien verplicht te
worden gesteld dat de inhoud van de verpakkingen waarin de
olie in de handel wordt gebracht ten hoogste 5 liter bedraagt,
waarbij de sluiting niet kan worden hergebruikt teneinde
navullen te voorkomen.

4.2.
Het ESC steunt het voornemen van de Commissie om
de huidige GMO met twee verkoopseizoenen te verlengen,
aangezien de sector nog niet volledig in kaart kon worden
gebracht. Sommige mechanismen die bij lage marktprijzen
weinig efficiënt zijn gebleken, zoals de particuliere opslag,
moeten echter worden verbeterd.

3.2.2. Het ESC is verheugd dat de Commissie de inspanningen van de Internationale Olijfraad (IOR) op het gebied van
promotie en onderzoek erkent, maar betreurt het dat er niet
méér aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld verkoopbevordering op de interne markt en dat de begrotingsmiddelen voor
onderzoek niet worden opgevoerd.
3.2.3. Het ESC doet de aanbeveling dat de IOR — gezien
de internationale ervaring van deze organisatie op het gebied
van olijfolie en gezien de grote betekenis die een naamsverandering kan hebben voor de bevordering van de verkoop van
olijfolie op de interne en externe markt — wordt geraadpleegd
voordat de benamingen worden gewijzigd.
4.

Slotopmerkingen

4.1.
Het ESC beklemtoont het belang van de olijvensector
binnen de EU en daarmee de noodzaak van een GMO die

4.3.
Het ESC is ingenomen met het voornemen van de
Commissie om in het kader van een kwaliteitsstrategie voor
olijfolie de consument beter te informeren over de op de markt
verkrijgbare olijfoliën, en met de mogelijkheid om bepaalde
benamingen te wijzigen. Deze voornemens moeten op korte
termijn ten uitvoer worden gelegd, zonder dat daarmee nog
twee verkoopseizoenen wordt gewacht.
4.4.
Het ESC pleit voor intensiever onderzoek binnen de
sector teneinde de kwaliteit van oliën te verbeteren en de
export te bevorderen.
4.5.
Het ESC acht het van cruciaal belang dat het door de EU
gevoerde promotiebeleid wordt voortgezet en geïntensiveerd
teneinde de markten te reguleren en de export van olijfolie te
bevorderen.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:
—

de „Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement betreffende het
welzijn van varkens in intensieve houderijsystemen, waarbij met name wordt ingegaan op
het welzijn van zeugen (mate van beperking van de bewegingsvrijheid, groepshuisvesting)”,
en

—

het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende wijziging van Richtlijn 91/630/EEG
tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens”
(2001/C 221/11)

Op 29 januari 2001 heeft de Raad besloten om, overeenkomstig artikel 37 van het EG-Verdrag, het
Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over de voornoemde mededeling en het voornoemde
voorstel.
De afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die belast was met de voorbereidende
werkzaamheden, heeft haar advies goedgekeurd op 1 mei 2001. Rapporteur was de heer Nilsson.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting van 30 en 31 mei 2001 (vergadering
van 31 mei 2001) het volgende advies uitgebracht, dat met 73 stemmen vóór, bij 2 onthoudingen werd
goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
Bescherming van varkens valt onder de bevoegdheden
van de EU. Bij Richtlijn 91/630/EEG van de Raad zijn
minimumnormen ter bescherming van deze dieren vastgesteld.
Krachtens artikel 6 van de Richtlijn diende de Commissie
uiterlijk 1 oktober 1997 een verslag voor te leggen aan de
Raad, waarin het welzijn van zeugen op de eerste plaats komt.
Dit verslag, dat is opgesteld door het Wetenschappelijk
Veterinair Comité, vormt de basis voor onderhavige mededeling en voor de nieuwe regels die de Commissie hierin en in
het voorstel voor een richtlijn (1) aanbeveelt.
1.2.
Krachtens artikel 5 van Richtlijn 91/630/EEG kan
de hieraan toegevoegde Bijlage worden gewijzigd via een
procedure waarbij de Commissie voorstellen indient zonder
formele raadpleging van de andere Europese instellingen. De
bedoeling daarvan is dat zo sneller kan worden ingespeeld op
de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen. De Bijlage
bevat een aantal minimumnormen voor de bescherming van
varkens.
1.2.1. Een en ander heeft ertoe geleid dat de Commissie nu
komt met een voorstel houdende wijziging van Richtlijn
91/630/EEG. Tegelijkertijd is men bezig met voorstellen voor
wijzigingen in genoemde Bijlage, waarover het Permanent
Veterinair Comité om advies wordt gevraagd. Over dit laatste
kan de Commissie dan onmiddellijk een besluit nemen, mits
de voorstellen in hoofdlijnen overeenstemmen met het advies
van het Permanent Veterinair Comité.
1.2.2. De afgelopen jaren is de discussie over het welzijn
van dieren binnen de EU aangewakkerd. Het ESC is dan ook
ingenomen met de mededeling van de Commissie en het
voorstel houdende wijziging van de huidige Richtlijn. Daarentegen is het Comité er niet gelukkig mee dat de voorgestelde
wijzigingen in de Bijlage niet worden voorgelegd aan de andere
Europese instellingen Deze kunnen zich hier dan niet over
uitspreken, hoewel dat toch gebruikelijk is in het Europese
wetgevingsproces.
(1) COM(2001) 20 def.

1.3.
De Europese landbouw verkeert op dit moment in een
ernstige crisis door het uitbreken van het onder dieren zo
besmettelijke mond- en klauwzeer. Eerder is de landbouw al
getroffen door de BSE-crises en het schandaal van met dioxine
vergiftigde diervoeding, waardoor de consumenten zijn gaan
twijfelen aan de veiligheid van de levensmiddelenvoorziening.
Het is van cruciaal belang dat het vertrouwen van de consument in de productiemethoden van de Europese landbouw
wordt hersteld. Het ESC heeft zich al eerder in diverse adviezen
met kracht uitgesproken voor oplossingen dienaangaande. De
voorstellen van de Commissie ter verbetering van het welzijn
van zeugen zijn een stap in de goede richting.
1.4.
De varkensproductie is op de Europese markt aan
weinig regels gebonden. De gemeenschappelijke ordening van
de markt voor varkensvlees legt maar heel weinig dwingend
op en bevat slechts twee soorten maatregelen ter ondersteuning
van de markt, namelijk uitvoerrestituties en steun voor particuliere opslag.
1.4.1. Een en ander komt erop neer dat varkenshouders
afhankelijk zijn van prijsschommelingen op de markt. In
1998 en 1999 is het prijsniveau abnormaal laag geweest. Een
dergelijke daling van de producentenprijzen — 27 % in 1998
en nog eens 6 % in 1999 — is nog niet eerder voorgekomen.
Daarmee heeft het prijsniveau een historisch dieptepunt bereikt
en is het zelfs lager komen te liggen dan de productiekosten.
1.4.2. In een poging de effecten van prijsschommelingen in
de toekomst te verzachten, heeft de Commissie in 1999
voorgesteld dat de lidstaten desgewenst door de varkenshouders zelf gefinancierde reguleringsfondsen kunnen instellen (2).
1.4.3. De varkenshouderij ondervindt snel de gevolgen van
veranderende productiekosten. Uitgangspunt dient te zijn dat,
als de veehouderij overschakelt op een ethisch verantwoorde
en duurzame wijze van produceren, de hogere productiekosten
moeten kunnen worden doorberekend in de marktprijzen.
(2) COM(2000) 193 def. en CES 1009/2000 (PB C 367 van
20.12.2000, blz. 40).
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1.5.
Consumenten hebben het recht eisen te stellen ten
aanzien van de veiligheid van levensmiddelen en een ethisch
verantwoorde productiewijze, waardoor dieren de kans krijgen
een gezond en natuurlijk leven te leiden.

2.3.2. In enkele landen is er ook een tendens tot concentratie van de varkensproductie in bepaalde streken, waar de
dierdichtheid hoger is dan wat als ecologisch verantwoord
wordt beschouwd (1,4 DE/ha).

2.

2.4.
Uit bovengenoemd verslag dat aan de basis van de
mededeling ligt, blijkt ook dat 65 % van alle drachtige zeugen
afgezonderd wordt gehouden en dat 60 % geen toegang heeft
tot materiaal om in te wroeten.

De mededeling en het voorstel van de Commissie

2.1.
De Europese Commissie heeft in 1997 een verslag van
het Wetenschappelijk Veterinair Comité en het daaronder
vallende Comité voor de gezondheid en het welzijn van dieren
goedgekeurd, waarin de intensieve varkenshouderij centraal
stond en verschillende voorstellen werden gedaan tot wijziging
van de Europese regelgeving, waardoor deze dieren beter
worden beschermd en hun leefomstandigheden erop vooruitgaan.

2.2.
De Commissie wil onder andere verbieden dat zeugen
het grootste deel van hun draagtijd moeten doorbrengen in
aparte boxen waarin hun bewegingsvrijheid beperkt is. Ook
worden nieuwe regels voorgesteld die de algehele leefomstandigheden van varkens en vooral biggen moeten verbeteren.
Het voorstel bevat normen voor leefruimte, vloeroppervlakte
en adequate voedersystemen alsmede voorschriften voor de
opleiding van varkenshouders. Daarnaast stelt de Commissie
strengere regels voor inzake geluid en licht, toegang tot
voedsel, materiaal om in te wroeten, tijdstippen waarop biggen
mogen worden gespeend, en minimale vloeroppervlakten.

2.3.
Uit de mededeling van de Commissie blijkt dat er in de
lidstaten grote verschillen zijn qua productie.Vijf landen zijn
bij elkaar goed voor 72 % van het totale aantal zeugen. De
landen met de hoogste productie zijn:
—

Duitsland (20,4 % van het totale aantal zeugen) (1)

—

Spanje (19,8 %)

—

Frankrijk (11,6 %)

—

Nederland (10,4 %)

—

Denemarken (9,9 %).

2.3.1. Tevens zijn er heel grote verschillen wat de bedrijfsomvang betreft. In Nederland heeft 90 % van de bedrijven
meer dan 100 zeugen, terwijl in Duitsland 40 % van de
bedrijven minder dan 10 dieren heeft. In Italië heeft 80 % van
de bedrijven minder dan 10 zeugen.

(1) Eurostat 1999.

2.5.
Bestaande bedrijven krijgen een overgangstijd van tien
jaar (tot 2012) om de bepalingen uit het voorstel in praktijk te
brengen. Een aantal essentiële maatregelen zullen echter al met
inbegrip van 1 januari 2002 van kracht worden voor nieuw
gebouwde of verbouwde bedrijven. Voor varkenshouderijen
met minder dan tien droogstaande zeugen zijn er uitzonderingsclausules (behalve op het punt van voer).

2.6.
Voor investeringen in gebouwen en technieken voor
het verbeteren van het welzijn van dieren komen varkenshouders in aanmerking voor financiële steun via het Europees
Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw.

3.

Algemene opmerkingen

3.1.
Het ESC is ingenomen met de mededeling en het
voorstel van de Commissie en kan zich vinden in de algehele
strekking en de aanbevelingen. Wel valt het te betreuren dat
de Commissie er zo lang over heeft gedaan om het voorstel
in te dienen, gelet op het feit dat het verslag van het
Wetenschappelijk Veterinair Comité reeds in 1997 is uitgebracht. Verder heeft het ESC er bezwaar tegen dat het voorstel
zich beperkt tot droogstaande zeugen en dat werpende resp.
zogende zeugen er niet onder vallen. Ten slotte is het jammer
dat alleen het Permanent Veterinair Comité om advies wordt
gevraagd en dat het voorstel tot wijziging van de Bijlage niet
wordt voorgelegd aan de andere Europese instellingen.

3.2.
De varkensproductie in de EU is een dynamische en
concurrerende sector. De EU is de grootste exporteur van
varkensvlees ter wereld; in 1999 werd 1,5 miljoen ton naar
derde landen uitgevoerd, voor het merendeel tegen de gangbare
marktprijs. De invoer is beperkter van omvang (slechts
65 000 ton). De sector is economisch uiterst belangrijk en
goed voor ongeveer 11 % van de totale agrarische productie in
de EU.

3.3.
Daarentegen zijn varkenshouders direct afhankelijk
van prijsontwikkelingen op de wereldmarkt. Hier is de sector
de afgelopen twee jaar zwaar onder gebukt gegaan.
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3.4.
Varkens zijn sociale dieren. In het verslag van het
Wetenschappelijk Veterinair Comité wordt een algeheel overzicht gegeven van resultaten van wetenschappelijk onderzoek
en kennis omtrent het welzijn van varkens. Hieruit blijkt wat
de gevolgen zijn als geen rekening wordt gehouden met de
fysiologische en ethologische behoeften van varkens. Er kan
sprake zijn van conflicterende doelstellingen als eisen op
het gebied van dierlijk gedrag, gezondheid en milieu en
economische belangen tegen elkaar worden gezet. Tegelijkertijd zijn er een snelle rationalisering van de productiestructuur
en technologische ontwikkeling gaande. Dit alles, gekoppeld
aan de eis om de veehouderij op ethisch aanvaardbare
grondslag te stoelen, vraagt om minimumnormen op EUniveau.
3.5.
Bij de eisen die aan de varkenshouderij worden gesteld,
moet worden gekeken naar de levensfase waarin het dier zich
bevindt. Men spreekt van een „zeug” als het gaat om een dier
dat biggen heeft geworpen. Een „droogstaande zeug” is een
zeug waarvan eerder geworpen biggen zijn gespeend en die
opnieuw drachtig is en voor een nieuwe worp staat. Een „gelte”
is een jong drachtig wijfjesvarken dat voor het eerst gaat
werpen. De meeste varkens zijn bestemd als slachtvee. Van al
deze verschillende levensfasen van varkens dient men zich uit
een oogpunt van dierenwelzijn terdege rekenschap te geven.
3.6.
Ook de mate waarin de wet- en regelgeving ter
bescherming van varkens ontwikkeld is, verschilt per lidstaat.
In de ene lidstaat bestaan veel strengere voorschriften dan in
de andere. Daarnaast hanteert ook de detailhandel zijn eigen
eisen en regels voor de inkoop van varkensvlees; deze zijn
rechtstreeks van invloed op de markt en hebben gevolgen voor
het voedersysteem en de vleesproductie.
3.7.
Uit het verslag dat als uitgangspunt heeft gediend voor
de voorstellen van de Commissie, blijkt ook dat er nog altijd
veel aan te merken is op de veehouderij en dat de eisen op het
gebied van dierenbescherming moeten worden aangescherpt.
In het verslag worden liefst 88 verschillende aanbevelingen
gedaan, waarvan de meeste door de Commissie zijn overgenomen.
3.8.
Op een enkel belangrijk punt wijkt het standpunt van
de Commissie af van de aanbevelingen in het verslag (bijv.
meer ruimte voor mestvarkens om zich te bewegen). In het
verslag wordt voorgesteld om de beschikbare vloeroppervlakte
voor mestvarkens per dier uit te breiden. Toch wil de
Commissie eerst nog een volgend verslag afwachten, dat over
acht jaar klaar zou moeten zijn. Het gaat hier echter om een
belangrijke kwestie, zowel vanuit een oogpunt van dierenbescherming als vanuit een oogpunt van consumentenvertrouwen. Als dieren te weinig ruimte hebben, gaan ze elkaar in
de staart bijten, wat men probeert te verhinderen door het
couperen ervan. Een grotere minimumoppervlakte kan daarom
een goed middel zijn om de behoefte aan couperen terug te
dringen. Voorwaarde is wel dat de varkenshouders voldoende
tijd krijgen om de veranderingen door te voeren, zoals ook
voorzien is in het voorstel houdende wijziging van de huidige
Richtlijn. Vooral ten aanzien van de bouw van nieuwe
stalruimte zou serieus moeten worden overwogen om mestvarkens meer oppervlakte te geven.
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3.9.
Het ESC staat volledig achter het voorstel om het
aanbinden van zeugen en gelten en het immobiliseren van
droogstaande zeugen definitief te verbieden. Er kan tijdelijk
een uitzondering worden gemaakt in het geval van bijvoorbeeld een medische indicatie, waarmee het belang van het dier
gediend is, maar ook dan dient een zekere bewegingsvrijheid
te zijn gewaarborgd.

3.10. De Commissie gaat nader in op de in het verslag
geraamde kosten die uitvoering van de voorgestelde bepalingen
met zich meebrengen. Dat is een goede zaak. Een en ander is
bijzonder belangrijk omdat varkenshouders afhankelijk zijn
van prijs- en vraagschommelingen en elke verandering van
productiekosten ingrijpende gevolgen voor hen heeft. Niettemin dringt het ESC aan op nog betere en brouwbaardere
analyses van de kosten die de voorgestelde maatregelen voor
de veehouders met zich mee zullen brengen.
3.10.1. Toch wekken bepaalde vooronderstellingen waarop
de kostenramingen zijn gebaseerd, bevreemding. Zo wordt
gespeculeerd op een situatie waarin de consument niet bereid
zal zijn meer te betalen voor een beter dierenwelzijn als de
invoer uit derde landen waar minder hoge eisen worden gesteld
aan het welzijn van dieren, niet wordt beperkt.
3.10.2. Voor elke productie geldt dat de uitgaven gedekt
moeten worden door de opbrengsten. Als maatregelen worden
opgelegd die extra kosten met zich meebrengen, dient dit dus
te worden gecompenseerd via de opbrengsten, dit wil zeggen
door hogere prijzen. Anders kan er geen sprake zijn van een
duurzame productie of van productie überhaupt. Het getuigt
van inconsistentie en een gebrek aan logica als de Europese
varkenshouders wordt voorgeschreven onder welke voorwaarden en binnen welke normen zij hun bedrijf mogen uitoefenen,
als er tegelijkertijd van wordt uitgegaan dat de consument toch
niet bereid zal zijn om een hogere prijs te betalen voor
diervriendelijk geproduceerd vlees. Overigens moeten voor
invoervlees dezelfde normen worden gehanteerd als voor vlees
dat binnen de EU wordt geproduceerd.
3.10.3. Verder dient de kwestie van dierenwelzijn naar de
mening van het ESC tijdens de WTO-onderhandelingen met
klem aan de orde te worden gesteld. In het verslag komt dit
helaas niet aan de orde omdat hier zoveel haken en ogen aan
zitten. Het valt inderdaad te vrezen dat de Europese verlangens
op het gebied van dierenbescherming bij de WTO-onderhandelingen geen welwillend gehoor zullen vinden.
3.10.4. Tegelijkertijd is het zo dat een beter dierenwelzijn
ook economisch loont, omdat dieren die het beter naar hun
zin hebben, sneller en beter groeien. Niettemin leiden de
voorstellen van de Commissie ertoe dat varkenshouders te
maken krijgen met hogere investerings- en exploitatiekosten.

3.11. Het ESC wil ook meer duidelijkheid omtrent het
welzijn van varkens op wat in de mededeling „intensieve
houderijsystemen” wordt genoemd. Over het algemeen worden
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daarmee grote bedrijven bedoeld. Toch is dit niet helemaal
logisch, want intensieve veehouderij gaat niet per se samen
met grootschaligheid. Op grote bedrijven kunnen best heel
goed opgeleide varkenshouders werkzaam zijn die goed voor
de dieren zorgen, al is dit ook weer geen wet van meden en
perzen. Het zou logisch zijn als in de mededeling en het
voorstel geen onderscheid werd gemaakt op grond van
houderijsysteem.

3.12. In het verslag van het Wetenschappelijk Veterinair
Comité wordt verder gesteld dat de gezondheid van dieren
nauw samenhangt met een goede verzorging en een hoog
niveau van welzijn van de dieren. Vastgesteld wordt dat
infectieziekten een groot probleem zijn voor de bescherming
van de dieren. Tal van ziekten hebben meer dan één oorzaak.
Het ESC vindt dan ook dat de preventieve gezondheidszorg
meer aandacht verdient: immers een goede verzorging en
een goede leefomgeving kunnen de gezondheid van dieren
bevorderen en aldus ziektes en epidemieën helpen voorkomen.
Het ontbreken van ziektes is niet alleen belangrijk uit een
oogpunt van dierenbescherming maar komt ook de productie
ten goede.

3.13. Zoals hierboven reeds aangestipt, zal de Commissie
later nog komen met voorstellen tot wijziging van de Bijlage
bij de huidige Richtlijn 91/630/EEG, zonder dat daarbij de
normale consultatieprocedures worden gevolgd. In de Bijlage
worden regels gegeven voor bepaalde soorten ingrepen die bij
varkens worden toegepast, zoals het knippen van tanden en
castratie. Neusringen zijn nog altijd toegestaan. Wroeten is een
van de diepste behoeftes die varkens hebben. In het verslag van
het Wetenschappelijk Veterinair Comité wordt overduidelijk
aangetoond dat het aanbrengen van neusringen het welzijn
van de dieren negatief beïnvloedt, zeker als zij worden
omgeven met prikkels die hun wroetzucht stimuleren. In
Richtlijn 98/58/EG inzake dierenbescherming heeft de Commissie vijf beginselen voor een vrije ontwikkeling van dieren
geformuleerd, die er onder andere op neerkomen dat de
vrijheid van beweging niet zodanig mag worden beperkt dat
hierdoor onnodig lijden wordt veroorzaakt. Op grond van het
bovenstaande is het ESC van oordeel dat het aanbrengen van
neusringen bij varkens volledig verboden dient te worden,
aangezien deze praktijk in strijd is met de strekking van
voornoemde Richtlijn. Het gaat om een ingreep waardoor de
dieren voor lange tijd direct in hun natuurlijke gedrag worden
belemmerd.

4.

Bijzondere opmerkingen

4.1. Artikel 1, wijziging van Richtlijn 91/630/EEG en vervanging
van artikel 3, punt 2
4.1.1. Het ESC staat volledig achter het voorstel om vanaf
1 januari 2002 het aanbinden van zeugen en gelten te
verbieden. Het stelt tegelijkertijd vast dat werpende en zogende
zeugen niet onder het voorstel vallen.
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4.1.2. Artikel 1 voorziet ook in een overgangstijd — tot
2012 — voor bestaande stalruimten die moeten worden
aangepast (grotere hokken voor zeugen die in groepen worden
gehouden, en een zodanig voedersysteem dat elk dier voldoende voedsel kan bemachtigen). Al lijkt de overgangsperiode
nogal lang, toch heeft het ESC er begrip voor omdat de
benodigde verbouwingen in veel gevallen hoge kosten en
praktische problemen voor de individuele varkenshouder met
zich mee brengen. Het ESC is het ook met de Commissie eens
dat bedrijven die na 1 januari 2002 nieuw worden gebouwd
of na verbouwing in gebruik worden genomen, de nieuwe
voorschriften dienen na te leven.

4.1.3. Verder wordt in artikel 1 op een aantal punten
(bijvoorbeeld grotere vloeroppervlakten) een uitzondering gemaakt voor bedrijven met minder dan tien droogstaande
zeugen. Volgens het ESC kan een uitzondering voor kleinere
bedrijven op haar plaats zijn. In het voorstel wordt gesproken
van „guste drachtige zeugen”, maar het is niet duidelijk hoe dit
in de praktijk per bedrijf uitpakt. De statistieken over de
aantallen varkens per landbouwbedrijf lopen ver achter bij de
actuele situatie, die wordt gekenmerkt door een behoorlijk
snelle ontwikkeling in de richting van steeds grotere houderijen. Als men echter uitgaat van de gegevens in het verslag, dan
zou in de vijftien lidstaten in totaal 73 % van de bedrijven
tussen de 1 en 9 varkens hebben. Als hetzelfde opgaat voor
droogstaande zeugen, wat voor de hand lijkt te liggen, zouden
de aangescherpte regels voor de bescherming van varkens
slechts op een beperkt aantal bedrijven van toepassing zijn.
Dit valt te betreuren: er is namelijk geen rechtstreeks verband
tussen slechte behandeling resp. bescherming van dieren en de
omvang van bedrijven. Het ESC verzoekt de Commissie dan
ook, de voorgestelde uitzondering nader te preciseren. Een
mogelijkheid is om de uitzondering te laten gelden. Voor
bedrijven met maximaal 10 zeugen, bestemd voor de productie. Een andere mogelijkheid is, de regels te laten gelden voor
alle bedrijven, ongeacht hun omvang.

4.1.4. Het ESC is verheugd over de bepaling dat alle zeugen
de beschikking moeten hebben over los materiaal en voer dat
voorziet in hun kauwbehoefte.

4.2. Artikel 1, invoeging van nieuw artikel 5 bis in Richtlijn
91/630/EEG

4.2.1. De Commissie komt met nieuwe voorschriften inzake instructies en richtsnoeren alsmede een passende opleiding
voor alle personen die dieren verzorgen. Het ESC kan zich
hierin vinden. De lidstaten dienen echter wel te beseffen dat er
ook nu al goed opgeleide verzorgers beschikbaar zijn. Nieuwe
opleidingen moeten alleen worden voorgeschreven als het echt
nodig is, en er moet worden voortgebouwd op het reeds
voorhanden vakmanschap van dierverzorgers.
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4.2.2. Werknemers in de branche zijn gebaat bij een goede
kennis van zaken en opleiding en hebben recht op bijscholing
op het gebied van dierverzorging en dierenwelzijn. Ook
veiligheidsaspecten zijn van belang, omdat veel ernstige ongelukken in de landbouw juist te maken hebben met zaken als
de verzorging en het transport van dieren.

4.2.3. Er moet ook aandacht zijn voor verschillende certificatiesystemen en datgene wat op dit gebied reeds bereikt is. Bij
het opstellen van regels moeten de lidstaten rekening houden
met de adequate opleidingen die op dit moment al worden
geboden.

4.3. Artikel 1, vervanging van artikel 6 in Richtlijn 91/630/EEG

4.3.1. De Commissie wil dat het Wetenschappelijk Comité
voor de gezondheid en het welzijn van dieren uiterlijk 1 januari
2008 een nieuw verslag aan haar voorlegt. Hierin dient
aandacht te zijn voor:
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4.4. Artikel 2
Dit artikel verplicht de lidstaten ertoe de Richtlijn om te zetten
in nationale bepalingen. Bij verschillende gelegenheden heeft
het ESC reeds gewezen op de gebrekkige implementatie van
communautaire wetgeving, o.a. in het initiatiefadvies over het
gebruik van zuiveringsslib in de landbouw (1).

4.5.
Het ESC roept de Commissie op Richtlijn 92/102/EEG
inzake de identificatie van dieren te herzien, met name t.a.v.
varkens. Implementatie van deze Richtlijn is uiterst gebrekkig
en o.g.v. de nieuwe martksituatie is wijziging ervan dringend
gewenst.

4.6.
Het ESC heeft ook zijn twijfels over de door de lidstaten
uitgeoefende controle op de implementatie van de bepalingen
van Richtlijn 91/630/EEG van de Raad. Tot dusverre zijn
slechts acht inspecties gerapporteerd en hebben een aantal
lidstaten zelfs helemaal niets gedaan. Daardoor wordt het hele
systeem van controle in de EU ondermijnd.

4.7. Artikel 6

—

de invloed van de bezettingsgraad op het welzijn van
varkens;

—

de ontwikkeling van groepshuisvestingssystemen voor
drachtige zeugen;

—

de minimaal vereiste oppervlakte voor individueel gehuisveste volwassen beren;

—

huisvestingssystemen voor zeugen in dekafdelingen en
voor zeugen in de perinatale periode;

—

ontwikkeling van technieken die castratie minder noodzakelijk maken, en

Uiterlijk op 1 januari 2008 dient de Commissie de Raad een
verslag voor te leggen op basis van een advies van het
Wetenschappelijk Comité voor de gezondheid en het welzijn
van dieren. Volgens het ESC dient dit verslag de door de
Commissie voorgestelde elementen te bevatten, maar tevens in
te gaan op de technische en economische gevolgen van de
toepassing van de nieuwe aanbevelingen van het Wetenschappelijk Comité voor de gezondheid en het welzijn van dieren.
Voorts moet via een marktstudie worden nagegaan in hoeverre
de markt de bijkomende kosten die voortvloeien uit de nieuwe
maatregelen inzake het welzijn van de dieren, zal kunnen
opvangen.

—

de houding en het gedrag van de consument t.a.v.
varkensvlees in het geval het welzijn van de dieren er niet
beter op wordt.

5.

4.3.2. Gelet op de overgangsperiode die tot 2012 geldt, is
de hier voorgestelde termijn van 2008 redelijk. Op het eerste
gezicht lijkt een en ander nogal lang te duren, maar het ESC
wijst erop dat het om een zeer groot aantal bedrijven gaat dat
o.g.v. de nieuwe regels veranderingen moet doorvoeren. Er is
hier sprake van investeringen in een branche met uiterst smalle
winstmarges. Zoals hierboven reeds aangestipt, heeft de sector
de laatste jaren zwaar onder druk gestaan.

4.3.3. Men dient echter rekening te houden met de mogelijkheid dat de eisen die de consumenten en niet te vergeten de
groot- en kleinhandel stellen, een nog sneller proces van
veranderingen in gang zullen zetten, waarbij een betere
bescherming van dieren de toegang tot de markt gaat bepalen.

Conclusies

5.1.
Het ESC kan zich vinden in de voorstellen van de
Commissie, maar plaatst wel enkele vraagtekens: waarom heeft
het voorstel zo lang op zich laten wachten en waarom mogen
de andere instellingen zich niet uitspreken over de wijzigingen
in de Bijlage bij de Richtlijn? Aangezien voorstellen tot
wijziging van Richtlijn 91/630/EEG kunnen leiden tot een
aantasting van het Europese concurrentievermogen waar het
de productie van varkensvlees betreft, dienen Raad, Parlement
en ESC hierover te allen tijde te worden geraadpleegd.

5.2.
Het ESC betreurt het dat minimumoppervlaktes voor
mestvarkens in het voorstel niet aan bod komen.

(1) CES 1199/2000 — PB C 14 van 16.1.2001, blz. 141.
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5.3.
Het ESC staat achter het voorstel om het aanbinden
van zeugen en gelten en het immobiliseren van droogstaande
zeugen te verbieden.
5.4.
Het ESC dringt aan op betrouwbaardere en betere
ramingen van de kosten die uitvoering van de voorgestelde
bepalingen met zich mee zal brengen. Voorwaarde voor succes
is de bereidheid van de consument een hogere prijs te betalen
voor vlees dat diervriendelijker wordt geproduceerd; verder
dienen bij de invoer uit derde landen dezelfde maatstaven
inzake de bescherming van dieren te worden gehanteerd.
5.5.
De omstandigheden waaronder productie en houderij
in de wereld plaatsvinden, verschillen sterk van regio tot regio.
Daarom moeten de bepalingen op het gebied van productie en
invoer op elkaar worden afgestemd en dient men zich hierom
op internationaal niveau, binnen het kader van de WTO, te
bekommeren.
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5.6.
Het ESC is van mening dat het voorstel van toepassing
moet zijn op alle dieren, ongeacht het productiesysteem.
5.7.
Het ESC staat achter de bepaling inzake instructies en
richtsnoeren alsmede een passende opleiding voor personen
die dieren verzorgen, maar vindt wel dat voortgebouwd
moet worden op het reeds voorhanden vakmanschap van
dierverzorgers. Ook veiligheidsaspecten en het risico van
ongelukken verdienen aandacht.
5.8.
Het ESC wijst op de gebrekkige controle en implementatie van de Richtlijn.
5.9.
Het ESC wijst erop dat het vóór 2008 uit te brengen
verslag ook financiële analyses en marktonderzoek dient te
bevatten aan de hand waarvan onderzocht wordt wat de
gevolgen van de nieuwe regels voor de markt zullen zijn.

Brussel, 31 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een besluit van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het milieuactieprogramma van de Europese
Gemeenschap voor 2001-2010”
(2001/C 221/12)
De Raad heeft op 21 februari 2001 besloten het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 175 van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 10 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur was de heer
Braghin.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting op 30 en 31 mei 2001 (vergadering
van 30 mei 2001) het volgende advies uitgebracht, dat met 115 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij
2 onthoudingen is goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
In het zesde milieuactieprogramma, „Milieu 2010
— Onze toekomst, onze keuze”, worden de algemene doelstellingen alsmede de prioritaire acties voor het toekomstige
milieubeleid van de EU uiteengezet. Uitgangspunt is een
uitvoerige raadpleging waartoe de Commissie in november 1999 het startsein heeft gegeven met de algemene evaluatie
van het vijfde milieuactieprogramma („Het milieu in Europa
— Wat zijn de vooruitzichten?”). Hierbij werd tevens gebruik
gemaakt van het door het Europees Milieuagentschap gepubliceerde rapport over de toestand van het milieu („Environment
in the European Union at the turn of the Century”). Een en
ander is verder uitgewerkt in een lange reeks seminars en
raadplegingen. Het Comité heeft actief deelgenomen aan dit
voorbereidingsproces door een kritisch advies op te stellen (1),
dat tijdens een seminar met academische deskundigen is
behandeld en dat de Commissie terdege heeft bestudeerd (2).

1.2.
Een rationeel gebruik van de natuurlijke hulpbronnen
van de wereld en de bescherming van het wereldecosysteem
zijn essentiële voorwaarden voor duurzame ontwikkeling. In
het onderhavige programma worden de milieuproblemen
vastgesteld die moeten worden aangepakt voor het verwezenlijken van duurzame ontwikkeling; een aantal problemen leidt
immers een hardnekkig bestaan. De belangrijkste hiervan zijn
klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en natuurlijke
habitats, bodemverlies en -degradatie, steeds groter wordende
afvalvolumes, de toename van chemicaliën in het milieu,
geluidshinder en verontreinigende stoffen in lucht en water.

1.3.
Duurzame ontwikkeling houdt meer in dan een schoon
milieu: tevens moet rekening worden gehouden met de sociaaleconomische gevolgen, ten einde de kwaliteit van het bestaan

van de burgers in de Europese Unie in bredere zin te verbeteren.
Bovendien moet de Gemeenschap haar huidige systeem van
governance tegen het licht houden, om ervoor te zorgen dat de
doelstellingen op sociaal, economisch en milieugebied en de
wijzen waarop deze kunnen worden bereikt, niet met elkaar
botsen (3).

1.4.
In het nieuwe programma worden de doelstellingen en
streefcijfers op milieugebied beschreven en wordt aangegeven
hoe de communautaire milieubeleidsinstrumenten zullen worden ingezet om deze problemen aan te pakken. Hierbij
wordt erop gewezen welke maatregelen nodig zijn op andere
beleidsterreinen. Bijzondere nadruk wordt gelegd op de blijvende noodzaak, de milieudoelstellingen te integreren in beleidsterreinen als vervoer, energie en landbouw, en op het belang
van ruimtelijke ordening en van regionale en lokale maatregelen ter bevordering van duurzame ontwikkeling.

1.5.
De algemene evaluatie gaf een gevarieerd beeld van de
doeltreffendheid van het EU-milieubeleid te zien. Hierin werden kritische kanttekeningen geplaatst bij het feit dat de
lidstaten tekortschieten bij de uitvoering van de milieurichtlijnen, en dat belanghebbenden zich lang niet altijd verantwoordelijk voelen ten aanzien van de milieurichtlijnen. In het
nieuwe programma wordt bijzondere nadruk gelegd op twee
aspecten: verbetering van de toepassing van de milieuwetgeving en bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen, door middel van participatie en het stimuleren
van bedrijfsinnovatie, en een bredere wetenschappelijk verantwoorde voorlichting aan de burgers.

1.6.
De door de Commissie vastgestelde prioritaire actiegebieden worden gekenmerkt door bijzondere problemen, te
weten:
—

(1) PB C 204 van 18.7.2000.
(2) Zie de brochure CES 2001-002 (beschikbaar in het Frans,
Engels en Duits) waarin de reacties van de Commissie op de
aanbevelingen van het ESC worden samengevat.

klimaatverandering, met als doel de stabilisering van de
concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een

(3) Over deze onderwerpen (duurzaamheid en governance) bereidt het
ESC momenteel adviezen voor (PB C 123 van 25.4.2001).
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niveau waarbij geen onnatuurlijke veranderingen in het
klimaat op aarde zullen optreden dankzij een mondiale
aanpak en nauwe internationale samenwerking;
—

natuur en biodiversiteit, met als doel de bescherming en
het herstel van de werking van natuurlijke systemen en
stopzetting van het verlies aan biodiversiteit in de EU en
op wereldschaal; bescherming van de bodem tegen erosie
en verontreiniging;

—

milieu en gezondheid, met als doel de totstandbrenging
van een milieukwaliteit waarbij de niveaus van door
de mens gefabriceerde verontreinigende stoffen, met
inbegrip van verschillende vormen van straling, niet
leiden tot significante effecten op of risico’s voor de
gezondheid van de mens;

—

duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en beheer
van afval, met als doel de totstandbrenging van een
situatie waarin het gebruik van hernieuwbare en niethernieuwbare hulpbronnen de draagkracht van het milieu
niet overschrijdt; loskoppeling van het gebruik van
hulpbronnen en economische groei door veel efficiënter
gebruik te maken van hulpbronnen, „dematerialisatie”
van de economie en afvalpreventie.

1.7.
In plaats van een uitsluitend op wetgeving gerichte
benadering is een strategische aanpak nodig om de noodzakelijke veranderingen in onze productie- en consumptiepatronen
tot stand te brengen en het gedrag van degenen die verantwoordelijk zijn voor milieu- en aanverwant beleid op één lijn te
brengen. In het programma worden vijf prioritaire strategische
actielijnen voorgesteld, om te helpen de milieudoelstellingen
te bereiken:
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1.9.
Een van de hoofdstukken van de mededeling is getiteld
„Beleidsvorming op basis van participatie en gedegen kennis”:
hierin wordt het succes van het communautaire milieubeleid
in verband gebracht met a) een milieuregelgeving die ondernemingen stimuleert om op winstgevende wijze te innoveren,
zowel uit het oogpunt van hun markt als van milieu; b) een
brede dialoog, die wordt geschraagd door een gedegen wetenschappelijke en economische beoordeling op basis van informatie en gegevens over de toestand van het milieu en over
milieubelastende activiteiten en de factoren achter milieuproblemen; c) de rol van onderzoek om bij te dragen tot een beter
inzicht in de aard en gevolgen van interacties tussen mens
en milieu; en d) een systematisch evaluatieproces om het
toekomstige beleid en de tenuitvoerlegging daarvan te verbeteren. Verder wordt gewezen op het belang van een dialoog
tussen de nationale, regionale en lokale autoriteiten, sociaaleconomische belangengroeperingen en milieu- en consumentenverenigingen.

2.

Algemene opmerkingen

2.1.
Het Comité is ingenomen met het voorstel van de
Commissie en stemt in met de voornaamste punten, te weten:
—

het gewicht dat wordt gegeven aan milieuoverwegingen,
als integrerend deel van de strategie voor duurzame
ontwikkeling;

—

het streven om het milieubeleid daadwerkelijk te integreren in al het communautaire beleid dat rechtstreeks of
onrechtstreeks van invloed is op het milieu;

—

verbetering van de tenuitvoerlegging van bestaande milieuwetgeving;

—

integreren van milieuoverwegingen in de besluitvorming
op andere beleidsterreinen;

—

de noodzaak van milieuvriendelijkere beslissingen inzake
ruimtelijke ordening;

—

tot stand brengen van een nauwe samenwerking met de
markt, via zowel bedrijven als consumenten;

—

de noodzaak van een strengere naleving van de milieuwetgeving door de lidstaten en de regionale en lokale
overheden;

—

het geven van „empowerment” aan particuliere burgers
en hen helpen bij gedragsverandering;

—

het streven om het bedrijfsleven via het sluiten van
convenanten bij de problematiek te betrekken en de vraag
van de consumenten om te buigen naar milieuvriendelijkere producten en gedrag, in een meer systematische
lange-termijnaanpak.

—

bevorderen van betere beslissingen inzake planning en
beheer op het gebied van ruimtelijke ordening.

1.8.
Het zesde milieuactieprogramma zal worden uitgevoerd in het perspectief van de Europese Unie na de uitbreiding;
bij alle uit het programma voortvloeiende maatregelen dient
dit bredere perspectief in aanmerking te worden genomen.
De kandidaat-lidstaten moeten zich ervoor inspannen de
communautaire milieuwetgeving toe te passen, gesteund door
financieringsprogramma’s van de Gemeenschap. Internationaal gezien zal het van groot belang zijn milieuoverwegingen
volledig en correct in alle aspecten van de externe betrekkingen
van de Gemeenschap te integreren.

2.2.
De Commissie kiest ervoor om in het milieuactieprogramma hoofdzakelijk algemene doelstellingen vast te stellen
en geen gekwantificeerde streefdoelen; van de vier prioritaire
actiegebieden worden slechts de problemen samengevat, doelstellingen vastgelegd en prioritaire maatregelen opgesomd.
Voorkómen moet worden dat het in veel gevallen bij goede
voornemens blijft, waarvan de uitvoering wordt afgeremd
door gebrek aan daadkracht, technische tekortkomingen en
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politieke weerstand. Het is dan ook zaak uitsluitsel te geven
over de termijn waarbinnen de doelstellingen moeten worden
gerealiseerd, de praktische uitvoering ervan, de interactie/
synergie tussen de verschillende acties en de coördinatie
tussen de Gemeenschap en de nationale, regionale en lokale
overheden.

2.3.
Het Comité stemt in met de beoogde betere integratie
van het milieubeschermingsbeleid in de andere beleidsvormen
van de EU, en prijst de recente inspanning van de Commissie
om een strategie voor duurzame ontwikkeling uit te stippelen,
met een periodieke controle van de bereikte resultaten. Het
stelt vast dat er ondanks alle inspanningen nog tal van lacunes
en incoherenties zijn, en hoopt dat deze beleidsintegratie op
alle niveaus prioriteit krijgt, en dat in alle beleidstakken
indicatoren worden opgesteld en wordt gezorgd voor monitoring van de resultaten, waarvoor tijdens de Top van Cardiff het
startsein is gegeven.

2.4.
Al tijdens de voorbereiding van het programma dient
een open dialoog met alle betrokken groepen te worden
gevoerd, geschraagd door een gedegen wetenschappelijke en
economische beoordeling op basis van informatie en gegevens
over de toestand van het milieu en over de oorzaken en
spanningen achter milieuproblemen. Deze werkmethode is
niet alleen noodzakelijk om bij de vaststelling van de uitvoeringsbepalingen rekening te houden met alle factoren, maar
biedt tevens de gelegenheid om na te gaan of de verschillende
acties door de bevoegde instanties — de Gemeenschap of
de nationale of lokale overheden, economische sectoren of
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld —
wel worden uitgevoerd. Het Comité betreurt het dat de
evaluatie van het vijfde programma niet heeft geleid tot een
systematisch overzicht van de termijnen van alle geplande
maatregelen, en evenmin tot een eerste reeks indicatoren die
reeds nu in de gaten moeten worden gehouden. Het Comité
stelt voor, de jaarverslagen over de belangrijkste milieuindicatoren aan te vullen met informatie over de stand van zaken
van de initiatieven, om de doeltreffendheid ervan beter te
kunnen beoordelen.
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samenhangende impulsen worden gegeven aan de naleving, de
grotere verspreiding van best practices, de overdracht van
milieuvriendelijke technologieën (die op alle mogelijke manieren moeten worden bevorderd, gebruik makend van de
ervaringen met de communautaire onderzoeksprogramma’s),
en systemen voor het aanwijzen en belonen van goede
milieuprestaties van ondernemingen en lokale overheden.

2.6.
De huidige regelgeving voor de toekenning van milieukeuren aan producten en het opzetten van milieubeheer- en
milieuauditsystemen (EMAS) (3) binnen bedrijven moet beter
worden toegepast. Het Comité denkt echter niet dat deze
maatregel voldoende zal zijn om de zorg voor het milieu
sterker en breder te stimuleren. Er dient een inspanning te
worden geleverd om ervoor te zorgen dat de marktmechanismen de toegevoegde waarde van het milieu erkennen, en dat
de overheid de administratieve regelgeving vereenvoudigt, een
„groen” inkoopbeleid voert, een milieuvriendelijker productie
aanmoedigt en nieuwe steunvormen voor met name het MKB
uitwerkt. Het Comité zal deze onderwerpen meenemen in zijn
advies over het Groenboek over het „Geïntegreerd productbeleid” (4), waaraan momenteel wordt gewerkt.

2.7.
Het Comité is het met de Commissie eens dat subsidies
niet tot gevolg mogen hebben — zelfs niet indirect — dat
hiermee praktijken worden bevorderd die ten koste gaan
van het milieu. Subsidies moeten juist de ontwikkeling van
milieuvriendelijke ontwerp- en productieprocessen van producten bevorderen, en ook de activiteiten van de financiële
sector moeten hierop zijn gericht. Het Comité acht de op dit
gebied gepresenteerde voorstellen echter zeer middelmatig.
Het verzoekt de Commissie de uitvoeringsmodaliteiten, in
overleg met de belanghebbende partijen, beter uit te werken
en instrumenten te ontwerpen die de innovatie en de overdracht van technologische kennis over milieuvriendelijkere
productieprocessen en producten, bevorderen en belonen.
E.e.a. dient zowel in het kader van het „geïntegreerd productbeleid” als in het kader van de verticale wetgeving gestalte te
krijgen.

2.5.
Het Comité is het ermee eens dat de uitvoering van de
huidige wetgeving dringend moet worden verbeterd en juicht
het voornemen van de Commissie toe om strenger op te
treden tegen inbreuken. Over de tenuitvoerlegging van de
milieuwetgeving en de instrumenten voor toezicht en inspectie
heeft het Comité reeds specifieke adviezen uitgebracht (1);
het waardeert het recente initiatief van de Commissie om
inbreukprocedures tegen lidstaten te starten. Ook stelt het
zeer veel belang in het voorstel voor harmonisatie van
de bepalingen inzake bestrijding van milieucriminaliteit (2),
waarover het een apart advies zal uitbrengen. Naast sancties in
geval van inbreuken of niet-naleving is het zaak dat

2.8.
Het Comité steunt de strategische aanpak waarbij alle
betrokken sociale partners sterker bij de verwezenlijking van
de milieudoelstellingen worden betrokken, met name via
scholings- en educatieprogramma’s en permanente opleiding
in ondernemingen en beroepsorganisaties. Maar de Gemeenschap mag zich niet beperken tot het louter verspreiden van
informatie; zij moet actief deelnemen aan dit proces, omdat
Europa anders op dit gebied een nog onduidelijker profiel te
zien geeft: het „milieubewustzijn” is in de lidstaten immers in
uiteenlopende mate ontwikkeld.

(1) Zie advies in PB C 206 van 7.7.1997 en advies in PB C 138 van
18.5.1999.
(2) Voorstel voor een richtlijn van het EP en de Raad inzake
milieubescherming door het strafrecht (COM(2001) 139 def.).

(3) Zie ESC-advies in PB C 209 van 22.7.1999; de verordening staat
in PB L 114 van 24.4.2001.
(4) COM(2000) 68 def., advies R/CES 471/2001.
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2.9.
Ruimtelijke ordening is zonder meer van strategisch
belang, maar moet deel uitmaken van een globaal geheel,
gaande van stadsontwikkeling tot vervoersnetwerken, via
sociale activiteiten (zoals sport en vrije tijd) en activiteiten met
een rechtstreekse impact op het milieu, zoals bouwnijverheid,
landbouw en toerisme. Het Comité stemt in met het voorstel
om een specifiek programma te lanceren ten einde goede
praktijkvoorbeelden op stedenbouwkundig gebied en de ontwikkeling van duurzame steden aan te moedigen, maar
behoudt zich het recht voor om later, wanneer het voorstel
ten uitvoer wordt gelegd, concreet te beoordelen of het
instrument adequaat is.

2.10. Het Comité heeft zich al uitgebreid met het onderwerp „klimaatverandering” beziggehouden, en vindt de voorgestelde doelstellingen en streefcijfers veel te algemeen. Het stelt
met name voor meer aandacht te besteden aan sectoren waar
het emissieprobleem vanwege het volume (elektriciteit) of
vanwege de voorspelde toename (vervoer, diensten) het grootst
is, en waar de kans op positieve resultaten het kleinst is omdat
de regelgevingsmechanismen tekortschieten. Door zo snel
mogelijk specifieke maatregelen voor te stellen, zullen deze
meer effect sorteren. Bovendien is het Comité van mening dat
op alle niveaus en in alle sectoren voorrang moet worden
gegeven aan innovatieve energiebesparende maatregelen,
onder meer in het kader van het zesde kaderprogramma voor
onderzoek dat momenteel wordt voorbereid.

2.11. Het Comité stemt in principe in met het opleggen
van energieheffingen. Wel moet goed worden gekeken naar de
impact op het milieu, de economische efficiency, de werking
van de interne markt (ook met het oog op de omvangrijke
intracommunautaire handel, die tot een harmonisatie van het
fiscaal beleid noopt), en het concurrentievermogen van de
Europese industrie. Eventuele discrepanties tussen lidstaten of
ten opzichte van andere regio’s in de wereld kunnen immers
tot ernstige verstoring van de mededinging en de ontwikkeling
leiden. De opbrengst van belastingen en andere heffingsinstrumenten moet worden gebruikt voor milieuverbetering; tegelijkertijd dienen energiebesparing en het gebruik van schone
energie te worden aangemoedigd.
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waarin uitgebreid wordt ingegaan op de integratie van natuurbescherming in de landbouw, door de zuiver kwantitatieve
benadering van het GLB om te keren en het overleg tussen
grondeigenaars, natuurbeschermers, consumenten en toeristen
te verbeteren om het behoud van de natuurlijke hulpbronnen
te bevorderen.

2.13. Het Comité is ingenomen met het gewicht dat wordt
gegeven aan de milieu- en gezondheidsproblematiek, en deelt
de bezorgdheid van de Commissie, zoals het overigens in tal
van eerdere adviezen al heeft bevestigd. Het is van fundamenteel belang dat voor elk type of groep van verontreinigende
stoffen op grond van een gedegen wetenschappelijke basis de
risico’s voor de menselijke gezondheid worden geïdentificeerd,
met name voor specifieke bevolkingsgroepen en wat de
langetermijngevolgen van mogelijk risicovolle stoffen betreft.
Verder is het van fundamenteel belang dat inzicht wordt
verkregen in de werking van deze stoffen en de manier waarop
zij het menselijk lichaam binnendringen, om de niveaus van
blootstelling te beperken en in ieder geval na te gaan hoe de
verhouding tussen risico’s en voordelen ligt. Het Comité
haalt de dwarsverbanden tussen gezondheid, voedselveiligheid,
kwaliteit van het bestaan en het milieu aan, en verwijst naar
zijn opmerking in paragraaf 3.18 van het advies over de
levensmiddelenwetgeving en de oprichting van een Europese
Voedselautoriteit, over de impact van vervuiling op de voedselketen.

2.14. Het Comité stemt in met de grotere nadruk op
preventie en voorzorg, zeker als hiermee de vervanging van
gevaarlijke stoffen door andere, minder riskante stoffen wordt
aangemoedigd en bevorderd. Onder verwijzing naar het Commissiedocument, het ESC-advies (2) en de resolutie van de Raad
van Nice over dit thema — waarin een aantal punten uit het
ESC-advies zijn overgenomen — dringt het Comité erop aan
het voorzorgsbeginsel met mate en op evenwichtige wijze toe
te passen. Voorts moet er bij deze aanpak naar worden
gestreefd, te voorkómen dat de internationale concurrentieverhoudingen worden verstoord ten gunste van bedrijven in
landen waar het milieubesef minder is doorgedrongen. Het
dringt er bij de Commissie op aan er in internationaal verband
voor te ijveren dat dezelfde milieunormen in alle regio’s van
de wereld als standaard worden gehanteerd.

2.12. Het Comité steunt de instandhouding van natuur en
biodiversiteit, maar betreurt het dat de voorgestelde acties (met
uitzondering van het Natura 2000-netwerk) zo algemeen
zijn geformuleerd en dat geen rekening is gehouden met
opmerkingen uit eerdere ESC-adviezen, met name die over de
beoordeling van het vijfde milieuactieprogramma en het
initiatiefadvies over de bosstrategie (1). Het behoudt zich het
recht voor later gedetailleerder in te gaan op de uitvoeringsbepalingen van het beleid tot instandhouding van de natuur. Het
Comité bereidt momenteel een initiatiefadvies voor over „De
toestand van de natuur en de natuurbescherming in Europa”,

2.15. Het Comité stemt in met de stapsgewijze benadering
van de Commissie voor de beoordeling van alle in grote
hoeveelheden geproduceerde chemicaliën. Ook is het ermee
eens dat de concentratie van gewasbeschermingsmiddelen in
het milieu — met aanzienlijke risico’s of gevolgen voor de
gezondheid van de mens — moet worden verminderd, door
aan te dringen op een geprogrammeerde terugdringing van
deze stoffen en het gebruik van technieken op het gebied

(1) PB C 51 van 23.2.2000.

(2) PB C 268 van 19.9.2000.
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van biologische landbouw en geïntegreerde plagenbestrijding.
Bovendien hoopt het dat de ratificatie van het VN-verdrag
over persistente organische verontreinigende stoffen (Persistent
Organic Pollutants — POP’s) en het Verdrag van Rotterdam
nu snel wordt afgerond. Verder steunt het de ontwikkeling van
één enkel systeem voor het testen, de beoordeling en de
risicobeheersing van nieuwe en bestaande, hier geproduceerde
of geïmporteerde chemische stoffen. Tegelijkertijd moeten
maatregelen worden genomen om de schadelijke gevolgen van
het gebruik van metalen, mineralen en koolwaterstoffen terug
te dringen. Op deze onderwerpen wenst het Comité nader in
te gaan in zijn advies over het Witboek „Strategie voor
een toekomstig beleid voor chemische stoffen” (1), dat een
fundamenteel onderdeel van het programma vormt.

2.16. De doelstelling „totstandbrenging van een situatie
waarin het verbruik van hernieuwbare en niet-hernieuwbare
hulpbronnen de draagkracht van het milieu niet overschrijdt”
wordt vertaald in een basisaanpak: enerzijds de analyse die
nodig is om criteria aan te wijzen voor het stellen van
prioriteiten, anderzijds de vaststelling en uitvoering van specifieke beleidsmaatregelen ter vermindering van het verbruik
van deze hulpbronnen. De voorgestelde maatregelen zijn op
het eerste gezicht veel te theoretisch. Het is vreemd dat de
evaluatie van het vorige actieprogramma niet meer doelgerichte en beter omschreven maatregelen heeft opgeleverd, waarmee
deze concepten binnen een redelijke termijn in doeltreffende
activiteiten of prikkels kunnen worden omgezet. Het Comité
is van mening dat de maatregelen stuk voor stuk aandachtig
moeten worden beoordeeld om distorsies van de mededinging
en nadelen voor het concurrentievermogen van bedrijven te
voorkómen. Ook moet er een zeker evenwicht zijn tussen
maatregelen die op de aanbodzijde en maatregelen die op de
vraagzijde zijn gericht. In een markteconomie wordt het
aanbod immers hoofdzakelijk door de consument bepaald.
Het Comité acht bijgevolg voorlichting en activiteiten om het
gedrag van consumenten te beïnvloeden ten gunste van
milieuvriendelijkere producten en leveranciers, van prioritair
belang.

2.17. De Commissie wenst te komen tot een loskoppeling
van het gebruik van hulpbronnen en economische groei door
hulpbronnen veel efficiënter aan te wenden, „dematerialisatie”
van de economie en afvalpreventie. Het Comité kan zich
vinden in dit idee, maar is van mening dat de concrete aanpak
tekortschiet, met name op het stuk van preventie en manieren
om een planmatige benadering te bevorderen waarbij tijdens
de hele levenscyclus van een product afval en alle vormen van
milieuvervuiling worden teruggedrongen.

2.18. Het Comité onderstreept dat moet worden nagegaan
in hoeverre de toepassing van de kaderrichtlijn inzake afvalpreventie in de lidstaten — met name energiebesparing — in de
lidstaten wordt uitgevoerd. Het hoopt dat met het aangeven
van streefcijfers een duidelijk signaal aan de Europese burger
en autoriteiten kan worden gegeven.

(1) COM(2001) 88 def.
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2.19. Het Comité stelt vast dat slechts terloops wordt
verwezen naar besparing en terugwinning van energie, doelstellingen waarmee in de industrie maar ook in huishoudens
aanzienlijke resultaten te behalen zijn. Hierbij valt aan afvalbeheer, maar ook aan ruimtelijke ordening en stadsplanning te
denken. Deze indicator, waarmee altijd rekening moet worden
gehouden bij de kosten-batenanalyse, verdient nadere uitwerking wanneer wordt gedacht aan invoering van beloningssystemen voor milieuprestaties van bedrijven.
2.20. Het Comité onderstreept dat het onderhavige actieprogramma een essentieel onderdeel vormt van de strategie tot
betrekking van de „duurzaamheid” (2), waarbij de belangrijkste
vraag is hoe een dynamische economie kan worden gecombineerd met een samenleving die iedereen gelijke kansen biedt,
en hoe de economische groei kan worden bevorderd zonder
dat deze ten koste van het milieu gaat.
2.21. Op zowel mondiaal als lokaal niveau is iedereen het
er nu wel over eens dat moet worden toegewerkt naar een
billijke en duurzame groei, zodat de natuurlijke hulpbronnen
behouden blijven voor de toekomstige generaties. De Europese
Unie bereidt zich voor op de Top Rio+10, die in 2002 te ZuidAfrika zal worden gehouden, en denkt tegelijkertijd na over
haar eigen milieubeleid, door een rangorde van prioriteiten
aan te geven, afhankelijk van de ernst, de duur en — al dan
niet — de onomkeerbaarheid van de (dreigende) problemen.

3.

Conclusies en aanbevelingen

3.1.
De in de mededeling voorgestelde strategische aanpak
zou nog moeten worden uitgebreid met de belangrijkste
doelstellingen waarop de activiteiten van de Commissie en de
verantwoordelijke autoriteiten en andere belanghebbenden
moeten worden gericht, alsmede een geïntegreerde reeks
maatregelen die e.e.a. mogelijk moeten maken. De tamelijk
willekeurige lijst met voorgestelde activiteiten — zonder
rangorde van prioriteiten en/of volgorde van uitvoering —
tekent de zwakte van het document. Om hier verbetering in te
brengen, stelt het Comité voor:
—

een „scoreboard” op te stellen van de maatregelen — al
dan niet wetgevend — die voor de vier prioritaire
actiegebieden zijn gepland, naar het voorbeeld van de
bijlage bij het Witboek inzake voedselveiligheid;

—

een speciale bijlage toe te voegen waarin op overzichtelijke wijze wordt uiteengezet welke problemen er zijn in
verband met het beheer van het vijfde actieprogramma
en de integratie van het milieubeleid in andere takken van
communautair beleid, en met het optreden van de
verschillende verantwoordelijke autoriteiten;

—

indicatoren van het prestatievermogen vast te stellen, die
onmiddellijk of op korte termijn kunnen worden gebruikt, en aanwijzingen te geven met betrekking tot
de voor de toepassing verantwoordelijke instanties, de
termijnen voor controle en beoordeling en voorstellen
voor maatregelen;

(2) PB C 123 van 25.4.2001.
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—

om waar mogelijk kwantitatieve doelstellingen voor de
middellange en lange termijn vast te stellen, al was het
alleen maar om als uitgangspunt te dienen voor de
discussie over wat reëel haalbare targets zijn en welke
geïntegreerde maatregelen kunnen worden genomen om
de gewenste resultaten binnen de vastgestelde termijnen
te verwezenlijken;

—

communautaire doelstellingen aan te wijzen die binnen
een van te voren vastgesteld tijdsbestek moeten worden
verwezenlijkt, en deze onder te verdelen in nationale
doelstellingen waarvoor de lokale autoriteiten de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen;

—

expliciet de hoogste referentienormen aan te geven, en de
financiële gevolgen en verspreiding van de kosten over de
verschillende sectoren te analyseren, alsmede de gevolgen
voor het concurrentievermogen.

3.2.
Het is van essentieel belang dat alle belanghebbenden
voortdurend en op systematische wijze bij de verwezenlijking
van milieudoelstellingen worden betrokken. Het Comité onderstreept dat deze participatie moet worden opgevat in zeer
algemene zin: zij heeft betrekking op alle besluitvormers — van
het begin tot het einde van het besluitvormingsproces — en
alle mogelijke vormen en instrumenten voor scholing en
opleiding van personen die actief zijn bij overheden, ondernemingen, vakbonden, beroepsorganisaties en consumentenverenigingen alsmede betrokken burgers. Mensen gaan zich immers pas echt milieuvriendelijk gedragen wanneer elders het
goede voorbeeld wordt gegeven en zij van het belang van
milieubescherming worden doordrongen. Het Comité zou
willen dat meer communautaire steun wordt verleend aan de
totstandkoming van convenanten — ook op lokaal niveau —
bijvoorbeeld in het kader van de aangekondigde kaderverordening inzake milieu-convenanten.
3.3.
Duurzame economische ontwikkeling in de kandidaatlidstaten, gebaseerd op nieuwe, schone technologieën en een
beter milieubeheer, is van vitaal belang voor de instandhouding
van de positieve milieufactoren die daar nog aanwezig zijn
— hetgeen eerder het gevolg is van de matige economische
ontwikkeling dan van bewuste keuzen. Om burgers en overheden milieubewuster te maken en stelselmatig te betrekken bij
de economische herstructurering en ruimtelijke ordening van
steden en vervoerssystemen — vooral het openbaar vervoer
— is een samenhangende aanpak vereist, zowel voor de
volledige omzetting van het acquis communautaire op milieugebied als op het stuk van de financiering. Het Comité
dringt erop aan dat duidelijker wordt aangegeven met welke
instrumenten een eind kan worden gemaakt aan het schijnbare
gebrek aan overeenstemming tussen enerzijds het streven naar
hoge milieunormen en anderzijds de beperkte beschikbaarheid
van middelen om de kosten van de operatie te dekken.
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3.4.
Het belonen van milieuvriendelijk gedrag — onder
meer met betrekking van niet-economische stimulansen (naar
het voorbeeld van het milieukeurmerk) — is over het algemeen
doeltreffender dan het opleggen van sancties, die het probleem
dreigen te verplaatsen naar elders, terwijl milieubescherming
juist een samenhangende en mondiale aanpak vereist. De
ontwikkeling van milieuvriendelijke productieprocessen, technologieën en producten dient te worden beschouwd als een
innovatie die moet worden geëxploiteerd en beloond. Hiervoor
dienen alle bestaande mechanismen te worden ingezet om
innovatie aan te moedigen. De Gemeenschap en de lidstaten
moeten zich voortdurend en op gecoördineerde wijze gaan
inspannen voor de verspreiding van best practices en de
overdracht van schone technologieën in de verschillende
industriële sectoren.
3.5.
Marktgerichte instrumenten zoals de „ecotax” en milieubelastinghervormingen moeten beter worden bestudeerd
om de werkelijke voordelen voor het milieu te analyseren,
en moeten beantwoorden aan de noodzaak van een op
communautair niveau geharmoniseerde aanpak, en mogen de
mededinging op de interne markt en het concurrentievermogen van de Europese industrie niet verstoren. Het Comité
hamert erop dat dergelijke milieuheffingen, zoals hun naam
aangeeft, moeten worden gebruikt om milieuvriendelijke producten, technologieën en methoden en/of herstel van het
milieu aan te moedigen.
3.6.
Fiscale prikkels om technologische innovatie te bevorderen en industriële productieprocessen om te buigen naar
milieuvriendelijkere methoden, zijn eveneens gewenst, mits zij
de markt niet verstoren. Een hogere kwaliteit van het bestaan
kan tevens hogere kosten voor de industrie en/of de overheid
met zich meebrengen; er moet dan ook op worden toegezien
dat dit proces de verhoudingen binnen de EU niet scheeftrekt
en ook niet ten koste gaat van de Europese ontwikkeling.
3.7.
De Commissie zou zich intensiever en voortvarender
moeten inspannen om de lidstaten op dit punt op één lijn te
brengen, door diepgaand onderzoek te doen naar de sociaaleconomische gevolgen van het gebruik van dergelijke instrumenten, zodat de lidstaten het uiteindelijk unaniem eens zullen
worden over de wenselijkheid en het nut ervan. Verder zou de
Commissie zich actief moeten opstellen binnen internationale
organisaties, met name waar het gaat om klimaatverandering,
door zichzelf als voorbeeld te stellen en ervoor te ijveren dat
ook derde landen en internationale organisaties de hoogst
geldende normen als standaard hanteren. Waar het om gaat is
dat in alle regio’s in de wereld gelijke concurrentievoorwaarden
gelden en de milieuwetgeving volledig wordt nageleefd.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het „Economisch en Sociaal Comité over het „Verslag van de Commissie aan de Raad
over de uitvoering van Verordening (EG) nr. 2200/96 houdende een gemeenschappelijke ordening
der markten in de sector groenten en fruit””
(2001/C 221/13)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 27 februari 2001, overeenkomstig art. 23, lid 2, van zijn
reglement van orde besloten een aanvullend advies op te stellen over het voornoemde verslag.
De afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 10 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur was de heer de
las Heras Cabañas.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting van 30 en 31 mei 2001 (vergadering
van 30 mei 2001) met 107 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 4 onthoudingen, het volgende advies
goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
In 1996 werd overgegaan tot een ingrijpende hervorming van de gemeenschappelijke marktordening (GMO) in de
sector groenten en fruit. Toen de Raad de desbetreffende
verordening goedkeurde, bepaalde hij tevens dat de werking
van de nieuwe regeling na vier jaar zou worden geëvalueerd.
Om hieraan gevolg te geven heeft de Commissie in januari 2001 de Raad een verslag voorgelegd over de uitvoering van
genoemde verordening.
1.2.
Twee maanden vóór de presentatie van dit verslag
hechtte de Raad in een spoedprocedure zijn goedkeuring aan
een voorstel van de Europese Commissie tot wijziging van
enkele deelaspecten van de GMO in de sector groenten en
fruit, van de steunregeling voor verwerkte producten op basis
van groenten en fruit en van de steunregeling voor telers
van bepaalde citrussoorten. Het Comité heeft hierover op
19 oktober 2000 reeds advies (1) uitgebracht.
1.3.
In dit advies stelde het Comité voor aanvullende
voorstellen of ten minste overwegingen in het verslag op te
nemen ten aanzien van fundamentele aspecten die hierin niet
aan bod waren gekomen en suggereerde aandacht te besteden
aan o.m. de volgende punten:
—

vergroting van de kennis omtrent zowel de productie als
de markten;

—

verbetering van de kwaliteitsnormen voor groenten en
fruit, alsook van de controle erop;

—

de belemmeringen voor de ontwikkeling van telersorganisaties en verbetering van hun doeltreffendheid; de noodzaak fusies van telersorganisaties en -verenigingen te
stimuleren;

—

de werking van de actiefondsen en actieprogramma’s van
de telersorganisaties en de mate waarin zij de maatregelen
voor plattelandsontwikkeling aanvullen, alsook de vraag
in hoeverre de doelstellingen op het gebied van kwaliteitsverbetering, milieuvriendelijkheid en voedselveiligheid
zijn verwezenlijkt;

(1) PB C 14 van 16.1.2001 (wijziging van verordeningen 2200,
2201 en 2202).

—

eventuele harmonisering van de criteria voor de keuze
van milieubeschermende maatregelen in het kader van de
actieprogramma’s;

—

de werking van de interventieregeling en de vraag wanneer van een „ernstige crisis” kan worden gesproken;

—

het handelsverkeer en de inachtneming van de communautaire preferentie;

—

speciale maatregelen voor producten die aan een hevige
internationale concurrentie worden blootgesteld; een oplossing op lange termijn voor de problemen rond dopvruchten en sint-jansbrood en steun voor bepaalde voor
verwerking bestemde groente- en fruitsoorten.

1.4.
Een aantal van deze suggesties wordt in het verslag
alleen maar even aangestipt; hieraan kunnen geen conclusies
worden verbonden ten aanzien van een nog nader uit te zetten
koers voor de toekomst. Ook laat het verslag een flink aantal
kwesties die door het Comité in zijn advies van oktober te
berde zijn gebracht, onaangeroerd. Om al deze redenen
heeft het Comité het initiatief genomen tot het onderhavige
vervolgadvies, waarin dieper wordt ingegaan op de noodzakelijke toekomstige maatregelen, die in de hiernavolgende paragrafen worden uiteengezet.

2.

Algemene opmerkingen

2.1.
Het Comité is de Commissie erkentelijk voor haar
poging om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de
werking van de GMO in de sector groenten en fruit en verheugt
zich erover dat het verslag een aantal voorstellen bevat en dat
de Commissie kanttekeningen plaatst bij het toekomstig beleid
ten aanzien van de handelsnormen en de ontwikkeling van
telers- en brancheorganisaties. Ook is het Comité zich ervan
bewust dat sommige aspecten van het verslag zich moeilijk
laten analyseren omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar
zijn.
2.2.
Dat doet echter niets af aan het feit dat het verslag
voorbijgaat aan veel echte problemen van deze sector, waardoor het zijn doel — richting geven aan de discussie en aan de
voorstellen ter verbetering van de GMO — moeilijk kan
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verwezenlijken. Belangrijke aspecten worden niet afdoende
geanalyseerd en de factoren die hebben verhinderd dat het
aanbod meer wordt geconcentreerd, de actiefondsen beter
worden gebruikt en de beschikbare begrotingsmiddelen doeltreffender worden aangewend, worden niet met de nodige
diepgang bestudeerd.
2.3.
Het verslag had ook melding moeten maken van
fundamentele kwesties voor de sector groenten en fruit als de
openstelling van de markten voor import uit derde landen
ingevolge de GATT-akkoorden, de uitholling van de communautaire preferentie in de afgelopen jaren en de fytosanitaire
barrières die worden opgeworpen voor de export uit de EU.
Ook zou het opportuun zijn geweest indien was vooruitgeblikt
op de gevolgen van de liberalisering van de handel in
landbouwproducten in het kader van de WTO en van de
concessies die de Europese Unie en derde landen elkaar in
handelsakkoorden doen, alsook van de totstandkoming van
vrijhandelszones en de uitbreiding van de Europese Unie.
2.4.
Voorts zouden ook de problemen van de beschermingsconstructies aan de grens, zoals een te laag communautair douanetarief voor sommige producten, factoren die een
doeltreffende werking van de invoerprijs in de weg staan, de
ondoelmatigheid van de speciale vrijwaringsclausule en het
gebruik van invoercertificaten, onder de loep moeten worden
genomen.
2.5.
Het Comité is ook van mening dat rekening moet
worden gehouden met de complexiteit van het groenten- en
fruitbeleid in internationaal verband, vanwege de problemen
die dat beleid oplevert voor de duurzame ontwikkeling, de
voedselveiligheid en de inachtneming van de grondrechten in
derde landen. Daarom moet worden gegarandeerd dat alle
groenten en fruit die in de Gemeenschap worden ingevoerd,
onder correcte omstandigheden worden geteeld, d.w.z. met
respect voor de menselijke waardigheid, de sociale rechten van
de telers en werknemers en het milieu in de producerende
landen.
2.6.
Het Comité constateert dat een analyse van de situatie
van groenten en fruit voor industriële verwerking ontbreekt
ondanks het toenemend belang van deze sector, die meer dan
een derde van de productie voor zijn rekening neemt, en
ondanks de belangrijke bijdrage van de verwerkende industrie
aan de instandhouding van de werkgelegenheid, de economische activiteit en de bevolking in de teeltgebieden. Gezien de
kwetsbare internationale concurrentiepositie van bepaalde
soorten groenten en fruit voor de conservenindustrie, waaronder asperges, abrikozen en kersen, beveelt het Comité aan,
grondiger te onderzoeken of de huidige steunmaatregelen voor
verwerkte producten wel doeltreffend zijn en, indien zulks het
geval is, de GMO-regeling voor de sector groenten en fruit uit
te breiden tot deze producten.
2.7.
Tevens vestigt het Comité de aandacht van de Commissie erop dat zij de invoering zou moeten nastreven van een
stelsel van verzekeringen tegen de gevolgen van natuurrampen
in de sector groenten en fruit, dat aansluit bij de stelsels die in
sommige lidstaten reeds bestaan.
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2.8.
Het Comité wil de penibele situatie waarin de sector
groenten en fruit verkeert wegens gebrek aan personeel en
wegens sociale problemen als gevolg van een ongebreidelde
groei van het aantal immigranten in de productiegebieden
onder de aandacht brengen en wijzen op de behoefte aan
maatregelen om de situatie van de immigranten in deze sector
te regulariseren en te verbeteren. Het is dan ook hoog tijd dat
de overheidsinstanties een beleid uitwerken om de sociale
inburgering en arbeidsintegratie van deze werknemers tot
stand te brengen. Voorts moeten ook gunstige administratieve
en fiscale maatregelen voor seizoenarbeiders in overweging
worden genomen.
2.9.
Het Comité constateert dat de sector groenten en fruit
nog steeds te kampen heeft met een structureel onevenwichtige
marktsituatie. Daarnaast is bekend uit een aantal lidstaten dat
de consumptie van groenten en fruit sterk achter blijft bij wat
uit oogpunt van volksgezondheid gewenst is. Vandaar dat het
Comité het nodig acht dat er meer middelen uitgetrokken
worden voor voorlichtings- en promotiecampagnes voor
groenten en fruit zowel in de gemeenschappelijke marktordening als in de horizontale verordeningen. De bestaande
beperkingen dienen daartoe te worden opgeheven en de
telersorganisaties dienen gestimuleerd te worden om de in het
kader van de GMO beschikbare middelen effectief aan te
wenden voor promotie en voorlichting.

3.

Bijzondere opmerkingen

3.1. Handelsnormen
3.1.1. Het Comité wijst er nogmaals op dat de vraag naar
groenten en fruit van betere kwaliteit en naar meer variatie is
toegenomen. De consument wil meer informatie over geur- en
smaakkenmerken, voedingswaarde, gebruikte productiemethoden en andere aspecten op grond waarvan hij zijn keuze
bepaalt en wil betere waarborgen omtrent voedselveiligheid en
respect voor het milieu. Anderzijds moeten de telers erkenning
krijgen voor hun inspanningen om zich aan te passen aan
de behoeften van de markt en voor hun bijdrage aan de
instandhouding van het milieu op het platteland.
3.1.2. Het Comité acht het bestaan van aan de geldende
normen aangepaste kwaliteitscriteria in de distributiesector
positief, hoewel het zich bezorgd toont over het toenemend
aantal keurmerken en kwaliteitsaanduidingen voor groenten
en fruit, waarin milieuoverwegingen zijn opgenomen, en over
de verwarring die hierdoor bij de consument ontstaat. Het
Comité plaatst echter vraagtekens bij de criteria die de
distributiesector oplegt aan de telers, vooral wanneer het niet
zeker is dat voor alle telers dezelfde criteria gelden.
3.1.3. De kwaliteitsnormen zouden behouden moeten blijven en verder moeten worden ontwikkeld; zij zijn immers een
noodzakelijk instrument om de doorzichtigheid van de markt
te waarborgen en de handelsbetrekkingen te vergemakkelijken,

C 221/88

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

en verschaffen de consument nuttige informatie bij het maken
van een keuze. Verder moet volgens het Comité de mogelijkheid worden opengehouden om de normen te gebruiken om
ernstige marktcrises te bedwingen.
3.2. Telersorganisaties
3.2.1. De telersorganisaties blijven de hoeksteen van de
GMO in de sector groenten en fruit en in het verslag wordt
geconstateerd dat de hervorming van 1996 er niet in is
geslaagd het aanbod te organiseren en te concentreren, noch
de doeltreffendheid van de telersverenigingen te verbeteren
tegenover een distributie die steeds meer geconcentreerd is.
Daarom zou het een goede zaak zijn indien zou kunnen
worden achterhaald welke belemmeringen in de productiegebieden bestaan en welke stimuleringsmaatregelen via specifieke programma’s kunnen worden genomen om de kleine
boeren ertoe aan te zetten zich vrijwillig aan te sluiten bij een
telersorganisatie en het aantal leden ervan te doen groeien.
Hierbij valt o.m. te denken aan het stimuleren van het
oprichten van telersorganisaties en van samenwerkingsverbanden tussen telersorganisaties of fusies tussen telersorganisaties
en hun verenigingen.
3.2.2. Andere aspecten die de verenigingsgeest zouden
kunnen aanwakkeren en die derhalve aandacht verdienen, zijn:
de aanpassing van de criteria voor erkenning en de garantie
dat de telers deelnemen aan en toezicht uitoefenen op de
werking van hun verenigingen.
3.3. Brancheorganisaties en -overeenkomsten
3.3.1. Het Comité deelt de mening van de Commissie
dat het positief kan zijn de beperkingen die een grotere
doeltreffendheid en een soepelere toepassing van de
brancheovereenkomsten verhinderen, weg te nemen, mits niet
wordt getornd aan de voorwaarden voor vrije concurrentie.
3.4. Interventieregeling
3.4.1. Door de veranderingen in de interventieregeling zijn
de hoeveelheden uit de markt genomen producten aanzienlijk
verlaagd en is bovendien aan het licht gekomen dat deze
regeling niet geschikt is om bepaalde crises op te lossen.
Volgens het Comité moet dan ook worden nagegaan of het
niet beter zou zijn om in het geval van een tijdelijk overschot
aan bepaalde producten, wat vaak het geval is bij zomerfruit,
van een „ernstige crisis” te spreken, waardoor marktinterventie
mogelijk wordt.
3.4.2. Door onbekendheid met de werkelijke productiesituatie ontstaan structurele overschotten. Om dit probleem
aan te pakken en de omvang en de structuur van de productie
te kunnen aanpassen aan de marktsituatie zouden aanvullende
maatregelen moeten worden overwogen.
3.5. Actiefondsen en het gebruik ervan
3.5.1. Hoewel onlangs bepaalde hervormingen zijn doorgevoerd met als doel de telersverenigingen zekerheid te verschaf-
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fen omtrent de hoeveelheid steun die de actiefondsen mogen
verwachten en de uitvoeringsvoorschriften van de actiefondsen
zijn vereenvoudigd, komen deze aspecten in het verslag niet
aan de orde. Het Comité is echter van mening dat meer
aandacht moet worden besteed aan de versoepeling van de
wijze waarop kan worden bijgedragen aan de actiefondsen,
aan de vereenvoudiging van de procedures voor het indienen
en beheren van actieprogramma’s en dan de controle op de
bijdragen aan de actiefondsen. Voorts moeten de aard en de
werking van de telersverenigingen, die de begunstigden zijn
van deze steun, beter worden omschreven, zoals aangegeven
in paragraaf 3.2.2.
3.5.2. Ook toont het Comité zich bezorgd over het feit dat
de Commissie niet over meer informatie beschikt inzake de
aard van de maatregelen die uit de actiefondsen worden
gefinancierd. Deze informatie zou kunnen aangeven hoe de
doeltreffendheid en het gebruik van de fondsen die voor deze
programma’s zijn bestemd, kunnen worden verbeterd.
3.5.3. Meer publieke participatie in de genoemde fondsen
is het overwegen waard, mits hierbij aan bepaalde criteria
wordt voldaan: economisch belang van de aangesloten telers,
behoefte aan meer regionale organisatie, beperkte rendabiliteit
van bepaalde teelten door structurele crises. Ook kan worden
gedacht aan samenwerkingsverbanden tussen telersorganisaties of aan fusies tussen telersorganisaties en hun verenigingen. Doel van dit alles: ontwikkeling van de organisatiegraad
van het aanbod.

3.6. Milieuvoorwaarden
3.6.1. Na de hervorming van de GMO in de sector groenten
en fruit van 1996 heeft het aspect „milieubescherming” zijn
intrede gedaan in de acties die door de telersorganisaties
worden ondernomen. Het Comité is echter van mening dat dit
onderwerp in het verslag zeer oppervlakkig wordt behandeld
en beveelt aan, uitvoerig onderzoek te doen naar het gebruik
van schaarse natuurlijke hulpbronnen, vooral niet-hernieuwbare energie, en ook naar het gebruik van water in droge
gebieden en naar het milieu-effect van de groenten- en fruitteelt
op de natuur in het algemeen.
3.6.2. Het Comité wijst erop dat in de groenten- en
fruitteelt zo snel mogelijk moet worden overgestapt op
milieuvriendelijkere productiemethoden en rekening moet
worden gehouden met de economische gevolgen hiervan, niet
alleen voor de telers maar ook voor de consumenten. Een
dergelijke overstap heeft echter alleen kans van slagen indien
voor producten die uit derde landen worden geïmporteerd
dezelfde voorwaarden gelden.

3.7. Dopvruchten
3.7.1. In het verslag van de Commissie wordt de aandacht
gevestigd op de concurrentieproblemen waarmee de sector
dopvruchten en sint-jansbrood heeft te kampen vanwege de
import uit derde landen en op het belang van de bestrijding
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van de ontvolking en woestijnvorming in grote delen van het
platteland rond de Middellandse Zee. Gezien de sociaaleconomische dimensie en het gebrek aan alternatieven, alsook
de werkgelegenheid die door deze sector plaatselijk wordt
verschaft, had deze problematiek grondiger moeten worden
bestudeerd.
3.7.2. De meeste tienjarenplannen ter verbetering van de
kwaliteit en van de handel in dopvruchten en sint-jansbrood
lopen in 2001 af, wat de telers van dopvruchten in een
onmogelijke situatie brengt en hen van deze producten
doet afstappen omdat de maatregelen van de GMO en
van plattelandsontwikkeling ontoereikend zijn en niet zijn
afgestemd op de specifieke situatie van deze sector. De moeite
die de Gemeenschap heeft gedaan en nog steeds doet om de
sector in stand te houden zou niet louter door een economische
bril moeten worden bekeken; de Europese telers spelen immers
een strategische rol in de internationale handel in deze
producten.
3.7.3. Gezien de crisis waarin deze sector zich bevindt,
betreurt het Comité dat het verslag geen voorstellen bevat voor
duurzame beleidsmaatregelen die de overlevingskansen van
deze sector vergroten; het Comité herbevestigt hierbij zijn
eerder ingenomen standpunt (1) dat inkomenssteun noodzakelijk is.

3.8. Steun voor de verwerking van citrusvruchten
3.8.1. Het Comité is het met de Commissie eens dat de
nieuwe regeling in de meeste citrusvruchten producerende
gebieden zijn nut heeft bewezen en ertoe heeft geleid dat de
hoeveelheden verwerkte producten op peil zijn gebleven en
deze branche niet ten gronde is gegaan. Toch waren de
resultaten van de regeling, althans volgens het Comité, geen
onverdeeld succes omdat de drempels niet zijn aangepast aan
de ontwikkelingen op de markt, de strafkorting op de steun
een zeer negatief effect heeft gehad op het inkomen van de
telers en de toepassing van de regeling bijzonder complex en
bureaucratisch blijkt te zijn.
3.8.2. In de analyse van de toepassing van de regeling voor
de verwerking van citrusvruchten rept de Commissie met
geen woord over de redenen van de onlangs goedgekeurde
hervorming, zoals de stijging van de productie en van de vraag
naar vruchtensappen en het effect van de hoge strafkortingen
op de steun, die het uit de markt nemen van citrusvruchten in
de hand hebben gewerkt. Dit komt de samenhang van het
verslag allerminst ten goede.
(1) PB C 14 van 16.1.2001; PB C 116 van 20.4.2001.
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3.9. De groente- en fruitregeling en de nieuwe verordening inzake
plattelandsontwikkeling
3.9.1. Gezien de inspanningen die de sector zich moet
getroosten om zich snel aan te passen aan de marktontwikkelingen, moeten de maatregelen van de GMO en het beleid
voor plattelandsontwikkeling elkaar blijven aanvullen, zodat
de telersorganisaties beide financieringsbronnen op coherente
wijze kunnen gebruiken. De controlemaatregelen om dubbele
financiering van één en dezelfde actie te voorkomen mogen de
mogelijkheden tot financiering van structurele verbeteringen
niet in de weg staan.
3.10. Begrotingsaspecten
3.10.1. Het Comité is van oordeel dat een meer gedetailleerde en uitgebreide analyse van het gehele budget van de GMO
noodzakelijk is om met enige zekerheid te kunnen vaststellen
hoeveel precies is uitgegeven en welke noden van de sector
hiermee zijn gelenigd, zodat hieruit conclusies kunnen worden
getrokken op grond waarvan richtsnoeren kunnen worden
vastgesteld voor een efficiënter gebruik van de beschikbare
middelen.
3.11. Nationale en communautaire controles
3.11.1. In het verslag wordt gesproken over de controles
door het korps van specifieke controleurs van de Europese
Commissie op de toepassing van de handelsnormen door de
lidstaten. Gezien het belang van deze normen voor de
transparantie van de markt, moeten de resultaten van deze
controles volgens het Comité openbaar worden gemaakt.
4.

Conclusies

4.1.
Het Comité is zich bewust van de moeite die de
Commissie heeft gedaan om de huidige situatie in de sector in
kaart te brengen en vindt het verslag bruikbaar als informatieve
tekst, maar niet als discussiedocument dat als leidraad zou
kunnen dienen voor een debat over de problemen van de
sector, noch voor wetsvoorstellen ter verbetering van de GMO
in de sector groenten en fruit. Het Comité is voorts van mening
dat de Commissie de problemen van de sector uitgebreider en
meer in detail had moeten bestuderen en eventuele oplossingen
had moeten aandragen.
4.2.
Het Comité spoort het Europees Parlement en de Raad
aan bij hun discussies over dit thema verder te kijken dan dit
verslag en verzoekt de Commissie op korte termijn voorstellen
te formuleren voor aanpassing van de GMO, waarbij rekening
wordt gehouden met de suggesties die in het onderhavige
advies worden gedaan.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van de Raad
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2549/2000 tot vaststelling van aanvullende technische
maatregelen voor het herstel van het kabeljauwbestand in de Ierse Zee (ICES-sector VIIa)”
(2001/C 221/14)
De Raad heeft op 5 april 2001 besloten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 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 voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 11 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur was de heer
Scully.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting (vergadering van 30 mei 2001) het
volgende advies uitgebracht, dat met 122 stemmen vóór, bij 1 onthouding, is goedgekeurd.
1.

Achtergrond en reikwijdte

1.1.
In een wetenschappelijk rapport over het kabeljauwbestand in de Ierse Zee uit 1999 (ICES-sector VIIa) werd
gewezen op een zeer verontrustende situatie: als hierin geen
verandering zou komen, zou dit volgens het rapport kunnen
leiden tot het uitsterven van deze vissoort in dat deel van de
zee.
1.2.
De Commissie heeft in het begin van 2000 een aantal
spoedvergaderingen georganiseerd waaraan, behalve zijzelf, de
betrokken overheidsinstanties uit de lidstaten en vertegenwoordigers uit de visserijsector deelnamen. Doel was het
bestuderen van de verschillende mogelijkheden voor de invoering van efficiënte noodmaatregelen ten behoeve van het
behoud en herstel van het kabeljauwbestand.
1.3.
De eerste maatregelen werden in het voorjaar van
2000 voor een beperkte periode ingevoerd. Centraal stond het
geheel of gedeeltelijk afsluiten van bepaalde zones in het
noordelijke deel van de Ierse Zee voor de visserij. Bovendien
werd een aantal technische maatregelen over het te gebruiken
vistuig en een systeem van waarnemers aan boord van
vissersschepen genomen. Deze maatregelen zijn, met een
aantal wijzigingen, ook 2001 in van kracht.
1.4.
Doel van onderhavige verordening is het verder wijzigen van de doorsnee van het in de netten gebruikte
getwijnd garen. Voorgesteld wordt om ook het gebruik van
dubbelgetwijnd netmateriaal met een doorsnee van maximaal
4 mm toe te staan naast enkelvoudig getwijnd netmateriaal
met een dikte van hooguit 6 mm, zoals op dit moment alleen
mag worden gebruikt.

2.

Opmerkingen

2.1.
Het is niet duidelijk welke positieve gevolgen deze
maatregel heeft voor het herstel van het kabeljauwbestand. De
maaswijdte is belangrijk voor de ontsnappingsmogelijkheden

van vissen. De voorgestelde afmetingen hebben hierop echter
waarschijnlijk een negatieve invloed. Dergelijke maatregelen
moeten eerst in de praktijk worden getest en pas dan, na een
goede evaluatie, eventueel blijvend van kracht worden.
2.2.
In het algemeen draagt het aanpassen van technische
maatregelen op zich maar weinig bij aan een oplossing van de
problematiek rond de kabeljauw in de Ierse Zee. Evenmin is
duidelijk of de andere maatregelen uit het herstelprogramma
adequaat zijn om het grote probleem van de terugloop van het
kabeljauwbestand aan te pakken.
2.2.1. Feit is dat er teveel wordt gevangen ten opzichte van
het voortplantingsvermogen van de vissen. De belangrijkste
oorzaak hiervan is het aantal betrekkelijk grote vissersboten
met groot visvermogen waarmee op kabeljauw wordt gevist,
in combinatie met het gebruik van semipelagische vangsttechnieken. Die zijn weliswaar legaal maar toch vangen vissers
hiermee gemakkelijk grote hoeveelheden kabeljauw in de
meest kwetsbare periode, de paaitijd. Kabeljauw zwemt dan
namelijk in grote scholen. Sinds gebruik wordt gemaakt van
de semipelagische vangstmethode zijn de bestanden sterk
gedaald tot hun huidige lage niveau.
2.3.
Volgens het Comité zijn aanvullende maatregelen
nodig ten aanzien van de semipelagische vangstmethodes, om
te bereiken dat het kabeljauwbestand een redelijke kans krijgt
zich te herstellen, de bedrijfstak wordt beschermd en deze in
de aangrenzende kustgebieden op economisch en sociaal vlak
een belangrijke rol kan blijven spelen.
2.3.1. Dergelijke kwesties zullen uitvoerig worden besproken tijdens de komende werkzaamheden van het Comité in
het kader van het groenboek over het GVB.
2.4.
In het licht van bovenstaande opmerkingen is het
Comité bereid zijn steun te verlenen aan onderhavig Commissievoorstel.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Verslag van de Commissie „De
Structuurfondsen in 1999 (elfde jaarlijks verslag)””
(2001/C 221/15)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn zitting van 24 en 25 januari 2001 besloten om
overeenkomstig de bepalingen van artikel 23, lid 3, van zijn reglement van orde een advies op te stellen
over het „Verslag van de Commissie „De Structuurfondsen in 1999 (elfde jaarlijks verslag)””.
De afdeling „Economische en monetaire unie — economische en sociale samenhang”, die met de
voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 15 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur
was de heer Burani.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting van 30 en 31 mei 2001 (vergadering
van 30 mei 2001) het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen werd goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
Het elfde jaarverslag over de Structuurfondsen heeft
betrekking op de structurele steunverlening in 1999 en is
opgesteld op grond van artikel 16 van Verordening (EEG)
nr. 2052/88, de zgn. kaderverordening.
1.2.
Het geeft een overzicht van de toepassing van de
Structuurfondsenregeling, en met name van de steunverlening
in het kader van de diverse „doelstellingen” en „communautaire
initiatieven”. Sinds het verslag over de steunverlening in 1995
wordt telkens ook een horizontaal thema behandeld. Dit keer
is dat de problematiek rond de gelijke behandeling van mannen
en vrouwen.

initiatief”. In 1999 lag het accent vooral op het voltooien van
de eerder opgezette programma’s en werden maar weinig
nieuwe programma’s opgestart.
2.3.
De analyse van de steunverlening in 1999 geeft het
volgende beeld te zien:
—

Net als in 1997 en 1998 werden de middelen zeer
snel toegewezen, waardoor nog een groot deel van de
achterstand uit het begin van de programmeringsperiode
kon worden weggewerkt.

—

Aan het eind van het jaar was 99 % van de voor
„communautaire bestekken” en „gecombineerde programmeringsdocumenten” beschikbare middelen vastgelegd.

—

Aan het eind van het jaar was 75 % van de voor betalingen
gereserveerde middelen daadwerkelijk uitgegeven (de periode voor de betalingen loopt evenwel nog door tot eind
2001).

—

In het kader van de doelstellingen 1 en 3 werden de
beste resultaten bereikt: bijna alle voor vastleggingen
beschikbare middelen werden daadwerkelijk vastgelegd
en 78 % van de betalingskredieten werd daadwerkelijk
uitgegeven. Bij de doelstellingen 2, 4 en 5b lag het
betalingspercentage een flink stuk lager.

—

Uit de bestedingspercentages blijkt dat de „cohesielanden”
de Structuurfondsenmiddelen efficiënter hebben gebruikt
dan de rijkere lidstaten.

—

Ook bij de communautaire initiatieven lag het vastleggingspercentage zeer hoog (95 %); het betalingspercentage daarentegen lag een stuk lager (57 %).

1.3.
Behalve de algemene ontwikkelingen in het kader van
het structuurbeleid wordt ook de structurele steunverlening in
elk van de lidstaten uitvoerig onder de loep genomen.
1.4.
Na dit overzicht per lidstaat volgen nog enkele interessante hoofdstukken over het effect van de steunverlening, de
toepassing van het additionaliteitsbeginsel, de coördinatie met
de andere financieringsinstrumenten, de relatie tussen het
structuurbeleid en het beleid op andere terreinen (compatibiliteit, synergie) en ten slotte de dialoog tussen de instellingen
onderling en met de sociaal-economische kringen.

2.

Resultaten van de structurele steunverlening in de
periode 1994-1999

2.1.
Het belang van het onderhavige jaarverslag ligt vooral
in het feit dat 1999 het laatste jaar van de programmeringsperiode 1994-1999 was. Het verslag kan dan ook als een
eindrapport over het gebruik van de Structuurfondsenmiddelen in de afgelopen programmeringsperiode worden
beschouwd. Sinds 2000 stoelt het structuurbeleid op nieuwe
verordeningen, die op 21 juni 1999 werden goedgekeurd.
2.2.
In de vorige programmeringsperiode zijn in totaal
1 234 programma’s opgezet, waarvan 610 uit hoofde van een
„doelstelling” en 524 uit hoofde van een „communautair

2.4.
De context en de resultaten van de steunverlening
blijken sterk te variëren naar gelang van de doelstelling. Net
als de vorige jaren werden de hoogste bestedingspercentages
gerealiseerd in het kader van doelstelling 1: 100 % in het geval
van de vastleggingen en 78 % in het geval van de betalingen.
2.4.1. Uitblinkers waren Duitsland, Ierland, Portugal en
Spanje, terwijl België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk
heel wat minder goed scoorden. Italië heeft met een vastleggingspercentage van 100 % een groot deel van zijn achterstand
op dit vlak ingelopen, maar heeft nog steeds een achterstand
wat de betalingen betreft.
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2.5.
Bij doelstelling 2 was de situatie iets problematischer:
doordat sommige programma’s pas eind 1997 of in de loop
van 1998 werden goedgekeurd en bijgevolg pas in 1999 van
start zijn gegaan, bedroeg het betalingspercentage hier slechts
60 %.

2.6.
Met betrekking tot doelstelling 3 (menselijke hulpbronnen en arbeidsmarkt) werd in de laatste maanden van 1999
een herschikking doorgevoerd om de steunverlening beter af
te stemmen op de doelstellingen van de Europese werkgelegenheidsstrategie, nl. het terugdringen van de jeugdwerkloosheid,
het verminderen van de langdurige werkloosheid en het
bevorderen van de arbeidsdeelname van met uitsluiting bedreigde arbeidskrachten. Eind 1999 bedroegen het vastleggings- en het betalingspercentage bij deze doelstelling 80 %.

2.7.
Bij doelstelling 4 (aanpassing van de werknemers aan
de gewijzigde omstandigheden in het bedrijfsleven en aan de
ontwikkeling van de productiestelsels) heeft de positieve trend
van 1998 zich doorgezet: het vastleggingspercentage bedroeg
hier 100 % en het betalingspercentage 69 %.

2.8.
Bij doelstelling 5a (aanpassing van de landbouwstructuur en modernisering van de visserijsector) werd eveneens
vooruitgang geboekt: de vastleggingspercentages bedroegen
hier resp. 96 % (landbouw) en 100 % (visserij) en de
betalingspercentages 70 % (landbouw) en 73 % (visserij).

2.9.
Wat doelstelling 5b (ontwikkeling van het platteland)
betreft is de situatie in 1999 heel wat verbeterd: de vastleggings- en betalingspercentages bedroegen in dit geval resp.
99 % en 68 %.

2.10. De steunverlening via communautaire initiatieven
heeft dankzij de in 1998 op verzoek van het Europees
Parlement doorgevoerde herschikking een krachtige impuls
gekregen: eind 1999 bedroeg het vastleggings- en het betalingspercentage voor alle CI’s samen resp. 95 % en 57 %.

2.11. Wat de gelijke behandeling van mannen en vrouwen
betreft blijkt het de goede kant op te gaan: heel wat ongelijkheden op het stuk van de deelname aan het arbeidsproces en aan
het politieke en maatschappelijke leven werden in de afgelopen
jaren weggewerkt. Toch is het probleem nog verre van
opgelost, reden waarom de Raad trouwens in 1996 heeft
besloten een resolutie over de integratie van de gelijkekansenproblematiek in het Structuurfondsbeleid uit te brengen.

2.12. In 1997 en 1998 werd een onderzoek naar de
toepassing van het gelijkebehandelingsprincipe in het kader
van de structurele steunverlening uitgevoerd, wat een hele lijst
van navolgenswaardige voorbeelden heeft opgeleverd en ertoe
heeft geleid dat de gelijkekansenproblematiek bij de voorbereiding van de nieuwe Structuurfondsenregeling voor de periode
2000-2006 meer aandacht heeft gekregen.

3.

7.8.2001

Algemene opmerkingen

3.1.
Zoals het Comité ook in zijn advies over het vorige
jaarverslag heeft opgemerkt (1) kan het er niet mee akkoord
gaan dat de Commissie alleen maar „verslag doet” van de
steunverlening, zonder het Comité formeel te raadplegen.

3.1.1. Daar het structuurbeleid een cruciaal onderdeel van
het EU-beleid is en het Comité in het Verdrag een belangrijke
rol bij het versterken van de economische en sociale samenhang toegewezen krijgt, neemt het deze gelegenheid te baat
om nogmaals een formele raadpleging te eisen.

3.2.
Het onderhavige verslag is zonder enige twijfel zeer
volledig, maar het Comité had liever gezien dat het anders was
opgezet en dat de gehele programmeringsperiode 1994-1999
erin onder de loep was genomen.

3.2.1. De Commissie heeft aangekondigd dat zij een evaluatierapport over de gehele programmeringsperiode 1994-1999
gaat uitbrengen. Dit rapport zou zo spoedig mogelijk gepubliceerd moeten worden, zodat het nog mogelijk is het document
grondig tegen het licht te houden en de steunregeling voor de
nieuwe programmeringsperiode waar nodig bij te sturen. Het
Comité hoopt dan ook dat de Commissie het aangekondigde
rapport zo snel mogelijk opstelt.

3.3.
De Commissie geeft een goed overzicht van de „prestaties” van elke lidstaat, maar slaagt er niet in een duidelijk beeld
te schetsen van de manier waarop de Structuurfondsen worden
beheerd, van de problemen die dit beheer voor de lidstaten en
de Unie als zodanig met zich meebrengt, van de sociaaleconomische ontwikkeling binnen de lidstaten en de regio’s en
van de impact van het structuurbeleid op de werkgelegenheid.
Het Comité mist in het verslag een algemeen overzicht van de
resultaten van de structurele steunverlening in 1999 èn in de
hele voorgaande programmeringsperiode.

3.4.
Een duidelijk minpunt van het verslag is de algemene
opzet. Het document staat bol van de cijfers en statistische
gegevens, maar bevat daarentegen slechts weinig analytische
en kwalitatieve informatie.

3.5.
De verstrekte informatie is weliswaar relevant, maar is
te beperkt en geeft geen duidelijk beeld van de concrete
gevolgen van het structuurbeleid voor de lidstaten en de Unie
als zodanig.

(1) Zie PB C 268 van 19.9.2000.
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3.6.
De Commissie staat vooral stil bij het financiële aspect
van de steunverlening (vastleggingen en betalingen), maar
gaat niet in op het effect van de steunmaatregelen op de
ontwikkeling van de betrokken regio’s en op de economische
en sociale samenhang in de lidstaten en de Unie als geheel.

3.7.
Zij interesseert zich niet zozeer voor de juistheid van
de gemaakte keuzes als wel voor de efficiëntie van het beheer
van de beschikbare middelen. Haar verslag is één lange
opsomming van financiële gegevens, maar geeft geen antwoord
op enkele belangrijke vragen, zoals bijvoorbeeld welke factoren
een efficiënter gebruik van de beschikbare middelen in de
weg staan, of de planning en de tenuitvoerlegging van de
steunmaatregelen altijd volgens het boekje zijn verlopen en of
de complexe verslagleggingsregels en -procedures de beoogde
resultaten hebben opgeleverd dan wel ertoe hebben geleid dat
de beschikbare middelen pas laat of zelfs helemaal niet werden
uitgegeven.

3.8.
Wat het laatste aspect betreft wekt de Commissie de
indruk meer belang te hechten aan strikte naleving van de
regels dan aan het recht van de burgers op informatie. De
burgers moeten in staat worden gesteld de door de Commissie
en de nationale en regionale overheden gemaakte keuzes met
kennis van zaken te beoordelen.

3.9.
Een duidelijke aanwijzing voor deze „boekhoudersmentaliteit” is het feit dat de Commissie alleen maar oog
heeft voor vastleggings- en betalingspercentages en nauwelijks
ingaat op de factoren die daaraan ten grondslag liggen.
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periode 1994-1999 kunnen aangrijpen voor een kritische
bezinning op de controle- en verslagleggingsprocedures, en
zelfs op haar eigen rol en taak.
3.12. De Commissie verklaart het ontbreken van een
algemene evaluatie met het argument dat zij pas eind 2001
alle gegevens over de verrichte uitgaven in haar bezit zal
hebben. Deze argumentatie snijdt echter geen hout. Met de
thans beschikbare informatie, die betrekking heeft op meer
dan 70 % van de verrichte uitgaven, is het zonder meer
mogelijk een dergelijke evaluatie door te voeren.
3.13. De Commissie zou minder lijvige en minder uitvoerige verslagen moeten opstellen. Zij zou haar verslagen ook
sneller moeten uitbrengen, zodat de diverse bevoegde instanties sneller advies kunnen uitbrengen en veranderingen kunnen
voorstellen.
3.14. Een laatste manco van het verslag betreft het gebrek
aan informatie over de fysieke indicatoren die van groot belang
zijn om de efficiëntie en het effect van de steunverlening te
kunnen beoordelen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de
oppervlakte van het landbouwareaal dat met steun uit de
Structuurfondsen is geïrrigeerd, of het aandeel in de stijging
van het bruto binnenlands en regionaal product dat aan de
Structuurfondsen kan worden toegeschreven, of het gewijzigde
consumptiepatroon of spaargedrag in de ondersteunde regio’s.

4.

Bijzondere opmerkingen

4.1. Werkgelegenheid
3.9.1. Zo is het niet duidelijk hoe het komt dat de hoogste
betalingspercentages in de cohesielanden opgetekend zijn,
terwijl „in een aantal van de welvarendste lidstaten van de Unie
de betalingen onder het gemiddelde liggen”.

3.10. Duidelijk is al evenmin hoe het komt dat de armere
lidstaten beter scoren dan de rijkere landen. Ligt dit aan hun
grotere financiële behoeften, aan een betere planning, aan een
efficiëntere aanpak of aan al deze — en misschien nog andere
— factoren tegelijk?

3.10.1. Dit zijn allemaal belangrijke aspecten, waarop de
Commissie dieper had moeten ingaan en waarvoor zij een
verklaring had moeten zoeken.

3.11. Verder mist het Comité in het verslag ook een
evaluatie van de efficiëntie van de Structuurfondsenverordeningen, die zoals gezegd in 1999 voor het laatst
zijn toegepast. De Commissie had dit laatste jaarverslag van de

4.1.1. Het verslag bevat geen informatie over het aantal
nieuwe en in stand gehouden arbeidsplaatsen, over de impact
van de steunverlening per sector en over de voornaamste en
meest voorkomende problemen.
4.1.2. Anderzijds bevat het heel wat informatie waarvan de
relevantie allesbehalve duidelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor
het grootste deel van hoofdstuk 1, waarin veel meer aandacht
wordt geschonken aan wat nog gedaan gaat worden (steunverlening in de periode 2000-2006) dan aan wat al gedaan is
(steunverlening in 1999). In dit hoofdstuk wordt vooral
ingegaan op de voorbereiding van de nieuwe programmeringsperiode en op de inhoud van de nieuwe verordeningen.
4.1.2.1. Het lijkt erop alsof de Commissie het opstellen van
deze jaarverslagen als een soort „verplicht nummer” beschouwt
en zich niet de moeite wil getroosten om haar verslagen iets
„extra’s” te geven door telkens naar een andere benadering en
een andere opzet te zoeken. Het tweede punt van hoofdstuk 1
(„verdere actie t.a.v. de prioriteiten van het cohesiebeleid”) is
dan weer wél belangrijk voor een goed inzicht in de impact
van de Structuurfondsen.
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4.2.
De passages over de Europese werkgelegenheidsstrategie, over de nieuwe regionale-steunkaart van de lidstaten
en over het Europees Ruimtelijke-Ontwikkelingsperspectief
(EROP) geven een goed idee van de manier waarop men de
sociaal-economische ontwikkeling kan stimuleren door de
verschillende onderdelen van het EU-beleid op elkaar af te
stemmen en zo een synergie-effect teweeg te laten brengen.

4.8.
Ook de programma’s op het vlak van plattelandsontwikkeling en in het kader van Leader II werden tegen het licht
gehouden en er werden ook interessante conclusies getrokken
uit de evaluatie van de impact van de investeringen in de
vervoersinfrastructuur in de doelstelling-1-regio’s van een
aantal lidstaten.

4.3.
Ook de passage over de territoriale werkgelegenheidspacten — een van de interessantste en origineelste initiatieven
van de afgelopen jaren — bevat heel wat nuttig informatie.

4.9.
Het zou goed zijn geweest als niet alleen bij doelstelling 2 maar bij álle doelstellingen een diepgaande en systematische analytische studie van de resultaten van de steunverlening
in de gehele programmeringsperiode 1994-1999 was verricht.
Een dergelijke studie zou, zoals reeds gezegd, een vollediger
beeld van het Europese structuurbeleid opleveren en zou ook
de burgers, het bedrijfsleven en de onderzoeksinstituten de
kans geven hun stempel op het structuurbeleid te drukken.

4.4.
Zeer interessant — en een goed voorbeeld van hoe een
jaarverslag er zou moeten uitzien — is de passage over
doelstelling 2, waarin de conclusies van een door een onafhankelijke instantie uitgevoerde evaluatie van de resultaten van de
steunverlening in het decennium 1989-1999 uiteen worden
gezet.
4.5.
In deze analyse worden de gevolgde omschakelingsstrategieën en de gemaakte strategische keuzes tegen het licht
gehouden, uitgaande van een aantal specifieke prioriteiten
(scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen, O&O, milieu, gelijke
kansen voor mannen en vrouwen).
4.6.

Gebleken is dat:

—

in het afgelopen decennium aanzienlijke vooruitgang is
geboekt, met name bij het maken van strategische keuzes,
het inschakelen van organisaties en het vastleggen van
strategische prioriteiten;

—

de situatie desalniettemin nog steeds voor verbetering
vatbaar is;

—

er drie grote struikelblokken zijn: de versnippering van
de verantwoordelijkheden op het vlak van het beheer van
de programma’s, het ontbreken van voorlichtings- en
opleidingsinitiatieven en de gebrekkige verspreiding van
informatie over succesvolle methodes.

4.7.
Ook het effect van de steunverlening via het Europees
Sociaal Fonds in het kader van de doelstellingen 1, 3 en 4 en
van de communautaire initiatieven Adapt en Employment is
in opdracht van de lidstaten door een onafhankelijke instantie
geëvalueerd. Deze evaluatie heeft eveneens interessante conclusies opgeleverd:
—

er moet zo veel mogelijk worden ingespeeld op de
transnationale dimensie van de projecten;

—

de administratieve procedures moeten worden vereenvoudigd;

—

de nationale arbeidsmarktinstanties en de verantwoordelijken voor de communautaire initiatieven moeten
nauwer met elkaar samenwerken;

—

de problematiek rond de gelijke behandeling van mannen
en vrouwen moet al op projectniveau de nodige aandacht
krijgen;

—

er moeten controleprocedures worden uitgewerkt en
er moet een systeem van controle-indicatoren worden
opgezet om het evaluatieproces te vergemakkelijken.

4.10. Additionaliteit

4.10.1. Een ander belangrijk thema is de toepassing van het
additionaliteitsbeginsel. De Commissie wijst erop dat het van
groot belang is na te gaan of dit beginsel wel degelijk
wordt nageleefd. De bedoeling is namelijk „te voorkomen dat
nationale bijstand voor structuurmaatregelen wordt vervangen
door bijstand uit de Structuurfondsen”.

4.10.2. De Commissie verstrekt evenwel geen informatie
over de uitgevoerde controles en beperkt zich tot een samenvatting van de opmerkingen dienaangaande in het begin 2000
door de Rekenkamer gepubliceerde „Bijzonder verslag inzake
additionaliteit”. De Rekenkamer stelt in dit verslag een aantal
tekortkomingen aan de kaak, zoals met name het ontbreken
van sancties in geval van niet-naleving, een tekortkoming die
de Commissie niet kan worden aangewreven.

4.10.3. Het Comité plaatst daarentegen wél vraagtekens bij
de — niet nader toegelichte — opmerking van de Commissie
dat zij „veel pragmatischer te werk moest gaan met de
methodologische eisen, rekening houdend met de specifieke
situatie van elke lidstaat”.

4.10.4. Deze opmerking lijkt te wijzen op een zekere
„flexibiliteit” van de Commissie. Enige tekst en uitleg was hier
zeker op zijn plaats geweest.

4.11. Gelijke kansen

4.11.1. Zoals reeds gezegd is het jaarthema van dit verslag
de gelijkekansenproblematiek. De bedoeling is „te achterhalen
welke verbeteringen zijn bereikt bij de integratie van deze
beleidsprioriteit in de programma’s van de Fondsen”.
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4.11.2. De Commissie verstrekt eerst enige algemene informatie over de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen
op de arbeidsmarkt en geeft vervolgens een overzicht van de
maatregelen die de lidstaten in het kader van de Structuurfondsenregeling hebben genomen om deze ongelijkheid uit de
wereld te helpen.

4.11.3. De vraag is wat de zin van dergelijke jaarthema’s is.
In beginsel kan een analyse van alle in het verslagjaar
doorgevoerde structurele steunmaatregelen vanuit een specifieke invalshoek — een vast onderdeel van alle jaarverslagen
sinds het verslag over 1995 — voor een aanzienlijke meerwaarde zorgen.

4.11.4. In de praktijk is dat echter niet het geval, omdat het
thema té oppervlakkig wordt behandeld en de beweringen niet
met het nodige cijfermateriaal worden gestaafd.

4.11.5. De Commissie geeft zonder nadere toelichting een
aantal doelstellingen van de door de lidstaten uitgestippelde
strategieën aan, maar verstrekt te weinig concrete informatie
over de bereikte resultaten. Aangezien met geen woord wordt
gerept over de nagestreefde en bereikte resultaten, gaat het hier
in feite niet om doelstellingen maar om intentieverklaringen.

4.11.6. De maatregelen worden niet getoetst op hun efficiëntie en er wordt al evenmin vermeld of zij effect hebben
gesorteerd dan wel een slag in de lucht waren. Wat echter
vooral ontbreekt is informatie over het causale verband tussen
structuurbeleid en sociaal-economische ontwikkeling. Men
kan niet eens een vergelijking maken tussen de diverse sectoren
en bevolkingslagen om na te gaan waar — en waarom — de
efficiëntie en de resultaten precies uiteenlopen.

4.11.7. De Commissie geeft geen informatie over de factoren die een gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de
weg staan dan wel bevorderen, zij gaat niet in op de invloed
van deeltijd- of uitzendarbeid, zij schenkt geen aandacht aan
het effect van met Structuurfondsenmiddelen gefinancierde
maatregelen op het aantal vrouwelijke ondernemers, enz.

4.11.8. Ten slotte had de Commissie ook nader moeten
ingaan op de belangrijkste problemen op dit vlak, die in het
verslag alleen maar worden aangestipt (zie in dit verband de
passages over gelijke behandeling als factor van productiviteit
en over de verschillende behandeling van mannen en vrouwen
op de arbeidsmarkt, waarin o.m. staat te lezen dat „de
arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen sterk gescheiden blijft”
en dat het verschil in beloning over de gehele Unie gezien nog
steeds 28 % bedraagt) (1).

(1) PB C 155 van 29.5.2001.
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4.12. Partnerschap

4.12.1. Het partnerschapsbeginsel, een van de grondbeginselen van de Structuurfondsenregeling, krijgt in het verslag
weinig aandacht hoewel het samen met nog enkele andere
factoren van doorslaggevend belang is voor het welslagen van
het structuurbeleid.

4.12.2. De toepassing van dit beginsel roept nog vele
vragen op. Hoeveel „partners” worden bij de structurele
steunverlening betrokken? Om welke partners gaat het? In
welke fasen worden zij ingeschakeld (vastleggen van de
prioriteiten, voorbereiding van de steunmaatregelen, tenuitvoerlegging van de maatregelen ...)? In hoeverre sluit de
partnerschapsregeling aan bij het subsidiariteitsbeginsel?

4.12.3. Onduidelijk is ook of wel met de juiste partners in
zee wordt gegaan, d.w.z. met de partners die het dichtst bij de
doelgroep staan en om die reden de kans moeten krijgen een
eigen bijdrage te leveren aan de realisatie van de nagestreefde
ontwikkelingsdoelstelling.

4.12.4. Ook hier was enige nadere informatie — over de
omvang en samenstelling van de diverse partnerschappen —
op zijn plaats geweest. Aan de hand van dat soort gegevens
kan men zich een beter oordeel vormen over het effect van de
structurele steunverlening op de sociaal-economische ontwikkeling, op de ontwikkeling van het productie-apparaat en op
de ontwikkeling van de samenhang binnen de Unie.

4.13. Samenhang tussen het structuurbeleid en het beleid op andere
terreinen

4.13.1. Een zeer interessant onderdeel van het verslag is
de passage over de compatibiliteit en synergie tussen het
structuurbeleid en het beleid op andere terreinen, omdat daarin
uiteen wordt gezet hoe de structurele steunmaatregelen in de
diverse onderdelen van het EU-beleid zijn ingepast.

4.13.2. Hier is het probleem niet zozeer de manier waarop
deze problematiek door de Commissie wordt gepresenteerd,
als wel het feit dat er in vele gevallen weinig of zelfs helemaal
geen sprake is van compatibiliteit en/of synergie. In enkele
regio’s zit er geen lijn in de maatregelen die ten behoeve van
de diverse deelgebieden worden genomen (uiteenlopende
doelstellingen, methoden en looptijden).

4.13.3. In sommige gevallen is dit gebrek aan coherentie
niet verwonderlijk, aangezien met sommige onderdelen van
het EU-beleid — b.v. de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, de invoering van de Economische en
Monetaire Unie, de totstandbrenging van één grote binnenmarkt, enz. — veel ruimere doelstellingen worden nagestreefd.

C 221/96

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

4.13.4. In gebieden met een ontwikkelingsachterstand kan
een dergelijk breed opgezet beleid nadelige gevolgen hebben,
maar met behulp van de Structuurfondsen kunnen deze binnen
de perken worden gehouden. Dit positieve effect van de
Structuurfondsen dient men altijd goed voor ogen te houden,
zeker wanneer later het nieuwe cohesiebeleid vorm moet
worden gegeven.
4.13.5. Het gebeurt dat in één en hetzelfde gebied verschillende EU-programma’s worden uitgevoerd zonder dat deze op
enigerlei wijze worden gecoördineerd, met alle overlappingen
en tegenstrijdigheden van dien.
4.13.6. Wel moet worden erkend dat het niet eenvoudig is
om de verschillende programma’s op een adequate manier te
coördineren. Daarvoor is het aantal partners te groot, verandert
de samenstelling van het partnerschap te sterk, lopen de
belangen van de partners te zeer uiteen en varieert ook de
sociaal-economische context te sterk.

5.

Conclusies

5.1.
De Commissie verstrekt in haar verslag heel wat nuttige
informatie over de uitvoering van het structuurbeleid en het
beheer van de Structuurfondsenmiddelen, maar zowel bij de
opzet als bij de inhoud kunnen een aantal kanttekeningen
worden geplaatst.
5.2.
De Commissie mag het opstellen van de
Structuurfondsenverslagen niet als een soort „verplicht nummer” beschouwen, d.w.z. als een verplichting die zij ieder jaar
nakomt zonder zich de moeite te getroosten naar een andere
benadering en een andere opzet te zoeken. De jaarverslagen
zouden meer analytische en kwalitatieve informatie moeten
bevatten, b.v. over het aantal gecreëerde of in stand gehouden
arbeidsplaatsen, over de ontwikkelingen op andere concrete
terreinen (innovatie, gelijke kansen ...), over de toepassing van
het partnerschapsbeginsel, enz. Dat soort informatie geeft
namelijk een duidelijker beeld van de efficiëntie van het
gevoerde beleid.
5.3.
De Commissie dient ook voldoende aandacht te besteden aan de toepassing van het partnerschapsbeginsel, een
conditio sine qua non voor het welslagen van het structuurbeleid.
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5.4.
Het Comité wil al in de planningsfase en niet pas na de
publicatie van het jaarverslag een rol toebedeeld krijgen. Als
spreekbuis van de sociaal-economische kringen, die nauw bij
de tenuitvoerlegging van het Structuurfondsenbeleid betrokken
zijn, kan het ook in de beginfase al een zinvolle bijdrage
leveren.
5.4.1. In dit verband vestigt het er bovendien de aandacht
op dat het formeel over dit soort jaarverslagen wil — en moet
— worden geraadpleegd.
5.5.
Verder beklemtoont het nogmaals zijn bereidheid tot
samenwerking met de Commissie, met de bedoeling het
structuurbeleid en het cohesiebeleid zo effectief mogelijk
gestalte te geven.
5.6.
Het hoopt dat de Commissie zo spoedig mogelijk met
een verslag over de gehele voorgaande programmeringsperiode
komt, zodat het dit nog in de loop van dit jaar onder de loep
kan nemen.
5.7.
Het is bovendien van oordeel dat het, mede met het
oog op de uitbreiding, nuttig zou zijn het effect van de
structurele steunverlening over een langere periode te bekijken.
5.8.
De Structuurfondsen zullen voor de kandidaat-lidstaten
en hun economische ontwikkeling van het allergrootste belang
zijn. De beheerders van de Fondsen, die de komende jaren
enorme bedragen te verdelen zullen hebben, zouden aanzienlijk gebaat zijn bij een overzicht van de positieve en negatieve
ervaringen die in het verleden met de structurele steunverlening
zijn opgedaan. Met een dergelijke „inventaris” van succesvolle
maatregelen en methoden kan worden voorkomen dat fouten
uit het verleden nóg een keer worden gemaakt.
5.9.
Het Comité is van oordeel dat het additionaliteitsbeginsel — een „algemeen uitgangspunt van de Structuurfondsen”,
aldus de Commissie — beslist moet worden nageleefd. Het
staat dan ook volledig achter het streven van de Commissie
om de lidstaten ertoe te bewegen dit beginsel nauwgezet toe te
passen.
5.10. Het Comité is van plan na te gaan of het mogelijk is
om samen met de Commissie, het Europees Parlement, het
Comité van de Regio’s en vertegenwoordigers van de kandidaat-lidstaten zelf een grootschalige enquête onder alle bij de
structurele steunverlening betrokken partijen te organiseren.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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C 221/97

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie „De
regio’s in de nieuwe economie: richtsnoeren voor de innovatieve acties van het EFRO voor de
periode 2000-2006””
(2001/C 221/16)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn zitting van 24 en 25 januari 2001 besloten om
overeenkomstig artikel 23, lid 3, van zijn reglement van orde een advies over de voornoemde mededeling.
De afdeling „Economische en monetaire unie — economische en sociale samenhang”, die met de
voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 15 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur
was de heer Vinay.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting van 30 en 31 mei 2001 (vergadering
van 30 mei 2001) het volgende advies uitgebracht, dat met 122 stemmen vóór en zonder stemmen tegen,
bij 1 onthouding, werd goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
Als spreekbuis van de sociaal-economische kringen vertegenwoordigt het Comité een aantal kringen die een belangrijke
rol zullen gaan spelen bij het opzetten en tenuitvoerleggen van de
nieuwe innovatieve acties. Daarom wil het een eigen bijdrage
leveren aan de discussie over deze problematiek, door in dit
initiatiefadvies o.m. na te gaan in hoeverre de voorgestelde regeling aansluit bij het cohesiebeleid, het werkgelegenheidsbeleid en,
uiteraard, het innovatiebeleid van de Unie.
1.2.
Qua opzet wijkt de nieuwe regeling enigszins af van de
vorige, zowel wat de prioriteiten als wat de bestemming van
de financiële middelen betreft. De Commissie stelt voor om
het aantal strategische thema’s terug te brengen van acht naar
drie en niet langer met losse projecten maar met programma’s
te werken. Deze programma’s dienen aan te sluiten bij de
met EFRO-steun opgezette doelstelling-1- en doelstelling-2programma’s en moeten bovendien een aanvulling vormen op
de acties die in het kader van deze twee doelstellingen met
ESF-steun worden uitgevoerd.
1.2.1. De Commissie wil voor de nieuwe innovatieve acties
0,4 % van het EFRO-jaarbudget reserveren, wat neerkomt op
zo’n 400 mln euro voor de periode 2000-2006 (de via andere
instrumenten verleende steun niet meegerekend).
1.3.
De regeling voor de periode 1994-1999 voorzag in
acht „strategische thema’s”: regionale innovatiestrategieën (RIS
— Regional Innovation Strategies); informatiemaatschappij
(RISI — Regional Information Society Initiative); nieuwe
bronnen van werkgelegenheid; cultuur en cultureel erfgoed;
stedelijke modelprojecten; ruimtelijke ordening (Terra); interne
interregionale samenwerking (Recite) en externe interregionale
samenwerking (ECOS-Ouverture).
1.3.1. De Commissie wil dit aantal verminderen om de
regeling te vereenvoudigen en versnippering van de beschikbare middelen tegen te gaan. Zij stelt voor om het aantal
thema’s terug te brengen tot drie, die zij als volgt omschrijft:
1) „een op kennis en technologische innovatie gebaseerde
regionale economie: de minder bevoorrechte regio’s helpen
om hun technologisch niveau te verhogen”; 2) „eEuropeRegio:
de informatiemaatschappij ten dienste van regionale ontwikkeling”; 3) „regionale identiteit en duurzame ontwikkeling: de

regionale cohesie en het regionale concurrentievermogen
bevorderen door een geïntegreerde aanpak van de economische, culturele, maatschappelijke en milieu-activiteiten”.
1.4.
Binnen het kader van deze drie thema’s wil zij drie
soorten innovatieve acties financieel ondersteunen: 1) „regionale programma’s inzake innovatieve acties en daaruit voortvloeiende proefprojecten”; 2) „begeleidende maatregelen:
ondersteuning van de uitwisseling van ervaringen en de
oprichting van netwerken van regio’s”; 3) „organisatie van
wedstrijden om succesvolle methoden op te sporen en een
ruimere toepassing ervan te bevorderen”.

2.

Essentie van de voorgestelde regeling

2.1.
De voorgestelde thema’s passen in het kader van de
strategie waarover de Europese Raad in Lissabon overeenstemming heeft bereikt en waarin de begrippen „kennis”, „concurrentievermogen”, „innovatie” en „volledige werkgelegenheid”
een centrale plaats innemen. Het kan alleen maar worden
toegejuicht dat achtergebleven regio’s worden gestimuleerd
specifieke programma’s op te zetten om de belangstelling voor
onderzoek en experimenten aan te wakkeren, met name op
het vlak van de nieuwe economie. Dit kan het ontwikkelingsproces in deze regio’s, die op de drie gekozen strategische
terreinen het minst investeren, een beslissende impuls geven.
2.2.
De Commissie wijst op het belang van kennis, knowhow en het vermogen om te anticiperen op en zich aan
te passen aan technologische veranderingen in de nieuwe
economie, met name voor kleine en middelgrote bedrijven.
Investeren in menselijk kapitaal door het ondersteunen van
opleidingsinitiatieven en het bevorderen van levenslang leren
is een conditio sine qua non als men het innovatie- en
concurrentievermogen van achtergebleven regio’s blijvend wil
verbeteren.
2.3.
De innovatieve acties dienen nauw aan te sluiten bij de
met EFRO-steun opgezette doelstelling-1- en doelstelling-2programma’s. De bedoeling is niet dat zij daar een „kopie” van
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vormen, maar dat zij uiteindelijk de impact ervan vergroten.
Zij moeten ervoor zorgen dat naar nieuwe wegen wordt
gezocht, wat uit de aard der zaak een zeker risico inhoudt,
maar de ontwikkeling van de regionale economie een compleet
nieuwe wending kan geven. In dit verband zij erop gewezen
dat innovatieve acties de gehele regio ten goede kunnen
komen, ook al vallen sommige delen ervan niet onder de
doelstellingen 1 en 2.
2.4.
Een essentieel aspect van de voorgestelde regeling is de
nauwe samenwerking („versterkt partnerschap”) tussen de
regionale overheden, de programmabeheerders en de particuliere sector.
2.5.
In de toelichting op het eerste strategische thema merkt
de Commissie op dat juist zwakkere regio’s in deze tijden van
toenemende concurrentie — tussen de EU-regio’s onderling,
maar ook op wereldvlak — alles in het werk moeten stellen
om van hun innovatievermogen een echte concurrentietroef te
maken.
2.6.
Het tweede strategische thema is door de Commissie
gekozen met de bedoeling een zo ruim mogelijke verspreiding
van de nieuwe informatietechnologieën bij bedrijfsleven, bevolking en overheid te bevorderen. Dit streven moet worden
gezien tegen de achtergrond van het zgn. „eEurope-initiatief”,
dat tot doel heeft alle burgers, huishoudens, bedrijven, scholen
en overheidsdiensten on line toegang tot allerlei informatie te
geven, een „digitale cultuur” te introduceren, het consumentenvertrouwen ten aanzien van on line-handel te versterken,
de maatschappelijke integratie te bevorderen en de sociale
samenhang te versterken.
2.7.
Met de keuze van het derde strategische thema wil de
Commissie de regio’s ertoe aansporen een duurzame en
concurrerende economie uit te bouwen door gebruik te
maken van hun specifieke troeven. Deze troeven kunnen van
uiteenlopende aard zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld betrekking
hebben op hun cultureel erfgoed, hun natuurschoon, hun goed
ontwikkelde infrastructuur of zaken waar de regio’s bij uitstek
goed in zijn.
2.8.
De ingediende programma’s moeten vergezeld gaan
van een strategisch plan, dat door alle betrokken actoren
tezamen moet worden opgesteld en waarin alle uit te voeren
projecten dienen te passen. Dit plan kan op één van de drie
thema’s of op een combinatie van thema’s gebaseerd zijn.
Elke regio kan in de periode 2000-2006 maximaal twee
programma’s indienen, met dien verstande dat zij pas een
tweede programma kunnen indienen wanneer het eerste
volledig is uitgevoerd.
2.8.1. De Commissie zal de programma’s evalueren aan de
hand van tien criteria:
—

kwaliteit van het programma als zodanig, waarbij vooral
zal worden nagegaan hoe het programma is opgezet, of
de doelstellingen voldoende innovatief zijn en of de
beschikbare middelen niet over een te groot aantal acties
worden verdeeld;
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—

potentiële impact op de met EFRO-steun opgezette
doelstelling-1- en doelstelling-2-programma’s;

—

uitvoerbaarheid en coherentie tussen het beoogde doel en
het uitgetrokken budget;

—

verwachte impact in de regio’s van doelstelling 1 en
doelstelling 2;

—

bijdrage van de particuliere sector in de financiering van
het programma;

—

kwaliteit van de publiek-private samenwerking, bijdrage
van de betrokken partijen aan de uitwerking van het
programma en mogelijkheid om bij de uitvoering van het
programma ook nog andere regionale en lokale actoren
(met name kleine en middelgrote bedrijven) te betrekken;

—

regeling voor de samenwerking tussen de regionale
verantwoordelijken voor de uitwerking en uitvoering van
het programma en de beheersautoriteiten voor de met
EFRO-steun opgezette doelstelling-1- en doelstelling-2programma’s;

—

effect van de innovatieve acties op langere termijn;

—

bruikbaarheid van de resultaten in andere regio’s;

—

compatibiliteit en synergie met het EU-beleid op andere
terreinen, zoals onderzoek, informatiemaatschappij, bedrijfsleven, milieu, landbouw en plattelandsontwikkeling,
gelijke kansen en mededinging, alsmede coherentie met
de richtsnoeren voor de programma’s voor de periode
2000-2006.

2.9.
Vanaf 2002 zal de Commissie jaarlijks een voortgangsrapport bij het Europees Parlement, het Comité voor de
ontwikkeling en de omschakeling van de regio’s, het Comité
van de Regio’s en het Economische en Sociaal Comité indienen.

3.

Algemene opmerkingen

3.1.
Het Comité vindt het een goede zaak dat de Commissie
het opzetten van innovatieve acties wil blijven stimuleren,
omdat het net als de Commissie van oordeel is dat de
ontwikkeling van de regio’s fors kan worden gestimuleerd
door het innovatievermogen en de toepassing van de technologieën van de nieuwe economie in alle productiesectoren en
alle geledingen van de samenleving te bevorderen. Nog niet zo
lang geleden heeft het er trouwens zelf op gewezen dat de
verklaring voor de aanzienlijke regionale verschillen op het
vlak van de werkgelegenheid — toename in de ene regio,
verdere afbrokkeling in de andere — in de eerste plaats moet
worden gezocht in de mate waarin de moderne informatie- en
communicatietechnologieën tot de regio’s zijn doorgedrongen (1).
(1) Zie het ESC-advies over de Mededeling van de Commissie Lokale
werkgelegenheidsinitiatieven — Een lokale dimensie voor de
Europese werkgelegenheidsstrategie, PB C 14 van 16.1.2001.
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3.1.1. Innovatieve acties dienen in te grijpen op de drie
factoren die de ontwikkelingskansen van (met name achtergebleven) regio’s bepalen, nl. ondernemerschap, opleiding en
proactief optreden van overheden, culturele instellingen,
onderzoeksinstituten en sociale partners. Een lokale aanpak
biedt daarbij de grootste kans van slagen. Het besef dat het om
de eigen streek gaat, het feit dat men de nadelen van de
ontwikkelingsachterstand aan den lijve ondervindt en de
toegenomen verantwoordelijkheid van de lokale overheden als
gevolg van het decentralisatieproces dat zich momenteel in
alle lidstaten voltrekt, zijn even zovele factoren die de motivatie
voor actieve deelname aan het ontwikkelingsproces ten goede
komen. Het voorstel van de Commissie kan deze motivatie
alleen maar verder versterken.

3.1.2. Het is van cruciaal belang dat zo veel mogelijk
kringen en instanties hun medewerking verlenen, niet alleen
om organisatorische, maar ook om economische en sociale
redenen: een groter draagvlak leidt tot méér financiële middelen, méér voorstellen en een sterker gevoel van verbondenheid.

3.2.
Innovatieve acties dienen voortaan nauw aan te sluiten
bij andere EFRO-maatregelen en bovendien een aanvulling te
vormen op maatregelen die via het ESF worden ondersteund.
Deze nieuwe bepaling, die op het eerste gezicht een complicerende factor lijkt, opent in werkelijkheid nieuwe perspectieven.
Zij biedt namelijk de mogelijkheid om ook risicovollere
maatregelen te nemen en, vanwege de nauwe samenhang met
andere ontwikkelingsinitiatieven in hetzelfde gebied, sneller
tot tastbare resultaten te komen.

3.3.
Volgens de Commissie kunnen de innovatieve acties
uit de periode 1994-1999 op enkele uitzonderingen na als een
groot succes worden beschouwd. Het Comité mist in de
Mededeling evenwel een algemene evaluatie waarbij zowel
naar de impact op het moment van de uitvoering zelf als naar
het effect op langere termijn wordt gekeken. De Mededeling
bevat wel gedetailleerde informatie over een evaluatie ex ante,
maar over een evaluatie ex post wordt met geen woord gerept.
Dit is een van de punten waarover het Comité een aantal
concrete voorstellen wil formuleren.

3.4.
De voorgestelde vermindering van het aantal thema’s
heeft zo zijn voordelen (minder versnippering en een directe
samenhang met het EU-beleid inzake technologische innovatie,
informatiemaatschappij en onderzoek en ontwikkeling), maar
gaat enigszins ten koste van de werkgelegenheidsproblematiek.
Dit aspect komt nu alleen nog ter sprake — en dan nog zonder
enige nadruk — in de lijst van evaluatiecriteria, en wel
onder het criterium „verwachte impact in de gebieden van
doelstellingen 1 en 2” („schepping van kwalitatief hoogwaardige langdurige werkgelegenheid”).

3.4.1. De werkgelegenheidsproblematiek loopt als een rode
draad door het hele EU-beleid en is dan ook een cruciaal aspect
van ieder ontwikkelingsinitiatief, of het nu gaat om het
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scheppen van nieuwe banen voor werknemers in loondienst
of om het stimuleren van het ondernemerschap. Het thema
„nieuwe bronnen van werkgelegenheid” mag dan zijn opgeofferd op het altaar van het streven naar overzichtelijkheid, het
móet terdege aandacht blijven krijgen. De Commissie heeft
vorig jaar trouwens voorgesteld steun te verlenen aan „modelprojecten die het thema „werkgelegenheid” in alle plaatselijke
beleidsmaatregelen proberen te integreren en de meerwaarde
van plaatselijke beleidsmaatregelen in termen van werkgelegenheid evalueren” (1).
3.4.2. Dit geldt des te meer voor regio’s en gebieden waar
de nieuwe technologieën en de nieuwe economie nog maar
nauwelijks voet aan de grond hebben gekregen en waar het
einde van het oude arbeidsbestel weleens het einde van het
arbeidsbestel tout court zou kunnen betekenen.
3.5.
De Commissie stelt voor de projectgewijze aanpak van
de huidige regeling te laten varen en over te schakelen op een
programmagewijze aanpak; verder wil zij het beheer van de
innovatieve acties aan dezelfde instantie toevertrouwen als het
beheer van de EFRO- en ESF-maatregelen. Dit voorstel mag
vanuit organisatorisch oogpunt gezien een goede zaak zijn,
vanuit politiek oogpunt bekeken is het dat nı́et omdat de
directe band tussen de burgers en de EU-instanties, die juist
een van de sterke punten van de oude regeling was, daarmee
komt weg te vallen.
3.6.
Bij de bekendmaking van de vorige regeling heeft het
Comité de algemene opzet hiervan toegejuicht, maar het
door de Commissie voorgestelde budget van 270 mln ecu
ontoereikend genoemd (2). Met deze 270 mln ecu heeft de
Commissie in totaal 350 projecten in zo’n 40 regio’s ondersteund, terwijl zij, volgens een niet-officiële verklaring, met de
thans voorgestelde 400 mln euro maar liefst 100 à 150 regio’s
van de regeling wil laten profiteren. Het zou de bedoeling zijn
om voor elk programma 0,3 à 3 mln euro uit te trekken.
3.6.1. Ook dit nieuwe budget is volgens het Comité volkomen ontoereikend, gelet op het feit dat de regeling erop
gericht is experimenten met nieuwsoortige — en dus ook
meer risicovolle — ontwikkelingsinitiatieven aan te moedigen.
Vanwege het beperkte budget en het complementaire karakter
van de beoogde acties (wat op zich een goede zaak is) is
het gevaar dan ook niet denkbeeldig dat de voorgestelde
innovatieve acties slechts als een soort „aanhangsel” van de
andere programma’s gaan worden beschouwd.

4.

Bijzondere opmerkingen

4.1.
De Commissie merkt in de Mededeling op dat kleine
en middelgrote bedrijven de „basis van de productiestructuur
(1) Zie de Mededeling van de Commissie over de uitvoering van
innovatieve acties uit hoofde van artikel 6 van de verordening
betreffende het Europees Sociaal Fonds voor de programmeringsperiode 2000-2006, COM(2000) 894 def.
(2) Zie het ESC-advies over „Regionaal beleid en lokale ontwikkelingsinitiatieven”, PB C 18 van 22.1.1996.
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van de regio’s” vormen en het alleen zullen redden als zij erin
slagen zich aan te passen aan de technologische veranderingen.
Elders wijst zij erop dat deze bedrijven in staat moeten
worden gesteld hun concurrentievermogen te versterken door
maximaal gebruik te maken van de nieuwe kansen die de
informatiemaatschappij hun biedt.

4.1.1. Op deze twee uitspraken valt niets af te dingen.
Sterker nog, het MKB omschrijven als de „basis” van de
Europese productiestructuur doet nog onvoldoende recht aan
de werkelijke betekenis van deze sector binnen de EUeconomie. Zo’n 98 % van de niet-agrarische Europese ondernemingen zijn kleine bedrijven en in 93 % van de gevallen gaat
het zelfs om microbedrijven (minder dan 10 werknemers) (1).
Het MKB neemt maar liefst tweederde van de totale werkgelegenheid en 60 à 80 % van de jaarlijkse werkgelegenheidsgroei
in de Unie voor zijn rekening. Toch wordt ondersteuning van
microbedrijven alleen in het kader van het derde thema als
een van de mogelijke doelstellingen van programma’s ter
bevordering van innovatieve acties vermeld. Een dergelijke
stiefmoederlijke behandeling is voor het Comité volkomen uit
den boze.

4.1.2. De Europese Raad heeft in juni 2000 in Santa Maria
da Feira zijn goedkeuring gehecht aan het Europees Handvest
voor kleine bedrijven, waarmee hij impliciet te kennen heeft
gegeven dat het begrip „midden- en kleinbedrijf” als overkoepelend concept heeft afgedaan. Het Comité van zijn kant heeft
de afgelopen jaren verscheidene adviezen over de specifieke
— en cruciale — rol van kleine bedrijven uitgebracht en
heeft er onlangs nog op gewezen dat „dit soort bedrijven
beleidsmatig niet over één kam mag worden geschoren
met alle ondernemingen die grofweg tot het MKB worden
gerekend” (2).

4.1.3. Daar het Europese ondernemingsbeleid vooral goed
gestructureerde ondernemingen, en met name middelgrote
bedrijven, ten goede komt, zou het een goede zaak zijn als in
het kader van de programma’s ter bevordering van innovatieve
acties meer aandacht zou worden geschonken aan kleine
ondernemingen. In dit verband heeft het Comité in een recent
advies over het meerjarenprogramma ten behoeve van het
bedrijfsleven en het ondernemerschap voorgesteld in dit
programma uitdrukkelijk te verwijzen naar het Europees
Handvest inzake kleine ondernemingen (3). De Commissie van
haar kant vermeldt bij de reeds genoemde evaluatiecriteria
o.m. „coherentie met de richtsnoeren van de Commissie voor
de programma’s voor de periode 2000-2006”.

(1) Zie de Mededeling van de Commissie Lokale werkgelegenheidsinitiatieven — Een lokale dimensie voor de Europese werkgelegenheidsstrategie, COM(2000) 196 def.
(2) Zie het initiatiefadvies van het ESC over Het MKB en de
ambachtelijke sector in Europa.
(3) Zie het ESC-advies over de Mededeling van de Commissie
Uitdagingen voor het ondernemingenbeleid in de kenniseconomie
— Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende een
meerjarenprogramma voor ondernemingen en ondernemerschap
(2001-2005), PB C 116 van 20.4.2001.
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4.2.
De Commissie pleit voor samenwerking tussen overheid, voor O&TO en innovatie verantwoordelijke organisaties,
bedrijfsleven, universiteiten, adviescentra, financiële markten
en andere „technologische partners”. Wanneer zij het over
het bedrijfsleven heeft, gebruikt zij evenwel altijd de term
„privésector”. Het is niet duidelijk of zij daarbij ook aan de zgn.
„derde sector” denkt. Deze sector levert niet alleen heel wat
nieuwe diensten die een aanvulling vormen op, een alternatief
bieden voor of nauw samenhangen met bepaalde overheidsdiensten, maar verleent ook een aantal diensten die de sociale
samenhang aanzienlijk kunnen versterken en die in vele
gevallen verband houden met de informatiemaatschappij, de
nieuwe technologieën of duurzaam milieubeheer (1).

4.3.
Zonder de algemeen aanvaarde definitie van „armoede”
verder te willen specificeren wil het Comité er toch op wijzen
dat zaken als werkloosheid, een laag inkomen, een groot gezin
en slechte huisvesting niet de enige armoedefactoren zijn,
maar dat in onze hedendaagse samenleving ook een laag
scholingsniveau en het ontbreken van enige kennis van
informatie- en communicatietechnologieën een ernstige handicap dreigen te worden, zoals overigens ook de Commissie in
haar laatste cohesieverslag opmerkt (4).

4.3.1. Wie vandaag de dag nog aan de bak wil komen
— en dit geldt niet alleen voor de „nieuwe” economie, maar
ook voor de „traditionele” sectoren — moet zich heel zijn
leven blijven bijscholen. Ook al wat oudere mensen en zelfs
bejaarden, die op school of werk niet met computers hebben
leren omgaan en het hele IT-gebeuren daardoor slechts vanaf
de zijlijn hebben meegemaakt, hebben er alle belang bij zoveel
mogelijk bij te blijven, omdat zij anders door de steeds verder
oprukkende informatiemaatschappij helemáál uit de boot
dreigen te vallen. Daarom heeft het Comité er in een eerder
advies voor gepleit aangepaste methoden te ontwikkelen om
jong èn oud met computers te leren omgaan (5).

4.3.2. In de Mededeling worden minder „partners” vermeld
dan in de regionale strategieën voor de uitbouw van de
informatiemaatschappij, terwijl de Commissie in een eerdere
Mededeling (6) zelf heeft opgemerkt dat de toenmalige „RISIacties” hun innovatieve karakter vooral dankten aan het

(4) Zie het Tweede verslag over de economische en sociale samenhang, COM(2001) 24 def.
(5) Zie het ESC-advies over het ontwerp-actieplan van de Commissie
eEurope 2002 — Een informatiemaatschappij voor iedereen —
PB C 123 van 25.4.2001.
(6) Zie de Mededeling van de Commissie Cohesie en de informatiemaatschappij, COM(97) 7 def.
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partnerschap tussen lokale en regionale instanties en representatieve organisaties uit de onderwijs- en opleidingssector, de
vakbeweging, de kringen van Kamers van Koophandel en de
coöperatieve en vrijwilligerssector.
4.3.3. In dezelfde Mededeling heeft zij, in de passage over
de toepassing van informatietechnologie bij voorlichtings- en
opleidingsactiviteiten, nogmaals gepleit voor het ontwikkelen
van nieuwe vormen van werkorganisatie die, mits vergezeld
van de nodige (her)scholingsmaatregelen, een cruciale bijdrage
kunnen leveren aan de overgang naar de informatiemaatschappij.
4.3.4. In een recent werkdocument (1) heeft zij erop gewezen dat, met het oog op de totstandbrenging van een
„ondernemersmaatschappij” en vanwege het hoogwaardige
karakter van de banen van de toekomst, de opleidingsprogramma’s, incl. de programma’s op het gebied van voortgezette
beroepsopleiding, in overleg met de sociale partners moeten
worden bijgesteld, met name wanneer het gaat om programma’s ten behoeve van het MKB.
4.3.5. In de onderhavige Mededeling maakt zij evenwel
nergens gewag van een rol voor de sociale partners, alsof
onderwerpen als gelijke kansen (in de Mededeling steeds
— en dan nog terloops — vermeld in samenhang met de
mededingingsproblematiek), opleiding binnen het bedrijf zelf
en nieuwe vormen van werkorganisatie thema’s zijn die zich
absoluut niet lenen voor overleg of onderhandelingen tussen
de sociale partners. In het reeds genoemde cohesieverslag (2)
wijst zij daarentegen wèl op de rol van de sociale partners, met
name met betrekking tot de problematiek rond levenslang
leren en sociale insluiting. Het Comité hoopt dat de sociale
partners in de praktijk wèl een rol toebedeeld zullen krijgen.
Het ontbreken van enige verwijzing hiernaar is onbegrijpelijk
daar het welslagen van de voorgestelde regeling juist zal
afhangen van de samenwerking tussen de diverse lokale
actoren.
4.4.
In de nieuwe regeling draait alles om innovatie. Dat is
niet verwonderlijk, want innovatie is niet alleen een sleutelelement in het ontwikkelingsmodel waarvoor de Europese Raad
zich in Lissabon heeft uitgesproken, maar bovendien hét
middel bij uitstek om achtergebleven regio’s in staat te stellen
hun ontwikkelingsachterstand weg te werken, of deze nu aan
economische, geografische of nog andere factoren te wijten is.
4.4.1. Volgens de officiële definitie van het begrip „innovatie” wordt hiermee bedoeld „de vernieuwing en uitbreiding van
het assortiment producten en diensten en van de daarmee
samenhangende markten; de invoering van nieuwe productie-, toeleverings- en distributiemethoden; de invoering van
veranderingen in het beheer, de arbeidsorganisatie, de arbeidsomstandigheden en de kwalificaties van de werknemers” (3).
(1) Zie het Werkdocument van de Commissie Verslag over de
uitvoering van het actieplan ter bevordering van ondernemerschap
en concurrentievermogen, SEC(2000) 1825 Vol. I.
(2) Zie het Tweede verslag over de economische en sociale samenhang, COM(2001) 24 def.
(3) Zie het Groenboek over innovatie, Bulletin van de Europese Unie,
supplement 5/95.
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Mede in het licht van deze definitie — waaruit overigens
duidelijk kan worden opgemaakt dat ook hier een cruciale rol
is weggelegd voor de sociale partners — moet worden
nagegaan hoe de met EFRO-steun uitgevoerde innovatieve
acties in het innovatiebeleid van de Unie kunnen worden
ingepast.
4.4.2. Ook het Vijfde Kaderprogramma voor Onderzoek en
Technologische Ontwikkeling, dat eind dit jaar afloopt, staat
volledig in het teken van innovatie. Het voorziet zelfs in een
„horizontaal” programma ter bevordering van de innovatie in
het MKB. Innovatie is ook het centrale thema van een recente
Mededeling van de Commissie (4), waarin deze pleit voor een
„ruime strategie (...) die nauw aansluit bij andere initiatieven
van de Commissie (...), zoals met name het (...) regionaal
beleid” en in het licht van het onlangs goedgekeurde Europees
Handvest voor kleine bedrijven beklemtoont dat maatregelen
moeten worden genomen om „het best mogelijke klimaat voor
kleine ondernemingen en ondernemerschap te scheppen”
(momenteel blijkt slechts 13 % van de ondernemingen samen
te werken met universiteiten of onderzoekscentra).
4.4.3. Het Comité heeft dan ook goede hoop dat bij de
evaluatie van de programma’s ter bevordering van innovatieve
acties zal worden nagegaan in hoeverre deze aansluiten bij het
algemene innovatiebeleid van de Unie. Het is echter van
oordeel dat, gelet op de nagestreefde doelstellingen en op de
geringe samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoeksinstituten, het uitgetrokken budget veel te beperkt is en maar
weinig mogelijkheden biedt.

5.

Voorstellen en aanbevelingen

5.1.
Het is een goede zaak dat voortaan álle regio’s voor
steun in aanmerking zullen komen, maar vanwege de beperkte
omvang van het budget is het gevaar niet denkbeeldig dat de
daaruit voortvloeiende versnippering de efficiëntie van de
steunregeling aanzienlijk zal verminderen.
5.1.1. Daarom is het Comité van oordeel dat criteria
moeten worden opgesteld om álle met EU-steun opgezette
programma’s na de uitvoering ervan te evalueren, en zulks niet
alleen vanuit kwantitatief maar ook vanuit kwalitatief oogpunt.
Daarbij mag men zich niet beperken tot het analyseren
van succesvolle programma’s, maar moeten ook minder
succesvolle programma’s onder de loep worden genomen,
waarbij men er rekening mee dient te houden dat experimenten
altijd een zeker risico inhouden en dat ook organisatorische en
managementsproblemen roet in het eten kunnen gooien.
5.1.2. Bij deze evaluatie zou ook moeten worden gekeken
naar het effect op concurrentievermogen en werkgelegenheid.

(4) Zie de Mededeling over Innovatie in een kenniseconomie,
COM(2000) 567 def.

C 221/102

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Bovendien zou later, in het kader van een tweede evaluatieronde, moeten worden nagegaan of de resultaten van blijvende
aard zijn en in verhouding staan tot de geïnvesteerde middelen.
5.2.
De Commissie pleit voor de uitbouw van regionale
kenniscentra, inspelend op de specifieke economische, culturele en maatschappelijke troeven van elke regio. Aan dit lijstje
dienen ook de troeven op het vlak van de gezondheids- en
welzijnszorg en op milieugebied te worden toegevoegd.
5.3.
In de passage over duurzame ontwikkeling had de
Commissie ook moeten verwijzen naar Agenda 21. In de
discussie over duurzaamheid mag men zich weliswaar niet
blind staren op de milieuproblematiek, want ook „sociale
duurzaamheid” is een fundamenteel aspect van elk ontwikkelingsproces, maar toch moet iedere gelegenheid worden
aangegrepen om de strijd aan te binden tegen het milieubederf
en op te komen voor de naleving van milieuafspraken.
5.4.
Ook opleidingsinitiatieven kunnen een innovatief karakter hebben, niet alleen in het kader van de nieuwe economie,
maar ook in de traditionele sectoren. Experimenten met nieuwe
opleidingsvormen kunnen, met name in microbedrijven, tot
organisatorische vernieuwingen leiden. Het verstevigen van de
beroepsidentiteit van een werknemer en het erkennen van
nieuw verworven kennis en vaardigheden zijn hét middel bij
uitstek om het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van
werknemers te verhogen, zowel vanuit subjectief als vanuit
objectief oogpunt. Dit geldt zeker voor gebieden die onder de
doelstellingen 1 en 2 vallen. Daarom had de Commissie er
goed aan gedaan ook bepaalde opleidingsactiviteiten in de lijst
van mogelijke innovatieve acties op te nemen.
5.5.
De met EU-steun opgezette innovatieve acties uit de
vorige programmeringsperiode hebben in een aantal regio’s
interessante projecten op het gebied van telewerken opgeleverd. Er wordt steeds meer in netwerkverband gewerkt, zowel
in de eigen woning als in telecentra. De omvang van dit
fenomeen hangt evenwel van heel wat factoren af, zoals de
mate waarin gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën
(op dit vlak verschilt de situatie aanzienlijk van lidstaat tot
lidstaat) en de mate waarin werken in netwerkverband buiten
het bedrijf zelf wettelijk is geregeld.
5.5.1. Behalve een technologisch en economisch aspect zit
aan telewerken ook nog een belangrijk maatschappelijk en
milieuaspect vast, waarover innovatieve acties meer duidelijk-
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heid moeten verschaffen. Telewerken kan namelijk het streven
naar duurzamer vervoer helpen realiseren, kan de ontvolking
van armere gebieden afremmen en kan de arbeidsdeelname
van vrouwen en jongeren aanzienlijk ten goede komen.
5.5.2. De Commissie is zich van dit alles uiteraard zeer
goed bewust, maar had er, nu zij toch pleit voor een
andere aanpak (ondersteuning van programma’s in plaats van
projecten), goed aan gedaan in de lijst van selectiecriteria ook
uitdrukkelijk te verwijzen naar experimenten met telewerken.
5.6.
Het is een goede zaak dat de regeling voorziet in de
oprichting van interregionale netwerken voor de verspreiding
van informatie over succesvolle methoden, maar het Comité
had graag gezien dat de Commissie ook had geprobeerd om
de regio’s ertoe te bewegen gezamenlijke programma’s op
te zetten, wat met name bij regio’s met een verschillend
ontwikkelingsniveau heel wat vruchten zou afwerpen. Verder
dringt het erop aan dat de resultaten van succesvolle experimenten op een zo groot mogelijke schaal bekend worden
gemaakt, zodat zo veel mogelijk mensen ervan kunnen
profiteren.
5.7.
Gelet op de sterk uiteenlopende bestuursstructuur in
de diverse lidstaten zou het Comité graag zien dat de Commissie het begrip „bevoegde overheden” nader toelicht en een lijst
van alle bevoegde instanties publiceert. Daar in de nieuwe
regeling de selectie van concrete projecten aan deze „bevoegde
instanties” zal worden overgelaten, acht het Comité het
bovendien absoluut noodzakelijk dat de Commissie de nodige
ruchtbaarheid geeft aan haar initiatief, niet alleen in overheidskringen, maar ook bij het bedrijfsleven en bij de organisaties
van het „maatschappelijk middenveld”.
5.8.
Het Comité dringt er bij de Commissie op aan dat zij
er steeds goed op let of de met EU-steun opgezette innovatieve
acties wel stroken met essentiële beleidsaspecten waarmee bij
ieder EU-initiatief rekening moet worden gehouden, zoals b.v.
de werkgelegenheids- en de gelijkekansenproblematiek.
5.9.
Ten slotte zou de kwestie van de innovatieve acties
ook moeten worden bekeken tegen de achtergrond van de
toetredingsproblematiek en van de specifieke problemen van
perifere regio’s en eilandgebieden.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:
—

de „Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement over de preventie
van criminaliteit in de Europese Unie — Beraad over gemeenschappelijke richtsnoeren en
voorstellen voor een communautaire financiële steunverlening”, en

—

het „Voorstel voor een beschikking van de Raad tot vaststelling van een programma voor
stimulering, uitwisselingen, opleiding en samenwerking op het gebied van criminaliteitspreventie (Hippokrates)”
(2001/C 221/17)

De Europese Commissie heeft op 29 november 2000 besloten, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 262 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal
Comité te raadplegen over de voornoemde mededeling en het voornoemde voorstel.
De afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 2 mei 2001 goedgekeurd. Algemeen afdelingsrapporteur was de heer Burnel.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 30 en 31 mei 2001 gehouden 382e zitting
(vergadering van 30 mei 2001) het volgende advies uitgebracht, dat met 111 stemmen vóór bij
1 onthouding is goedgekeurd.
I.

INLEIDING

1.
In de Europese Unie en overal ter wereld neemt de
criminaliteit toe; het lijkt een kwaad dat zich snel en gemakkelijk verspreidt. Sommige gebieden zijn gunstige uitvalsbases
van waaruit criminelen bij voorkeur opereren.
2.
Iedere staat, en ook de Europese instellingen, hebben de
absolute plicht tegen elke vorm van criminaliteit op te treden.
Ze dienen dit verschijnsel in al zijn vormen bij de wortel aan
te pakken. De constatering dat criminaliteit in elke samenleving
voorkomt, doet hier niets aan af en mag geen excuus zijn om
niet tot actie over te gaan.

6.
De uitbreiding van de Unie zal leiden tot langere
buitengrenzen, zowel op zee als op het land. Het is dan ook
gewenst kandidaat-lidstaten te wijzen op de daarmee gepaard
gaande problematiek, hen deelgenoot te maken van de bezorgdheid die binnen de EU hierover bestaat, en hen te
betrekken bij de uitwerking van maatregelen van de Gemeenschap.
De Europese Unie dient samen met de Raad van Europa en de
Verenigde Naties van gedachten te wisselen en beleid op
te zetten, met name in de strijd tegen de georganiseerde
criminaliteit, die immers doeltreffend gebruik maakt van de
meest moderne technologieën, bijvoorbeeld op het gebied van
communicatie, productie van drugs en spionageactiviteiten.
II.

3.
Het ESC is nu gevraagd naar zijn standpunt over „de
mededeling van de Commissie aan de Raad en het Parlement
over de preventie van criminaliteit in de Europese Unie: beraad
over gemeenschappelijke richtsnoeren en voorstellen voor een
communautaire steunverlening”.
4.
Bij criminaliteit vormt preventie de eerste fase van een
beleid dat veelomvattend moet zijn. Daarom is het advies van
het ESC inhoudelijk ruimer van aard dan de mededeling en het
voorstel van de Commissie, zonder dat echter getracht is
volledig te zijn. Het ESC heeft al eens eerder zijn visie op dit
onderwerp gegeven; het ging dan bijvoorbeeld over de criminele uitbuiting van kinderen, vrouwen of immigranten (die in
veel vormen kan voorkomen), en meer in het algemeen over
die van kwetsbare individuen en risicogroepen.
5.
Het ESC dringt er allereerst op aan dat met name degenen
die op politiek niveau besluiten nemen, duidelijk maken hoe
zij denken over de bescherming en bevordering van normen
en waarden en over het definiëren van maatregelen en
middelen, dat uit respect voor ieder mens dient te gebeuren.

OPMERKINGEN

1.
De Commissie heeft gekozen voor een brede definitie
van het begrip „criminaliteit”, die verder gaat dan in nationaal
recht met „misdrijf” wordt aangeduid.
1.1.
Als zware misdrijven worden beschouwd als de top
van de piramide bestaande uit alle vergrijpen, dan bevinden
zich daaronder verschillende lagen van ongeoorloofde handelingen: van het op het eerste gezicht onschuldige gebrek aan
burgerzin aan de basis, tot maffia-achtige praktijken en
geweldsdelicten aan de top, met daartussen in alle gradaties
van individueel of collectief gepleegde strafbare feiten.
1.2.
Het ESC kan zich vinden in de brede uitleg die de
Commissie aan het begrip „criminaliteit” geeft, omdat elk
vergrijp dat niet bij de wortel wordt aangepakt, als gevolg van
het voorbeeldeffect aan de basis kan staan van steeds ernstigere
strafbare gedragingen. „Van kwaad vervalt men licht tot erger”,
zoals een uitdrukking luidt.
2.
De strijd tegen criminaliteit beoogt natuurlijke en rechtspersonen, alsook individuele en collectieve goederen (zowel in
de openbare als de privésfeer) te beschermen en rechtsherstel
voor slachtoffers te bereiken.
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3.
Het beleid dat hiervoor nodig is, vraagt om maatregelen
op vier met elkaar samenhangende gebieden:
3.1.

preventie;

3.2.
rechtshandhaving door politie en justitie (volgens het
geldende recht);
3.3.

herstel van onrecht en begeleiding van slachtoffers;

3.4.
reclassering van plegers van misdrijven, zowel tijdens
als na hun straf.
4.
De Commissie heeft terecht haar programma de benaming „Hippokrates” meegegeven. Deze figuur was de drijvende
kracht achter de preventieve geneeskunde waarvan het motto
luidt: „Voorkomen is beter dan genezen.” Dit logische principe
zou voor elke vorm van onrecht moeten gelden.
4.1.
Voor de Commissie zijn de volgende twee uitgangspunten bijzonder belangrijk:
— de burgers alert te maken;
— hen te stimuleren een bijdrage te leveren aan het overheidsbeleid ter bescherming van personen en goederen
(zowel in de openbare als de privésfeer) en dit daarmee
tot een succes te maken.
4.2.
Deze oproep aan de burgers en degenen die op politiek,
economisch, sociaal en cultureel gebied besluiten nemen, tot
het leveren van een bijdrage zal effect hebben als aan twee
voorwaarden wordt voldaan:
4.2.1. De burgers moeten ervan worden doordrongen dat
de van hen gevraagde bijdrage redelijk — dat wil zeggen
realistisch — is en dat deze zal leiden tot concrete, waarneembare resultaten. Het voorkómen van criminaliteit is niet alleen
een zaak van deskundigen, hoe onmisbaar hun werk ook is,
maar behoort zeker ook tot de kern van de burgerzin.
4.2.2. Het preventiebeleid moet veelomvattend zijn. Dit
houdt in dat het alle kiemen van de ziekte die criminaliteit
heet, zowel de meer onder het oppervlak liggende als de
zichtbare, moet uitroeien en dat mensen in alle geledingen van
de samenleving klaar moeten staan om actie te ondernemen.
Op deze manier dragen onder andere het stedelijk beleid,
de strijd tegen armoede, werkloosheid en uitsluiting, het
onderwijsbeleid en het beleid op het gebied van burgerbescherming, sociale voorzieningen en voorlichting bij aan het
voorkómen van criminaliteit. Armoede bijvoorbeeld dient te
worden bestreden door de oorzaken en gevolgen ervan aan te
pakken en niet door te verklaren dat arme mensen en gezinnen
zelf verantwoordelijk zijn voor hun situatie. Wie wil er nu in
armoede leven?
4.2.3. Onderwijs en opvoeding dienen hier speciaal te
worden vermeld. Op school wordt door middel van de
verschillende verschijningsvormen van taal (spreken, lezen,
schrijven, rekenen) geleerd gebruik te maken van de manieren
om na te denken en met anderen van gedachten te wisselen.
Daarnaast wordt tijdens de gehele opvoeding aandacht besteed
aan zaken als gedrag, moraal en burgerzin. Derhalve is het
noodzakelijk het onderwijzend personeel met alle soorten
mensen (leerlingen en ouders) te leren omgaan en rondom
scholen voorzieningen en plaatsen in te richten ten behoeve
van de opvoeding van kinderen. De straat is zelden een goede
leerschool.
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4.3.
Het ESC heeft, als verzamelplaats en discussieforum
voor de georganiseerde civiele samenleving, per definitie erg
veel aandacht voor de kwaliteit van het bestaan en zodoende
ook voor alle factoren die daarop van negatieve invloed zijn
door het ontbreken van belangrijke grondrechten: o.m. het
recht op veiligheid, op menselijke waardigheid, het recht om
te werken, op sociale en gezondheidsbescherming, het recht
op onderwijs en scholing, op een gezinsleven.
4.4.
We kunnen niet om de constatering heen dat de groei
van de criminaliteit, zowel kwantitatief als kwalitatief, en het
steeds professioneler worden van misdadige organisaties, zich
maar al te vaak in een sneller tempo voltrekken dan de
ontwikkeling van middelen en methoden ter voorkoming en
bestrijding ervan. Op zijn minst is dit toch de heersende
publieke opinie.
4.4.1. Hier ligt voor de overheid de zware taak een grootscheepse voorlichtingscampagne gericht op burgers en media
te beginnen.
4.4.2. De middelen waarover Europol beschikt zijn in hoge
mate ontoereikend (35 miljoen euro in 2001, dat is 29 % meer
dan in 2000). Hetzelfde kan gezegd worden over de middelen
die in de lidstaten worden uitgetrokken voor de bestrijding
van, bijvoorbeeld, grensoverschrijdende criminaliteit (zowel
over land als over zee). Misdaad is een kwaad dat zich steeds
sneller en gemakkelijker verspreidt. Hoe langer het duurt
voordat dit actief wordt bestreden, des te ingrijpender zullen
de gevolgen ervan zijn.
4.4.3. Eigenlijk zou samenwerking waarbij onderlinge concurrentie geen enkele rol speelt, het hoogst in het vaandel
moeten staan, maar zo nu en dan blijkt dat de politieoorlog
niet meer uitsluitend in de verbeelding van romanschrijvers
voorkomt.
4.4.4. De complexiteit van sommige juridische procedures en
het trage tempo waarin deze zich voltrekken, versterken het
gevoel van het publiek dat veel misdrijven ongestraft blijven nadat
bepaalde zaken aan het licht zijn gekomen. Dit terwijl het hier
veelal gaat om een zichtbaar gebrek aan middelen en zelfs om de
ongeschiktheid van die middelen. Als de rechten van de verdachte
moeten worden beschermd, dan moet dit toch ook op zijn minst
gelden voor die van het slachtoffer.
4.4.5. Het publiek komt dan ook wel eens in de verleiding
te denken dat de eerlijke burger wordt vergeten en dat zij die
diens rechten moeten beschermen, een achterhoedegevecht
leveren.
5.
De Commissie heeft als volgt op bovenstaande ontwikkelingen gereageerd:
5.1.
Zij dringt erop aan dat, als vervolg op het in juni
1997 door de Europese Raad van Amsterdam goedgekeurde
actieplan, de lidstaten op basis van gemeenschappelijke normen concrete stappen nemen ten behoeve van de ontwikkeling
van „een mechanisme voor het verzamelen en analyseren van
gegevens, waarmee een beeld kan worden verkregen van de
toestand van de georganiseerde criminaliteit in de lidstaten en
dat rechtshandhavingsinstanties kan helpen bij de bestrijding
van de georganiseerde criminaliteit”.
Europol en de lidstaten hebben bij het opstellen van het
jaarlijkse rapport over de toestand van de georganiseerde
criminaliteit in de Europese Unie reeds een begin hiermee
gemaakt.
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5.2.
Wat de algemene criminaliteit betreft, is het door het
ontbreken van betrouwbare gegevens vaak moeilijk de situaties
in verschillende staten met elkaar te vergelijken. De Raad van
Europa en de Verenigde Naties zijn met dit soort werkzaamheden begonnen, met name wat de gegevens over algemene
criminaliteit betreft.
5.3.
Het ESC steunt de nog lopende initiatieven die moeten
leiden tot een algeheel en een gedegen overzicht van de toestand
van de criminaliteit in de lidstaten en tot methodes waarmee
veranderingen hierin kunnen worden waargenomen en de effecten
van genomen maatregelen correct kunnen worden geëvalueerd.
6.
De Commissie dringt aan op de vorming van een netwerk
van de actoren die op het gebied van preventie werkzaam zijn,
en wil dat zij tot actie overgaan.
6.1.
De Commissie steunt het initiatief van het Franse
voorzitterschap en Zweden om „een Europees netwerk voor
de preventie van stedelijke criminaliteit, jeugdcriminaliteit en
drugsgerelateerde criminaliteit op te zetten”.
6.2.
Initiatieven zijn reeds ontplooid in industriële kringen en
bij bepaalde beroepsgroepen waar het risico betrokken te raken
bij corruptie, witwasoperaties of fraude bijzonder groot is.
6.3.
De Commissie stelt voor een Europees forum voor de
preventie van de georganiseerde criminaliteit in te stellen dat
zich moet gaan bezighouden met de meest uiteenlopende
terreinen die bij de preventie van georganiseerde criminaliteit
en economische criminaliteit moeten worden bestreken (zoals
legale en illegale handel in goederen, computercriminaliteit,
corruptie, financiële criminaliteit, milieucriminaliteit) en met
de rol van bepaalde specifieke beroepsgroepen. Een dergelijk
forum zou zo vaak als nodig, in verschillende samenstellingen
en subgroepen bijeen moeten komen en zou zich in de
eerste plaats moeten richten op het structureren van de
criminaliteitspreventie op Europees niveau:
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De Commissie zal met de betrokken partners onderzoeken of het
nodig is een webstek over criminaliteitspreventie op te zetten.
Het ESC stemt met bovenstaande in.
7.
Tijdens de Europese Raad van Tampere hebben het
staatshoofd en de regeringsleiders het idee gelanceerd om de
EU financiële steun te laten verlenen voor criminaliteitspreventie. De Commissie kwam tot de conclusie, zoals zij tijdens de
conferentie van Praia da Falésia meedeelde, dat een financieel
instrument een toegevoegde waarde aan de maatregelen van
de lidstaten zou geven.
Dit financieel instrument zal zich enerzijds richten op grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en anderzijds op
algemene criminaliteit.
Het financieel instrument zou als een proefproject worden
beschouwd en bij besluit op grond van artikel 34 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie in eerste instantie voor
een periode van twee jaar (2001/2002) worden vastgesteld.
„Wat de financiële middelen betreft, wordt het wenselijk geacht
behoedzaam van start te gaan. In afwachting van de algemene
voorstellen van de Commissie betreffende de door haar
beheerde programma’s, lijkt een bedrag van 1 miljoen euro
per jaar redelijk”, aldus de Commissie.
8.
Het ESC neemt kennis van deze besluiten. Het spreekt de
wens uit dat, in het licht van de omvang van de op te lossen
problemen, alle mogelijke middelen worden aangewend. Het
verontruste publiek verwacht dat er blijvende, krachtige maatregelen worden genomen.
8.1.
Het ESC wijst op de noodzaak de burgers te betrekken
bij criminaliteitspreventie via organisaties, vakbonden, verenigingen e.d. waarin zij vertrouwen hebben en waaraan zij
verbonden zijn.
8.2.
Het ESC wijst verder op de rol die is weggelegd voor het
gezin, het onderwijs, het maatschappelijk werk en de media.
8.3.
Uitgaande van het streven individuen op een actieve
manier aan de samenleving te laten deelnemen — één van
de belangrijkste kenmerken van de democratie — is het
onvoldoende alleen maar een beroep te doen op sociale
herstelprogramma’s. Het is absoluut noodzakelijk bij al het
beleid een vorm van integratie na te streven die voor alle
burgers waarneembaar is (bijvoorbeeld op het gebied van
huisvesting, verstedelijking, werkgelegenheid, scholing, sociale
en gezondheidsbescherming, voorlichting en cultuur).

—

Europese instellingen en lidstaten adviseren bij alle mogelijke kwesties inzake criminaliteitspreventie;

—

meehelpen bij het vaststellen van nieuwe ontwikkelingen
in het criminele milieu;

—

de uitwisseling van informatie over preventiemaatregelen
mogelijk maken;

—

het functioneren van expertisecentra bevorderen;

—

bijdragen aan de vaststelling van terreinen waarop onderzoek, scholing en evaluatie nodig zijn.

Dit zal de beste vorm van criminaliteitspreventie zijn, hoewel
iedereen weet dat ook hier het toezicht van politie en justitie,
de hoedsters van het recht, niet kan ontbreken.

Het forum zal zo worden opgezet, dat het gemakkelijk door
de diensten van de Commissie kan worden begeleid.

Elke vrije, democratische samenleving kan zich niet onttrekken
aan de plicht haar burgers een veilig bestaan te garanderen.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de
inzameling, het testen, de bewerking, de opslag en de distributie van bloed en bloedbestanddelen
van menselijke oorsprong en tot wijziging van Richtlijn 89/381/EEG van de Raad”
(2001/C 221/18)
De Raad heeft op 12 februari 2001 besloten, overeenkomstig de bepalingen van art. 152 van het Verdrag
tot oprichting van de Europese Gemeenschap 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 2 mei 2001 goedgekeurd; rapporteur was de heer
Ribeiro.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting van 30 en 31 mei 2001 (vergadering
van 30 mei 2001) het volgende advies uitgebracht, dat met 114 stemmen vóór, bij 3 onthoudingen, is
goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
Met de vooruitgang van de medische wetenschap is
bloed een steeds belangrijkere rol in de volksgezondheid gaan
spelen.
1.2.
Het gebruik van bloed in de geneeskunde maakt
voorschriften om de kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid ervan te waarborgen onontbeerlijk; dit geldt met name
voor de bescherming van de donors en de ontvangers.

2.

2.5.
Richtlijn 98/79/EG, die betrekking heeft op diagnostische medische hulpmiddelen voor in vitro gebruik, behelst
geen criteria ten aanzien van de kwaliteit en de veiligheid van
het bij de preparatie van deze hulpmiddelen gebruikte bloed,
en moet dan ook worden aangevuld.

3.

Toepassingsgebied

De Commissie stelt terecht dat de kwaliteits- en veiligheidseisen
voor hematopoiëtische cellen moeten worden vastgelegd in
het kader van nog te publiceren specifieke wetgeving betreffende de kwaliteit en de veiligheid van weefsels en cellen van
menselijke oorsprong.

Achtergrond

2.1.
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam, i.h.b. van art. 152, lid 4, sub a), en lid 5, kan de
Gemeenschap maatregelen nemen om de kwaliteit en de
veiligheid van bloed en bloedbestanddelen voor therapeutische
doeleinden te verzekeren.
2.2.
De communautaire wetgeving moet echter steeds
gericht zijn op alle fasen van de inzameling en verwerking van
bloed; daarnaast mag niet worden geraakt aan de bevoegdheden van de lidstaten op het gebied van de organisatie en de
verstrekking van gezondheidszorg en medische zorgen.
2.3.
Ook dient rekening te worden gehouden met eerdere
communautaire initiatieven op dit gebied, m.n. de Aanbeveling
van de Raad inzake de geschiktheid van bloed- en plasmadonors en de screening van donorbloed in de Europese Gemeenschap (98/463/EG), en de Richtlijn van de Raad tot vaststelling
van bijzondere bepalingen voor uit menselijk bloed of plasma
bereide geneesmiddelen (89/381/EEG).
2.4.
Gezien hun relevantie dient ook te worden verwezen
naar o.m. de volgende aanbevelingen van de Raad van Europa
op dit gebied: R(96) 11, R(95) 15, R(95) 14 en R(86) 6.

4.

Doelstelling van het richtlijnvoorstel

Deze richtlijn is bedoeld om de bestaande communautaire
wetgeving terzake aan te vullen, en de kwaliteit en veiligheid
van bloed, ongeacht waarvoor het gebruikt wordt, in alle
lidstaten op hetzelfde niveau te brengen, zodat het publiek er
vertrouwen in heeft.

5.

Strategie

Met onderhavig voorstel voor een richtlijn wil de Commissie
bereiken dat alle lidstaten dezelfde garanties bieden m.b.t. de
inzameling en verwerking van bloed.
Zij formuleert daartoe de volgende voorstellen:
5.1.
er moet een wettelijke en bestuurlijke basis komen, die
door alle lidstaten in de nationale wetgeving kan worden
omgezet;
5.2.
er moet in alle lidstaten een gelijkwaardige regeling
worden opgezet voor de melding en erkenning van de
bloedinstellingen, de erkenning van goede klinische en laboratoriumpraktijken, de opleiding van het personeel en de
certificering van de procedures en methodologieën in alle
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instellingen die zich bezig houden met de inzameling, het
testen, de bewerking, de opslag en de distributie van volbloed
en bloedbestanddelen;
5.3.
er moet een Comité van nationale vertegenwoordigers
worden opgericht, dat ermee belast is de technische normen
geregeld bij te werken en gegevens bij te houden over
ongewenste reacties en incidenten bij de inzameling, de
bewerking en het gebruik van bloed en bloedbestanddelen
(hemovigilantie).

6.

Inhoud van het voorstel voor een richtlijn

Het voorstel is opgedeeld in negen hoofdstukken, die in vier
afzonderlijke gedeelten kunnen worden opgesplitst:
—

in het eerste gedeelte worden de bepalingen van algemene
aard behandeld (hoofdstukken I t/m IV);

—

in het tweede gedeelte komen de technische aspecten aan
de orde (hoofdstuk V en bijlagen);

—

in het derde gedeelte zijn de bepalingen inzake gegevensbescherming, de uitwisseling van informatie tussen de
lidstaten, verslagen en sancties terug te vinden (hoofdstukken VI en VII);

—

in het vierde gedeelte worden de raadpleging van de
comités, de aanpassing van de bijlagen aan de technische
vooruitgang en de toepassing van de tekst geregeld
(hoofdstukken VIII en IX).

7.

Algemene opmerkingen

7.1.
Het Comité is zich ervan bewust dat het richtlijnvoorstel bedoeld is om de volksgezondheid te beschermen.
7.2.
Het Comité hamert op het sociale, humanitaire en
vrijwillige karakter van bloeddonaties, en beklemtoont dat de
donoren, die vrijwillig, anoniem en gratis bloed schenken,
alsook de maatschappelijke organisaties die het geven van
bloed aanmoedigen, algemene erkenning verdienen.
7.3.
Het Comité kan zich vinden in de grote lijnen van het
voorstel, onder voorbehoud van de onderstaande algemene en
specifieke kanttekeningen.
7.4.
Een eerste algemene kritiek betreft het grote aantal
gedetailleerde voorschriften, met name in de bijlagen. Een
richtlijnvoorstel dient er volgens het Comité juist op gericht te
zijn algemene beginselen en doelstellingen vast te leggen. Het
wetgevingsvoorstel zou niet meer dan één bijlage mogen
behelzen, waarin de wetenschappelijke en technische gegevens
worden vermeld die op voorstel en met goedvinden van
deskundigen terzake — die bijeenkomen in een ad hoccomité — kunnen worden aangepast aan de wetenschappelijke
vooruitgang. Dergelijke aanpassingen mogen echter niet tot
formele wijzigingen van de richtlijn leiden.

C 221/107

7.4.1. In dit ad hoc-comité moeten in elk geval ook
gespecialiseerde artsen naar behoren vertegenwoordigd zijn.
De aanwijzing van deze specialisten moet met de grootste
transparantie verlopen.
7.4.2. Vandaar het besluit van het Comité de bijlagen niet
tot in het detail te bespreken, tenminste wat de wetenschappelijke en technische kant betreft.
7.5.
Het Comité is ingenomen met het feit dat dit richtlijnvoorstel het streefdoel van gelijke rechten voor alle burgers
van de Gemeenschap weer een stap dichterbij brengt.
7.6.
De formulering van art. 4, lid 3, is in de ogen van het
Comité dubbelzinnig. Goederen die vrij binnen de lidstaten
circuleren, dienen te voldoen aan de in de afzonderlijke
lidstaten opgelegde kwaliteits- en veiligheidsvereisten. Vermeden moet worden dat in een lidstaat waar strengere normen
gelden, toch gebruik kan worden gemaakt van bloed of
bloedbestanddelen die niet stroken met de nationale vereisten.
De Commissie zou moeten nagaan wat de wettelijke consequenties kunnen zijn van dergelijke strijdige doelstellingen.
7.7.
Met het voorstel wordt niet geraakt aan de specifieke
kenmerken van de verschillende nationale gezondheidsstelsels;
de Commissie pleit voor de invoering van gemeenschappelijke
kwaliteits- en veiligheidsnormen bij de inzameling en verwerking van bloed, maar verbiedt de lidstaten niet hun eigen
specifieke verbeteringen aan te brengen.
7.8.
Het Comité schaart zich achter het voorstel om in elke
lidstaat een systeem op te zetten voor de melding, de
homologatie, de erkenning, het toezicht, de controle en de
certificering van de bloedinstellingen, en voor de opleiding van
het betrokken personeel.
7.9.
Het Comité staat positief tegenover de bepalingen
inzake de opleiding en de kwalificaties van het personeel, te
meer daar niet wordt getornd aan de wettelijke bepalingen
inzake de wederzijdse erkenning van diploma’s.
7.10. Het Comité is van oordeel dat de EU zo snel mogelijk
de grondslagen moet leggen voor de invoering van strenge
veiligheids- en kwaliteitseisen ten aanzien van het bloed en de
bloedbestanddelen die op haar grondgebied worden gebruikt.
Het waardeert dan ook de in het voorstel vastgelegde bepalingen waarmee deze doelstelling veilig wordt gesteld, en waarin
alle vereiste facetten aan de orde komen, d.w.z. de geschiktheid
van de donors en de inzameling, het testen, de bewerking, de
opslag en de distributie van bloed en bloedbestanddelen.
Bovendien zijn de bepalingen conform de ethische en deontologische beginselen en de vigerende internationale regels.
7.11. Verder draagt de instelling van een regeling voor
kwaliteitsbeheer en -controle in de bloedcentra de goedkeuring
van het Comité weg.
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7.12. Het Comité gaat ermee akkoord dat de lidstaten met
het oog op de traceerbaarheid een regeling uitwerken voor de
uitwisseling van informatie over de inzameling en verwerking
van bloed, en daarbij gebruik maken van adequate etikettering
en registers.

7.13. Verheugend is het voorgestelde mechanisme voor de
snelle en voortdurende bijwerking van de technische bijlagen,
waarin wetenschappelijke criteria worden vastgelegd voor de
manier waarop de inzameling en verwerking van bloed moeten
worden aangepakt.

7.14. Wel pleit het Comité ervoor dat in het voorstel
expliciet wordt bepaald dat de richtlijn van toepassing is op
zowel openbare, sociale als particuliere instellingen, ongeacht
hun grootte en organisatie.

7.15. Ook meent het dat expliciet moet worden bepaald
dat donors en/of ontvangers van bloed of bloedbestanddelen,
alleen mogen worden behandeld door gekwalificeerd personeel
uit de gezondheidszorg, dat daarbij ook de nodige begeleiding
krijgt.

7.16. Gezien het tekort aan bloed, en het feit dat bloed
geven een vrijwillige en humanitaire daad is en dat donors
anoniem blijven en niet betaald worden, stelt het Comité voor
dat de Commissie de lidstaten ertoe aanspoort meer campagnes
op touw te zetten om de maatschappelijke erkenning voor
bloeddonors te verhogen en zo veel mogelijk donors aan te
trekken.
7.16.1. De EU dient in de bloedsector te streven naar
zelfvoorziening. Het Comité beklemtoont dat de ontwerprichtlijn er borg voor moet staan dat instellingen voor inzameling
en verwerking, bloed in geen geval gaan beschouwen als
handelswaar.

7.17. Ten slotte wijst het Comité er nog op dat in het
voorstel geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen
homologe en autologe bloeddonaties.

immuno-hemotherapie of bevoegd is op het gebied van
transfusiegeneeskunde (1)”.
8.3.
Art. 3, sub h), dient als volgt te worden geformuleerd:
„„ongewenst voorval”: een gebeurtenis met betrekking tot de
inzameling ... of bloedbestanddelen, waarbij de vigerende
procedureregels zijn overtreden.”
8.4.
Art. 4, lid 1, dient als volgt te worden geformuleerd:
„De lidstaten richten de bevoegde, niet- betrokken autoriteit
op, of wijzen deze aan, die verantwoordelijk is voor de
uitvoering van de voorschriften van deze richtlijn.”.
8.5.
Art. 5, lid 2, dient als volgt te worden geformuleerd:
„Bij definitieve vervanging van de verantwoordelijke persoon
deelt de bloedinstelling de bevoegde autoriteit onmiddellijk de
naam van de nieuwe verantwoordelijke persoon en de datum
van ingang mee. Bij tijdelijke vervanging van de verantwoordelijke persoon dient de bevoegde autoriteit in kennis te worden
gesteld van de naam van de vervanger.”.
8.6.
Art. 9, lid 1, dient als volgt te worden geformuleerd:
„De verantwoordelijke persoon dient een arts te zijn die
gespecialiseerd is in immuno-hemotherapie of bevoegd is op
het gebied van transfusiegeneeskunde.” (Zie de voetnoot bij
par. 8.2).
8.7.
Art. 10, lid 1, dient als volgt te worden geformuleerd:
„Het personeel dat rechtstreeks is betrokken bij de inzameling,
het testen, de bewerking, de opslag en de distributie van bloed
en bloedbestanddelen van menselijke oorsprong dient over de
nodige kwalificaties voor die functies te beschikken en tijdig
een aangepaste opleiding te krijgen.”
8.8.
Artikel 10, lid 2, dient als volgt te worden geformuleerd: „Deze aanvullende opleiding dient bij ...”.
8.9.
Artikel 11, lid 1, dient als volgt te worden geformuleerd: „De bevoegde autoriteit neemt de nodige maatregelen
om te waarborgen dat elke bloedinstelling een op de vigerende
kwaliteitsnormen afgestemd kwaliteitssysteem voor bloedinstellingen toepast en handhaaft.”
8.10. Art. 12, lid 2, dient als volgt te worden geformuleerd:
„De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te waarborgen
dat de in artikel 8 bedoelde met inspectie- en controlemaatrege( 1)

8.

Bijzondere opmerkingen
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Transfusiegeneeskunde

Minimale studieperiode: 5 jaar

Oostenrijk

Blutgruppenserologie und
Transfusionsmedizin
Transfusionsmedizin
Klinisk immunologi
Transfusion sanguine (*)
Immunoematologia
Transfusion Medicine
Imuno-hemoterapia
Transfusionsmedecin

8.1.
Het Comité stelt voor art. 1 als volgt aan te vullen: „Het
eigenlijke therapeutische gebruik van bloed en bloedbestanddelen valt niet onder deze richtlijn”.

Duitsland
Denemarken
Frankrijk
Italië
Ierland
Portugal
Zweden

8.2.
Art. 3, sub e), dient als volgt te worden geformuleerd:
„„verantwoordelijke persoon”: een arts die gespecialiseerd is in

(*) Na een andere specialisatie van ten minste 4 of 5 jaar, bv.
hematologie.
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len belaste ambtenaren toegang krijgen tot deze documenten,
zonder inbreuk te maken op de privacy van bloeddonors en
-ontvangers.”
8.11. In art. 13, lid 1, moeten in de voorlaatste regel de
woorden bij voorkeur geïnformatiseerd worden toegevoegd,
vlak vóór het woord donoridentificatiesysteem.
8.12. Art. 14, lid 1, moet aan het eind als volgt worden
aangevuld: Ook moet een „look-back”-procedure worden
ingevoerd.
8.13. Art. 14, lid 2, dient als volgt te worden geformuleerd:
„De voor de bloedinstelling verantwoordelijke persoon meldt
... aan de bevoegde autoriteit.” Verder dient de volgende
paragraaf te worden toegevoegd:
a)

De bevoegde autoriteit moet ernstige bijwerkingen en
incidenten beoordelen en classificeren, zodat preventiemaatregelen kunnen worden getroffen.
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schermende kleding, en verplichte naleving van de normen
inzake bescherming en hygiëne in de werkruimte)”.
8.15. Aan bijlage II, deel B, moet het volgende punt worden
toegevoegd: Aantal nieuwe donors per jaar. Punt 3 moet als
volgt worden aangevuld: en redenen voor de afwijzing.
8.16. De eerste kolom in bijlage III moet als volgt worden
aangevuld: „Relevante basiskennis van informatica”.
De tekst in de vierde kolom moet worden vervangen door de
volgende explicietere formulering: „Opleiding op het gebied
van biologie en scheikunde van menselijk bloed”.
De tekst in de vijfde kolom moet als volgt luiden: „Specialisatie
in immuno-hemotherapie of bevoegdheid op het gebied van
tranfusiegeneeskunde” (Zie voetnoot bij par. 8.2).
8.17. Aan bijlage VI moet een als volgt luidend hoofdstuk
4 worden toegevoegd:
„4. Criteria voor autotransfusie

8.14. Bijlage II: In het eerste punt moet ook het elektronisch
adres (e-mail) worden opgenomen, terwijl punt 4 als volgt
moet luiden: „Hygiëne- en veiligheidsvoorschriften (bv. be-

Deze beperkingen zijn niet van toepassing op autotransfusies, waarvoor specifieke vereisten gelden.”

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een Richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 80/987/EEG van de Raad betreffende
de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de bescherming van de
werknemers bij insolventie van de werkgever”
(2001/C 221/19)
De Raad heeft op 14 februari 2001, overeenkomstig art. 198 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, besloten 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 2 mei 2001 met algemene stemmen goedgekeurd.
Rapporteur was de heer Zöhrer.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting van 30 en 31 mei 2001 (vergadering
van 30 mei 2001) het volgende advies uitgebracht, dat met 118 stemmen vóór bij 2 stemmen tegen, bij
3 onthoudingen, is goedgekeurd.
1.

Inhoud van het Commissievoorstel

Twintig jaar na de goedkeuring van Richtlijn 80/987/EEG door
de Raad meent de Commissie dat de tijd rijp is om conclusies
te trekken uit de besprekingen en discussies over de moeilijkheden die zijn gebleken bij de toepassing van sommige bepalingen, en om de Raad een wijziging van de Richtlijn in kwestie
voor te stellen.

De Commissie is van mening dat de basisstructuur van de
Richtlijn behouden moet blijven. Op het doel (de werknemers
beschermen), de ingestelde procedure en de behaalde resultaten
mag immers niet teruggekomen worden. Door de nieuwe
situatie op de arbeidsmarkt en de herstructureringen en
hervormingen in het bedrijfsleven blijkt het met zoveel jaren
echter nodig om de Richtlijn te wijzigen op die punten waarop
zij achterhaald is.

De leemten of tekortkomingen houden vooral verband met
ontwikkelingen in de insolventiewetgeving van de lidstaten, de
dynamiek van de interne markt, de vereiste coherentie met
later goedgekeurde Richtlijnen inzake arbeidsrecht, alsook de
recente jurisprudentie van het Hof van Justitie.
De volgende wijzigingen worden voorgesteld:
—

verduidelijking van de werkingssfeer in de artikelen 1 en
2 van de Richtlijn en schrapping van de huidige bijlage;

—

nieuwe definitie van het begrip insolventie in artikel 2,
op basis van de definitie in de verordening van de Raad
betreffende insolventieprocedures;

—

vereenvoudiging van de artikelen 3 en 4;

—

nieuwe bepaling, artikel 8 bis, die vaststelt welk garantiefonds bevoegd is in grensoverschrijdende gevallen;

—

nieuwe bepaling, artikel 8 ter, die een administratieve
samenwerking tussen de lidstaten invoert om de toepassing van artikel 8 bis gemakkelijker te maken.

2.

Algemene opmerkingen

2.1.
Het ESC is het in grote lijnen eens met het Commissievoorstel. Door de nieuwe situatie op de arbeidsmarkt, de
dynamiek van de interne markt en de herstructureringen en
hervormingen in het bedrijfsleven is de inmiddels twintig jaar
oude Richtlijn aan herziening toe.
Het komt in het algemeen de transparantie en de rechtszekerheid ten goede als de wetgevingen vereenvoudigd en op elkaar
afgestemd worden en in de EU-wetgeving uniforme begrippen
en definities worden gehanteerd.
2.2.
De Commissie is terecht van plan de beschermende
werking van de Richtlijn te behouden. De bedoeling ervan is
immers om werknemers de zekerheid te bieden dat zij bij
insolventie van hun werkgever althans een deel van hun loon
zullen krijgen.
Door nieuwe, op de flexibelere arbeidsmarkt afgestemde
arbeidscontracten is de insolventiewetgeving veranderd. Als
gevolg hiervan biedt de Richtlijn in haar huidige vorm geen
volledige bescherming meer.
Het is vooral van belang dat bepaalde flexibele soorten
arbeidscontracten, die de laatste tijd in aantal zijn toegenomen,
binnen de werkingssfeer van de Richtlijn worden gebracht.
2.3.
Sinds de goedkeuring van de Richtlijn hebben de
lidstaten hun insolventiewetgeving ingrijpend veranderd, zodat
zij nu beter in staat zijn om de algehele liquidatie van met
betalingsmoeilijkheden kampende ondernemingen te voorkomen en hun voortbestaan mogelijk te maken.
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Bij een strikte uitleg van de Richtlijn, zoals het Hof van Justitie
heeft gedaan, is deze niet van toepassing op dergelijke gevallen.
Daarom is een actualisering van het begrip „insolventie” op
haar plaats. Op die manier blijft niet alleen de beschermende
werking van de Richtlijn overeind, maar is het in bepaalde
omstandigheden bovendien mogelijk dat de werknemers hun
baan houden en meewerken aan een doorstart van de onderneming.

Met betrekking tot de verplichting van de lidstaten om de te
volgen procedures aan te melden, wijst het ESC erop dat
bijlage A van Verordening (EG) nr. 1346/2000 een lijst bevat
van de procedures die vallen onder artikel 1 van deze
Verordening. Zou in de Richtlijn een verwijzing naar deze lijst
niet volstaan? Dan zouden de lidstaten namelijk alleen maar
wijzigingen, aanvullingen en de toepassing van nieuwe procedures hoeven aan te melden.

2.4.
De ontwikkeling van de interne markt gaat gepaard
met een europeanisering van het bedrijfsleven. Dit heeft onder
meer tot gevolg dat werknemers nu ook over de landsgrenzen
heen het slachtoffer kunnen worden van insolvente werkgevers.

3.1.2. D e w e r k n e m e r s i n k w e s t i e

Hoewel het Hof van Justitie in dergelijke zaken al vonnis heeft
gewezen, zou een en ander omwille van de duidelijkheid en
rechtszekerheid ook in de Richtlijn moeten worden vastgelegd.

2.5.
Het ESC is het met de Commissie eens dat het EGVerdrag, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, nu
met artikel 137, lid 2, een adequate rechtsgrond bevat voor
instrumenten ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden en
dat de Richtlijn daarom op dit artikel moet worden gebaseerd.

2.6.
Voor een zo groot mogelijke transparantie zou de
Richtlijn in een geconsolideerde versie gepubliceerd moeten
worden. Bij de omzetting van de Richtlijn doen de lidstaten er
om dezelfde reden goed aan hun eigen wetgeving eveneens te
consolideren.

3.

Bijzondere opmerkingen

3.1. Werkingssfeer en definities

3.1.1. H e t b e g r i p „ i n s o l v e n t i e ”
Zoals gezegd houdt de Commissie in haar voorstel rekening
met de ontwikkeling van de insolventiewetgeving en de
concrete toepassing van de Richtlijn in de lidstaten. Het ESC
stemt in met de voorgestelde wijziging omdat de beschermende
werking van de Richtlijn hierdoor behouden blijft.
Wel is voorzichtigheid geboden: bij gevallen van „wederopbouw” moet misbruik worden voorkomen. De Richtlijn is niet
bedoeld om een sanering van bedrijven op kosten van de
waarborgfondsen mogelijk te maken. De Commissie zou in
artikel 10 gewag dienen te maken van dit mogelijke misbruik
en aan de lidstaten de concrete wettelijke bestrijding hiervan
moeten overlaten.

3.1.2.1. De Commissie stelt terecht voor de werkingssfeer
van de Richtlijn te verduidelijken en deze voortaan ook
ondubbelzinnig te laten gelden voor deeltijdwerkers, werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd,
uitzendkrachten en thuiswerkers (1).
Bekeken moet worden in hoeverre de Richtlijn ook van
toepassing dient te zijn op personen met een status die
vergelijkbaar is met die van werknemers. Dit zijn personen die
werken voor een werkgever op basis van een contract waaruit
geen echte dienstbetrekking tussen werkgever en werknemer
kan worden afgeleid, maar dat wel vergelijkbare of vaak zelfs
dezelfde kenmerken heeft als een arbeidsovereenkomst.
Aangezien een en ander direct verband houdt met de arbeidswetgeving van de lidstaten, zouden deze hun definities zo
moeten aanpassen dat de bedoelde personen er voortaan ook
onder vallen.
3.1.2.2. Ook het ESC is ontevreden over de huidige regeling
in de Richtlijn, waarbij de lidstaten heel verschillend behandeld
worden, en geeft er de voorkeur aan om in een nieuwe regeling
duidelijkheid te scheppen over de vraag welke werknemers
onder welke voorwaarden van de werkingssfeer van de Richtlijn uitgesloten kunnen worden.
De Commissie stelt voor om twee categorieën werknemers
van de werkingssfeer van de Richtlijn uit te sluiten. In artikel 1,
lid 1, gaat het om werknemers die op grond van andere
waarborgen een zelfde mate van bescherming genieten. Het
ESC kan zich hierin vinden.
Krachtens artikel 3, lid 1, zouden de lidstaten ook huispersoneel in dienst van een natuurlijke persoon en deelvissers van
de werkingssfeer van de Richtlijn kunnen uitsluiten.
(1) Richtlijn van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door
de Unice, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake
deeltijdarbeid, PB L 14 van 20.1.1998, blz. 9. Richtlijn van de
Raad van 28 juni 1999 betreffende de door het EVV, de UNICE
en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, PB L 175 van 10.7.1999, blz. 43.
Richtlijn van de Raad van 25 juni 1991 ter aanvulling van de
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid
en de gezondheid op het werk van de werknemers met arbeidsbetrekkingen voor bepaalde tijd of uitzendarbeid-betrekkingen, PB
L 206 van 29.7.1991, blz. 19.
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Volgens het ESC wordt met dit laatste voorstel, dat niet in
overeenstemming is met de sociale doelstellingen van de EU,
het beginsel van gelijke behandeling geschonden. Momenteel
mogen slechts twee lidstaten huispersoneel uitsluiten en geldt
in twee andere lidstaten een regeling waarbij vissers in de vorm
van een aandeel in de vangst worden betaald (zie de bijlage bij
de oude Richtlijn). Daarom zouden bovengenoemde werknemers niet onder de eventueel uit te sluiten categorieën
werknemers mogen worden gerangschikt.
3.1.2.3. Het voorstel bevat echter niet de mogelijkheid om
die personen uit te sluiten die een dominerende invloed hebben
op het management van ondernemingen. De Commissie
verwijst in dit verband naar artikel 10 van de Richtlijn, waarin
dit aspect volgens het ESC echter niet helemaal uit de verf
komt.
In artikel 1, lid 3, zouden daarom de volgende twee categorieën
werknemers moeten worden opgenomen die de lidstaten
eventueel van de werkingssfeer van de Richtlijn mogen uitsluiten:
— leden van het orgaan van een rechtspersoon die wettelijk
vertegenwoordigingsbevoegd zijn;
— vennoten die bevoegd zijn om een dominderende invloed
uit te oefenen op de vennootschap, ook in het geval van
fiduciaire constructies.
3.2. Beperkte geldigheidsduur van de waarborg
De voorgestelde vereenvoudigingen kunnen in grote lijnen op
instemming van het ESC rekenen. De Commissie is terecht van
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plan om een minimale bescherming vast te leggen en de rest
in de geest van het subsidiariteitsbeginsel aan de lidstaten over
te laten. De geldigheidsduur van de bestaande waarborgen
voor werknemers mag hierdoor echter niet worden bekort.
Daarnaast is de vraag of niet ook rekening moet worden
gehouden met gevallen waarin een werkgever zijn werknemers
volgens een uitspraak van de rechter nog loon verschuldigd is,
maar dit niet heeft kunnen uitbetalen doordat hij inmiddels
insolvent is geworden.
Het ESC vindt het geen goede zaak dat de lidstaten voor de
betalingen door het waarborgfonds zonder enige beperking
een plafond mogen vaststellen (artikel 4, lid 3). Daarom zou
hieraan moeten worden toegevoegd: „waarbij de lidstaten de
beschermende werking van de Richtlijn garanderen”.

3.3. Grensoverschrijdende gevallen
Hier volgt de Commissie de jurisprudentie van het Hof van
Justitie. Het ESC is het eens met het beginsel dat loonaanspraken gehonoreerd moeten worden in het land waar de werknemer werkt. Dit is ook in overeenstemming met het doel van
de Richtlijn, namelijk werknemers de nodige bescherming
bieden. Wel is het in dit verband van wezenlijk belang dat de
werkgever ook in de andere lidstaat als officieel als insolvent
wordt aangemerkt.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „Een nieuwe impuls voor het transatlantische
partnerschap en de transatlantische dialoog”
(2001/C 221/20)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 30 november 2000 besloten om, overeenkomstig artikel 23,
lid 2, van het reglement van orde, een op te stellen over „Een nieuwe impuls voor het transatlantische
partnerschap en de transatlantische dialoog”.
De afdeling „Externe betrekkingen”, die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was
belast, heeft haar advies op 17 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Ehnmark.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 30 en 31 mei 2001 gehouden 382e zitting
(vergadering van 30 mei 2001) het volgende advies uitgebracht, dat met 119 stemmen, bij 2 onthoudingen
is goedgekeurd.
Samenvatting van het advies

a)

Het Economisch en Sociaal Comité is zeer geporteerd
voor transatlantische samenwerking; deze zou gerevitaliseerd en uitgebreid moeten worden.

b)

Het Comité vreest dat er steeds meer bilaterale en
mondiale kwesties zullen zijn waarover de VS en de EU
van mening kunnen verschillen.

c)

Het Comité beklemtoont dat bij een uitbreiding van het
partnerschap en de dialoog moet worden uitgegaan van
wederzijds begrip en respect voor elkaars standpunten,
waarden, belangen en sociale modellen.

d)

e)

Het Comité zou graag willen dat de georganiseerde civiele
samenleving op actieve en voortvarende wijze werd
betrokken bij de verdere ontwikkeling van dit partnerschap. Deze kan een belangrijke eigen bijdrage leveren
aan de voorbereiding en follow-up van projecten op het
gebied van transatlantische samenwerking. Opvoering
van de inspanningen om de bewoners van beide continenten nader tot elkaar te brengen, is met name van belang
naarmate de geschillen vaker voorkomen.
Het Comité is voorstander van een nieuwe, meer thematisch opgezette samenwerking, ook al omdat bij het
uitbreken van een crisis een specifieke aanpak vereist is.

f)

Het Comité stelt vier prioritaire gebieden van samenwerking voor: globalisering en het multilaterale handelssysteem; milieu en klimaatverandering; voedselveiligheid
en consumentenbescherming, en sociale samenhang en
duurzame sociale stelsels in het licht van de demografische ontwikkelingen.

g)

Het Comité pleit met kracht voor voortzetting en versterking van de bestaande dialoogstructuren. Ook dient te
worden gedacht aan het opzetten van task forces (ter
voorbereiding van discussies over specifieke thema’s die
tijdens EU/VS-toppen aan de orde komen); het Comité is
zelf bereid het zijne ertoe bij te dragen dat dergelijke
groepen van de grond komen.

h)

Het Comité is voornemens een actieve rol te spelen bij de
transatlantische samenwerking. Als Europees orgaan dat
de georganiseerde civiele samenleving vertegenwoordigt,
kan het deze samenwerking een toegevoegde waarde
geven.

i)

In het kader van de grotere rol die het voor zichzelf ziet
weggelegd, komt het Comité met het voorstel voor de
oprichting van een jaarlijks of tweejaarlijks te houden
„Transatlantisch Forum”, waarop specifieke kwesties van
wederzijds belang grondig onder de loep kunnen worden
genomen. Het Comité verklaart zich bereid de organisatie
van het eerste Transatlantische Forum in het voorjaar van
2002 voor zijn rekening te nemen.

j)

Het Comité roept de deelnemers aan de komende EU/VStop in Göteborg op om het voortouw te nemen bij het
uitstippelen van een globale strategie voor duurzame
ontwikkeling.

k)

Tijdens de komende WTO-onderhandelingen in Qatar zal
blijken of de EU en de VS in staat zijn afspraken te maken
over een gemeenschappelijk platform en hun geschillen
bij te leggen. Het Comité doet een beroep op de deelnemers aan de EU/VS-top te Göteborg om hiertoe de
nodige voorbereidende stappen te nemen.

1.

Inleiding

1.1.
De transatlantische samenwerking tussen de VS en de
EU is in de jaren ’90, sinds het einde van de Koude Oorlog,
breder en veelzijdiger geworden. Dankzij de nieuwe samenwerkingsvormen en in de overtuiging dat men er wederzijds
voordeel bij had, is ook een basis gelegd voor deelname van
maatschappelijke organisaties aan de verschillende dialoogvormen en samenwerkingsinitiatieven. De in 1995 goedgekeurde
Nieuwe Transatlantische Agenda (NTA) betekende een belangrijke stap voorwaarts, omdat hiermee de samenwerking tussen
de EU en de VS werd uitgebreid tot alle onderdelen van het
politieke en economische spectrum.
1.2.
De NTA was mede van belang met het oog op eerdere
discussies over een mogelijke vrijhandelszone die zowel de EU
als de VS zou omvatten. Die discussies hebben nergens toe
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geleid en zijn op dit moment niet langer actueel, maar destijds
waren ze een illustratie van het verlangen om de samenwerking
nieuwe vorm en inhoud te geven.

1.9.
Het Comité zal niet alle kwesties die aanleiding kunnen
geven tot meningsverschillen, de revue laten passeren. Toch is
er één onderwerp waarover het niet kan zwijgen.

1.3.
Met de NTA werd de aanzet gegeven tot een nieuw
evenwicht tussen de EU en de VS. In het voorjaar van 2001
valt niet meer te loochenen dat de EU een steeds belangrijker
rol op het wereldtoneel is gaan spelen. Tegelijkertijd vinden op
het Amerikaanse continent belangrijke ontwikkelingen plaats
— met name het in Quebec gesloten akkoord inzake een
vrijhandelszone voor alle Amerikaanse landen, behalve Cuba
— die de toekomst van de NTA en meer in het algemeen de
hele transatlantische samenwerking in een ander licht plaatsen.

1.10. Het Economisch en Sociaal Comité betreurt het dat
de uitvoering van het Protocol van Kyoto over het klimaat op
aarde ernstig in gevaar is gekomen na de verklaring van de VS
dat het land zich hier niet langer door gebonden acht.

1.4.
De NTA heeft er in aanzienlijke mate toe bijgedragen
dat het probleemoplossend vermogen van de bestaande samenwerkingsmechanismen is vergroot, zonder dat men overigens
de ogen heeft gesloten voor het feit dat er voortdurend
conflicten en/of meningsverschillen op de loer liggen, met
name op handelsgebied. Over het algemeen is men er, op een
enkele uitzondering na, goed in geslaagd de problemen
beheersbaar houden.

1.5.
Naar verwachting, zullen de bestaande samenwerkingsmechanismen ook de komende jaren dienst kunnen doen om
de problemen beheersbaar te houden. Zoals altijd in het
geval van langdurige betrekkingen, vertoont het niveau van
wederzijds begrip en onderlinge verstandhouding door de
jaren heen pieken en dalen.

1.6.
Het is mogelijk dat we thans aan het begin staan van
een periode waarin de meningsverschillen tussen de VS en
de EU over fundamentele bilaterale en mondiale kwesties
toenemen. Als dit inderdaad zo is, zal de dialoog tussen
vertegenwoordigers van de georganiseerde civiele samenlevingen aan weerszijden van de Atlantische oceaan des te meer
gewicht krijgen en zal des te meer behoefte zijn aan adequate
mechanismen voor het oplossen van problemen.

1.7.
De Europese Commissie heeft in een mededeling
over de toekomst van de transatlantische samenwerking (1)
verklaard dat ondanks de moeilijkheden die zich van tijd tot
tijd voordoen, het niet te ontkennen valt dat de betrekkingen
tussen Europa en de VS de belangrijkste strategische pijler voor
samenwerking in de wereld zijn.

1.8.
Het Economisch en Sociaal Comité is het hier van
harte mee eens. Wel acht het Comité het nodig andermaal te
wijzen op het toenemend aantal meningsverschillen die de
goede betrekkingen onder druk kunnen zetten.

(1) COM(2001) 154 def. van 20.3.2001.

1.11. In onderhavig advies over de toekomst van de
transatlantische samenwerking ligt het accent op de vraag
hoe de samenwerking en de bestaande overlegstructuren de
komende jaren kunnen worden versterkt. Als er op politiek
niveau verschillen van mening zijn, is dit des te meer reden
om de samenwerking en de dialoog nieuw leven in te blazen,
een proces waarbij de georganiseerde civiele samenleving
nauwer dan voorheen betrokken moet worden; daarmee kan
worden voorkomen dat het wantrouwen tussen de partijen
groeit.

1.12. In het initiatiefadvies gaat het Comité na welke
ervaringen de afgelopen periode zijn opgedaan met de transatlantische samenwerking, en doet het een reeks voorstellen om
een aantal mechanismen en overlegstructuren nieuw leven in
te blazen. Het aantreden van de nieuwe Amerikaanse regering
is een goede gelegenheid om de balans op te maken van de
ervaringen in het verleden en prioriteiten vast te stellen voor
samenwerking in de toekomst.

1.13. Tegelijkertijd wil het Comité nagaan welke rol het
zelf kan spelen ter bevordering van de transatlantische samenwerking en de transatlantische dialoog, ervan uitgaande dat de
georganiseerde samenlevingen in de VS en de EU, zoals
hierboven aangegeven, inderdaad overgaan tot intensivering
van de onderlinge contacten.

1.14. Het Comité is van mening dat het concreet kan
bijdragen tot de transatlantische samenwerking en de onderlinge betrekkingen als het de eigen dialoog met alle geledingen
van de Amerikaanse samenleving kan versterken. Hiertoe
worden een aantal specifieke voorstellen gedaan.

1.15. Dit advies is ook te beschouwen als bijdrage van het
Economisch en Sociaal Comité aan de EU/VS-top die in juni
van dit jaar tegelijk met de Europese Top te Göteborg zal
worden gehouden.

1.16. De werkelijke uitdaging waarvoor de EU en de VS
zich bij de versterking van hun partnerschap gesteld zien,
schuilt in het zoeken naar gemeenschappelijke waarden en
belangen op de lange termijn, niet in een fixatie op kortetermijnproblemen; er moet ook worden gezocht naar actieterreinen en samenwerkingsvormen die hierop aansluiten.
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Uitbreiding van de transatlantische samenwerking in
de jaren ’90

2.1.
In de jaren ’90 stonden de onderhandelingen over
transatlantische samenwerking in het teken van de ineenstorting van de Sovjet-Unie aan het eind van de Koude Oorlog.
Men zag nieuwe kansen voor samenwerking in bilaterale en
mondiale kwesties en er kwamen nieuwe initiatieven om de
samenwerking een structurele basis te geven.

3.
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Ervaringen die in de jaren ’90 zijn opgedaan met de
transatlantische samenwerking

3.1.
De Europese Commissie heeft n.a.v. de ervaringen die
in het verleden zijn opgedaan, verklaard dat ondanks de
problemen die zich ten gevolge van verschillen in institutionele
structuur en administratieve cultuur van tijd tot tijd tussen de
EU en de VS voordoen, de betrekkingen tussen Europa en de
VS toch de belangrijkste strategische pijler voor samenwerking
in de wereld zijn.

2.2.
De discussie over een eventuele transatlantische
vrijhandelszone in het begin van de jaren ’90 illustreerde het
geloof in de onbegrensde mogelijkheden dat destijds heerste.
Uiteindelijk bleken deze mogelijkheden toch niet zo onbegrensd te zijn als gedacht werd, en heeft men het idee van een
transatlantische vrijhandelszone weer laten varen.

3.2.
Hierop aansluitend heeft de Commissie een rake analyse gegeven van de problemen die zich hebben voorgedaan, en
hiervoor als belangrijkste oorzaken aangewezen:
—

de beperkingen die de Amerikaanse regering zijn opgelegd door het Congres, dat zich bij zijn wetgevende werk
voornamelijk laat leiden door binnenlandse belangen;

2.3.
Midden jaren ’90 werd er een nieuwe structuur opgezet
voor transatlantische samenwerking: het transatlantische partnerschap en de transatlantische agenda.

—

de institutionele beperkingen waarmee de EU krachtens
haar Verdragen te maken heeft, en het structurele raamwerk waarbinnen het besluitvormingsproces in de Unie
dient plaats te vinden;

—

verschillen in bereidheid om economisch een stapje terug
te doen, teneinde internationale milieunormen te kunnen
naleven;

2.4.
In 1995 werd een akkoord bereikt over de Nieuwe
Transatlantische Agenda (NTA). Dit was een belangrijke stap
voorwaarts bij het verwezenlijken van de samenwerking en de
dialoog. De NTA bevatte vier prioritaire doelstellingen:
—

bevorderen van vrede en stabiliteit en van democratie en
ontwikkeling in de hele wereld;

—

een verschillende mate van verdraagzaamheid bij consumenten t.a.v. zaken als het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen;

—

vinden van antwoorden op wereldwijde uitdagingen
(maatregelen ter bestrijding van terrorisme, ter bescherming van het milieu enz.);

—

de constitutionele onmacht van de centrale regering van
de VS om regulerende lichamen en federale staten te
betrekken bij het beleid t.a.v. de EU, en

—

de moeilijkheden waarmee beide partijen zich geconfronteerd zien bij het adequaat en volledig ten uitvoer leggen
van WTO-voorschriften.

—
—

bijdragen tot uitbreiding van de wereldhandel en nauwere
economische betrekkingen, en
slaan van bruggen over de Atlantische oceaan heen.

2.5.
Het laatste omvat een aantal initiatieven om de bewoners van beide continenten nader tot elkaar te brengen. In
1995 werd al begonnen met vier specifieke dialoogstructuren
(inzake handel, arbeid, consumenten en milieu).

2.6.
De NTA voorziet in twee topontmoetingen per jaar,
een uitgebreid ambtelijk apparaat en een aantal informele
contacten voor het signaleren van problemen binnen het
partnerschap en het aandragen van mogelijke oplossingen. De
georganiseerde samenleving is maar mondjesmaat betrokken
geweest bij de NTA.

2.7.
In aanvulling daarop werd in 1998 binnen het raamwerk van de NTA het sein gegeven tot het Transatlantische
Economische Partnerschap (TEP), dat bedoeld was om de
samenwerking tussen de EU en de VS op het gebied van handel
en investeringen een nieuwe impuls te geven.

De Commissie voegt hier nog aan toe dat er overleg op hoog
politiek niveau en goede wil aan beide zijden nodig zijn om de
moeilijkheden het hoofd te bieden.

3.3.
Het ESC is ingenomen met de analyse van de Commissie, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, en kan
zich vinden in de inhoud. Een discussie over toekomstige
samenwerking is niet mogelijk zonder dat open en eerlijk
wordt gesproken over de problemen en moeilijkheden van
vroeger en nu. De mededeling van de Commissie is
stimulerende lectuur voor iedereen die zich bezighoudt met
transatlantische samenwerking.

3.4.
De eigen bevindingen van het ESC inzake de toekomst
van de transatlantische betrekkingen bevestigen de conclusies
van de Commissie. Nieuwe initiatieven zijn soms ernstig
bemoeilijkt door een combinatie van constitutionele en institu-
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tionele factoren en een negatieve publieke opinie. Daarentegen
kan niet worden ontkend dat dank zij de Nieuwe Transatlantische Agenda de bestaande contacten en dialoogstructuren
behoorlijk zijn uitgebreid en nieuwe onderwerpen bespreekbaar zijn geworden.

3.5.
Desondanks hebben de overlegmechanismen van de
NTA handelsgeschillen en andere problemen niet kunnen
voorkomen. Het feit dat men zich lange tijd heeft moeten
inspannen om een groot aantal van deze problemen op te
lossen, illustreert dat de mechanismen niet adequaat hebben
gefunctioneerd. Er is op gewezen dat de zaken waarover op
handelsgebied onenigheid bestaat, eigenlijk maar 1 à 1, 5 %
van de totale omvang van de bilaterale handel uitmaken. Aan
Amerikaanse zijde is men er ook van doordrongen dat
bepaalde slepende kwesties, zoals in het geval van genetisch
gemodificeerde organismen, snel zouden kunnen uitgroeien
tot zeer ernstige conflicten.

3.6.
Het ESC heeft daarnaast echter kunnen vaststellen dat
vertegenwoordigers van organisaties die de afgelopen jaren
actief betrokken zijn geweest bij gesprekken en studiebijeenkomsten op EU/VS-niveau, ervan overtuigd zijn dat de tijd rijp
is voor nieuwe initiatieven om het partnerschap nieuw leven
in te blazen.

3.7.
Ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, consumentenorganisaties en de milieubeweging hebben met meer of
minder nadruk op hetzelfde gewezen. Afgevaardigden van de
Amerikaanse vakbeweging hebben hun voldoening uitgesproken over de wijze waarop hun bilaterale contacten gestalte
krijgen binnen de bestaande Europese en mondiale confederaties van vakverenigingen.

3.8.
Zich baserend op zijn contacten met maatschappelijke
organisaties in de EU en de VS wil het ESC met name het
volgende onder de aandacht brengen:

De indruk bestaat dat men aan Amerikaanse zijde de zaak van
de transatlantische samenwerking op dit moment minder is
toegedaan dan tevoren. Dit zal ongetwijfeld ook doorwerken
in de sfeer binnen de NTA. In verschillende discussies is
benadrukt dat men voorrang wil geven aan de betrekkingen
met andere delen van het Amerikaanse continent.

Men was het er in grote lijnen over eens dat de NTA en de
overlegstructuren nieuw leven moest worden ingeblazen en
dat er nieuwe samenwerkingsmechanismen moesten worden
ontwikkeld. Het heeft echter weinig zin om onderwerpen uit
te zoeken waarbij de kans op overeenstemming toch al groot
is; het is juist beter te zoeken naar onderwerpen waarover
verschil van mening bestaat, want dan kan een dialoog beide
partijen nieuwe inzichten verschaffen.
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Er was brede steun voor een actieve en krachtige participatie
van maatschappelijke organisaties. Aan Amerikaanse zijde
werd er echter op gewezen dat onderlinge contacten tussen
ngo’s en de georganiseerde civiele samenleving in de VS lang
niet zo algemeen zijn als in Europa.

De in NTA-kader opgezette overlegstructuren moeten het
hebben van een sterke betrokkenheid van de nationale overheid. Dit geldt met name voor de handelsdialoog, maar lijkt
ook op andere gebieden van toepassing. Ook het punt van
financiële ondersteuning van de overlegstructuren werd aan de
orde gesteld (vooral m.b.t. de milieudialoog).

Ook werd aandacht besteed aan de uitzonderlijke groei van de
Amerikaanse economie gedurende de afgelopen tien jaar en
het verband met grootschalige investeringen in informatie- en
communicatietechnologieën en de ontwikkeling van menselijk
kapitaal. Opgemerkt werd dat dit een onderwerp is dat zich
goed zou lenen voor een nadere analyse en vergelijking tussen
de VS en de EU.

Wat de positie van werknemers in de VS betreft, zijn er
toenemende problemen met bedrijfsleidingen en de nieuwe
regering. Op dit gebied kan de EU haar transatlantische
partners uiteraard veel informatie en goede raad verschaffen.

4.

Voornaamste onderdelen en actieterreinen van het
transatlantische partnerschap

4.1.
Alvorens concreet inhoud te geven aan een uitbreiding
van de overlegstructuren en de contacten, lijkt het zinvol de
aandacht te richten op de belangrijkste knelpunten voor het
transatlantische partnerschap gedurende de komende vier jaar
(of meer).

4.2.
De vier soorten dialoog die in 1995 in gang zijn gezet
— inzake handel, arbeid, consumenten en milieu — zijn niet
allemaal even succesvol geweest. Duidelijk is wel dat de
handelsdialoog zeer goed heeft gefunctioneerd en mede oplossingen heeft aangedragen voor bilaterale problemen op het
gebied van handel en industrie. Hetzelfde kan worden gezegd
van de consumentendialoog, die positief heeft doorgewerkt op
de wetgeving aan beide kanten van de Atlantische oceaan. De
arbeidsdialoog heeft voor een groot deel plaatsgevonden
binnen het kader van de bestaande bilaterale overlegstructuren
van de vakbeweging. De doelstellingen van de milieudialoog
zijn slechts gedeeltelijk verwezenlijkt. Het begin was veelbelovend, maar na verloop van tijd moesten de werkzaamheden
worden gestaakt door geldgebrek bij de Amerikaanse partners.
Verder was hier en daar het evenwicht tussen inhoudelijk
belang en vergaderfrequentie soms zoek. Zoals een van de
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven het uitdrukte, was
het organiseren van vergaderingen soms belangrijker dan het
opstellen van agenda’s.
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4.3.
Tegen deze achtergrond is het van bijzonder belang dat
men zich, naast specifieke crisisproblemen, voor toekomstige
werkzaamheden in NTA-kader concentreert op onderwerpen
die op de langere termijn voor beide partijen van belang zijn.
De Europese Commissie heeft op grond van eigen analyses
acht strategisch belangrijke onderwerpen uitgekozen en aanbevolen. Men zou dan in NTA-kader de aandacht kunnen
concentreren op één of twee onderwerpen per periode.

4.4.

heel concreet tot uitdrukking komt wat er onder brede lagen
van de bevolking aan weerszijden van de oceaan leeft:
—

Globalisering en het multilaterale handelssysteem: De EU
en de VS zouden ter bevordering van een duurzame groei
en ontwikkeling van de wereldeconomie de basis moeten
leggen voor een nieuwe opzet van het multilaterale
handelssysteem (incl. eerbiediging van de fundamentele
arbeidsnormen van de IAO, gezamenlijke inspanningen
om de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen (1) te promoten, uit te voeren en toe te passen, en
voorbereiding van de volgende WHO-onderhandelingsronde).

—

Milieu en klimaatverandering: Er dienen voorbereidingen
te worden getroffen voor de Rio+10-conferentie en
er moet een hernieuwde strategie ter bestrijding van
klimaatverandering worden uitgestippeld.

—

Voedselveiligheid en consumentenbescherming: Men zou
in de eerste plaats iets moeten doen aan de wijdverbreide
vrees bij consumenten dat veilig voedsel een schaars goed
is.

—

Sociale samenhang en duurzame sociale stelsels in het
licht van de demografische ontwikkelingen: Er zou geijverd moeten worden voor de belangen van brede groepen
in de georganiseerde civiele samenleving en er moet
aandacht komen voor problemen die almaar nijpender
worden.

De acht onderwerpen zijn:

a)

Nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid

b)

Globalisering en het multilaterale systeem

c)

Bestrijding van criminaliteit (met name de georganiseerde
misdaad)

d)

Toekomstgericht energiebeleid

e)

Consumentenbescherming, vooral voedselveiligheid

f)

Macro-economische kwesties

g)

Bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden

h)

Digitale economie en de gevolgen ervan voor de productie, het arbeidsproces e.d.

De Raad Algemene Zaken heeft hier nog een negende onderwerp aan toegevoegd: milieu en klimaatverandering.

4.5.
De Commissie stelt voor om binnen elk onderwerp
speerpunten aan te wijzen, zodat men zich bij de NTAactiviteiten kan toeleggen op een beperkt aantal kwesties per
jaar. Deze kunnen dan eerst min of meer worden afgerond
voordat wordt overgegaan tot de behandeling van nieuwe
kwesties.

4.6.
Het ESC kan zich erin vinden dat het NTA-proces zich
meer gaat toespitsen op bepaalde onderwerpen, waardoor de
kans op het behalen van concrete resultaten groter wordt. Wil
men echter daadwerkelijk resultaat zien, dan komt het er
uiteindelijk toch op aan dat er aan beide zijden voldoende
bereidheid en enthousiasme zijn om zich hier ook voor in te
spannen (in de vorm van overeenkomsten, het instigeren van
nieuwe projecten/programma’s of initiatieven op nationaal
niveau).

4.7.
Het ESC staat achter de keuze van de acht onderwerpen,
die allemaal zinvol en belangrijk worden geacht. Het gaat hier
om zaken van een zeer grote reikwijdte en van groot belang
voor één van de twee of allebei de partijen. Geen enkel
onderwerp is naar de mening van het Comité misplaatst.

4.8.
Niettemin vraagt het ESC, als spreekbuis van de civiele
samenleving, extra aandacht voor onderstaande punten, waarin
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Daarnaast zijn er nog een aantal andere kwesties die naar de
mening van het ESC van belang zijn vanuit het standpunt van
de civiele samenleving. De meeste daarvan kunnen worden
toegevoegd aan de lijst van de Commissie of aan de vier
hierboven genoemde punten. Voorbeelden van dergelijke
kwesties zijn migratie en digitale veiligheid. Als er onderwerpen
worden geselecteerd voor toekomstige transatlantische samenwerking, zou het Comité echter in de eerste plaats aandacht
willen schenken aan het punt van duurzame ontwikkeling
(zie hieronder in par. 8) en aan de ontwikkeling van het
arbeidsproces in de nieuwe, op ICT gebaseerde economie.

(1) De OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen zijn
aanbevelingen van de dertig regeringen van de OESO-landen + die
van Argentinië, Brazilië en Chili, bestemd voor multinationals die
in of vanuit de betrokken landen opereren. Het gaat om nietbindende beginselen en normen voor een verantwoord gedrag
van ondernemingen. De richtsnoeren bestrijken de volgende tien
gebieden: concepten en beginselen; algemeen beleid; openbaarmaking van gegevens; werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen;
milieu; bestrijding van smeergeldpraktijken; consumentenbelangen; wetenschap en technologie, mededinging en belastingen. De
richtsnoeren kunnen alleen effect hebben als ze adequaat worden
uitgevoerd en toegepast. Dit zou door de transatlantische dialoog
gestimuleerd moeten worden. Voor regeringen is dit een goed
moment om ondernemingen overal ter wereld bekend te maken
met de richtsnoeren en hen te vragen deze te eerbiedigen. Daartoe
is wel samenwerking tussen enerzijds de EU en de VS en anderzijds
de maatschappelijke organisaties nodig.
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4.9.
Het ESC is er kortom zeer voor geporteerd dat ook
aandacht wordt besteed aan onderwerpen die van algemeen
belang zijn voor de georganiseerde civiele samenleving.

4.10. De Commissie heeft een doorlopend programma
voor topontmoetingen tussen de EU en de VS voor ogen,
waarbij wordt uitgegaan van de geselecteerde onderwerpen en
actieterreinen. De benadering is top down met nadruk op het
bereiken van concrete resultaten.

4.11. Het ESC is er niet van overtuigd of een top-downbenadering altijd het meest geschikte middel is, als men streeft
naar meer dan alleen een gunstig uitgangspunt voor een
volgende topontmoeting.

4.12. Het ESC zou er met klem op willen wijzen dat voor
de ontwikkeling van het transatlantische partnerschap niet
alleen een top-down- maar ook een bottom-up-aanpak vereist
is. Een bottom-up-aanpak bevordert de participatie van maatschappelijke organisaties. Dat is een zaak waarvan men het
belang moeilijk kan overschatten. Daarentegen blijft een topdown-aanpak natuurlijk nodig als afspraken, tijdens topontmoetingen gemaakt, in de praktijk vertaald moeten worden.

4.13. De Commissie gaat ervan uit dat de resultaten van
topontmoetingen op verschillende wijze concreet vorm kunnen krijgen: de politici kunnen hun ambtenaren instrueren om
hetzij eventuele oplossingen voor problemen uit te denken,
hetzij te komen met voorstellen voor samenwerking, hetzij
gezamenlijke standpunten van de EU en de VS, voorafgaande
aan internationale onderhandelingen, uit te werken (dit alles
binnen een bepaalde termijn).

4.14. In dit verband zou het ESC aandacht willen vragen
voor nog een mogelijkheid: tijdens een EU/VS-top zou besloten
kunnen worden om brede lagen van de georganiseerde samenleving te betrekken bij het voorbereiden van standpunten of
bij het bepalen van het draagvlak hiervoor en ook bij het
monitoren en de follow-up van nieuwe initiatieven.

4.15. Men moet altijd rekening houden met het gevaar dat
onderhandelingsprocessen tijdens topontmoetingen te ver af
staan van de gemiddelde burger en zijn of haar dagelijkse
leven.

4.16. Het ESC zou met name t.a.v. de vier in 1995
geïnitieerde dialoogvormen nog het een en ander te berde
willen brengen.

4.17. De dialoog inzake handel en industrie is de meest
succesvolle van allemaal geweest. Het ESC zou graag willen
dat deze dialoog op de oude voet werd voortgezet, zoals ook
is bepleit door een aantal deelnemers aan deze dialoog.
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4.18. Binnen de vakbeweging vinden de contacten en
discussies veel meer buiten dan binnen de officiële dialoogstructuur plaats. Niettemin ziet het ernaar uit dat de confederaties van vakbonden graag mee zouden doen aan de nieuwe
initiatieven.
4.19. In het kader van de consumentendialoog zijn erg
veel activiteiten ontplooid, die door de bank genomen ook
succesvol zijn geweest. Voortzetting ervan is dringend gewenst.
Wel dient deze dialoog nauw aan te sluiten op actuele
thema’s, zoals consumentenbescherming en het multilaterale
handelssysteem.
4.20. De milieudialoog, die is opgeschort wegens ontoereikende financiële middelen aan Amerikaanse zijde, dient te
worden hervat. Deze dialoog is van uitzonderlijk belang, zeker
gelet op de verschillende prioriteiten die de EU en de VS op
het gebied van milieu stellen. Als men tot gezamenlijke
standpunten wil komen, is deze dialoog cruciaal. Belangrijke
problemen waarvoor een oplossing moet worden gevonden,
zijn niet moeilijk te vinden; het zijn veeleer de verschillende
uitgangspunten van de gesprekspartners aan weerszijden van
de Atlantische oceaan die het behalen van resultaten in de weg
staan. Hoe het ook zij, het ESC is er voorstander van dat de
milieudialoog vooralsnog wordt ingebouwd in een nieuw
initiatief inzake duurzame ontwikkeling, en wel in de vorm
van een task force.

5.

Herijking van de structuren en vormen van transatlantische samenwerking

5.1.
Het ESC wijst er andermaal op dat het transatlantische
partnerschap niet te veel top down georganiseerd mag worden.
Er moet ook plaats zijn voor een benadering die bottom up is
gericht.
5.2.
In overeenstemming met dit uitgangspunt zou het ESC
enkele voorstellen willen doen m.b.t. de structuren en vormen
van transatlantische samenwerking gedurende de komende
vier jaar.
5.3.
Onderwerpen die zijn geselecteerd voor topontmoetingen (al dan niet na raadpleging van de georganiseerde civiele
samenleving) zouden gelijktijdig via de officiële kanalen en in
samenwerking met de georganiseerde samenleving kunnen
worden voorbereid. In bepaalde gevallen zou dit binnen het
kader van een van de dialogen kunnen plaatsvinden, in andere
gevallen zou het beter zijn om een task force in het leven te
roepen, die een speciaal mandaat krijgt en de werkzaamheden
binnen een bepaalde termijn moet afronden. Het mandaat
van een dergelijke task force zou kunnen bestaan uit het
voorbereiden van een onderwerp voor een EU/VS-top. De
bedoeling ervan is, het mogelijk te maken dat verschillende
belangengroepen aan beide zijden van de oceaan bijeengebracht worden om van gedachten te wisselen over een
bepaald onderwerp. „Duurzame ontwikkeling” zou bijvoorbeeld een goed onderwerp zijn.

7.8.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

5.4.
Net als de dialoogvormen vroeger, moeten task forces
de mogelijkheid hebben om discussies, studiebijeenkomsten
en hoorzittingen te organiseren.
5.5.
Wat een mogelijke dialoog tussen de verschillende
overlegstructuren betreft, is het wel duidelijk dat initiatieven in
die richting op dit moment niet echt zin hebben.
5.6.
In de mededeling van de Commissie staat dat het
Europees Parlement in de toekomst meer betrokken moet
worden bij het transatlantische partnerschap. Daar is het ESC
het van harte mee eens.
5.7.
Voor het ESC is het belangrijk dat ook de georganiseerde samenleving in de toekomst actiever wordt betrokken bij
het transatlantische partnerschap. Deze actieve betrokkenheid
van maatschappelijke organisaties is onontbeerlijk als men wil
dat de discussiepunten en onderwerpen die tijdens topontmoetingen aan de orde komen, ook in bredere kring bekend raken.
5.8.
De rol van het ESC in het transatlantische partnerschap
komt hieronder, in paragraaf 7, aan de orde.
5.9.
Men dient zich verder te beraden op de financiële
ondersteuning van de verschillende vormen van het transatlantische partnerschap en de transatlantische samenwerking. Het
baart zorgen dat de zo belangrijke milieudialoog stilstaat
wegens gebrek aan financiële middelen.
5.10. Het ESC stelt voor om jaarlijks een begrotingskader op
te stellen voor het voortgezette transatlantische partnerschap,
voor de overlegstructuren en voor andere mechanismen die de
voorbereiding en follow-up van topontmoetingen betreffen.
De groep hoge diplomaten die actief is binnen de NTAstructuur, zou speciale bevoegdheden kunnen krijgen bij het
toewijzen van middelen.
5.11. Ten slotte zou het ESC in overweging willen geven
om ook tussen de EU en Japan soortgelijke overlegstructuren
op te zetten als in het kader van de NTA.

6.

Handelsaangelegenheden

6.1.
De afgelopen 5 à 10 jaar is de transatlantische samenwerking in het bijzonder tegengewerkt door een aantal handelsgeschillen. Het ligt overigens voor de hand dat zich van
tijd tot tijd handelsgeschillen voordoen, aangezien de VS en de
EU nu eenmaal de grootste economische mogendheden ter
wereld zijn en de wereldhandel voor een groot deel beheersen.
6.2.
Toch wekt het enige verbazing dat sommige handelsgeschillen, ondanks pogingen deze uit de wereld te helpen, zo
lang hebben kunnen aanslepen. Het conflict over bananen is
slechts één voorbeeld (sinds kort is er een akkoord).
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6.3.
Daarenboven zijn er geschillen waar op dit moment
nog helemaal geen oplossing in het verschiet ligt, zoals de
kwestie van genetisch gemodificeerde organismen.

6.4.
Als spreekbuis van brede lagen van de georganiseerde
civiele samenleving heeft het ESC de taak, zich uit te spreken
over de mechanismen waarmee handelsgeschillen worden
beslecht. Het zal hier dan ook binnenkort een advies over
uitbrengen met het oog op de komende WTO-overlegronde.

6.5.
Er is duidelijk behoefte aan nieuwe initiatieven voor
het scheppen van snellere en doelmatigere mechanismen ter
beslechting van handelsgeschillen. Uiteindelijk is het hier de
politiek die een uitweg moet vinden. Het probleem is dat
handelsgeschillen heel gemakkelijk ook op andere gebieden de
sfeer van samenwerking kunnen verzieken, en dat mogen wij
niet laten gebeuren.

Het ESC is van mening dat als een geschil tussen de EU en de
VS zo hoog oploopt dat dit op het niveau van de WTO moet
worden beslecht, beide partijen zich neer moeten leggen bij
een beslissing van deze organisatie en de beslissing ook
dienen uit te voeren. Dit is een principiële zaak met een
voorbeeldwerking voor andere landen. Het zou een zeer
slechte zaak zijn als de grootste economische mogendheden ter
wereld het WTO-mechanisme zouden uithollen. Daarentegen
moet er alles aan worden gedaan om te voorkomen dat het
inderdaad zo ver komt dat geschillen op WTO-niveau worden
beslecht.

6.6.
Beide partijen zijn dringend gebaat bij een nieuwe
WTO-onderhandelingsronde. Het ESC vindt het bijzonder
belangrijk dat de EU en de VS met het oog op de komende
onderhandelingsronde de mogelijkheid krijgen een gemeenschappelijk platform in het leven te roepen, dat duidelijk dient
op te komen voor de vrije handel en voor de fundamentele
rechten van werknemers op handelsgebied.

6.7.
De EU heeft besloten geen invoerrechten te heffen op
producten (uitgezonderd wapens) van de 49 armste landen ter
wereld. Het gaat hier om een principebesluit; voor sommige
producten gelden nog bepaalde overgangsperiodes.

6.8.
Het ESC is zeer geporteerd voor dit besluit en spreekt
de hoop uit dat de VS het voorbeeld zullen volgen.

6.9.
Het is voor arme landen economisch van vitaal belang
dat er geen belastingen en invoerrechten over hun producten
worden geheven.

De grootste economische mogendheden ter wereld dragen hier
een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
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De rol van het ESC

7.1.
Het ESC pleit voor een sterkere betrokkenheid van de
georganiseerde samenleving bij de voorbereiding en follow-up
van nieuwe onderwerpen en discussiepunten in het transatlantische partnerschap.
7.2.
Een en ander heeft ook zijn implicaties voor de rol van
het ESC.
7.3.
Het ESC is het enige EU-orgaan dat de georganiseerde
civiele samenleving in ruime zin vertegenwoordigt. Het Comité
is, in nauw contact en in samenwerking met de andere
Europese instellingen (in de eerste plaats het Parlement en de
Commissie) bezig deze rol en taak verder te ontwikkelen.
7.4.
In dit licht bezien vindt het ESC het niet meer dan
logisch dat het ook m.b.t. het transatlantische partnerschap en
de transatlantische agenda een rol krijgt toebedeeld.
7.5.
Deze rol zou o.a. de organisatie van een jaarlijks of
tweejaarlijks te houden Transatlantisch Forum, gewijd aan
specifieke onderwerpen, kunnen inhouden. Een dergelijke
forumdiscussie zou de weg kunnen banen voor een daaropvolgende topontmoeting en tegelijk kunnen bijdragen aan de
follow-up van voorafgaande topontmoetingen.
7.6.
Op dit Forum zouden vertegenwoordigers van de
georganiseerde civiele samenleving aan weerszijden van de
Atlantische oceaan elkaar kunnen treffen. Het Comité zal zich
nader beraden op dit initiatief en trachten tegen het einde van
het jaar met een concreet voorstel te komen. Eventueel zou
dan in het voorjaar van 2002 een eerste Transatlantisch Forum
georganiseerd kunnen worden.
7.7.
Het ESC is bereid en in staat om bij te dragen aan de
oprichting van task forces.
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7.8.
Een actieve rol van het ESC zou ook nog een ander
niet onbelangrijk voordeel hebben. Het Comité zou aldus mee
kunnen helpen om nieuwe geschillen die zich zouden kunnen
voordoen, te signaleren. Zoals hierboven reeds opgemerkt,
wordt versterking van de probleemoplossende mechanismen
in toenemende mate belangrijk. Daartoe behoort ook dat
mogelijke geschillen vroegtijdig worden onderkend.
8.

Bouwen aan de toekomst — voor onze generatie en
de volgende

8.1.
Een van de centrale thema’s in het Europese politieke
debat dit voorjaar betreft het bouwen aan de toekomst, zowel
voor onze generatie als de volgende. Het gaat hier om
een streven naar duurzame ontwikkeling, met de hieraan
verbonden economische, sociale en milieu-aspecten. Tijdens
de Europese Raad van a.s. juni valt een eerste beleidsbeslissing
hierover te verwachten.
8.2.
Bouwen aan de toekomst, in deze tijd waarin werken
en denken van de mensen een globale dimensie heeft, is niet
zomaar een zaak waar één enkele groep landen zich mee bezig
dient te houden. Het gaat om een mondiaal belang, waarvoor
alle groepen landen zich dienen in te spannen.
8.3.
Nu, krap tien jaar na beëindiging van de Koude Oorlog,
in een periode dat de publieke opinie er zich in toenemende
mate van bewust is dat het klimaat, de kwaliteit van het voedsel
en het vervoer zich niet langer zo mogen ontwikkelen als op
dit moment gebeurt — nu is de tijd rijp voor nieuwe
inspanningen om een beleid voor duurzame ontwikkeling in
de hele wereld van de grond te krijgen.
8.4.
Het gaat hier om een begin, maar wel een begin dat op
de verre toekomst is gericht.
8.5.
Het Economisch en Sociaal Comité roept de deelnemers aan de volgende EU/VS-top op om het voortouw te
nemen bij het uitstippelen van een globale strategie voor
duurzame ontwikkeling.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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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 verzekeringsbemiddeling”
(2001/C 221/21)
De Raad heeft op 3 november 2000 besloten het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig de
artikelen 47, lid 2, en 55 van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die met de voorbereidende werkzaamheden was
belast, heeft haar advies op 10 april 2001 goedgekeurd. Rapporteur was mevrouw Konitzer.
Tijdens zijn 382e zitting (vergadering van 30 mei 2001) heeft het Comité het volgende advies met
77 stemmen vóór en 14 stemmen tegen, bij 10 onthoudingen, goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
Onafhankelijke verzekeringstussenpersonen nemen op
de markt voor financiële diensten een belangrijke plaats in. Hun
marktaandeel inzake de distributie van verzekeringsproducten
bedraagt volgens het „Bureau International des Producteurs
d’Assurance et de Réassurance” (BIPAR, de beroepsvereniging
van tussenpersonen) in vele lidstaten meer dan 50 % (1).
1.2.
Terwijl de interne verzekeringsmarkt voor verzekeringsondernemingen grotendeels is voltooid, daar sinds juli
1994 krachtens de derde richtlijnen (2) een stelsel geldt waarbij
uitsluitend door de lidstaat van de statutaire zetel één enkele
administratieve vergunning wordt verleend en bedrijfseconomisch toezicht wordt uitgeoefend, ontbreekt er tot dusverre
een doeltreffend en gemeenschappelijk Europees rechtskader
voor (her)verzekeringstussenpersonen. Hierdoor kan van de
vrije dienstverrichting en het recht van vrije vestiging niet
volledig worden geprofiteerd, hetgeen ertoe leidt dat verzekeringstussenpersonen vaak niet aan de wensen van hun
klanten kunnen voldoen. Voorbeelden hiervan zijn de wettelijke-aansprakelijkheids- en risicoverzekeringen voor in een
andere lidstaat gebruikte resp. gelegen motorvoertuigen en
onroerende goederen, die meestal ook alleen maar daar
(kunnen) worden afgesloten.
1.3.
De Commissie wijst er in haar motivering van de
ontwerprichtlijn terecht op dat de voor de verzekeringstussenpersonen vastgestelde communautaire bepalingen [Richtlijn 77/92/EEG (3) en Aanbeveling 92/48/EEG (4)] er
weliswaar toe hebben bijgedragen de nationale regelingen
nader tot elkaar te brengen, maar dat de tussenpersonen
onderworpen blijven aan uiteenlopende nationale rechtsvoorschriften, waardoor de nationale markten gescheiden blijven en
de grensoverschrijdende uitoefening van hun werkzaamheden
wordt belemmerd.
(1) De statistieken over het marktaandeel van de verschillende
distributiecircuits op blz. 3 van COM(2000) 511 def. is door
BIPAR nog aangevuld met gegevens van de Scandinavische landen
(zie bijlage).
(2) Richtlijn 92/49/EEG (derde richtlijn schadeverzekeringsbedrijf),
PB L 228 van 11.8.1992, blz. 1; Richtlijn 92/96/EEG (derde
richtlijn levensverzekeringsbedrijf), PB L 360 van 9.12.1992,
blz. 1.
(3) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 14.
(4) PB L 19 van 28.1.1992, blz. 32.

1.4.
Voorts zij opgemerkt dat Aanbeveling 92/48/EEG (4)
van de Commissie tot dusver niet in alle lidstaten is omgezet.
Richtlijn 77/92/EEG bleek ontoereikend om een wettelijk kader
te creëren dat vrije dienstverrichting en vestiging verzekert en
aldus ook grensoverschrijdende uitoefening van bemiddelingsactiviteiten door verzekeringstussenpersonen en herverzekeringstussenpersonen mogelijk maakt. Nog steeds kunnen
bemiddelaars hun werkzaamheden in verschillende lidstaten
zonder specifieke beroepsopleiding en kwalificatie uitvoeren;
ook is hun beroepsaanduiding vaak niet beschermd.
1.5.
Het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van
het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling sluit aan bij het in het actiekader voor financiële
diensten (5) aangegeven streven van de Gemeenschap om een
werkelijk geïntegreerde retailmarkt tot stand te brengen, waar
de belangen van zowel verbruikers als dienstverleners op het
gebied van verzekeringsbemiddeling terdege worden beschermd.

2.

Inhoud van de voorgestelde richtlijn

2.1.
Het voorstel van de Commissie heeft betrekking op de
toegang tot en de uitoefening van werkzaamheden inzake
verzekeringsbemiddeling en herverzekeringsbemiddeling in de
Gemeenschap (artikel 1, lid 1), ongeacht of deze beroepsactiviteiten door natuurlijke dan wel rechtspersonen worden uitgeoefend.
2.2.
Met de richtlijn wordt beoogd de vrije dienstverrichting
en vrije vestiging van tussenpersonen in de Gemeenschap te
verbeteren.

2.3.
In de richtlijn wordt rekening gehouden met het feit
dat de verzekeringstussenpersonen een belangrijke schakel
vormen bij de verkoop van verzekeringsproducten in de
Gemeenschap. Hun marktaandeel bedraagt voor de verzekeringsdistributie in vele lidstaten meer dan 50 %.

(5) COM(1999) 232 def. van 11.5.1999.
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2.4.
De richtlijn sluit voorts aan bij de doelstellingen van
het actiekader voor financiële diensten (1) — dat door de
Europese Raad van Keulen in juni 1999 gunstig werd onthaald
en in Lissabon op 23 en 24 maart 2000 nadrukkelijk in
herinnering werd gebracht — om een werkelijk geïntegreerde
markt voor particulieren tot stand te brengen waar de belangen
van verbruikers en dienstverleners goed worden beschermd.
2.5.
Tegelijkertijd wordt met de richtlijn ook gevolg gegeven aan de resolutie van het Europees Parlement, dat m.b.t. het
actieplan voor de financiële diensten erop aandringt dat de
hoogste prioriteit wordt verleend aan de herziening van de
communautaire regeling (2).
2.6.
Met de richtlijn wordt een tot nog toe onbestaand
normatief kader geschapen dat een hoog niveau van beroepsbekwaamheid van onafhankelijke verzekeringstussenpersonen
moet garanderen (artikel 4). Het beroep van verzekeringstussenpersoon en herverzekeringstussenpersoon mag
in de EU-lidstaten alleen door diegene worden uitgeoefend die
—

over voldoende algemene, handels- en vakkennis en
beroepsbekwaamheid beschikt,

—

betrouwbaar is en zich met name niet schuldig heeft
gemaakt aan strafbare feiten op het gebied van (her)verzekeringen en nooit failliet is verklaard,

—

een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of een andere vergelijkbare waarborg kan bieden,
waarbij bij nalatigheid van de verzekeringstussenpersoon
bij de uitoefening van diens beroep in een dekkingsniveau
van minimaal 1 miljoen euro per schadevordering is
voorzien en

—

op basis van door de lidstaten te nemen maatregelen ter
bescherming van de verbruiker kan garanderen dat
premies van klanten aan de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen worden doorgestort alsmede dat
vergoedingsbedragen aan de verzekeringsnemer worden
overgemaakt.

2.7.
De lidstaten behoeven van personen die als werknemer
van een verzekeringsonderneming of als werknemer van een
ingeschreven tussenpersoon werkzaam zijn, of die het beroep
van verzekeringstussenpersoon niet als hoofdactiviteit (gaan)
uitoefenen, niet noodzakelijk even hoge kwalificaties te eisen
als van onafhankelijke tussenpersonen of van hen die verzekeringsbemiddeling als hoofdberoep uitoefenen. Wel moeten
de betrokken verzekeringsondernemingen of ingeschreven
bemiddelaars hun medewerkers de nodige basisopleiding verstrekken en de volledige verantwoordelijkheid voor hun werkzaamheden op zich nemen (artikel 4, lid 1, tweede en derde
alinea).
2.8.
De lidstaten behoeven voorts de richtlijn niet op
personen toe te passen die verzekeringen afsluiten als een extra
verrichting bij de levering van een product of de uitvoering
(1) COM(1999) 232 def. van 11.5.1999.
(2) Resolutie A5-0059/2000, punt 11.
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van een dienst, als daarvoor geen bijzonder kennis vereist is,
het bedrag van de jaarlijkse premie niet hoger is dan 1 000 euro
en de looptijd van de verzekeringsovereenkomst minder dan
een jaar bedraagt (artikel 1, lid 2).

2.9.
In de richtlijn wordt de toegang tot of de uitoefening
van het beroep van verzekeringstussenpersoon of herverzekeringstussenpersoon afhankelijk gesteld van de inschrijving
in een register dat door de bevoegde autoriteiten in het land
van herkomst van de tussenpersoon moet worden bijgehouden
en voor iedereen toegankelijk is (artikel 3).

2.10. Volgens de richtlijn mogen verzekeringsondernemingen alleen gebruik maken van de diensten van in het register
ingeschreven tussenpersonen (artikel 3, lid 5).

2.11. Om de vrije dienstverrichting en de vrije vestiging te
waarborgen, voorziet de richtlijn in een wederzijdse informatieplicht tussen land van herkomst en land van ontvangst;
de informatie moet worden uitgewisseld voordat een tussenpersoon zijn diensten in een andere lidstaat dan de lidstaat van
herkomst wil uitoefenen of daar een kantoor wil openen. De
bevoegde autoriteiten van het land van ontvangst dienen de
bevoegde autoriteiten van het land van herkomst over de
voorwaarden te informeren waaronder de werkzaamheden in
het algemeen belang op hun grondgebied moeten worden
uitgeoefend (artikel 5).

2.12. De bevoegde autoriteiten die het register van de
ingeschreven tussenpersonen bijhouden, moeten openbare
autoriteiten, bij wet erkende instellingen of door overheidsinstanties bij een nationale wettelijke regeling daartoe uitdrukkelijk gemachtigde instellingen zijn (artikel 6).

2.13. In de ontwerprichtlijn staat dat de lidstaten passende
sancties treffen tegen niet-ingeschreven tussenpersonen die
verzekeringsproducten aanbieden of verzekeringsbemiddeling
uitoefenen, en tegen verzekeringsondernemingen die gebruik
maken van de diensten van niet-ingeschreven tussenpersonen.
Bij overtredingen werken de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten samen door informatie uit te wisselen (artikel 7).

2.14. Het is aan de lidstaten te zorgen voor een klachtenprocedure en een mogelijkheid tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting (artikelen 8 en 9).

2.15. Verzekeringstussenpersonen dienen aan hun klanten
de in het voorstel voorgeschreven informatie te verstrekken
(artikel 10).

2.16. De lidstaten dienen de richtlijn uiterlijk op 31 december 2003 ten uitvoer te leggen (artikel 13).
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Algemene opmerkingen

3.1.
Het Economisch en Sociaal Comité is uitermate verheugd over het voorstel van de Commissie om door middel
van een normatief kader een hoog niveau van beroepsbekwaamheid van verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen te garanderen, door uniforme registratie van de
tussenpersonen de grensoverschrijdende uitoefening van hun
werkzaamheden in het kader van de vrije vestiging en de vrije
dienstverrichting te vergemakkelijken en tegelijkertijd een
hoog niveau van bescherming van de belangen van de
verzekeringnemers te garanderen.
3.1.1. Het Comité heeft er reeds eerder op gewezen dat
alleen met een richtlijn uit 1976 is voorzien in een regeling
van de activiteiten van verzekeringsagenten en -makelaars
— hoewel deze van bijzonder belang zijn voor de goede
werking van de interne verzekeringsmarkt — en dat daarbij
geen aandacht is besteed aan aspecten als beroepsaansprakelijkheid, financiële draagkracht, inschrijving in een register of
andere voorwaarden waaronder het bedrijf moet worden
uitgeoefend (1).
3.1.2. Het Comité is evenwel van mening dat er onvoldoende garanties worden geboden om de basisdoelstellingen van
de ontwerprichtlijn voor verzekeringsbemiddeling te kunnen
verwezenlijken en denkt daarbij met name aan:
—

de kwalificatievereisten voor verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen;

—

de mogelijkheid tot vrije dienstverrichting en vrije vestiging alsmede de bescherming van klant en verzekeringnemer.

3.2.
Volgens de toelichting van de Commissie wordt er met
de richtlijn een regelgevend kader gecreëerd dat een hoog
niveau van beroepsbekwaamheid en competentie van verzekeringspersonen moet garanderen (2). Beroepskwalificatie
steunt echter op theoretische en praktische opleiding tijdens
de uitoefening van het beroep, de daarbij opgedane ervaring
alsmede de via permanente bijscholing verworven kennis. De
Commissie is van mening dat (3) de kennis en vaardigheden
van de tussenpersoon op de door hem uitgeoefende werkzaamheden en de markt afgestemd moeten zijn en stelt voor, de
lidstaten zelf de inhoud en het niveau van deze kennis te laten
bepalen.
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3.2.2. Het ESC verwijst naar zijn advies over „De consument
en de verzekeringsmarkt (waarnemingspost interne markt)”
waarin het er reeds op heeft gewezen dat assurantiemakelaars
over voldoende kennis van zaken moeten beschikken om zich
van hun belangrijke taak te kunnen kwijten (4). Het Comité
verwijst hierbij naar de „Verklaring van Porto” van BIPAR (5),
waarin staat dat de lidstaten zelf het niveau en de inhoud van
de opleiding mogen bepalen, maar waarin tevens wordt gepleit
voor een minimum aan theoretische en praktische opleiding
van ten minste 300 uur, waarbij ook rekening wordt gehouden
met eventuele reeds eerder verworven specifieke beroepsvaardigheden.

3.2.3. Het Comité pleit ervoor dat tussenpersonen die reeds
geruime tijd ervaring op het gebied van verzekeringsbemiddeling hebben opgedaan en desbetreffende vaardigheden hebben
verworven, niet opnieuw een opleiding overeenkomstig artikel 4, lid 1, eerste alinea, hoeven te volgen maar op
grond van een bijzondere regeling direct geregistreerd kunnen
worden.

3.3.
De vrije dienstverrichting en de vrije vestiging, zoals
vastgelegd in resp. artikelen 49 e.v. en 43 e.v. van het EGVerdrag, zijn voor verzekeringstussenpersonen alleen haalbaar
als de betrokkenen op grond van hun erkenning en inschrijving
in hun eigen land ook in een andere lidstaat diensten mogen
aanbieden en kantoren mogen openen. Uiteenlopende nationale regelingen binnen de Unie getuigen echter van de reeds
eerder vermelde opsplitsing van de markten. Deze toestand
zou zich alleen maar bestendigen als het in artikel 5, lid 3,
laatste zin, geformuleerde voorstel van de Commissie zou
worden aangenomen, waarbij nl. het verzekeringsbemiddelingsbedrijf in een andere lidstaat zou worden gebonden aan
voorwaarden m.b.t. opleiding die verschillen van die in de
eigen lidstaat. Het zou dan ook een goede zaak zijn als met de
opleiding die overeenkomstig artikel 4, lid 1, eerste alinea, in
alle lidstaten wordt gevergd, een minimumnorm wordt gehaald, zonder dat daarbij de inhoud van de opleiding in de
richtlijn wordt vastgelegd, en dat de kwalificatie, die voor
registratie in de eigen lidstaat vereist is, na inschrijving ook
toegang geeft tot het uitoefenen van verzekeringsbemiddeling
in een andere lidstaat.
3.3.1. Het Comité is daarom van mening dat het doel van
vrije dienstverrichting en vrije vestiging alleen kan worden
gerealiseerd als er ten aanzien van de beroepskwalificatie van
verzekeringstussenpersonen een minimumopleidingsniveau
wordt vastgelegd, waarbij de bewuste opleiding met een door
de overheid erkend examen wordt afgesloten.

3.2.1. Uitgaande van deze doelstellingen schrijft artikel 4,
lid 1, eerste alinea, evenals de reeds eerder uitgebrachte
Aanbeveling 92/48/EEG, voor dat verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen over voldoende algemene, handels- en
vakkennis en beroepsbekwaamheid moeten beschikken.

3.4.
Het voorstel van de Commissie beoogt ten slotte ook
een betere bescherming te garanderen van verzekeringsnemers
die verzekeringsproducten bij een tussenpersoon kopen. Deze

(1) Zie het ESC-initiatiefadvies PB C 95 van 30.3.1998, blz. 72.
(2) COM(2000) 511 def., toelichting, punt 1.2, eerste alinea.
(3) COM(2000) 511 def., toelichting, punt 2, commentaar op artikel 4.

(4) PB C 95 van 30.3.1998, blz. 72.
(5) Resolutie van het BIPAR (Verklaring van Porto) van 7.10.1992,
Duitsland: Verzekeringsbemiddeling 1993, blz. 69.
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bescherming wordt o.m. geboden door het vereiste dat iedere
natuurlijke of rechtspersoon die het beroep van verzekeringsof herverzekeringstussenpersoon aanvangt of uitoefent, ingeschreven moet zijn en aan bepaalde minimumeisen inzake
beroepsbekwaamheid moet voldoen. Het oorspronkelijke
voornemen om de werkingssfeer van de richtlijn te beperken
tot tussenpersonen die een bepaald omzetcijfer halen, heeft
men ter wille van de bescherming van de belangen van de
verzekeringnemer terecht laten varen. Verzekeringstussenpersonen die slechts één verzekeringsproduct per dag
verkopen, dienen niet minder kwalificaties te hebben dan zij
die er tien verkopen. Ter bescherming van de klant moeten de
vereiste basiskwalificaties van tussenpersonen worden vastgelegd ongeacht het aantal producten dat zij verkopen of de
tijd en moeite die zij zich daarvoor getroosten.
3.4.1. De Commissie komt zelf ook tot de bovenstaande
conclusie (1), maar houdt er in artikel 4, lid 1, derde alinea,
helaas geen rekening mee. De lidstaten mogen namelijk zelf
bepalen of de in artikel 4, lid 1, eerste alinea, genoemde
kwalificaties ook vereist zijn voor tussenpersonen die verzekeringsbemiddeling als nevenactiviteit uitoefenen. Verzekeringsdistributie als nevenwerkzaamheid is, behalve in Portugal en Scandinavië, vooral bekend in de Bondsrepubliek
Duitsland, waar ca. 300 000 tussenpersonen naast hun eigenlijke beroep ook in deze branche werkzaam zijn. Als het
voorstel van de Commissie wordt aangenomen, zal verzekeringsbemiddeling als nevenactiviteit evenwel door de openstelling van de markt en de vrije dienstverrichting binnenkort
ook in andere lidstaten mogelijk worden, zodat het aangesneden probleem niet alleen voor één lidstaat geldt.
3.4.2. Het voorstel van de Commissie om de kwalificatieeisen niet te laten gelden voor tussenpersonen die verzekeringsbemiddeling als nevenactiviteit uitoefenen, staat overigens ook
haaks op de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam over
de bescherming van de consument (2).
3.5.
De in artikel 10, lid 3, door de Commissie voorgestelde
verplichting voor verzekeringsbemiddelaars om de behoeften
van de klant schriftelijk vast te leggen is volgens het ESC te
eenzijdig en leidt evenmin tot de beoogde consumentenbescherming daar in geval van schade alleen op de aantekeningen
van de bemiddelaar een beroep kan worden gedaan.

4.

Specifieke opmerkingen

4.1. Artikel 1 — Toepassingsgebied
4.1.1. Volgens het voorstel mogen de lidstaten zelf bepalen
of de voorschriften inzake beroepsbekwaamheidsvereisten
(hoofdstuk II) en informatievereisten (hoofdstuk III) ook gelden
ingeval de verzekeringsbemiddeling gebeurt door personen die
verzekeringsproducten aanbieden waarvoor geen algemene of
verzekeringstechnische kennis is vereist [artikel 1, lid 2, a)] en
(1) COM(2000) 511 def., punt 2, commentaar op artikel 1, vijfde
alinea, toelichting.
(2) PB C 340 van 10.11.1997, blz. 32, punt 2.17.
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die noch als voorzorg bedoeld zijn [artikel 1, lid 2, b)], noch
aansprakelijkheidsrisico’s [artikel 1, lid 2, c)] dekken, maar
die verband houden met producten en diensten die de
tussenpersonen in het kader van hun hoofdberoepsactiviteit
leveren [artikel 1, lid 2, d) en e)]. Tot zulke „bijkomende
overeenkomsten” hoort volgens het Comité b.v. ook de
verzekering voor een huurauto die samen met en voor de duur
van een vakantie wordt geboekt. In het voorstel wordt de
looptijd van de overeenkomsten beperkt tot maximaal één jaar
en mag het bedrag van de premie niet hoger zijn dan
1 000 euro [artikel 1, lid 2, f)].
4.1.1.1. Daar de in artikel 1, lid 2, b) en c) vermelde
levensverzekeringsovereenkomsten en overeenkomsten die
aansprakelijkheidsrisico’s dekken, allebei specifieke kennis vergen, vallen zij ook onder de bepaling van artikel 1, lid 2, a); er
wordt dan ook voorgesteld de punten a) t/m. c) van lid 2
samen te voegen. De bijzondere aandacht voor wettelijke
aansprakelijkheidsverzekeringen — men denke met name aan
autoverzekeringen — vloeit voort uit het feit dat alle lidstaten
de bescherming van slachtoffers wettelijk hebben vastgelegd,
waardoor een verzekering verplicht is. Het is dan ook niet
meer dan normaal dat ook in dit geval, zoals voor levensverzekeringen en wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen, algemene en specifieke vakkennis is vereist. Bijgevolg wordt
voorgesteld, punt a) als volgt te herformuleren:
„(a) het gaat niet om oudedagvoorzieningen of om
geldbeleggingen, zoals levensverzekeringen of pensioenverzekeringen, verzekeringen die aansprakelijkheidsrisico’s dekken, of overeenkomsten die algemene of bijzondere kennis van verzekeringen vereisen;”

4.1.2. Het blijft onduidelijk of de berekende premie betrekking heeft op het totaal van de jaarlijks afgesloten verzekeringsovereenkomsten of op één afgesloten verzekering afzonderlijk.
Gelet op de in de ontwerprichtlijn aangegeven doelstelling dat
uitzonderingen op het toepassen van de voorschriften alleen
toegelaten zijn als de verzekeringsbemiddeling betrekking
heeft op overeenkomsten die kleine risico’s dekken of die
gekoppeld zijn aan de levering van een hoofdproduct, en
bijvoorbeeld het verlies of de beschadiging van een bril, van
bepaalde elektrische huishoudelijke apparaten, of schade in het
kader van geboekte reizen betreffen, lijkt het redelijk dat
het jaarlijkse premiebedrag per overeenkomst op maximaal
100 euro zonder beperking van de looptijd van de overeenkomst wordt vastgesteld; de desbetreffende bepaling zou dan
ook als volgt kunnen worden geherformuleerd:
„(f) de totale jaarlijkse premie per overeenkomst is niet
hoger dan 100 euro, zonder dat een beperking van de
looptijd van de overeenkomst wordt afgesproken.”

4.2. Artikel 2 — Definities

4.2.1. Artikel 2 bevat definities met het oog op de toepassing van de richtlijn. Sommige omschrijvingen zijn daarbij
onduidelijk.
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4.2.1.1. In artikel 2, punt 3, wordt verzekeringsbemiddeling
gedefinieerd als het „aanbieden van en het verstrekken van
inlichtingen over verzekeringsovereenkomsten, het voorstellen, voorbereiden of sluiten van deze overeenkomsten of het
verlenen van medewerking bij het beheer en de uitvoering
van deze overeenkomsten, met name in het geval van een
schadevordering”. Het woord „voorstellen” moet door „het
verstrekken van informatie” worden vervangen, omdat dit het
beste overeenkomt met „giving information”, de termen die in
de Engelse versie van de ontwerprichtlijn worden gebruikt. [De
Nederlandse en Engelse versies komen goed overeen; „giving
information” is in het Duits overigens met „mitteilen” weergegeven, en niet met „vorschlagen” (nvdv)]. Bij de omschrijving
van verzekeringsbemiddeling dient voorts ook het geven van
advies dat in het kader van het sluiten van een overeenkomst
plaatsvindt, te worden vermeld. Verzekeringsbemiddeling, zoals deze in de richtlijn is opgevat, omvat volgens het ESC
niet het beheer van verzekeringsovereenkomsten. Om van
„verzekeringsbemiddeling” te kunnen spreken hoeven voor de
bewuste activiteit niet alle kenmerken te gelden die in de
richtlijn worden aangegeven. Het verdient daarom aanbeveling
een en ander als volgt te formuleren:
„3. „verzekeringsbemiddeling”: de werkzaamheden die
bestaan in het aanbieden, voorbereiden en sluiten van
verzekeringsovereenkomsten en het daarmee verbonden
verstrekken van informatie en advies, alsmede het verlenen van medewerking bij de uitvoering van deze overeenkomsten, met name advisering in het geval van een
schadevordering, met uitzondering van het leggen van
contacten. Er is sprake van „verzekeringsbemiddeling”
zodra een van de bovengenoemde kenmerken van toepassing is.”
4.2.1.2. De definitie „verzekeringstussenpersoon” in artikel 2, punt 5, mag alleen gelden voor personen (agenten,
vertegenwoordigers van één dan wel van meerdere verzekeringsondernemingen, makelaars, enz.) die onafhankelijk en
niet als werknemer bij een verzekeringsonderneming op het
gebied van verzekeringsbemiddeling werkzaam zijn. Dankzij
deze verduidelijking hoeft dan ook niet meer te worden
gepreciseerd dat de definitie geen betrekking heeft op verzekeringsondernemingen of hun werknemers, die een dienstverband hebben. Aansluitend bij het wijzigingsvoorstel met
betrekking tot artikel 2, punt 3, wordt dan ook de volgende
omschrijving aanbevolen:
„5. „verzekeringstussenpersoon”: iedere persoon die tegen vergoeding of in het kader van het tegen betaling
aanbieden van producten en/of diensten, zelfstandige/
onafhankelijk verzekeringsbemiddeling aanvangt of uitoefent;”
4.2.2. Aansluitend bij het wijzigingsvoorstel in paragraaf 4.2.1.2 wordt artikel 2, punt 6, als volgt geformuleerd:
„6 „herverzekeringstussenpersoon”: iedere persoon die
tegen vergoeding of in het kader van het tegen betaling
aanbieden van producten en/of diensten, zelfstandig/
onafhankelijk herverzekeringsbemiddeling aanvangt of
uitoefent;”
4.2.3. In de ontwerprichtlijn is geen definitie van de in
artikel 10, lid 1, onder c), vermelde „moedermaatschappij”
opgenomen; de Commissie wordt daarom verzocht alsnog een
definitie terzake te formuleren.
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4.3. Artikel 3 — Inschrijving

4.3.1. Aangezien wordt voorgesteld artikel 4, lid 1, derde
alinea, te schrappen (zie paragraaf 4.4.3.4), dient artikel 3,
lid 2, als volgt te worden geherformuleerd:
„2. De lidstaten zorgen ervoor dat de inschrijving van
verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen slechts
mogelijk is indien aan de in artikel 4 genoemde vereisten
inzake beroepsbekwaamheid is voldaan.”

4.3.2. De inschrijving in het register geldt als wettelijke
beroepstoegang. Omgekeerd geldt dat wanneer de inschrijving
wordt afgewezen, de beroepstoegang wordt belemmerd, waardoor het grondrecht van beroepsvrijheid wordt aangetast.
Daarom moet de richtlijn ervoor zorgen dat de lidstaten het
vergunningenstelsel uitwerken conform de rechtsregels en
voorzien in een mogelijkheid om verzet aan te tekenen of een
klacht in te dienen tegen afwijzing of intrekking van een
inschrijving. In die zin zou artikel 3, lid 4, als volgt kunnen
worden geherformuleerd:
„4. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat tussenpersonen wier verzoek tot inschrijving in het register wordt
afgewezen of wier inschrijving bij wijze van sanctie
overeenkomstig artikel 7 wordt ingetrokken, toegang
hebben tot een beroepsprocedure. Voorts moeten zij
verzekeren dat iedereen het in lid 1 bedoelde register kan
inzien.”

4.4. Artikel 4 — Vereisten inzake beroepsbekwaamheid

4.4.1. In artikel 4, lid 1, eerste alinea, worden de vereisten
inzake beroepsbekwaamheid voor de verzekeringstussenpersoon geformuleerd, zonder dat daarbij enige tijdsduur of
enig inhoudelijk aspect van de opleiding wordt gepreciseerd
die moet leiden tot inschrijving van de tussenpersoon in het
openbare register. De omschrijving „voldoende algemene
handels- en vakkennis en beroepsbekwaamheid” heeft zelfs
niet eens betrekking op verzekeringsbemiddeling. Daar de aan
tussenpersonen gestelde eisen op het gebied van kennis en
bekwaamheid niet duidelijk zijn, bestaat het gevaar dat, in
geval van totaal verschillende nationale regelingen, de beoogde
betere bescherming van de verzekeringsnemer, met name wat
de vereisten inzake beroepsbekwaamheid van tussenpersonen
betreft, niet kan worden gerealiseerd. Als er met het oog op de
bescherming van de consument geen minimale basiskwalificatie wordt vastgesteld, dreigt de concurrentie voor tussenpersonen in het kader van de nagestreefde vrije dienstverrichting in
hoge mate te worden verstoord. De gelijkwaardigheid van
nationale regelingen voor verzekeringstussenpersonen, die
reeds met Aanbeveling 92/48/EEG werd nagestreefd, kan
dus ook met deze ontwerprichtlijn nog steeds niet worden
verzekerd.
4.4.1.1. Gelet op de soms zeer hoge kwalificatie-eisen die
sommige lidstaten thans inzake beroepsbekwaamheid aan
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verzekeringstussenpersonen stellen is het niet mogelijk in een
EU-richtlijn gemeenschappelijke eisen m.b.t. de vakopleiding
van verzekeringstussenpersonen vast te leggen, en is het
Comité ook geen voorstander van een richtlijn die voorziet in
een gemeenschappelijke regeling voor de beroepsopleiding.
Wel beveelt het aan om in aansluiting op het voorstel van
BIPAR (1) ten minste een „minimumnorm” vast te stellen die
iedere lidstaat de mogelijkheid biedt om op basis van die
norm nationale opleidingsprogramma’s op te zetten. De
minimumnorm dient betrekking te hebben op een basisaantal
uren theoretische en vaktechnische beroepsopleiding. De lidstaten zouden in samenwerking met beroepsverenigingen en
-organisaties, verzekeringsondernemingen en werknemersgroeperingen een opleidingsprogramma moeten opzetten,
aanbieden en uitvoeren. Daarbij moeten ook regels worden
vastgelegd om, in geval van reeds eerder verworven specifieke
vakkennis, te berekenen in hoeverre het aantal verplichte
opleidingsuren kan worden gereduceerd. De opleiding zou dan
met een objectief examen moeten worden afgesloten dat,
afhankelijk van het geldende nationale systeem, zou worden
georganiseerd door de overheid, of door een door de overheid
erkende en daartoe gemachtigde instantie. Er wordt dan
ook voorgesteld artikel 4, lid 1, eerste alinea, als volgt te
herformuleren:
„1. Verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen
dienen over voldoende algemene, handels- en vakkennis
en beroepsbekwaamheid op het gebied van verzekeringen
te beschikken die via een praktische en theoretische
opleiding van in totaal minstens 300 uur zijn verworven.
Ook met specifieke beroepservaring die buiten de opleiding is opgedaan, kan rekening worden gehouden. De
opleiding wordt afgesloten met een examen dat door een
openbare of een door de overheid erkende instantie wordt
georganiseerd.”

4.4.2. Het Comité gaat ervan uit dat de bepalingen van
artikel 4, lid 1, tweede alinea, ook van toepassing zijn op
banken en spaarkassen die naast hun financiële dienstverlening
ook verzekeringsbemiddeling willen aanvangen of uitoefenen;
hun bestuursorganen moeten bijgevolg aan alle voorwaarden
van artikel 4 voldoen en in het register zijn ingeschreven. De
werknemers van deze ondernemingen die rechtstreeks bij de
activiteiten op het gebied van (her)verzekeringsbemiddeling
betrokken zijn, moeten over specifieke kennis en vaardigheden
m.b.t. de door hen aangevangen of uitgeoefende bemiddelingsactiviteit beschikken, en onder controle van het geregistreerde
bestuursorgaan staan (2).

4.4.3. Overeenkomstig artikel 4, lid 1, derde alinea, behoeven de lidstaten de voorschriften inzake vakspecifieke kwalificatie niet toe te passen op natuurlijke personen die toegang

(1) Resolutie van het BIPAR (Verklaring van Porto) van 7.10.1992,
Duitsland: Verzekeringsbemiddeling 1993, blz. 69.
(2) Eveneens de mening van de vertegenwoordigers van de Commissie
die deelnamen aan de vergadering van de studiegroep „Verzekeringsbemiddeling” van de ESC-afdeling „Interne markt, productie en consumptie” op 20 februari 2001.
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hebben tot de werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling
en deze werkzaamheden uitoefenen, doch wier hoofdberoepswerkzaamheid een andere is dan verzekeringsbemiddeling en
wier inkomen niet overwegend van verzekeringsbemiddeling
afhangt, op voorwaarde dat een verzekeringstussenpersoon
die aan het vereiste van de eerste alinea voldoet, of een
verzekeringsonderneming volledig de verantwoordelijkheid
voor de bedoelde werkzaamheden op zich neemt en de
tussenpersoon een passende beroepsopleiding verstrekt.
4.4.3.1. Deze uitzonderingsregeling druist in tegen het
standpunt van de Commissie dat „alle natuurlijke en rechtspersonen die toegang hebben tot de werkzaamheden van verzekerings- of herverzekeringsbemiddeling of die deze werkzaamheden uitoefenen, ingeschreven (moeten) zijn op basis van een
aantal minimale vereisten inzake beroepsbekwaamheid” (3). Zij
strookt evenmin met de opvatting van de Commissie dat een
doeltreffende bescherming van de belangen van de verzekeringsnemers alleen haalbaar is als de richtlijn en de daarin
aan verzekeringstussenpersonen gestelde eisen voor álle verzekeringstussenpersonen gelden (4).
4.4.3.2. De mogelijkheid dat nationale regelingen verschillende beroepskwalificaties vergen van verzekeringstussenpersonen, kan in de praktijk leiden tot ongerechtvaardigde
discriminatie en daarmee tot schending van het gelijkheidsbeginsel. Het is daarbij van weinig belang dat de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van een niet-ingeschreven
tussenpersoon die voor een onderneming of een geregistreerde
andere tussenpersoon werkzaam is, moet worden gedragen
door die „werkgever”. Deze garantie beschermt de verzekeringsnemer immers alleen wanneer schade is ontstaan na een
verkeerd advies of verkeerde bemiddeling, maar draagt niet bij
tot het voorkomen ervan. Om voldoende bescherming van de
consument te verzekeren dient de richtlijn evenwel juist gericht
te zijn op het voorkomen van verkeerd advies of fouten in
verzekeringsovereenkomsten.
4.4.3.3. Het is moeilijk een duidelijk onderscheid tussen
hoofdberoepsactiviteit en nevenactiviteit vast te leggen. Moet
een bemiddelingsactiviteit van twee uur per dag als een
nevenactiviteit worden beschouwd ingeval de betrokken persoon geen andere beroepsactiviteit heeft? En wat als de
bemiddelaar halftijds als werknemer en halftijds als zelfstandig
verzekeringsbemiddelaar werkzaam is?
4.4.3.4. Het Economisch en Sociaal Comité dringt er in dit
verband dan ook met klem op aan de derde alinea van artikel 4,
lid 1, zonder meer te schrappen.
4.4.4. In het Commissievoorstel zijn geen overgangsbepalingen opgenomen voor tussenpersonen die reeds geruime tijd
werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling als zelfstandige
uitoefenen. Het is volgens het Comité niet wenselijk dat ook
deze personen zouden worden verplicht een opleiding te
volgen om zich te kunnen inschrijven en hun werkzaamheden
te kunnen voortzetten. Het ESC stelt daarom een „grandfather”
(3) COM(2000) 511 def., punt 1.3, eerste alinea, van de toelichting.
(4) COM(2000) 511 def., commentaar op artikel 1, van de toelichting.
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clausule voor, waarbij artikel 4, lid 1, derde alinea, als volgt
wordt geherformuleerd:
„De lidstaten behoeven het in de eerste alinea vastgestelde
vereiste niet toe te passen op natuurlijke personen die op
het tijdstip van de inwerkingtreding van de op deze
richtlijn gebaseerde nationale reglementering reeds meer
dan 3 jaar werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling
uitoefenen.”
4.4.5. In artikel 4, lid 2, eerste alinea, wordt gesteld dat de
inschrijving van verzekeringstussenpersonen en herverzekeringstussenpersonen o.m. ook afhangt van de vraag of zij
ooit failliet zijn verklaard. Het begrip „faillissement” is niet in
alle lidstaten gebruikelijk. Zo wordt deze term in Duitsland
sinds de goedkeuring van de „insolventieregeling (1)” in 1994
niet meer gebruikt en door „insolventie” vervangen. Niet alleen
op grond van een faillissement of insolventie maar ook op
basis van andere strafbare feiten kan een persoon onvoldoende
betrouwbaar worden geacht om het beroep van verzekeringstussenpersoon uit te oefenen; men denke hierbij met
name aan vermogensdelicten, b.v. het verduisteren of achterhouden van aan de bemiddelaar toevertrouwd geld. Ter
verduidelijking en aanvulling wordt daarom aanbevolen de
desbetreffende passage als volgt te formuleren:
„... failliet zijn verklaard, tegen hen mag nooit een
gerechtelijke insolventieprocedure zijn geopend en zij
mogen nooit zijn veroordeeld voor vermogensdelicten,
tenzij zij overeenkomstig het nationaal recht gerehabiliteerd zijn.”
4.4.6. In artikel 4, lid 4, b), stelt de Commissie voor dat de
lidstaten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat premies
en schadevergoedingen correct worden overgemaakt. Zo kunnen de lidstaten van tussenpersonen voldoende financiële
draagkracht verlangen, waarbij permanent 8 % van hun
jaarlijkse netto inkomen beschikbaar moet zijn, met een
minimum van 15 000 euro.
4.4.6.1. Niet alleen zou een beroepsgroep op grond van
deze bepaling voor het eerst worden verplicht inzage in haar
inkomsten te verlenen, maar bovendien zou deze verplichting
ook een aanzienlijke economische belasting betekenen. De
bepaling is echter te onduidelijk om te kunnen worden
toegepast: om op de inachtneming ervan toe te zien zouden de
bevoegde autoriteiten immers voortdurend controles moeten
uitvoeren; de rompslomp en de kosten waarmee dat gepaard
zou gaan, zijn niet te overzien en onmogelijk te financieren.
Bovendien lijkt het bedrag van de gevraagde garantie totaal
willekeurig, en niet op de reële behoefte aan bescherming
afgestemd.
4.4.6.2. Voor het Economisch en Sociaal Comité volstaat
het dat tussenpersonen verplicht worden het geld van hun
klanten volstrekt gescheiden van de rekeningen van de onderneming te beheren, daar de rekeningen van klanten immers
tegen faillissement zijn beschermd zoals dit in artikel 4, lid 4,
(1) Duitsland: insolventieregeling van 5 oktober 1994 (Duits
staatsblad I p. 2866)
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c), wordt geëist. Iedere lidstaat kan overigens overeenkomstig
de eerste zin van artikel 4, lid 4, naar eigen recht alle nodige
en toegelaten maatregelen treffen om het geld van klanten te
beschermen.
4.4.6.3. Daar de formulering van de eerste zin van artikel 4,
lid 4, ruim interpreteerbaar is, wordt aanbevolen de lijst
met mogelijke beschermende maatregelen (a t/m d) te laten
wegvallen en in ieder geval de eis in artikel 4, lid 4, b), te
schrappen.

4.5. Artikel 5 — Kennisgeving van vestiging en dienstverrichting
in andere lidstaten
4.5.1. Artikel 5 van het voorstel van de Commissie voorziet
in een kennisgevingssysteem dat de vrije dienstverrichting en
de vrije vestiging binnen de Gemeenschap moet garanderen.
In dit artikel wordt de procedure vastgelegd die de ingeschreven
tussenpersoon moet volgen wanneer hij in een andere lidstaat
dan die waar hij is ingeschreven, zijn beroep wil gaan
uitoefenen. De procedure beoogt een drievoudige kennisgevingsplicht in te voeren, namelijk kennisgeving van de
tussenpersoon aan de registratie-instantie in zijn land van
herkomst, van de bevoegde autoriteiten van het land van
herkomst aan de registratie-instantie van het land van ontvangst, en ten slotte van de bevoegde autoriteiten van het land
van herkomst aan de tussenpersoon om hem ervan op de
hoogte te stellen dat de kennisgeving aan de registratieinstantie van het land van ontvangst heeft plaatsgevonden.
Bovendien moeten de bevoegde autoriteiten van het land van
ontvangst de autoriteiten van het land van herkomst meedelen
onder welke voorwaarden het beroep in het algemeen belang
in hun lidstaat mag worden uitgeoefend (artikel 5, lid 3). De
bevoegde autoriteiten van het land van herkomst geven deze
inlichtingen vervolgens door aan de tussenpersoon. Volgens
de ontwerprichtlijn duurt het ten minste drie maanden voordat
een tussenpersoon een kantoor in een andere lidstaat kan
openen of daar zijn diensten kan aanbieden. Een en ander
brengt ook aanzienlijke administratieve rompslomp mee die
vermeden zou kunnen worden.
4.5.1.1. De Commissie wijst er dan ook terecht op dat moet
worden nagegaan hoe deze procedure kan worden aangepast.
Zij oppert daarbij de mogelijkheid de registers op de Internetpagina’s van de betrokken bevoegde autoriteiten te publiceren,
rekening houdend met de bescherming van het algemeen
belang. Zij stelt voor samen met de lidstaten hierover een
discussie op gang te brengen.
4.5.1.2. Het Economisch en Sociaal Comité sluit zich geheel
aan bij dit standpunt van de Commissie en stelt voor reeds nu
door gebruikmaking van de nieuwe media een stap in de
richting van vereenvoudiging te zetten.
4.5.1.3. Het Economisch en Sociaal Comité stelt derhalve
de volgende herformulering van artikel 5, lid 1 en 2, voor:
„1. Elke verzekeringstussenpersoon of herverzekeringstussenpersoon die voornemens is zijn bedrijf uit
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hoofde van het vrij verrichten van diensten en de vrije
vestiging voor het eerst in een of meer lidstaten uit te
oefenen, is gehouden de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat van ontvangst hiervan vooraf in kennis te stellen.
De bevoegde autoriteiten delen de tussenpersoon binnen
één maand na deze kennisgeving mee of hij zijn werkzaamheden of bedrijf kan aanvangen. Indien deze mededeling uitblijft of te laat gebeurt, dan heeft de tussenpersoon na het verstrijken van de vermelde periode het recht
zijn werkzaamheden in het land van ontvangst aan te
vangen of uit te oefenen.
2. De registers met de ingeschreven verzekeringstussenpersonen en herverzekeringstussenpersonen worden
door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op een
gemeenschappelijke Internetpagina opgenomen en voortdurend bijgewerkt.”

4.5.2. Volgens de laatste zin van artikel 5, lid 3, van het
Commissievoorstel dienen de bevoegde autoriteiten van het
land van ontvangst aan de autoriteiten van het land van
herkomst mede te delen onder welke voorwaarden de werkzaamheden in het algemeen belang op hun grondgebied
moeten worden uitgeoefend. Hieruit blijkt dat deze richtlijn
net zo min vrije dienstverrichting als vrije vestiging garandeert,
hoewel dit juist haar doelstelling zou moeten zijn. Iedere
lidstaat zou immers de eigen markt kunnen afschermen door
voorwaarden te stellen die verder gaan dan de in artikel 4
gestelde vereisten. In de richtlijn moet bijgevolg duidelijk
worden gemaakt dat de door lidstaten gestelde voorwaarden
geen betrekking mogen hebben op de opleidingsvereisten
zoals bepaald in artikel 4, lid 1 (1); artikel 5, lid 3, moet dan
ook als volgt worden aangevuld:
„De door de lidstaten gestelde voorwaarden mogen
geen betrekking hebben op de opleidingsvereisten zoals
bepaald in artikel 4, lid 1, van de richtlijn.”

4.6. Artikel 10 — Door de verzekeringstussenpersoon te verstrekken inlichtingen

4.6.1. Volgens het voorstel van de Commissie (Duitse
versie) dient de verzekeringstussenpersoon de klant „vor jeder
Kontaktaufnahme” (d.i. voordat contact wordt opgenomen) de
inlichtingen te verstrekken die in artikel 10, lid 1, worden
opgesomd. Informatieverstrekking vóór enig contact is evenwel niet mogelijk. Volgens de Engelse versie geldt de informatieplicht „prior to any initial contract” (in de Nederlandse
versie: „voorafgaande aan de sluiting van een overeenkomst”).
Volgens het Comité is dit de correcte formulering, nl.:
„1) Voorafgaande aan de sluiting van een overeenkomst
dient de verzekeringstussenpersoon de verbruiker tenminste de volgende inlichtingen te verstrekken: ...”

(1) Resolutie van het BIPAR (Verklaring van Porto) van 7.10.1992,
Duitsland: Verzekeringsbemiddeling 1993, blz. 69 en punt 1.3
van de toelichting bij het voorstel voor een richtlijn.
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4.6.2. Overeenkomstig artikel 10, lid 1, e), dient de tussenpersoon mee te delen wie in geval van schade aansprakelijk
kan worden gesteld. Naast de verzekeringsbemiddelaar, zijn
vennootschap en partner(s) komen hiervoor in principe alleen
de aansprakelijkheidsverzekeringsinstelling en de onderneming waarmee de verzekeringsovereenkomst is afgesloten, in
aanmerking. Het Comité beveelt dan ook aan de desbetreffende
passage als volgt te herformuleren:
„e) welke natuurlijke of rechtspersonen (de vennootschap(pen) van de tussenpersoon, de instelling waarmee
de tussenpersoon of zijn vennootschap(pen) een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, de verzekeringsonderneming waarvoor de tussenpersoon werkt) voor
nalatigheid, wangedrag of gebrekkig advies van de tussenpersoon met betrekking tot de verzekeringsbemiddeling
aansprakelijk moet worden geacht.”

4.6.3. Volgens artikel 10, lid 3, van het Commissievoorstel
zijn tussenpersonen verplicht vóór het sluiten van een overeenkomst de verlangens en behoeften van de klant schriftelijk
vast te leggen en een toelichting te geven op hun daarbij
aansluitende advies. Dit is in de meeste gevallen noch zinvol,
noch uitvoerbaar. Een WA-verzekering voor motorvoertuigen
wordt steeds gesloten bij aankoop of herinschrijving van een
voertuig. Een annuleringsverzekering dekt steeds het risico dat
de verzekeringsnemer door ziekte niet op reis zou kunnen
gaan. In de meeste gevallen sluiten de overeenkomsten aan bij
de duidelijke en ondubbelzinnige verlangens van de verzekeringsnemer, zodat mag worden aangenomen dat het vastleggen
van de specifieke wensen van de klant eerder tot administratieve rompslomp dan tot zinvolle bescherming van de consument
zal leiden. Het Comité is dan ook van mening dat de
verzekeringstussenpersoon hiertoe alleen verplicht moet worden als de klant dit verlangt. In dat geval moet ook de klant
worden verzocht zijn wensen schriftelijk aan de verzekeringsbemiddelaar mee te delen. Bij een eventueel schadegeval kan
de schuldvraag alleen worden beoordeeld als gebruik kan
worden gemaakt van de schriftelijke aantekeningen van beide
partijen. Het is evenwel aan de tussenpersoon te wijzen op zijn
plicht tot eventuele schriftelijke vastlegging van de wensen van
zijn klant. In die zin dient artikel 10, lid 3, dan ook als volgt te
worden geherformuleerd:
„3. De verzekeringstussenpersoon dient de klant erop
te wijzen dat hij, op verzoek van de klant, diens specifieke
behoeften en de redenen voor het sluiten van een
overeenkomst of het verstrekken van daarmee samenhangend advies schriftelijk dient vast te leggen. In dat geval
dient ook de klant zijn wensen en behoeften schriftelijk
aan de bemiddelaar mee te delen.”

4.6.4. Het Economisch en Sociaal Comité stelt de Commissie voor, artikel 10, lid 4, als volgt te preciseren:
„De in de leden 1, 2 en 3 bedoelde inlichtingen behoeven
niet te worden gegeven door (her)verzekeringstussenpersonen die bij de verzekering van grote risico’s bemiddelen, noch door verzekeringstussenpersonen die aan een
onderneming verbonden zijn, voor zover deze uitsluitend
namens die onderneming verzekeringen aanbieden.”
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4.7. Artikel 13 — Omzetting
4.7.1. De Commissie stelt voor dat de lidstaten de nodige
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die vereist zijn om
de richtlijn om te zetten, uiterlijk op 31 december 2003 in
werking doen treden en de Commissie daarvan onverwijld op
de hoogte stellen.
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en de duur van de door hen overeenkomstig artikel 4, lid 1,
eerste alinea, voorgeschreven opleidings- en kwalificatieprogramma’s. Aan artikel 13, lid 1, zou dan ook de volgende zin
moeten worden toegevoegd:
„Zij stellen de Commissie onmiddellijk op de hoogte van
met name de inhoud en de duur van de in hun lidstaat
overeenkomstig artikel 4, lid 1, eerste alinea, voorgeschreven kwalificaties.”

4.7.2. Volgens het Comité is het voorts noodzakelijk dat de
lidstaten de Commissie ook op de hoogte stellen van de inhoud
Brussel, 30 mei 2001.

De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

BIJLAGE
bij het advies van het Economisch en Sociaal Comité
Marktaandeel van de verschillende kanalen voor verzekeringsdistributie in de EU-lidstaten
(%)
Makelaars

Algemene agenten

Banken

Directe verzekering

Overige

Land
Schade

Leven

Schade

Leven

Schade

Leven

A (*)

14

11

5

B

70

50

D

15

12

DK

15

18

E

18

3

77

31

3

53

1

2

15

10

8

25

3

5

4

10

72

65

12

17

5

5

6

6

5

5

40

35

41

42

20

4

F

19

7

39

11

51

2

6

35

25

FIN

10

15

10

10

45

80

30

IRL

65

50

4

17

15

30

33

I

18

3

76

42

36

5

19

NL

60

L

10

P

16

1

59

12

70

48

18

5

43

15
5

Schade

Leven

Schade

Leven

GR

80

1
15

20

5

5

4

5

80

14

4

7

1

15

10

2

2

33

S
GB

(*) Banken kunnen in Oostenrijk verzekeringen aanbieden als makelaar of als agent.
Bron: BIPAR 2001.
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „De toestand van de natuur en de
natuurbescherming in Europa”
(2001/C 221/22)
Op 13 juli 2000 heeft het Economisch en Sociaal Comité krachtens artikel 23, derde lid van het reglement
van orde besloten een advies op te stellen over: „De toestand van de natuur en de natuurbescherming in
Europa”.
De afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die met de voorbereiding van de werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 11 mei 2001 goedgekeurd; rapporteur was de heer Ribbe.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 30 en 31 mei 2001 gehouden 382e zitting
(vergadering van 30 mei 2001) het volgend advies uitgebracht, dat unaniem is goedgekeurd.
1.

Doel en structuur van het initiatiefadvies

1.1.
In de Europese Unie is een discussie aan de gang over
hoe het in Europa met natuur, landschap en natuurbescherming is gesteld en hoe natuurbescherming in andere beleidslijnen kan worden geïntegreerd. Met dit initiatiefadvies wil het
Comité een bijdrage aan deze discussie leveren.

1.2.
In deel II wordt het belang van Europa’s natuurlijk
erfgoed belicht en wordt beklemtoond dat er behoefte bestaat
aan een gecoördineerde aanpak van natuurbescherming op
communautair niveau. In deel III geeft het Comité een
overzicht van de manier waarop de desbetreffende EU-richtlijnen in nationale wetgeving zijn omgezet. De kern van dit
advies is terug te vinden in deel IV waar wordt bekeken of het
beleid samenhang vertoont. Er wordt nagegaan of natuurbescherming inmiddels een grotere prioriteit in het communautair beleid heeft gekregen dan de afgelopen jaren het geval was
en waar het beleid dringend moet worden bijgestuurd. Vooral
die beleidsterreinen waarop de EU een doorslaggevende invloed
uitoefent, worden onder de loep genomen.

1.3.
Het lijdt geen twijfel dat zeer uiteenlopende maatregelen hun stempel op de natuur drukken: bebouwing, recreatie,
bodemexploitatie, land- en bosbouw, de aanleg van vervoersen andere infrastructuur, de kanalisatie van waterlopen, de
aanleg van kanalen en stuwen, enz. In dit advies wordt
met name aandacht geschonken aan het gemeenschappelijk
landbouwbeleid, waarmee de EU in grote mate bepaalt hoe de
bodem wordt benut en dus ook in hoeverre de natuur in stand
wordt gehouden. Aangezien 44 % van het EU-areaal en grote
delen van de in Natura 2000 opgenomen gebieden door de
landbouw worden benut, is het van fundamenteel belang dat
landbouw en natuurbescherming hand in hand gaan.

2.

Natuurbescherming in Europa: stand van zaken

2.1.
Europa beschikt niet alleen over een uitzonderlijk
cultureel erfgoed. Door de verscheidenheid aan cultuur- en

natuurlandschappen kan het ook bogen op een buitengewoon
natuurlijk erfgoed. De aantrekkingskracht en fascinatie die
van dit werelddeel uitgaan, worden bepaald door een grote
diversiteit aan landschapstypes met elk hun specifieke flora en
fauna. Politici, overheid en burgers moeten het als een
belangrijke taak beschouwen deze diversiteit in stand te
houden.
2.1.1. Veeleer dan een doel op zich, is natuurbescherming
een middel om de natuur als onmisbare voedingsbodem voor
elke vorm van leven en economische activiteit te beschermen.
Daarenboven biedt de natuur tal van sport-, vrijetijds- en
recreatiemogelijkheden die voor gezondheids- en in het bijzonder voor therapeutische doeleinden van belang zijn.
2.2.
Deze grote diversiteit in flora en fauna is het resultaat
van de heterogene natuurlijke omstandigheden en de uiteenlopende manier waarop de bodem, onder invloed van die
omstandigheden, wordt benut. Veel soorten en habitats hangen
dus rechtstreeks af van de manier waarop het areaal wordt
gebruikt. Een groot aantal soorten die momenteel intensiever
dienen te worden beschermd, zijn pas ontstaan onder invloed
van de in de afgelopen eeuwen toegepaste landbouwmethodes
— die nu als „extensief” worden bestempeld. De verschillen in
Europa zijn zo groot dat de natuurlijke omstandigheden en
landschapskenmerken echt niet vergelijkbaar of overdraagbaar
op andere gebieden zijn. Daardoor zal het natuurbeschermingsbeleid, afhankelijk van de gestelde eisen, telkens een
andere invulling moeten krijgen: problemen en omstandigheden in de uitgestrekte bossen van Scandinavië zijn niet te
vergelijken met die in het Schotse Hoogland, de Alpen, het
droge Spaanse Extremadura of de vaak intensief door de
landbouw geëxploiteerde lidstaten en gebieden (1).
2.3.
Instandhouding van de natuur en de natuurlijke diversiteit is in eerste instantie de taak van lidstaten, regio’s en
decentrale overheden. Ook de burger moet zich voor natuuren milieubescherming inzetten. De talrijke positieve initiatieven van particulieren, natuurbeschermingsorganisaties en landbouwers tonen aan dat veel mensen zich met de bescherming
van natuur en landschap identificeren. Natuurbescherming is
een schoolvoorbeeld van de „bottom-up”-aanpak; deze aanpak
(1) Zoals Bretagne, Nederland, België, Denemarken, noordwest-Duitsland, zuidoost-Engeland, de Po-vlakte enz.
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kan echter alleen vruchten afwerpen als hij in een beleidskader
wordt ingebed. Daarom is een gecoördineerde aanpak — ook
op Europees niveau — niet alleen zinvol, maar ook absoluut
noodzakelijk. Zonder deze communautaire coördinatie is het
namelijk onmogelijk de natuur in Europa doeltreffend te
beschermen.
2.3.1. Coördinatie is alleen al om die reden noodzakelijk
dat veel soorten niet aan een bepaald gebied gebonden zijn,
maar soms wel duizenden kilometers trekken tussen hun
zomer- en winterverblijfplaats. De natuur kent geen grenzen.
Veel soorten, zoals de trekkende kraanvogel, zullen alleen
overleven als niet enkel hun broed- en zomerverblijfplaatsen,
bijvoorbeeld in Noord-Europa, maar ook hun overwinteringsplaatsen, bijvoorbeeld in Spanje, worden beschermd. Daarenboven hebben dieren die naar hun zomer- of winterverblijfplaats trekken — net als mensen op trektocht of op reis met
de auto — niet alleen rustplaatsen, maar ook corridors nodig.
Aziatische trekvogels, die in het uitgestrekte Siberië broeden,
leggen de lange reis naar Europa af om hier te overwinteren;
omgekeerd komen in Afrika overwinterende trekvogels naar
onze streken overgevlogen om er te broeden. Door de manier
waarop Europa zijn natuur beschermt, wordt vaak ook de
diversiteit aan soorten buiten Europa bepaald.
2.3.2. Een andere reden waarom natuurbescherming op
Europees niveau moet worden gecoördineerd, is dat dieren en
planten, hoewel sommige soorten niet overal in Europa
voorkomen, toch een deel van de Europese cultuur zijn;
bescherming hiervan is daarom niet alleen voor het betrokken
land, maar voor heel Europa van belang. Uiteindelijk is het
ook de gewoonste zaak van de wereld dat bepaalde nationale
cultuurmonumenten door de EU worden beschermd. De grote
trap (Otis tarda), de grootste Europese vogel die kan vliegen, is
één van die diersoorten. De overblijvende exemplaren komen
vooral op het Iberisch schiereiland voor: de ca 15 000 Spaanse
en 200 à 300 Portugese exemplaren maken ongeveer de helft
van de wereldpopulatie uit. Andere voorbeelden zijn de bruine
beer, de wolf, de lynx, de wisent, een groot aantal vleermuizen
en ook insecten [zoals de moerasparelmoervlinder (1) en het
donker pimpernelblauwtje (2) of de Alpenbokkever (3)]. Beschermingsmaatregelen voor deze soorten zullen vaak leiden
tot handhaving van de traditionele landbouwproductie, die in
de heersende concurrentie-omstandigheden niet kan overleven.

2.4.
De diversiteit in flora en fauna is er de afgelopen jaren
extreem en in snel tempo op achteruitgegaan. Het is bijzonder
zorgwekkend dat in een tijdsbestek van amper enkele jaren/
tientallen jaren sommige soorten al zijn uitgestorven en andere
ernstig met uitsterven worden bedreigd, terwijl weer andere al
bedreigd zijn of gevaar lopen dat te worden. Slechts een zeer
beperkt aantal soorten heeft zich met zoveel succes aan de
veranderende omstandigheden weten aan te passen dat hun
bestand toeneemt. Dat neemt niet weg dat het met de natuur
en de natuurbescherming in Europa zorgwekkend is gesteld.

(1) Euphydryas (syn. Hypodryas) aurinia, Marsh Fritilary.
(2) Maculinea nausithous, Dusky Large Blue.
(3) Rosalia alpina.
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Hoewel de achteruitgang van bepaalde soorten (bijv. roofvogels
in Midden-Europa) met groot succes tot staan kon worden
gebracht, kan niet worden verheeld dat de maatregelen van de
afgelopen jaren maar ten dele hebben gewerkt; de algehele
negatieve tendens kon niet volledig worden tegengehouden en
omgebogen. Het Europees Milieuagentschap schrijft in zijn
tweede verslag over de situatie van de natuur in Europa (1999)
dat de in het wild levende soorten in Europa nog steeds ernstig
worden bedreigd en dat van steeds meer soorten de populatie
afneemt, ... In veel landen zijn tot 50 % van de bekende
gewervelde dieren bedreigd ... Van meer dan een derde van de
vogelsoorten in Europa is de populatie aan het dalen.

2.5.
Hieraan liggen zeer uiteenlopende oorzaken ten grondslag. De belangrijkste oorzaak is dat de habitat voor plant en
dier steeds kleiner wordt en in sommige gevallen helemaal
verloren is gegaan. Hoewel de jacht op bepaalde diersoorten
(beren, wolven, lynxen) vroeger op veel grotere schaal plaatsvond dan nu het geval is, speelt deze factor nog steeds een rol.
Doordat de bebouwing toeneemt, andere land- en bosbouwmethodes worden ingezet, milieuverontreinigende stoffen worden gebruikt en grote grondoppervlakken door de aanleg van
wegen, toeristische voorzieningen (met name in kustgebieden)
e.d. versnipperd geraken, kon de achteruitgang van het aantal
geschikte habitats geen halt worden toegeroepen. Integendeel:
men gaat maar door met bouwen, met het droogleggen van
wetlands en het irrigeren van droge gebieden, met de eu- of
hypertrofiëring van schrale gronden, ... Een groot aantal van
deze negatieve veranderingen vonden en vinden hun wortels
in het te eenzijdig op productie en groei gerichte landbouwen structuurbeleid van de Unie, alsook in lokale en nationale
beleidsmaatregelen. Hoewel een aantal EU-landen inmiddels
maatregelen hebben genomen, zijn zij er nog steeds niet in
geslaagd deze negatieve algemene tendensen om te buigen.

2.5.1. De impact van het visserijbeleid is tot nu toe
onderschat. Onder invloed van de groeiende economische
druk worden door de grote visserijvloten steeds efficiëntere
vangstmethodes gebruikt. Bedreigde zeeschildpadden en zeezoogdieren, zoals monniksrobben (Monachus monachus), andere robbensoorten, kleinere walvissen en dolfijnen, raken
vaak verstrikt in sleepnetten. Bedrijven die nog gebruik maken
van milieuvriendelijke, traditionele vangstmethodes — zo
wordt in Spanje met hengels op tonijn gevist — krijgen het
steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden (4). Ook
de commerciële bevissing van stilstaand en stromend water
levert problemen op doordat viseters, zoals de visotter, op
hun zoektocht naar voedsel met elkaar moeten concurreren.
Daarenboven gaat de waterkwaliteit achteruit onder invloed
van eutrofiëring door voer en mest, afvalwater van gemeenten
en bedrijven, verkalking, insleep van vreemde soorten, aanleg
van vijvers, enz.

(4) Het is belangrijk dat de consument weet dat met hengels geviste
tonijn wit vlees heeft, terwijl het vlees van met sleepnetten
gevangen tonijn rood is. Zo kan hij met de keuze van zijn
aankoop een bijdrage leveren tot de bescherming van de natuur.
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2.5.2. Niet alleen in de vrije natuur is er sprake van een
dramatisch verlies aan soorten en genetische rijkdommen; ook
in de veehouderij en de plantenwereld komt dit fenomeen
voor. Veel traditionele, aan de streek aangepaste veerassen
zijn al verdwenen of worden met uitsterven bedreigd. Deze
verarming is overigens ook in de graan- en groententeelt vast te
stellen. Overheid en particuliere natuurbeschermingsinstanties
hebben tot nu toe te weinig gedaan om dit probleem aan te
pakken. Hoewel het begin van een cultuuromslag merkbaar
is en krachtens de landbouwmilieuprogramma’s een aantal
initiatieven zijn ontplooid, blijven vele problemen nog liggen.
Toch is gebleken dat bijvoorbeeld de handel in traditionele
huisdierrassen, zoals het „Schwäbisch-Hällische” en het Iberische varken, commerciële kansen kan bieden.
2.6.
Aangezien in Europa verschillende habitattypes en
soorten voorkomen, ligt het voor de hand dat Europa in
biogeografische zones wordt opgesplitst en dat gedetailleerd
wordt nagegaan welke habitats en soorten in deze zones
van bijzonder (Europees) belang zijn en derhalve speciale
bescherming verdienen. Deze indeling dateert overigens niet
van vandaag, maar is reeds meer dan een eeuw oud. Op basis
van de resultaten van wetenschappelijke voorstudies is de
indeling van Europa in biografische regio’s in art. 1c) van
Fauna-, Flora- en Habitatrichtlijn verankerd.
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geving kan dus niet als excuus worden aangevoerd voor de
decimering van de dieren- en plantenpopulatie, die door de
nationale instanties voor natuurbescherming en de Europese
instellingen onafgebroken wordt gerapporteerd en door natuurbeschermers aan de kaak wordt gesteld.
3.3.
Het probleem ligt duidelijk ten dele in de gebrekkige
omzetting van de hierboven vermelde richtlijnen in nationaal
recht. De lidstaten zijn er nog steeds niet in geslaagd de Natura
2000-gebieden te melden en de beschermde en te beschermen
gebieden efficiënt te beheren.
3.4.
In zijn advies over de „Algemene evaluatie van het
vijfde milieuactie-programma” (3) betoogt het Comité het volgende: „Het is niet goed en stuit op onbegrip van het publiek
— dat men toch gevoelig wil maken voor milieuvraagstukken
— dat de lidstaten via de Raad milieuwetgeving uitvaardigen
die zij vervolgens zelf niet of alleen onder druk (als de
Europese Commissie een klacht indient) toepassen.” Als „trieste
voorbeelden” worden onder meer de twee belangrijke natuurbeschermingsrichtlijnen, de Vogelbeschermingsrichtlijn en de
Fauna-, Flora- en Habitatrichtlijn, aangehaald.
Aanwijzing van beschermingszones

2.7.
Lidstaten en Commissie — met name directoraatgeneraal Milieu — proberen al sinds begin jaren ’70 de kritieke
situatie waarin de natuurbescherming zich bevindt, het hoofd
te bieden door richtlijnen uit te werken (en te doen omzetten),
bijzondere strategieën (1) ten uitvoer te leggen en natuurbescherming in andere beleidssectoren te integreren.

3.

Natuurbescherming: Europese wetgeving en omzetting ervan in nationaal recht

3.1.
In de afgelopen twintig jaar heeft de Gemeenschap
twee cruciale natuurbeschermingsrichtlijnen aangenomen:
in 1979 de zogenaamde Vogelbeschermingsrichtlijn
(79/409/EEG) en in 1992 de Fauna-, Flora- en Habitatrichtlijn
(92/43/EEG). Met deze twee richtlijnen werden de bakens gezet
voor de bescherming van waardevolle en bedreigde Europese
habitats en dier- en plantensoorten. Hiermee werd beoogd een
Europees netwerk van bijzonder waardevolle beschermingszones (Natura 2000) op te zetten. Beide richtlijnen zijn dan
ook bepalend voor de omzetting van het door lidstaten en
Unie ondertekende Verdrag inzake biologische diversiteit (Rio,
1992).
3.2.
Het Comité onderstreept dat de Vogelbeschermingsrichtlijn en de Fauna-, Flora- en Habitatrichtlijn uitermate
belangrijke regelgevingskaders zijn (2). Het gebrek aan wet(1) Communautaire strategie voor de instandhouding van de biologische diversiteit (COM(1998) 42).
(2) Hierbij moet worden opgemerkt dat het doel van beide richtlijnen
(preventieve natuurbescherming) niet altijd voldoende in aanmerking wordt genomen.

3.5.
Het ESC hekelt de moeizame melding en aanwijzing
van beschermingszones. Het is een bijzonder treurig hoofdstuk
in de geschiedenis van de Europese natuurbescherming: 22 jaar
na de goedkeuring van de Vogelbeschermingsrichtlijn
stechelen Commissie en lidstaten nog steeds over de juiste
omzetting en toepassing van deze tekst. Hoewel de lidstaten
hun gebieden uiterlijk in 1981 bij de Commissie hadden
moeten aanmelden, stelt de Commissie vast dat „het aantal
speciale beschermingszones dat in verscheidene lidstaten is
aangewezen, alsmede de oppervlakte ervan, over het algemeen
genomen ontoereikend is”. Daarom concentreert de Commissie zich momenteel op „de algemene inbreukprocedure tegen
dit algemene tekortschieten, in plaats van op het ontbreken
van (...) afdoende bescherming voor iedere zone afzonderlijk” (4). Ook de omzetting en concrete toepassing van de
Fauna-, Flora- en Habitatrichtlijn door de lidstaten laat sterk te
wensen over. Het tegelijk met de richtlijn door de ministers
van milieu goedgekeurde tijdschema voor het opzetten van
het Natura 2000-netwerk van beschermde zones is volledig
ontspoord. Hierdoor is het doel — instandhouding en bescherming van waardevolle leefgebieden en behoud van zeldzame
dier- en plantensoorten — ernstig in het gedrang gekomen.
3.5.1. Wel moet worden aangestipt dat de lidstaten niet
over één kam mogen worden geschoren. Sommige zijn
hun verplichtingen — weliswaar met enige vertraging —
grotendeels nagekomen en hebben bijna al hun gebieden
aangemeld. Andere zijn hierin jammerlijk tekort geschoten.
Hierbij moet worden aangetekend dat in de afgelopen weken
en maanden er gelukkig schot in de zaak is gekomen.
(3) PB C 204 van 18.7.2000, par. 3.4.1.6.
(4) Zie het zeventiende jaarverslag over de controle op de toepassing
van het Gemeenschapsrecht (1999) (COM(2000) 92 def.), blz. 78.
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3.5.2. De verduidelijking van de Commissie dat de middelen
uit de structuurfondsen (met inbegrip van Verordening (EG)
nr. 1257/1999 inzake plattelandsontwikkeling) pas worden
vrijgemaakt als in een correcte melding voldoende garanties
worden geboden dat door de EU (mede-) gefinancierde projecten geen negatieve impact op potentiële FFH-gebieden hebben,
heeft haar doel niet gemist. De Commissie moge de opschorting van betaling — de politieke lading van een dergelijke
maatregel buiten beschouwing gelaten — dan nog niet over de
hele lijn hebben doorgevoerd, er is wel schot gekomen in de
aanmelding van gebieden (1). Het Comité wijst erop dat de
betalingen uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1257/1999
een belangrijke bron van inkomsten voor de lidstaten zijn.
Daarom is het des te belangrijker dat de gebieden snel worden
aangemeld om te vermijden dat het ontbreken van officiële
maatregelen ten koste van de boeren gaat.
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natuurbescherming krijgt in de hoofden van de mensen een
kwalijke reputatie.
3.6.2. Over de gevolgen van de aanwijzing van de Natura
2000-gebieden werden de grondeigenaren en -gebruikers tot
dusverre vaak in het ongewisse gelaten. De gebrekkige inspraak
en de daaruit voortvloeiende onzekerheid over de bestemming
en de exploitatie van het areaal, hebben kwaad bloed gezet.
Deze situatie moet worden rechtgezet door de boeren uit de in
fase I geselecteerde „bijzondere beschermingszones” overeenkomstig de Habitatrichtlijn financieel te compenseren voor
de door de samenleving gewenste natuurbeschermingstaken.
Volgens het ESC als gespreksforum voor de georganiseerde
civiele samenleving, is deze kwestie van fundamenteel belang
om het draagvlak voor natuurbescherming te vergroten.
Beheer van beschermingszones

3.6.
Aan de vertraging van de omzetting van de EUrichtlijnen liggen diverse oorzaken ten grondslag. Plaatselijke
concurrenten, die een gebied voor andere doeleinden willen
exploiteren, verzetten zich tegen aanwijzing van de zones.
Gemeenten vrezen dat ze hun uitbreidingsplannen en projecten voor industriële ontwikkeling moeten opbergen; verkeersplanners voorzien problemen bij de vaststelling van tracés;
boeren — die zien dat steeds meer ruimte in beslag wordt
genomen door nieuwe huizen, wegen en recreatievoorzieningen — hebben het gevoel dat ze in de exploitatie en eventuele
uitbouw van hun bedrijf worden belemmerd.
3.6.1. Vooral het conflict tussen natuurbescherming en
landbouw heeft de afgelopen jaren tot aanmerkelijke vertragingen bij de aanmelding van de zones geleid. Dergelijke conflicten ontstaan omdat de betrokkenen niet voldoende op de
hoogte zijn van de in de Habitatrichtlijn vermelde procedure.
Deze is namelijk in verschillende fases opgesplitst: pas nadat
de lidstaten aan de hand van louter wetenschappelijke criteria
de gebieden hebben aangewezen en de Commissie vervolgens
een even wetenschappelijke selectie heeft doorgevoerd, worden
de gebieden definitief aangewezen. Aangezien het publiek in
een deel van de eerste fase — preselectie aan de hand van
wetenschappelijke criteria — geen mogelijkheid tot inspraak
had, kregen de betrokkenen de indruk dat de besluiten over de
hoofden van grondeigenaren en -gebruikers heen werden
genomen. Dit kan worden vermeden door reeds in een vroeg
stadium — en niet pas bij de aanwijzing van de gebieden en
de uitwerking van beheersplannen — uitgebreid overleg te
plegen. Als bij de aanwijzing van gebieden geen overleg
wordt gepleegd en de aanwijzingsprocedure daarenboven
ondoorzichtig is (2), komt de officiële natuurbescherming in
een kwade reuk te staan: het verzet ertegen groeit en de

(1) Het ESC wijst er in dit verband op dat de Commissie krachtens de
communautaire wetgeving geen middelen ter beschikking mag
stellen als hierdoor het milieu kan worden benadeeld. Hiermee
wordt ook bedoeld de eventuele bedreiging of vernieling van
gebieden die deel kunnen uitmaken van het Natura 2000-netwerk.
(2) Zo werd ooit een deel van een autoweg als FFH-gebied aangemeld.
In Oostenrijk werd een gebied aangewezen omdat de gewone
scharrelaar (Coracias garrulus) er zou voorkomen; in het betrokken gebied leeft er niet één. De soort komt wel in een aan dit
gebied grenzende habitat voor.

3.7.
Doordat — weliswaar met mondjesmaat — meer
beschermingszones worden aangewezen, verschuift het zwaartepunt geleidelijk naar het daadwerkelijke beheer van deze
gebieden (krachtens artikel 6 van de FFH-richtlijn moeten de
lidstaten instandhoudingsmaatregelen treffen, erop toezien dat
de kwaliteit van de natuurlijke habitats niet verslechtert en elk
plan of project toetsen aan de instandhoudingsdoelstellingen
voor een bepaald gebied; plannen en projecten met een
negatieve impact mogen uitsluitend onder zeer strenge voorwaarden ten uitvoer worden gelegd). Ook hier geldt het
adagium dat potentiële conflicten — op basis van de bestaande
communautaire natuurbeschermingswetgeving — zoveel mogelijk in overleg met de betrokkenen moeten worden opgelost
en dat, waar beheersplannen nodig zijn, hierover een akkoord
met deze partijen wordt bereikt. Het ESC wijst erop dat het
krachtens de duidelijke bepalingen van art. 6 van de FFHrichtlijn veel gemakkelijker is om rekening te houden met
economische belangen dan in de Vogelbeschermingsrichtlijn
het geval is.
Voorlopige aanbevelingen met betrekking tot de omzetting van de
natuurbeschermingsrichtlijnen (3)
3.8.
Het ESC is van mening dat de moeilijkheden bij de
omzetting van beide richtlijnen er onder geen beding toe
mogen leiden dat de richtlijnen zelf op de helling worden gezet
of dat aan de inhoud of de omzetting ervan wordt getornd.
3.9.
Het ESC dringt er bij de lidstaten op aan eindelijk hun
verplichtingen met betrekking tot Richtlijn 92/43/EEG na te
komen, de richtlijn correct in hun nationale wetgeving om te
zetten (bijv. Duitsland), op basis van objectieve criteria lijsten
met in aanmerking komende gebieden op te stellen en deze
volledige nationale lijsten voor te leggen (4). Pas dan kan de
Commissie een lijst met gebieden van gemeenschappelijk
(3) Zie ook het op 17 januari 2001 goedgekeurde verslag van het EP
waarin de omzetting van de Vogelbeschermingsrichtlijn en de
FFH-richtlijn kritisch wordt belicht.
(4) In zijn advies over het Witboek van de Commissie over milieuaansprakelijkheid (PB C 268 van 19.9.2000) doet het ESC een
gelijkaardige oproep.
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belang opstellen; op basis daarvan kunnen de lidstaten op hun
beurt, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn, deze
gebieden uiterlijk in 2004 als speciale beschermingszones
aanwijzen. Het Comité stelt in dit verband met tevredenheid
vast dat de Commissie tegen een aantal lidstaten een inbreukprocedure heeft ingesteld. Het verzoekt daarom de Commissie
met klem deze juridische procedures beslist voort te zetten.
Krachtens de Vogelbeschermingsrichtlijn [79/409/EEG (1)] dienen de lidstaten overigens een lijst met vogelbeschermingsgebieden van Europees belang voor te leggen; het Comité
roept de tot dusverre in gebreke gebleven lidstaten op hun
verplichtingen in dit verband eindelijk na te komen.
3.10. Het Comité dringt er bij de Commissie en de lidstaten
op aan voor betere voorlichting te zorgen. Zo wordt met
artikel 6 van de Fauna-, Flora- en Habitatrichtlijn niet beoogd
alle vormen van economische activiteit en bodembenutting in
en rond Natura 2000-gebieden te verhinderen. Het is veeleer
de bedoeling voor duurzame activiteit te zorgen die de
bescherming — het uiteindelijke doel van de aanwijzing van
de speciale beschermingszones — niet in gevaar brengt. Mits
voor de nodige voorlichting wordt gezorgd, kunnen de
betrokkenen worden gerustgesteld; hiervoor kan onder meer
gebruik worden gemaakt van de door de Commissie opgestelde
„Natura 2000-Newsletter” en van het interpretatief document
bij artikel 6 van de FFH-richtlijn. Er moet worden verduidelijkt
dat een natuurbeschermingsbeleid niet slechts een doel op zich
is, maar in het kader van duurzame ontwikkeling ook een
positieve economische en sociale rol vervult (het creëren
van banen, bijvoorbeeld). Zo wordt in veel LIFE-projecten
aangetoond dat positieve ontwikkelingen door de FFH-richtlijn
veeleer worden gestimuleerd dan afgeremd. Aan dergelijke
positieve ervaringen moet meer ruchtbaarheid worden gegeven
en de uitwisseling ervan moet worden bevorderd. Het is
belangrijk dat mensen (in eerste instantie landbouwers) warm
worden gemaakt om zich voor de bescherming van de natuur
in te zetten en dat ze beseffen dat ze er ook plezier aan kunnen
beleven. Over het lot van de natuurbescherming wordt per
slot van rekening ter plaatse beslist. Het is beslist zaak de
natuurbescherming in de EU een steuninstrumentarium ter
hand te stellen dat bij het doel — de bescherming van de
natuur — aansluit en dat de tand des tijds kan doorstaan. Dit
geldt met name voor de op Agenda 2000 aansluitende periode
en het vooraf goed te keuren steuninstrument „LIFE IV”, waarin
met name het deel „LIFE-Natuur” in dit verband belangrijk is;
looptijd en budget van dit onderdeel zouden in vergelijking
met „LIFE III” fors moeten worden uitgebreid.
3.11. Ten einde grondeigenaren en -gebruikers, natuurbeschermers, consumenten en toeristen meer en op coherente
wijze bij de bescherming van de Natura 2000-gebieden te
betrekken en hen in hun motivatie te sterken, dient de
samenwerking tussen deze groepen te worden bevorderd. Dit
impliceert tevens dat natuurbescherming steviger in de milieueducatie wordt verankerd. Juist in de Europese vogelbeschermingsgebieden zijn tal van voorbeelden te vinden waar
op een uitstekende manier aan milieu-educatie en duurzaam
toerisme wordt gedaan.
(1) Natuurbeschermingsorganisaties, met name BirdLife International,
hebben aan de hand van objectieve criteria een inventaris opgesteld van in aanmerking komende gebieden — de zogenaamde
„Important Bird Areas” (IBA). Deze inventaris is inmiddels door
het Europees Hof van Justitie in een aantal rechtszaken als
referentie-instrument erkend.
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Integratie van natuurbescherming in de landbouw

Inleiding
4.1.
In dit deel wordt nagegaan in hoeverre natuurbescherming in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan bod
komt. Tegen de achtergrond van, onder meer, twee ESCinitiatiefadviezen over „De milieudoelstellingen van de multifunctionele landbouw” en „Het Europese landbouwmodel” (2),
de mededeling van de Commissie „Wegen die naar een
duurzame landbouw leiden” (3) en het speciale verslag
nr. 14/00 van de Europese Rekenkamer over een meer
ecologische aanpak in de landbouw, doet het Comité een aantal
aanbevelingen voor betere integratie van natuurbescherming in
het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt tussen begeleidende maatregelen en
plattelandsontwikkeling enerzijds (tweede pijler van het GLB)
en de „traditionele” landbouw anderzijds (eerste pijler van het
GLB).
4.2.
Het Europees Milieuagentschap beschouwt bepaalde
intensieve landbouwtechnieken die tegenwoordig worden toegepast, als één van de belangrijke bedreigingen voor de
natuurbescherming. In zijn van 1999 daterende tweede verslag
over de milieusituatie in Europa, schrijft het Agentschap dat
het feit dat de habitats steeds kleiner worden, de belangrijkste
oorzaak van deze bedreigingen is. Dit fenomeen wordt in de
hand gewerkt door verschuivingen in de bodembenutting, met
name onder invloed van intensieve landbouwmethodes. Ook
de druk die door de mens op de diversiteit wordt uitgeoefend,
neemt toe. Pogingen om de landbouw op meer milieuvriendelijke leest te schoeien, zijn grotendeels gestrand.
4.3.
Niemand zal betwisten dat de, vanuit landbouweconomisch oogpunt bekeken, productieve landbouw een ernstige
bedreiging voor de natuurlijke diversiteit vormt, en wel om
twee redenen: intensief geëxploiteerde landbouwgrond komt
als habitat voor de meeste bedreigde diersoorten niet in
aanmerking, en de benutting van extensief geëxploiteerde,
ecologisch waardevolle gebieden wordt, economisch gezien,
steeds oninteressanter. Hierdoor komt natuurbescherming
klem te zitten tussen de intensivering van de landbouw en de
achteruitgang van extensieve exploitatiemethodes.
4.4.
Het Comité beklemtoont dat met het oog op de
toekomst van de Europese natuurbescherming en biodiversiteit
(ook van gebruiksdierrassen en -soorten) de verhouding tussen
landbouw en natuurbescherming positief moet worden ingevuld. Sommige landschappen (waarvan een extreem klein
areaal in Europa) zijn nog ongerept; als bepaalde extensieve
landbouw- en bosbouwmethodes niet waren en worden gebruikt, zou van de huidige diversiteit aan biotopen in de
Europese cultuurlandschappen geen sprake zijn. De diversiteit
kan dan ook enkel worden instandgehouden en bevorderd als
bepaalde landbouw- en bosbouwmethodes die momenteel als
(2) PB C 368 van 20.12.1999.
(3) COM(1999) 22 def.
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„input-extensief” worden bestempeld, verder worden ingezet
en ontwikkeld. Een coherent, adequaat natuurbeschermingsbeleid kan tot het behoud van dergelijke extensieve productiemethodes bijdragen. Natuur- en milieubescherming kan ook
economische voordelen opleveren; het samenspel van ecologische ontwikkeling en regionaal beleid kan een bron van nieuwe
beroepen en regionale economische opbloei zijn.

4.5.
De impuls hiertoe moet komen van het GLB: het
belang van natuurbescherming moet met de landbouwsector
besproken worden en de hiermee gepaard gaande inkomensderving dienen te worden gecompenseerd. Vanuit deze invalshoek kunnen natuurbescherming en milieuvriendelijke landbouw zelfs een bron van nieuwe inkomsten worden, waarbij
de samenleving betaalt voor de prestaties die ze van de
landbouwsector vraagt. Om de landbouwsector ertoe aan te
sporen aan natuurbescherming te doen en tegelijkertijd de
negatieve impact op de natuur tot een minimum te beperken,
moeten derhalve economische randvoorwaarden worden gecreëerd die ervoor zorgen dat het rendabeler is natuur en
milieu in stand te houden hieraan schade toe te brengen.
Naarmate de bescherming van natuur en landschap rendabeler
wordt, zal ook het draagvlak bij de betrokken grondeigenaren
en -gebruikers groter worden.

4.6.
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU was
er tot nu toe vooral op gericht de landbouwbedrijven optimaal
en zo rationeel mogelijk te doen functioneren. Ecologische,
sociale en maatschappelijke vragen (hoeveel boeren heeft de
samenleving in feite nodig?) verdwenen hierbij nogal eens naar
de achtergrond. Hierdoor werd het nadelig om in een omgeving
met een rijke diversiteit aan soorten productie-activiteit te
ontplooien. Het moment is nu gekomen om het roer om te
gooien; landbouwers moeten deze kentering te baat nemen.
Wil de samenleving dat de landbouw milieuvriendelijker
wordt, dan moet ze ook bereid zijn te betalen voor prestaties
waartoe de boer, wettelijk, op basis van een „goede bedrijfsvoering”, en in het kader van een maatschappelijk verantwoord
beheer van zijn eigendom, niet verplicht is. Dit impliceert dat
de consument bereid moet zijn een hogere prijs voor de
producten te betalen doordat de boer voor de bijkomende
kosten van een milieu- en natuurvriendelijke bedrijfsvoering
door de overheid wordt gecompenseerd. In elk geval moet de
ecologische en landschapsdiversiteit voor de landbouwers in
de toekomst juist een factor in de vestigingskeuze worden.
Mogelijkheid is subsidies te vervangen door compensatiebetalingen voor maatschappelijk relevante prestaties (zoals het
behoud van biotopen, cultuurlandschappen, landschapselementen, enz.). Hoewel de aanzet hiertoe reeds tijdens de
voorbereidingen van de landbouwhervorming van MacSharry
(1992) werd gegeven, is deze weg niet consequent gevolgd.

4.6.1. Het huidige landbouwbeleid laat zijn sporen na in
het cultuurlandschap. Niet enkel in Duitsland wordt de benutting van ecologisch waardevolle weidegrond steeds minder
rendabel. De traditionele beweidingsmethode komt in de
verdrukking, het graslandareaal slinkt, de resterende oppervlakte wordt steeds intensiever geëxploiteerd. In Duitsland werden
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ooit 57 verschillende weidetypes — elk met zijn eigen typische
plantenfamilies — voor landbouwdoeleinden gebruikt; hiervan
zijn er nog zes over, met alle nefaste gevolgen voor de
natuurbescherming vandien. Omstreeks diezelfde periode veranderden ook de akkerbouwmethodes. Inmiddels staan de
vogelsoorten die in open akker- en weidegebieden broeden,
per definitie op de „Rode lijst van bedreigde diersoorten” of op
de hierbij horende „waarschuwingslijst”. Dit fenomeen doet
zich overigens ook in andere lidstaten voor; in het Verenigd
Koninkrijk is het bestand vogels die ooit in grote getale in
landbouwgebieden voorkwamen — veldleeuweriken, patrijzen, grauwe en geelgorzen — in vergelijking met de jaren ’70
in sommige gevallen met 80 % geslonken (1).
4.6.2. Als voorbeeld van de positieve impact van extensieve
landbouwmethodes kunnen de „dehesas” in het Spaanse Extremadura en in Portugal worden aangehaald. Door extensieve
akkerbouw, extensieve beweiding en het economisch gebruik
van kurk- en steeneiken te combineren met de traditionele
„transhumancia” (overbrenging van vee uit het droge zuiden
naar de zomerweidegronden in Noord-Spanje), is een systeem
ontstaan dat op bepaalde soorten in deze cultuurlandschappen
een onmiskenbaar gunstige impact heeft gehad. Anderzijds
heeft de landbouwsector in deze gebieden met zeer ernstige
economische problemen te kampen.
4.7.
Het spanningsveld tussen de vanuit natuurbeschermingsoogpunt meest wenselijke en de uit bedrijfseconomische
hoek meest rendabele productiemethodes is door de introductie van milieumaatregelen in de landbouw vooralsnog niet
opgeheven. Het feit dat de WTO nog geen wereldwijd geldende
ecologische normen heeft opgesteld, bemoeilijkt het vinden
van een uitweg uit het dilemma op Europees niveau. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat sinds de succesvolle afsluiting
van de Uruguay-ronde (GATT) wordt erkend dat de zogenaamde „Green Box”-maatregelen voor steun in aanmerking kunnen
komen. Voor de Europese boeren is het moeilijk te verkroppen
dat ze zich aan meer milieunormen moeten houden, terwijl ze
tegelijkertijd de concurrentie moeten aangaan met landen
waar de klimaatomstandigheden gunstiger zijn en milieu- en
natuurbeschermingoverwegingen geen rol spelen.
4.8.
In „Agenda 2000” drongen Commissie en EU-ministers
erop aan, niet enkel de concurrentiekracht van de Europese
landbouw op de wereldmarkt te bevorderen, maar ook het
multifunctionele karakter van de landbouw te behouden. Er
wordt tegenwoordig gesproken van het „Europese landbouwmodel”; met deze term refereert de Europese Commissie aan
een landbouwstelsel dat niet alleen kwaliteitsproducten levert,
maar ook rijke culturele tradities voortzet, de schoonheid van
het landschap in stand houdt, in harmonie met natuur en
milieu is en waarmee niet alleen banen worden behouden,
maar ook nieuwe worden gecreëerd. Daarenboven moet de
landbouwsector ook zonder aanzienlijke subsidies in staat zijn
op de wereldmarkt te concurreren.
4.9.

In zijn initiatiefadvies over „Een beleid ter consolidering

(1) (The state of the UK’s Birds 2000; RSPB, BTO & WWT 2001).
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van het Europese landbouwmodel” (1) onderstreept het Comité
dat deze multifunctionaliteit in stand moet worden gehouden,
en stelt het de vraag „hoe er tegen de achtergrond van de
toenemende concurrentiedruk voor gezorgd kan worden dat
de multifunctionele landbouw zich ook in de toekomst van
zijn verschillende dienstverlenende taken blijft kwijten”. Er
wordt ook op gewezen dat alles erop wijst dat de communautaire landbouwbedrijven, enkele uitzonderingen en bijzonder
gunstige marktsituaties daargelaten, ook in de toekomst niet
in staat zullen zijn duurzaam tegen wereldmarktprijzen te
produceren.
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4.13. Het spanningsveld tussen de vanuit natuurbeschermingsoogpunt meest wenselijke en de uit economische hoek
meest rendabele productiemethodes is door de introductie
van milieumaatregelen in de landbouw echter niet volledig
opgeheven. Dit magere resultaat is onder meer te wijten aan
het ontoereikende budget voor deze programma’s; daarenboven zijn er te weinig financiële prikkels en vragen de boeren
zich af of de looptijd van de programma’s lang genoeg is om
een duurzaam effect te sorteren. Bovendien worden in andere
steunkaders dan de begeleidende maatregelen aantrekkelijker
financiële prikkels voor de intensieve landbouw ter beschikking
gesteld.

Begeleidende maatregelen en de tweede pijler van het GLB
4.10. Zolang het onder druk van de wereldmarkt moeilijk
is het volledige landbouwareaal op milieuvriendelijke wijze te
benutten, moet de politiek zich extra inspannen om negatieve
tendensen om te buigen. Met de landbouwmilieuverordening
(EEG) nr. 2078/92 werd voor het eerst een systeem ingevoerd
dat het mogelijk maakt om in de lidstaten door de EU medegefinancierde landbouwmilieuprogramma’s ten uitvoer te leggen. Zeventien procent van het Europese landbouwareaal valt
onder deze programma’s (83 % dus niet); de oppervlakte
waarop de programma’s van toepassing zijn en de positieve
impact ervan op de natuur, verschillen enorm van lidstaat tot
lidstaat (2).
4.11. In een op basis van Verordening (EEG) nr. 2078/92 (3)
opgestelde evaluatie van de programma’s komt de Commissie
tot de conclusie dat de maatregelen:

4.14. Onder invloed van Agenda 2000 is er op bepaalde
vlakken vooruitgang geboekt; plattelandsontwikkeling heeft
als tweede pijler van het GLB haar vaste plaats in de wetgeving
gekregen. De middelen die krachtens Verordening (EG)
nr. 1257/1999 inzake plattelandsontwikkeling voor milieumaatregelen in de landbouw ter beschikking worden gesteld,
worden verder verhoogd. Feit blijft dat niet meer dan 10 % van
de landbouwuitgaven naar de tweede pijler van het GLB gaat
en dat slechts de helft van dit bedrag voor landbouwmilieumaatregelen is gereserveerd; dit komt erop neer dat het voor de
klassieke landbouwmilieuprogramma’s uitgetrokken budget
een fractie (5 %) van de totale GLB-uitgaven uitmaakt. Het
leeuwendeel gaat zoals vanouds naar de eerste pijler van
het landbouwbeleid. Landbouwers worden helemaal niet of
absoluut onvoldoende aangespoord om het bestaande, extensief bewerkte areaal verder te benutten of heggen en andere
landschapselementen in stand te houden. Daarom wordt het
hun economisch niet aantrekkelijk genoeg gemaakt om de
productie aan de vereisten inzake natuurbescherming aan te
passen.

—

een erg positieve impact hebben gehad op de ontwikkeling van de ecologische landbouw, die als een belangrijke
milieubeleidsmaatregel wordt beschouwd;

—

in de gebieden waar intensieve landbouw wordt bedreven,
onvoldoende zijn aangeslagen en derhalve te weinig effect
hebben gesorteerd;

Eerste pijler van het GLB

—

een meer extensieve veeteelt niet hebben bevorderd.

4.15. Zoals vanouds gaat het leeuwendeel van de middelen
van EOGFL-Garantie, circa 90 %, naar de marktordeningen
van de eerste pijler. Hierbij mag niet uit het oog worden
verloren dat de lidstaten krachtens de co-financieringsregeling
aanzienlijke middelen voor plattelandsontwikkeling (tweede
pijler) ter beschikking dienen te stellen.

4.12. In het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer
over een milieuvriendelijker gemeenschappelijk landbouwbeleid (4) worden deze beweringen bevestigd. Het staat overigens buiten kijf dat veel nationale regeringen hun mogelijkheden tot verbetering van de natuurbescherming en de communautaire cofinancieringsregeling lang niet volledig benutten.
Zo stelde de Europese Rekenkamer (5) vast dat enkel Ierland
gebruik heeft gemaakt van de regeling om de in het kader van
de VUT-regeling vrijkomende oppervlakten voor natuurbeschermingsdoeleinden te gebruiken; krachtens deze maatregel
is in Europa in totaal 54 hectare (sic!) aan het bestaande
natuurbeschermingsareaal toegevoegd.
(1) PB C 368 van 20.12.1999, par. 7.2.
(2) In Oostenrijk kwam 70 % van het landbouwareaal in aanmerking
voor deze landbouwmilieumaatregelen, terwijl landen met een
intensieve landbouwproductie, als België en Nederland, met
respectievelijk 1,7 % en 1,9 % ver onder het gemiddelde bleven.
(3) werkdocument van DG VI (VI/7655/98) over de evaluatie van de
landbouwmilieuprogramma’s.
(4) PB C 353 van 8.12.2000.
(5) Punt 32 van het verslag.

4.16. Niet alle teelten vallen onder een marktordening. Zo
komt tarwe- en silomaïsareaal wél voor directe betalingen in
aanmerking, maar klaver- en weide-areaal niet. Aangezien deze
ongelijke behandeling haar stempel op het landschap drukt
— ook wat natuurbescherming betreft —, moet de directe
betaling worden afgeschaft; zij kan bijvoorbeeld door een
areaalpremie worden vervangen.

4.17. Tijdens de discussie over Agenda 2000 heeft de
Commissie een aantal voorstellen gedaan die er in de praktijk
direct of indirect toe zouden hebben geleid dat bij de bodembenutting meer aandacht aan natuurbescherming wordt besteed. Het Comité betreurt dat deze voorstellen uiteindelijk
niet op de instemming van de lidstaten konden rekenen. Zo
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stelde de Commissie voor de silomaïspremie te schrappen.
Ook het feit dat de koppeling tussen compensatiebetalingen
en ecologische verplichtingen facultatief is, is in elk geval met
een kritisch oog te bekijken; van boeren uit lidstaten die het
systeem van „cross-compliance” invoeren, zou hierdoor de
concurrentiepositie immers worden uitgehold.
4.18. In Verordening (EG) nr. 1259/1999 van 17 mei 1999
worden de directe GLB-betalingen geregeld. Krachtens artikel 3
van deze verordening moeten de lidstaten m.b.t. het landbouwareaal en de landbouwproductie waarvoor directe betalingen
worden uitgekeerd, milieumaatregelen tenuitvoerleggen om de
milieudimensie van de gemeenschappelijke marktordening
zwaarder te doen meewegen (cross compliance). Het zou
zinvol zijn om in een mededeling aan Parlement, Raad, ESC en
CvdR, op korte termijn van de Commissie te vernemen hoe de
lidstaten deze verplichting in de praktijk hebben omgezet.
Voorts zou de uitvoeringsverordening, die momenteel in
behandeling is, zo snel mogelijk goedgekeurd moeten worden
en in werking moeten treden.
Aanbevelingen voor een betere integratie van natuurbescherming in
de landbouw
4.19. Het Comité beklemtoont dat de komende WTOonderhandelingen, de toetreding van Oost-Europese landen
tot de EU en de „mid-term review” moeten worden aangegrepen om op een landbouwbeleid over te stappen waarin
productie, milieu en natuurbescherming hand in hand gaan.
Het Comité is van plan om over dit onderwerp een initiatiefadvies op te stellen.
4.20. Op termijn moet er volgens het Comité voor worden
gezorgd dat in alle financiële instrumenten van de EU een
stimulans wordt ingebouwd om de doelstellingen van de
natuurbeschermingsrichtlijnen te bereiken en dat deze instrumenten onder geen beding het bereiken van deze doelstellingen
in de weg staan.
4.21. De financiële prikkels om boeren ertoe aan te sporen
voldoende aandacht aan natuurbescherming te besteden, zijn
momenteel vaak ontoereikend. Zolang in de op wereldvlak
vastgestelde kadervoorwaarden geen mogelijkheden worden
gecreëerd om overal een milieuvriendelijkere landbouw te
bedrijven, moet de financiële steun voor de landbouwmilieumaatregelen worden verhoogd; enkel op die manier kunnen
alle boeren in de EU worden overgehaald om op milieuvriendelijke productiemethodes over te stappen. De financiële instrumenten van het GLB dienen efficiënt te worden ingezet ter
bevordering van ecologische en sociaal-culturele belangen
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(impact op biodiversiteit en werkgelegenheid). Hiertoe moeten
indicatoren worden opgesteld aan de hand waarvan het succes
van het landbouwbeleid kan worden afgemeten. Samen met de
landbouworganisaties, milieuverenigingen en sociale partners
moet naar een consensus worden toegewerkt. De natuurbeschermingsconcepten die mede door de EU worden ontwikkeld, dienen derhalve met behulp van een adequate begroting
voor natuurbescherming en passende landbouwmilieuprogramma’s te worden omgezet. Over de financiële modaliteiten
moet later worden onderhandeld.
4.22. In gebieden waar intensieve, zeer productieve landbouw wordt bedreven, wordt door de bank genomen weinig
gebruik van landbouwmilieumaatregelen gemaakt. Vooral in
deze gebieden wordt de diversiteit aan soorten enorm bedreigd.
Het Comité dringt er in dit verband dan ook op aan dat wordt
getoetst of de steunmaatregelen die uit hoofde van de eerste
pijler worden gefinancierd, milieuvriendelijk zijn en de natuurbescherming bevorderen. Dit zou zo snel mogelijk moeten
gebeuren zodat hieruit, nog vóór de toetreding van de Middenen Oost-Europese landen en de WTO-onderhandelingen lering
kan worden getrokken ten behoeve van de hervorming van
het landbouwbeleid.
4.23. De lidstaten moeten een voorbeeld zijn voor hun
burgers, en met name voor de grondeigenaren, van wie wordt
verwacht dat zij zich voor de natuur inzetten. Enkel wanneer
ook een staat zijn areaal ecologisch verantwoord benut of
zelfs volledig onder natuurbescherming laat vallen, kan van
grondeigenaren (zoals decentrale overheden, verzekeringsmaatschappijen, kerken of koningshuizen) hetzelfde worden
verwacht.
4.24. In dit verband wijst het Comité erop dat de toetredingslanden over een groot natuurlijk potentieel beschikken. Als
deze landen de huidige kadervoorwaarden van het GLB in hun
wetgeving omzetten, kan dit potentieel worden bedreigd.
Daarom vraagt het Comité de Commissie onverwijld een
onderzoek in te stellen om de impact van de overname
van het GLB door de toetredingslanden op het milieuen natuurbeleid te verduidelijken. Bij de overname van de
natuurbeschermingsrichtlijnen van de EU zouden geen overgangstermijnen gehanteerd mogen worden.
4.25. Het Comité is van mening dat veel intensiever overleg
met de betrokkenen en de georganiseerde civiele samenleving
in de EU en de kandidaat-lidstaten dient te worden gepleegd
teneinde het draagvlak voor politieke beslissingen ter bevordering van de natuurbescherming te vergroten. Om de natuurbescherming te stimuleren, dient ook werk te worden gemaakt
van het verlangen van de burger om beter te worden voorgelicht en meer bij de besluitvorming te worden betrokken.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Evaluatieverslag over Verordening (EG)
nr. 1475/95 (vervolgadvies bij het advies inzake het XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid)”
(2001/C 221/23)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 23 januari 2001 besloten, overeenkomstig artikel 23, lid 2,
van het r.v.o., een advies op te stellen over het „Evaluatieverslag over Verordening (EG) nr. 1475/95
(vervolgadvies bij het advies over het XXIXe Verslag over het mededingingsbeleid)”.
De afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 16 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur was de
heer Regaldo.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting (vergadering van 30 mei 2001) het
volgende advies uitgebracht, dat met 83 stemmen vóór en 22 stemmen tegen, bij acht onthoudingen, is
goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
De Commissie heeft overeenkomstig artikel 11 van
Verordening (EG) nr. 1475/95 (1) van de Commissie van
28 juni 1995 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3,
van het Verdrag op groepen afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen een verslag opgesteld waarin
alle gevolgen van de toepassing van die verordening worden
geëvalueerd (2). Daarbij is vooral stilgestaan bij de impact van
de groepsvrijstelling op de verschillen in prijs bij de aankoop
van nieuwe auto’s in de verschillende lidstaten en de kwaliteit
van de aan de eindgebruikers geboden service. Ook is ingehaakt
op twee mededelingen die het verslag aanvullen of de verordening op bepaalde punten verduidelijken: de Mededeling over
Verordening (EEG) nr. 123/85 (3) en die waarin duidelijkheid
wordt verschaft over de activiteiten van tussenpersonen bij de
koop en verkoop van motorvoertuigen (4).
1.2.
Dit evaluatieverslag is de eerste stap in een proces
waardoor op den duur duidelijk moet worden welke opties de
EU heeft als bij het verstrijken op 30 september 2002 van
de vigerende Verordening (EG) nr. 1475/95 een nieuwe
regelgeving van kracht moet worden voor overeenkomsten
inzake de distributie van motorvoertuigen.
1.3.

Het verslag bevat drie grote hoofdstukken:

—

de vigerende EU-regeling voor distributieovereenkomsten
inzake motorvoertuigen;

—

de huidige structuur en de meest recente ontwikkelingen
in deze sector;

—

de analyse van de krachtens Verordening (EG)
nr. 1475/95 toegestane marktbeperkende afspraken in
het licht van de situatie en concurrentieverhoudingen in
deze sector.

(1) PB L 145 van 29.6.1995, blz. 25; vervolgadvies van het Comité
PB C 133 van 31.5.1995, blz. 27.
(2) COM(2000) 743 def. van 8 november 2000.
(3) PB C 17 van 18.1.1985.
(4) PB C 329 van 18.12.1991.

2.

Regelgeving voor distributie- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen

2.1.
Het eerste lid van artikel 81 van het Verdrag bevat een
verbod op tussen ondernemingen gesloten overeenkomsten
„welke de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden” en waardoor „de mededinging (binnen de gemeenschappelijke markt ...) wordt beperkt”. Indien echter aan de vier
voorwaarden van het derde lid van datzelfde artikel is voldaan,
dan kan de Commissie door een afzonderlijke besluit of in een
beschikking die verbodsbepaling niet van toepassing verklaren
op (groeps)overeenkomsten tussen ondernemingen.
2.2.
Een dergelijke vrijstelling voor distributie- en klantenserviceovereenkomten inzake motorvoertuigen heeft de Commissie voor het eerst in 1974, in de zogenoemde „BMW-zaak”,
toegekend.
Dat besluit heeft de toon gezet voor de daarna getroffen
regeling. Door de constructeur krachtens artikel 81, lid 3,
toestemming te verlenen voor toepassing van zijn regeling
inzake exclusieve en selectieve distributie, heeft de Commissie
namelijk óók concreet rekening gehouden met de nauw
met de aard van het geleverde product verbonden sociaaleconomische aspecten daarvan (en dus niet alleen met de
juridische kant van de zaak). Daarmee erkende de Commissie
de facto dat die vorm van distributie een voldoende groot
openbaar belang vertegenwoordigde om te worden toegestaan.
2.3.
De kernpunten van het BMW-besluit, die nog niets van
hun geldigheid hebben ingeboet, zijn overgenomen in de
vervolgens voor de sector van de distributie van motorvoertuigen en de daarbij geboden klantenservice goedgekeurde
groepsvrijstellingsverordeningen, te weten de op 1 juli 1985
in werking getreden Verordening (EEG) nr. 123/85, die tien
jaar lang, d.w.z. tot 30 juni 1995, van kracht is gebleven, en
de huidige, op 1 juli 1995 in werking getreden Verordening
(EG) nr. 1475/95, waarvan de zevenjarige geldigheidsduur op
30 september 2002 afloopt.
2.4.
Met die eerste groepsvrijstellingsverordening, — Verordening (EEG) nr. 123/85 inzake selectieve en exclusieve
distributie- en klantenserviceovereenkomsten — trachtte de
Commissie om, met de kernpunten van het BMW-besluit als
uitgangspunt, de talrijke in het spel zijnde belangen met elkaar
te verzoenen in een noodzakelijk en redelijk compromis:
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—

het belang van de consumenten om overal in de EU tegen
concurrerende prijzen nieuwe auto’s te kunnen kopen
met de bijbehorende klantenservice en kwaliteitsgaranties;

—

het belang van de Europese industrie om het merk-imago
van hun producten in stand te houden door de distributie
daarvan op een rationele en efficiënte manier uit te
besteden, en om hun concurrentiepositie op de wereldmarkt te versterken;

—
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2.4.2. Voor de behartiging van de belangen en de bescherming van de economische onafhankelijkheid van distributiebedrijven waren de volgende regelingen getroffen:
—

een distributiebedrijf mag niet de vrijheid worden ontnomen zelf prijzen, kortingen en andere reducties voor de
verkoop van onder de distributieovereenkomst vallende
producten te bepalen;

—

distributieovereenkomsten moeten ten minste voor vier
jaar worden gesloten of voor onbepaalde tijd, maar dan
met een opzegtermijn van ten minste één jaar.

het belang van de autodealers om zich zo goed mogelijk
van hun verplichtingen tegenover hun klanten te kwijten
(levering van nieuwe auto’s en reserve-onderdelen, klantenservice vóór en na verkoop), om onder omstandigheden te werken die het gemakkelijker maken om de voor
hun werkzaamheden benodigde investeringen terug te
verdienen en hun economische onafhankelijkheid te
behouden;

2.4.3. Een vrijstelling kon in vier specifieke gevallen worden
ingetrokken:

—

het belang van de producenten van onderdelen om
toegang te verkrijgen tot de netwerken van de autodealers
en om hun O&O-mogelijkheden in de EU te vrijwaren;

—

het belang van onafhankelijke reparatiebedrijven om de
beschikking te krijgen over reserveonderdelen die alléén
voor reparaties of het onderhoud van motorvoertuigen
worden gebruikt.

2.4.1. Om die doelstellingen te verwezenlijk, was het
noodzakelijk, in overeenkomsten geregelde marktbeperkende
afspraken te maken. Die zijn zo opgesteld dat aan de vier
voorwaarden van artikel 81, lid 3, van het Verdrag is voldaan,
en zijn bedoeld om de distributie van motorvoertuigen te
rationaliseren, c.q. te verbeteren en een betere klantenservice
te bieden. Die afspraken maakten het de fabrikant mogelijk de
distributeur er o.m. toe te verplichten:

—

als er geen concurrentie is;

—

als de overeenkomsten de parallelhandel belemmeren en
dus de integratie van de markten in de weg staan;

—

als toepassing van de verordening tot buitensporige
prijsverschillen leidt;

—

als sprake is van niet te rechtvaardigen discriminatie in
prijzen en verkoopsvoorwaarden.

2.5.
Het Comité heeft over deze verordening tijdens zijn
zitting van 28 en 29 september 1983 een positief advies (1)
uitgebracht.
Daarin verklaart het Comité de noodzaak in te zien van een
regeling om in de automobielsector een groepsvrijstelling voor
overeenkomsten inzake (zowel in kwalitatief als in kwantitatief
opzicht) selectieve en exclusieve distributie toe te kennen. Het
wees in dat verband met name op de gunstige gevolgen
daarvan voor de concurrentie tussen de diverse merken in de
EU en op het belang van een behoorlijk evenwicht tussen
de rechten en plichten van álle partijen, omdat zowel de
concurrentie als de consumenten daarmee gediend zijn.

—

geen andere motorvoertuigen te verkopen dan die waarover de distributieovereenkomst is gesloten;

—

alleen aan eindgebruikers of aan andere dealers van
hetzelfde netwerk te verkopen;

—

niet te proberen klanten aan te trekken van buiten het
contractgebied;

—

geen actieve verkoopspolitiek te voeren buiten het contractgebied;

—

geen auto-onderdelen van concurrerende merken of autoonderdelen van mindere kwaliteit dan die van het eigen
merk te verkopen of te gebruiken;

—

de producten van de distributieovereenkomst alleen te
verkopen aan eindgebruikers of aan erkende verkopers
die deel uitmaken van het distributienetwerk van de
fabrikant;

2.7.
De voornaamste in Verordening (EG) nr. 1475/95
doorgevoerde wijzigingen hadden tot doel:

klantenservice te bieden.

(1) PB C 341 van 19.12.1983, blz. 18.

—

2.6.
Bij het verstrijken van Verordening (EEG) nr. 123/85
heeft de Commissie krachtens Verordening (EG) nr. 1475/95
een nieuwe groepsvrijstelling toegekend. In feite is hierbij
van dezelfde grondbeginselen inzake exclusieve en selectieve
distributie uitgegaan, maar dan wel met vérstrekkende wijzigingen, die tot doel hadden de werking van de interne automobielmarkt te verbeteren en de concurrentie bij de distributie van
motorvoertuigen aan te scherpen; de verhoudingen tussen de
betrokken partijen evenwichtiger te maken door aan de
distributiebedrijven meer autonomie toe te kennen ten opzichte van de producenten en voor de producenten en onafhankelijke distributeurs van onderdelen de toegang tot de markt te
vergemakkelijken; en de consumenten een ruimere keus te
bieden.
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2.7.1. de efficiëntie van de distributie en klantenservice bij
de verkoop van motorvoertuigen te garanderen en voor
effectieve concurrentie tussen distributienetwerken van fabrikanten („interbrand”) en tussen distributiebedrijven onderling
binnen één distributienetwerk („intrabrand”) te zorgen;

—

onafhankelijke producenten van onderdelen de mogelijkheid te bieden om zelf uit te maken aan welke verkopers
zij hun producten verkopen;

—

onafhankelijke garagehouders de mogelijkheid te bieden
om bij de fabrikant de voor reparaties van motorvoertuigen benodigde technische informatie op te vragen en te
verkrijgen (behalve in het geval van gegevens waarvoor
een intellectuele-eigendomsrecht geldt of waarvan de
knowhow geheim wordt gehouden).

2.7.2. overeenkomstig de beginselen van de interne markt,
de keuzemogelijkheden van de consument te verruimen door:
—

marktarbitrage via parallelinvoer;

—

de actieve bevordering van de verkoop van nieuwe
motorvoertuigen buiten het door de distributieovereenkomst bestreken gebied door algemene (dus niet-geadresseerde) reclame;

—

de verplichting voor de dealer om klantenservice te
bieden en herstelwerkzaamheden te verrichten voor door
een ander distributiebedrijf van hetzelfde distributienetwerk verkochte voertuigen;

—

de vergemakkelijking van de markttoegang voor onafhankelijke producenten en distributeurs van onderdelen;

2.7.3. de onafhankelijkheid van de dealer ten opzichte van
de fabrikant te versterken en de concurrentie aan te scherpen
door:
—

—

—

dealers de mogelijkheid te bieden om in een aparte
ruimte motorvoertuigen van een concurrerend merk te
verkopen;
dealers vrij te laten om alle mogelijke commerciële
activiteiten te ontplooien, met uitzondering van verkoop
aan niet-erkende verkopers;
de fabrikant te verbieden eenzijdig verandering te brengen
in de rechtspositie van de dealer of het door de distributieovereenkomst bestreken gebied.

2.7.3.1. Voor de versterking van de economische onafhankelijkheid van de dealer ten opzichte van de fabrikant waren
bij Verordening (EG) nr. 1475/95 de volgende regelingen
getroffen:
—

de looptijd van distributieovereenkomsten is van vier jaar
opgetrokken tot vijf jaar en de minimale opzegtermijn bij
distributieovereenkomsten voor onbepaalde tijd is twee
jaar geworden (i.p.v. één jaar) om de rendabiliteit van de
investeringen niet in gevaar te brengen;

—

als fabrikant en dealer het niet eens kunnen worden over
verkoopdoelstellingen, omvang van de voorraad en/of het
aantal demonstratievoertuigen kan een beroep worden
gedaan op een onafhankelijke deskundige of een
scheidsrechter.

2.7.4. De concurrentie op het gebied van klantenservice
kan worden aangescherpt door:
—

dealers het recht te verlenen om bij derden onderdelen te
kopen mits die niet van mindere kwaliteit zijn dan de
onderdelen van het eigen merk;
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2.8.
Het Comité heeft ook over deze verordening een
positief advies uitgebracht (1), omdat daarvan volgens hem
gunstige gevolgen konden worden verwacht voor fabrikanten,
producenten van onderdelen, distributiebedrijven en consumenten.
Zo stond het Comité met name achter de inlassing van de
mogelijkheid een scheidsrechter in te schakelen, de verlenging
van de lijst niet-toegelaten contractbepalingen, en de noodzaak
om de wettelijke voorschriften betreffende de intellectueleeigendom te harmoniseren, en om de Mededeling over Verordening (EEG) nr. 123/85 (12 december 1984) en die waarin
duidelijkheid wordt verschaft over de activiteiten van tussenpersonen bij de koop en verkoop van motorvoertuigen
(18 december 1991) aan te passen.

3.

Verband met de nieuwe EU-regels voor verticale
afspraken

3.1.
Door de algemene Verordening (EG) nr. 2790/99 (2)
goed te keuren en voor de juiste interpretatie daarvan een
mededeling met richtsnoeren uit te vaardigen, heeft de Commissie het roer omgegooid in het EU-mededingingsbeleid
inzake verticale afspraken.
3.2.
Met de goedkeuring van deze nieuwe verordening
komen de generieke vrijstellingsverordeningen inzake alleenverkoopovereenkomsten [Verordening (EEG) nr. 1983/83 (3)]
exclusieve-afnameovereenkomsten
[Verordening
(EEG)
nr. 1984/83 (4)] en franchiseovereenkomsten [Verordening
(EEG) nr. 4087/88 (5)] te vervallen. Bovendien is voor het eerst
sprake van selectieve-distributieovereenkomsten, die tot dan
in de vrijstellingsverordeningen buiten beschouwing waren
gelaten.
3.3.
Alhoewel de Commissie van meet af aan heeft aangegeven dat deze regeling niet van toepassing is op de automobielsector — waarop het Comité in zijn adviezen overigens ook
steeds heeft gehamerd —, is overduidelijk dat de in Verordening (EG) nr. 1475/95 getroffen specifieke regeling voor
verticale afspraken moet worden getoetst aan de door de
(1) PB C 133 van 31.5.1995, blz. 27.
(2) PB L 336 van 29.12.1999, blz. 21; advies van het Comité PB
C 116 van 18.4.1999, blz. 22.
(3) PB L 173 van 30.6.1983, blz. 1.
(4) PB L 173 van 30.6.1983, blz. 5.
(5) PB L 359 van 28.12.1988, blz. 46.
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hervorming van het EU-mededingingsbeleid inzake verticale
afspraken ontstane nieuwe juridische context.
3.4.
Teneinde voldoende arbitragemogelijkheden tussen
niet-geïntegreerde markten te garanderen, is in Verordening
(EG) nr. 2790/99 bepaald dat de groepsvrijstelling niet van
toepassing is op overeenkomsten waarin actieve verkoop door
de afnemer wordt verboden, gekoppeld aan het verbod
om aan niet-erkende tussenpersonen of wederverkopers te
verkopen.
Bovendien is in Verordening (EG) nr. 2790/99 aan de Commissie het recht voorbehouden om (in een beschikking) de
vrijstelling niet van toepassing te verklaren in situaties waarin
parallelle netwerken van verticale afspraken meer dan de helft
van de markt voor hun rekening nemen.
Zoals het Comité al dikwijls in zijn adviezen over deze nieuwe
regeling heeft opgemerkt, doen deze bepalingen, bovenop het
feit dat het MKB op geen enkele manier wordt beschermd en
dat minimale regeling voor het aflopen van overeenkomsten
of een beroep op een scheidsrechter ontbreekt, onder meer
ernstige problemen rijzen t.a.v. de verenigbaarheid van distributieovereenkomsten in de automobielsector — gezien
de aard en verspreiding daarvan — met de beginselen en
verplichtingen van de nieuwe EU-regels voor verticale afspraken.

4.

Wat staat er voor de Europese automobielsector op
het spel?
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die zich in Europa verplaatsen, er zeker van zijn dat zij overal
onderdelen en klantenservice kunnen krijgen en dat hun
voertuigen overal in de EU kunnen worden gerepareerd.
De gedachtegang achter die bedrijfsvoering is gebaseerd op
kwaliteitsnormstelling, het voortdurend streven naar tevredenheid bij de klanten, meerjarenprogramma’s voor permanente
scholing van het personeel en de toepassing van hoogwaardige
technieken voor informatisering en interconnectie.

4.4.
Naast deze belangrijke sociaal-economische gegevens
spelen nog andere gegevens een rol die kenmerkend zijn
voor de automobielsector: autorijden heeft gevolgen voor de
veiligheid van mensen en voor het milieu; auto’s moeten op
vaste tijden en incidenteel worden gerepareerd of vereisen
onderhoud; auto’s moeten aan strenge technische en milieueisen voldoen.
De aankoop van een auto is voor velen de op één na grootste
investering in hun hele leven en naar schatting 13 à 15 % van
het budget van de Europese gezinnen gaat op aan een auto. In
al die gegevens ligt de uitdaging waarvoor de Europese
automobielsector voortdurend staat, nl. om aan de eisen
van alle betrokken partijen, en met name aan die van de
consumenten, te voldoen.

4.5.
In deze context moet ook worden gedacht aan voor
personen- en goederenvervoer over de weg bestemde motorvoertuigen, nl. bedrijfsauto’s en bussen, die in de Europese
samenleving en economie een strategische functie vervullen,
met o.a. als kenmerken dat de eindgebruiker ervan altijd een
beroepsgebruiker is en een ondernemingsdoel voor ogen heeft.

4.1.
De specifieke communautaire regeling voor de automobielsector die op „exclusieve” en „selectieve” distributie is
gegrondvest, vormt nu al langer dan vijfentwintig jaar de
hoeksteen van het Europese automobielafzetstelsel dat wordt
gekenmerkt door een uiterst geïntegreerde en zeer concurrentiekrachtige band tussen fabrikant en distributeur voor ieder
merk afzonderlijk. Hierbij werken de constructeurs samen met
door hen gekozen partners op basis van een gemeenschappelijk
project: leveranciers van onderdelen enerzijds en een netwerk
van distributie- en klantenservice biedende bedrijven anderzijds.

4.6.
Het Comité dringt er daarom op aan dat de Commissie,
alvorens over te gaan tot de definitieve herziening van
de huidige EU-regeling voor de automobieldistributie, zich
grondig buigt over en naar behoren rekening houdt met
genoemde aspecten.

4.2.
De Europese automobielsector telt meer dan
120 000 bedrijven (waarvan 98 % kleine en middelgrote
distributiebedrijven), met 3 900 000 arbeidskrachten (van wie
1 500 000 in distributiebedrijven) en een omzet van ongeveer
400 miljard euro op jaarbasis.

5.1.
De omvang van dit evaluatieverslag van de Commissie
over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1475/95 inzake
distributieovereenkomsten in de automobielindustrie, alsook
de daarin uitgevoerde analyses zijn tekenend voor het gewicht
dat terecht wordt toegekend aan deze voor de Europese
economie zo belangrijke, gevoelige sector. Het Comité heeft
dan ook grote waardering voor het werk van de Commissie.

4.3.
Jaarlijks worden er in Europa 16,5 miljoen auto’s
geproduceerd waarvoor een garantie wordt gegeven die varieert van één tot drie jaar. Een garantie van twee jaar
wordt met ingang van 1 januari 2002 verplicht bij de
inwerkingtreding van Richtlijn 1999/44/EG over garanties
voor consumptiegoederen. Dankzij het Europese automobielafzetstelsel kunnen de meer dan 200 miljoen automobilisten

5.

Algemene opmerkingen

5.2.
Alhoewel de bedoeling van dit evaluatieverslag niet
was voorstellen te doen voor het beleid ná het verstrijken van
Verordening (EG) nr. 1475/95, vormt het wel het uitgangspunt
voor de toekomstige werkzaamheden van de Commissie op
dit gebied.
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5.3.
Wat dat betreft, ontbreekt volgens het Comité een
samenvattend overzicht van de conclusies van de Commissie
over de volgens haar voor de instandhouding van de concurrentie en de integratie van de markten relevante aspecten van
de huidige EU-regeling voor motorvoertuigen.

5.4.
Zo ware het goed geweest als er onderscheid was
gemaakt tussen uitdrukkelijk in Verordening (EG) nr. 1475/95
toegestane afspraken (b.v. territoriale exclusiviteit en het
verbod om door te verkopen aan onafhankelijke verkopers) en
afspraken die voortkomen uit praktijken waartoe betrokkenen
overgaan in overtreding van de beperkingen die in die
verordening voor de toepassing van de groepsvrijstelling zijn
vastgelegd (b.v. de obstakels die worden opgeworpen tegen
passieve verkoop aan eindgebruikers of transacties tussen
erkende distributiebedrijven afhankelijk van de locatie van die
eindgebruikers of distributiebedrijven op het grondgebied van
de EU).

5.5.
Het Comité maakt in het algemeen uit dit evaluatieverslag op dat de Europese automobielindustrie zich, dankzij
in de anti-trustregelgeving van de Commissie opgenomen
voorschriften inzake selectieve distributie, de afgelopen vijfentwintig jaar heeft kunnen herstructureren en haar concurrentievermogen heeft kunnen vergroten om de concurrentie op
wereldschaal het hoofd te kunnen bieden. Die herstructurering
kreeg de vorm van optimalisering van de productie (lean
production, robotisering en just in time) en optimalisering van
de distributie door steeds verdergaande vervlechting van de
productie met het verkoopsnetwerk (lean distribution).

5.6.
De op de automobielindustrie toegepaste regeling
inzake exclusieve en selectieve distributie heeft deze sector in
staat gesteld om in de internationale „interbrand”-concurrentie
een solide merk-imago te behouden en om als producenten en
distributiebedrijven samen de verantwoordelijkheid op zich te
nemen om aan de steeds veeleisendere EU-richtlijnen en
-verordeningen op het gebied van kwaliteit en veiligheid te
voldoen.
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5.9.
Hoe onverbrekelijk exclusieve en selectieve distributie
en de automobielsector met elkaar verbonden zijn, blijkt
volgens het Comité ook uit de in het evaluatieverslag gemaakte
opmerking dat het distributiesysteem in de VS in de praktijk
grote overeenkomsten vertoont met dat van Europa. Ook wijst
het Comité erop dat de daarvoor in de VS geldende regeling,
die voortvloeit uit de exclusieve wetgevingsbevoegdheid van de
deelstaten, een verplicht karakter heeft (en dus niet facultatief is
zoals in de EU) en dat de economische bescherming van de
dealers ten opzichte van de fabrikant (zowel bij het aflopen
van overeenkomsten als met betrekking tot de verplichting om
via het netwerk te verkopen) daarin wordt gezien als een
noodzakelijk middel om de bescherming van de klant te
garanderen.
5.10. Wat het evenwicht in de verhoudingen tussen alle
betrokken partijen en de voordelen voor de consument
betreft, wordt in het evaluatieverslag duidelijk gesteld dat de
economische onafhankelijkheid van de autodealer ten opzichte
van de producent, alle bij Verordening (EG) nr. 1475/95
aangebrachte verbeteringen ten spijt, nog aan vergaande
beperkingen onderhevig is, met alle gevolgen vandien voor de
mate waarin getracht wordt optimaal aan de wensen van de
consument tegemoet te komen.
5.11. Daarom blijft het Comité bij zijn al in eerdere
adviezen naar voren gebrachte standpunt dat de toekomstige
regeling op dit gebied voorschriften moet bevatten waardoor
autodealers daadwerkelijk worden beschermd. Met het oog
daarop moet worden gestreefd naar een beter evenwicht
tussen de contractuele en economische positie van in een
distributienetwerk opgenomen kleine en middelgrote ondernemingen en de positie van de producent. Dat doel kan worden
bereikt door de armslag van de eventueel in te schakelen
deskundige of scheidsrechter t.a.v. alle facetten van de tussen
beide partijen gesloten overeenkomst zo groot mogelijk te
maken. Daarbij moet specifiek aandacht worden geschonken
aan de voorwaarden waaronder overeenkomsten worden
beëindigd.
6.

Bijzondere opmerkingen

6.1. Inleiding
5.7.
Het blijkt dan ook dat met het Europese automobielafzetstelsel — dat gebaseerd is op exclusieve en selectieve
distributie — kon worden voldaan aan artikel 81, lid 3, van
het Verdrag, nl. dat (groepen van) overeenkomsten tussen
ondernemingen zijn toegestaan als daarmee wordt bijgedragen
tot de „verbetering van de produktie of van de verdeling der
produkten of tot verbetering van de technische of economische
vooruitgang, mits een billijk aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt ...”.

6.1.1. De Commissie stelt in haar evaluatieverslag (1) dat
Verordening (EG) nr. 1475/95 voornamelijk was bedoeld om
ervoor te zorgen dat de distributie van motorvoertuigen, ten
voordele van de consument, op efficiënte manier plaatsvindt
en dat er sprake is van effectieve „interbrand”- en „intrabrand”concurrentie. Bijkomende doelstellingen waren dat de consument in de interne markt een ruimere keus moet worden
geboden en dat er betere mogelijkheden voor parallelhandel
moeten worden gecreëerd. Ten slotte moeten autodealers
onafhankelijker worden gemaakt van de producent.

5.8.
Overigens stelde de Commissie in Verordening (EG)
nr. 2790/99 al vast — daarin krachtig bijgevallen door het
Comité — dat exclusieve- en selectieve-distributiesystemen
niet alleen van belang zijn voor het economisch bestel, maar
ook mettertijd steeds groter wordende voordelen voor de
consument met zich mee brengen.

6.1.2. Volgens het evaluatieverslag zijn er momenteel „redenen om aan te nemen dat er in de Europese Unie daadwerkelijk interbrand-concurrentie bestaat” (Conclusie bij paragraaf 6.1.1.4). Het Comité beschouwt dit als een belangrijk
(1) COM(2000) 743 def. van 8.11.2000.
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economisch gegeven, óók als het erom gaat te beoordelen
in hoeverre merkproducenten met elkaar concurreren. De
afgelopen vijf jaar zijn de verkoopsprijzen voortdurend gedaald, terwijl de motorvoertuigen door technologische verbeteringen veiliger en milieuvriendelijker zijn geworden. Ook de
distributie is verbeterd doordat fabrikanten en dealers steeds
meer aandacht zijn gaan besteden aan een efficiënte en
fijnmazige service-verlening. Daarnaast hebben de netwerken
van de dealers te maken gekregen met steeds betere cijfers wat
de tevredenheid van de klanten betreft.

6.1.3. Daarentegen wordt in het evaluatieverslag getwijfeld
aan de effectiviteit van de concurrentie tussen distributiebedrijven van hetzelfde merk, getuige de bij de Commissie
binnengekomen klachten en de resultaten van door de Commissie zelf verricht onderzoek (cf. blz. 55 van het evaluatieverslag en de bijlagen III en IV). Het Comité merkt daarbij op dat
de Commissie te veel lijkt uit te gaan van de situatie op de
Britse markt waar factoren buiten het mededingingsbeleid om
(belastingstelsel en valuta-aspect) tot overhaaste conclusies
kunnen leiden t.a.v. een systeem dat elders in de EU goed heeft
gewerkt. Bovendien is het aantal klachten (jaarlijks 200 à
300 brieven in het VK, tegen 50 à 60 brieven van consumenten
uit de overige EU-lidstaten) erg gering in vergelijking met de
16 miljoen motorvoertuigen die ieder jaar in Europa worden
verkocht. Die vaststelling relativeert in grote mate dat hypothetische gebrek aan effectiviteit van de „intrabrand”-concurrentie.
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—

het verbod om de hoogte van de vergoeding van de
autodealer van de plaats van bestemming van het verkochte motorvoertuig te laten afhangen [artikel 6, lid 1,
8)];

—

tegelijk echter, instandhouding van het recht van fabrikanten om te bepalen dat autodealers niet aan nieterkende of onafhankelijke wederverkopers mogen verkopen (artikel 3, lid 10 en lid 11).

6.2.3. Al deze wettelijke voorschriften samen vormen een
veelbelovende basis voor een rechtskader ter bevordering
van „intrabrand”-concurrentie en parallelinvoer. „Intrabrand”concurrentie ontstaat volgens de huidige regeling in de eerste
plaats door het optreden van tussenpersonen die namens
consumenten handelen.
6.2.4. De voornaamste wettelijke voorschriften die in Verordening (EG) nr. 1475/95 zijn opgenomen om de onafhankelijkheid van autodealers te vergroten, betreffen:
—

een inkrimping van het verbod om concurrerende producten te verkopen: autodealers kunnen voortaan onder
bepaalde voorwaarden aan „meermerkenverkoop” doen
(artikel 3, lid 3);

—

het recht van autodealers om in een gemeenschappelijke
werkplaats onderhoudswerkzaamheden te verrichten op
auto’s van alle merken die zij verkopen;

6.2. Effectiviteit van „intrabrand”-concurrentie

—

het verbod voor fabrikanten om eenzijdig de rechtspositie
van de autodealer of het door de overeenkomst bestreken
gebied te wijzigen [artikel 6, lid 1, 5)];

6.2.1. Aan de effectiviteit van „intrabrand”-concurrentie
dragen twee zwaarwegende factoren bij, nl. de juridische
randvoorwaarden en de commerciële controle die producenten
over autodealers hebben.

—

de verplichting om voor distributieovereenkomsten met
een vaste looptijd die looptijd op ten minste vijf jaar te
bepalen;

—

de verplichting om voor distributieovereenkomsten van
onbepaalde duur een opzegtermijn van ten minste twee
jaar vast te leggen;

—

de verplichting voor producenten en autodealers om
overeenstemming te bereiken over verkoopsdoelstellingen en voorraden, mét de mogelijkheid om bij onenigheid
een onafhankelijke scheidsrechter in te schakelen.

6.2.2. J u r i d i s c h e r a n d v o o r w a a r d e n v o o r „ i n trabrand”-concurrentie
De voornaamste wettelijke voorschriften die in Verordening
(EG) nr. 1475/95 zijn opgenomen om de „intrabrand”-concurrentie en de mogelijkheden voor parallelinvoer te verbeteren,
betreffen:

6.2.5. Al deze wettelijke voorschriften samen leken bij de
vaststelling van Verordening (EG) nr. 1475/95 een veelbelovende basis voor een rechtskader om autodealers onafhankelijker te maken. Wat deze voorschriften waard zijn, moet echter
worden beoordeeld in het licht van de commerciële relatie
tussen fabrikant en autodealers.

—

het recht van autodealers om buiten het contractgebied
door reclame — rechtstreeks of via een tussenpersoon —
actief de verkoop van nieuwe auto’s aan eindgebruikers
te bevorderen, op voorwaarde dat die reclame niet
geadresseerd is [artikel 3, lid 8 b)];

—

het recht van autodealers om producten te verkopen aan
autodealers van hetzelfde distributienetwerk;

6.2.6. H a n d e l s b e t r e k k i n g e n t u s s e n f a b r i k a n t
en autodealer

—

de verplichting voor autodealers om onderhoudswerkzaamheden te verrichten op motorvoertuigen die door
een autodealer van hetzelfde distributienetwerk zijn verkocht [artikel 5, lid 1, 1 a)];

De Commissie oppert in haar evaluatieverslag dat bepaalde
kenmerken van de commerciële relatie tussen fabrikant en
autodealers „intrabrand”-concurrentie in de weg staan en
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tekenend zijn voor de niet-aflatende afhankelijkheid van de
autodealer.
6.2.6.1. Fabrikanten betalen autodealers aan het eind van
het jaar een bonus uit waarvan de hoogte afhangt van niet
volledig voorspelbare parameters. Daardoor worden autodealers ontmoedigd om onderling auto’s te verhandelen, zodat hun
afhankelijkheid van de fabrikant groter wordt (evaluatieverslag,
punt 257). Volgens het Comité zou een grotere voorspelbaarheid van het verkoopsbeleid van de fabrikanten de dealers
meer armslag geven om zich soepel op te stellen bij de
vaststelling van prijzen, hetgeen bevorderlijk is voor „intrabrand”-concurrentie.
6.2.6.2. Autodealers hebben maar weinig speelruimte om
verschillende prijzen vast te stellen, omdat er geen kwantumkortingen worden toegekend en de marges klein zijn (evaluatieverslag, punten 182 en 265). Dit beperkt in zekere mate de
„intrabrand”-concurrentie (evaluatieverslag, punt 182), hetgeen
echter andere vormen daarvan niet uitsluit, zoals „intrabrand”concurrentie op grond van de kwaliteit van de klantenservice
(evaluatieverslag, punt 181).
6.2.6.3. In de praktijk hangt de „overeenkomst” die fabrikanten en autodealers over verkoopsdoelstellingen bereiken,
van de verkoopsdoelstellingen af die — in de praktijk door de
fabrikanten zelf — voor het hele land worden vastgelegd.
Die situatie laat maar weinig ruimte voor verkoop aan
tussenpersonen, vooral als de nationale doelstellingen gepaard
gaan met een beperkte productallocatie.
6.2.6.4. In de praktijk wordt nauwelijks gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om een beroep te doen op een
scheidsrechter. Desondanks stelt de Commissie in haar evaluatieverslag dat alleen al het bestaan van die mogelijkheid ertoe
leidt dat de onderhandelingen tussen fabrikant en dealers
over het algemeen ernstiger worden genomen en dat de
onderhandelingsposities beter in evenwicht zijn. Het Comité is
voorstander van verbreding van de basis voor arbitrage als
middel om de onafhankelijkheid van de dealers te vergroten.
6.2.6.5. Behalve in Noord-Europa komt meermerkenverkoop nauwelijks voor, ook al staat de verordening die toe
(evaluatieverslag, punten 208 t/m 210). Kennelijk wordt
die theoretische mogelijkheid om dealers onafhankelijker te
maken, niet benut. Het Comité vraagt zich af of de beperkte
toepassing van die mogelijkheid om meerdere merken te
verkopen, in de praktijk niet het gevolg is van de hoge
structuur-, beheers- en opleidingskosten, vooral in het geval
van gangbare merken die massaal worden gedistribueerd.
Behalve bij merken die tot dezelfde groep behoren, blijkt
meermerkenverkoop nog het meest voor te komen als dealers
hun verkoopsaanbod willen vervolledigen of aanvullen met
modellen die niet rechtstreeks in concurrentie zijn met die van
het eigen merk.
Overigens wordt in dit evaluatieverslag geen gewag gemaakt
van de vorm van meermerkenverkoop die wordt toegepast
door holdings die meerdere dealers van verschillende merken
controleren.
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6.2.6.6. De dreiging van contractbeëindiging blijft kennelijk
een machtsmiddel voor de fabrikant, vooral nu alle fabrikanten
het aantal dealers gaan verminderen en de kans dus groot is
dat een dealer van wie de distributieovereenkomst wordt
beëindigd, geen dealer voor een ander groot merk kan worden
(evaluatieverslag, punt 253). In de praktijk lijkt het er niet op
dat de onafhankelijkheid van autodealers groter is geworden
nadat bij Verordening (EG) nr. 1475/95 de gegarandeerde
minimale looptijd van distributieovereenkomsten is verlengd.

6.2.6.7. Er zijn aanwijzingen van concentratievorming in
de automobielindustrie, met minder dealers en grotere contractgebieden (evaluatieverslag, punt 91). Hierdoor zou het
risico dat „interbrand”-concurrentie nog verder afneemt, groter
kunnen worden, tenzij er als tegenwicht méér reclame wordt
gemaakt en intensiever gebruik wordt gemaakt van Internet.
De mogelijkheden van Internet, dat naar het zich laat aanzien
(alhoewel het in deze aanloopfase nog te vroeg is om een
definitief oordeel uit te spreken) een geschikt instrument is om
informatie te verstrekken, zijn volgens het Comité beperkt als
het gaat om de rechtstreekse verkoop van motorvoertuigen. De
verklaring daarvoor ligt in de complexiteit van het verkochte
product, maar — naast andere redenen — ook in het feit dat
het bij autoverkoop gebruikelijk is om bij de aankoop van een
nieuwe auto de vorige auto uit de handel te halen.
Het Comité wijst er bovendien op dat gebruikmaking van
Internet in de richtsnoeren voor de verordening inzake verticale afspraken als „passieve verkoop” is aangemerkt. De kans
is groot dat dezelfde overwegingen worden toegepast op de
verordening inzake de distributie van motorvoertuigen. Dat
laatste zal tot meer „intrabrand”-concurrentie leiden.

6.2.6.8. Er moeten overal in Europa nog steeds verschillende prijzen worden betaald voor dezelfde automerken en
-modellen, hoofdzakelijk vanwege verschillen in belasting,
maar ook vanwege valutaschommelingen. Andere factoren
zijn de tijd dat een bepaalde fabrikant al op een nationale
markt aanwezig is, en de distributie- en vervoerskosten
(evaluatieverslag, punt 189). Volgens het Comité zou gelijktrekking van de fiscale regelingen (heffingen en BTW), samen
met de invoering van de euro tot grotere transparantie en
verkleining van de prijsverschillen op de interne markt moeten
leiden.

6.2.6.9. De leveringstijd voor een auto bij bestellingen
tussen in verschillende landen gevestigde dealers is over het
algemeen langer als de koper een buitenlander is (evaluatieverslag, punt 200). Daarom vindt het Comité, net als de Commissie, dat er een methode moet worden gevonden om een einde
te maken aan die lange leveringstermijnen bij bestellingen in
het buitenland, voorzover er tenminste voor de vertragingen
geen gegronde reden bestaat.

6.2.7. Meer dan 30 % van alle door dealers verkochte auto’s
gaat naar consumenten buiten hun contractgebied. In grote
steden kan dat percentage zelfs oplopen tot 60 %. Hieruit kan
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volgens het Comité worden afgeleid dat er een hoge mate
van „intrabrand”-concurrentie bestaat. Bovendien kan die
„intrabrand”-concurrentie nog verder worden opgevoerd via
een beter evenwicht in de relatie tussen fabrikant en dealer.
6.2.8. Vooruitgang op dit gebied kan beter gebeuren door
de groepsvrijstelling te wijzigen of te verlengen dan via
afschaffing van het selectieve-distributiesysteem.
6.3. Instandhouding van de concurrentie op de klantenservicemarkt
6.3.1. Een ander oogmerk van Verordening (EG)
nr. 1475/95 was de instandhouding van de concurrentie op
de klantenservice-markt. Eén van de implicaties van dat streven
was dat het voor producenten van onderdelen gemakkelijker
is gemaakt om toegang te krijgen tot dealersnetwerken.
Daarom is in Verordening (EG) nr. 1475/95 vastgelegd
dat dealers het recht moeten hebben om onderdelen van
gelijkwaardige kwaliteit te betrekken bij onderdelenproducenten, die op hun beurt het recht hebben om onderdelen van
gelijkwaardige kwaliteit te leveren [artikel 6, lid 1, 9) en 10)].
Daarnaast is in artikel 6, lid 1, 11) bepaald dat onderdelenproducenten het recht hebben om hun eigen „merk of kenteken”
op de door hen geleverde onderdelen aan te brengen. Ook
mogen fabrikanten geen bonussen uitbetalen waarin het aantal
door de dealers verkochte auto’s wordt opgeteld bij het aantal
door hen verkochte onderdelen van het eigen merk. Ten slotte
staat in artikel 6, lid 1, 12) dat onafhankelijke „herstellers” het
recht hebben om technische informatie op te vragen en dat
een dergelijk verzoek niet om oneigenlijke redenen („op een
als misbruik geldende wijze”) van de hand mag worden
gewezen.
6.3.2. In het evaluatieverslag wordt ook hier vastgesteld dat
dealers in de praktijk onderdelen nog steeds meestal bij hun
eigen fabrikant betrekken. Slechts 5 à 20 % van de door hen
benodigde onderdelen wordt bij externe leveranciers gekocht
(evaluatieverslag, punt 248). Ondanks het feit dat het juridisch
mag, staan dealers nog steeds huiverig tegenover de mogelijkheid om onderdelen bij externe leveranciers te bestellen
vanwege hun afhankelijkheid van hun fabrikant, die de hoogte
van de aan het eind van het jaar uit te betalen bonus immers
koppelt aan het omzetcijfer voor de onderdelen van het
eigen merk, waarop bovendien aanzienlijke kortingen worden
toegestaan. Tevens doen fabrikanten hun dealers aanbevelingen met betrekking tot het aantal onderdelen van het eigen
merk dat zij in voorraad moeten houden (evaluatieverslag,
punt 249). De conclusie is dan ook dat er in de praktijk nog
niets is terechtgekomen van het aan onderdelenproducenten
toegekende recht om hun producten aan dealers te verkopen
(evaluatieverslag, par. 6.2.2).
6.3.2.1. Dat hiertoe ook wordt bijgedragen door de bij
veel consumenten levende — en wellicht door gebrek aan
behoorlijke voorlichting ontstane — overtuiging dat de kwaliteit van onderdelen van het eigen merk beter is, kan niet
worden ontkend. Die overtuiging komt waarschijnlijk voort
uit het vertrouwen dat consumenten in hun eigen merk hebben
en is het gevolg van gebrekkige informatie, vooral van de kant
van onafhankelijke producenten.
6.3.2.2. Het Comité steunt de Commissie in haar pogingen
om methoden uit te denken waardoor dealers worden gestimu-
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leerd om van onderdelen van gelijkwaardige kwaliteit gebruik
te maken. Een goede stimulans in dat verband kan zijn dat de
kwaliteit van die onderdelen wordt gecertificeerd. Zo kan een
dealer tegenover de gebruiker van het motorvoertuig volledig
instaan voor de kwaliteit van het verkochte onderdeel, óók
wat veiligheid en milieuvriendelijkheid betreft.

Het Comité wijst de Commissie erop dat dealers — om
overduidelijke redenen die verband houden met de efficiëntie
van de bedrijfsvoering — in de praktijk alleen bepaalde soorten
onderdelen bij (onafhankelijke producenten) kunnen betrekken
(en dus niet het hele assortiment). Een marktaandeel van 20 %
is dus niet te veronachtzamen, gezien het feit dat die onderdelen ook buiten de garantieperiode worden gebruikt. Ten slotte
verzoekt het Comité de Commissie zich te buigen over de
vraag met welke instrumenten de gelijkwaardige kwaliteit van
in de handel gebrachte goederen daadwerkelijk kan worden
gegarandeerd.

6.4. Worden onafhankelijke garages die reparaties verrichten,
voldoende beschermd?

6.4.1. In Verordening (EG) nr. 1475/95 zijn meerdere
bepalingen opgenomen die bedoeld zijn om aan onafhankelijke
„herstellers” bescherming te bieden. Zo kunnen autodealers
tegenwoordig aan dergelijke garages onderdelen van het eigen
merk leveren om voor reparaties aan of onderhoud van een
motorvoertuig te worden gebruikt [artikel 6, lid 1, 12)], zonder
dat die autodealers evenwel verplicht zijn om die onderdelen
tegen groothandelsprijzen te verkopen. De conclusie die de
Commissie dan ook trekt, is dat onafhankelijke garagehouders
over het algemeen zonder al te veel moeite aan onderdelen
van het eigen merk kunnen komen, maar dat het feit dat ze die
niet tegen groothandelsprijzen kunnen aanschaffen, hen in een
moeilijkere concurrentiepositie brengt.

6.4.2. Daarnaast zijn fabrikanten sinds de inwerkingtreding
van Verordening (EG) nr. 1475/95 verplicht om de voor
reparaties aan en onderhoud van motorvoertuigen van hun
merk benodigde technische informatie beschikbaar te stellen
aan onafhankelijke garages die daarom vragen. Op die verplichting zijn weliswaar uitzonderingen gemaakt (als informatie
„onder een recht van intellectuele eigendom” valt of deel
uitmaakt van „geheime ... „know-how””), maar die informatie
mag niet „op een als misbruik geldende wijze” worden
geweigerd [artikel 6, lid 1, 12)]. Het staat buiten kijf dat
bedoelde informatie met de technologische vooruitgang steeds
belangrijker zal worden. Hoewel niet-naleving van artikel 6,
lid 1, 12 laakbaar is, houden fabrikanten er zich maar ten dele
aan en niet overal in gelijke mate. Sommigen publiceren
lijsten, terwijl andere alleen bij aanvraag informatie geven.
Onafhankelijke garagehouders krijgen hun informatie meestal
van erkende autodealers.
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6.4.3. De meeste onafhankelijke garages maken melding
van problemen bij het verkrijgen van technische informatie:
soms krijgen ze geen informatie over nieuwe automodellen, in
andere gevallen is de technische informatie ingewikkeld en
duur, en krijgen ze geen inlichtingen over elektronische
apparatuur en geen toegang tot informatiesystemen en diagnose-apparatuur (evaluatieverslag, punt 294). Het commentaar van de Commissie daarop is dat de fabrikanten kennelijk
niet de nodige technische en economische voorwaarden
hebben geschapen waardoor die informatie — zoals in de
verordening is voorgeschreven — naar behoren ter beschikking van onafhankelijke garages kan worden gesteld, en dat de
consumenten daardoor een minder ruime keus hebben.

6.4.4. Het Comité doet daarom een dringend beroep op de
Commissie, na te gaan hoe fabrikanten onder druk kunnen
worden gezet om hun verplichting om onafhankelijke garages
van technische informatie te voorzien, ook daadwerkelijk na
te komen. Dit moet op een niet-discriminerende wijze gebeuren en moet onafhankelijke garagehouders de mogelijkheid
laten hun bedrijf verder te ontwikkelen en de kwaliteit van hun
service te verbeteren.

toe te staan als onderdeel van een distributieovereenkomst
waarvoor een groepsvrijstelling geldt, maar dan mét de
verplichting om de nodige voorwaarden te scheppen waardoor
er weer meer concurrentie mogelijk wordt na verloop van de
door de fabrikant voor de verkochte auto ingestelde en door
de dealers in praktijk gebrachte garantieperiode van minimaal
twee jaar.

6.4.7. Het Comité acht het daarom volstrekt noodzakelijk
dat die koppeling autoverkoop/klantenservice wordt gelegd
voor nieuwe auto’s, omdat dit, gezien de aard van het product,
de consument ten goede komt: dankzij die koppeling kunnen
consumenten overal in de EU rekenen op service met kwaliteits- en veiligheidsgarantie en een verhaalmogelijkheid bij de
leverancier voor ondeugdelijk gebleken auto’s, waar in de Unie
de auto ook is gekocht.

7.
Daarbij wijst het Comité er de Commissie wel op dat de
bedragen die dealers moeten investeren in de ontwikkeling en
aankoop van de benodigde technologieën en de opleiding van
het personeel teneinde hun product en behorende dienstverlening te verbeteren, veel hoger zijn dan wat onafhankelijke
garagehouders kunnen opbrengen. Om hun concurrentievermogen te vergroten, gaan zij logischerwijze over tot specialisering in bepaalde producten en moeten zij hun klanten een
transparante service garanderen die vergelijkbaar is met dat
wat het dealersnetwerk te bieden heeft. Ten slotte moeten de
dealersnetwerken grote investeringen doen om de voorraden
te kunnen aanleggen die nodig zijn om hun klanten bij de
aankoop van onderdelen een volledige „one-stop-shop”-service
te kunnen bieden, terwijl onafhankelijke garagehouders er
belang bij hebben om per bestelling slechts enkele onderdelen
aan te kopen, en dan normaliter ook nog onderdelen met de
grootste rotatie.
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Conclusies

7.1.
Het evaluatieverslag bevat sterke argumenten voor
wijziging van de verordening om meer „intrabrand”-concurrentie te creëren, de commerciële onafhankelijkheid van de dealers
te vergroten en fabrikanten ertoe aan te zetten onafhankelijke
garages die reparaties verrichten, van de nodige technische
informatie te voorzien.

6.4.5. Het Comité wijst er in dat verband op dat autodealers
momenteel voortdurend grote bedragen moeten investeren in
een betere organisatie van het bedrijf en in bijscholingscursussen voor het personeel om de consument permanent onderdelen ter beschikking te kunnen stellen en volledige klantenservice voor alle automodellen van het eigen merk te kunnen
garanderen.

7.2.
Het Comité heeft daarvoor een aantal specifieke aanpassingen voorgesteld teneinde de verordening te laten aansluiten bij de inmiddels opgedane ervaring, het nieuwe instrumentarium en de vooruitgang van de technologie. De beginselen
waarop die regeling tot dusver was gebaseerd en die niets van
hun geldigheid hebben ingeboet, moeten daarbij echter nog
steeds worden nageleefd, nl. dat een auto niet alleen moet
worden gezien als een vervoermiddel, dus een economisch
goed, maar ook als een product met een maatschappelijke
functie. Als zodanig vergt dit product, in het belang van de
gebruiker, bescherming: gebruikers moeten voor auto’s een
veiligheidsgarantie krijgen die mettertijd niet minder groot
wordt.

6.4.6. Fabrikanten komen krachtens Verordening (EG)
nr. 1475/95 alleen in aanmerking voor de groepsvrijstelling
als zij hun dealers ertoe verplichten om klantenservice te
bieden én nieuwe auto’s te verkopen. In het evaluatieverslag
staat dat er weliswaar technische en economische redenen zijn
om autoverkoop en klantenservice aan elkaar te koppelen, en
dat alles erop wijst dat sommige consumenten inderdaad de
voorkeur geven aan die koppeling, maar dat er anderen zijn
die, vooral bij tweedehandsauto’s, liever voor reparaties naar
onafhankelijke garages gaan. Alles welbeschouwd adviseert het
Comité de Commissie dan ook om die verplichte koppeling

7.3.
Volgens het evaluatieverslag zijn de grootste obstakels
voor „intrabrand”-concurrentie de beperkingen waaraan geadresseerde reclame is gebonden, en het verbod om te verkopen
aan bedrijven die geen deel uitmaken van een distributienetwerk (d.w.z. aan onafhankelijke wederverkopers). Op grond
van het voorgaande pleit het Comité voor versterking van
de positie van tussenpersonen om recht te doen aan de
(keuze)mogelijkheden die parallelhandel biedt. Die aanpak is
volgens het Comité beter dan opheffing van het verbod op de
verkoop aan onafhankelijke wederverkopers.
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7.4.
Verder dringt het Comité er bij de Commissie op aan
om haar Mededeling over tussenpersonen bij te werken en
richtsnoeren uit te werken voor het gebruik dat dealers
en producenten van Internet kunnen maken. Ook zou de
Commissie moeten nagaan hoe de beschikbaarheid van Internet, dat er nog niet was op het tijdstip dat Verordening (EG)
nr. 1475/95 is goedgekeurd, een nieuw licht kan werpen op
de verschillende onderdelen daarvan.
7.5.
Gezien voorgaande algemene overwegingen en bijzondere opmerkingen, spreekt het Comité zich uit voor de
voortzetting van de speciale groepsvrijstelling voor de distribu-
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tie van motorvoertuigen, en adviseert het de Commissie na te
gaan hoe de huidige Verordening kan worden gewijzigd en het
toepassingsgebied daarvan kan worden verruimd. De nieuwe
verordening zou er met name op moeten zijn gericht, in het
algemeen voor meer concurrentie te zorgen waardoor welzijn
en veiligheid van de consument toenemen en de interne markt
beter gaat functioneren. In concreto betekent dit dat de positie
van de dealer met de nieuwe verordening moet worden
verbeterd en dat kleine en middelgrote ondernemingen die
werkzaam zijn in de Europese automobielindustrie, daardoor
moeten worden gestimuleerd. Het Comité hoopt ook in de
toekomst de gelegenheid te krijgen om door de Commissie
voorgestelde wijzigingen van commentaar te voorzien.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

BIJLAGE
bij het advies van het Economisch en Sociaal Comité
Onderstaande wijzigingsvoorstellen, waarop meer dan een kwart van de uitgebrachte stemmen vóór is uitgebracht,
werden verworpen.
Paragraaf 5.6
Deze paragraaf te schrappen.
Motivering
Afgezien van het feit dat er ook in niet via groepsovereenkomsten geregelde sectoren producten zijn met een stevig
merk-imago, kan het niet de bedoeling van de EU-regeling zijn automerken bekender te maken.
Uitslag van de stemming
Vóór: 26, tegen: 60, onthoudingen: 6.
Paragraaf 5.7
De eerste zin als volgt te wijzigen:
„Tot nog toe ging de Commissie ervan uit dat met het huidige automobielafzetstelsel — dat gebaseerd is op exclusieve
en selectieve distributie — kan worden voldaan aan artikel 81, lid 3, van het EG-Verdrag.”
De rest van de zin te schrappen.
Motivering
Het is niet zo dat aan de bepalingen van het Verdrag alleen maar door exclusieve en selectieve distributie kan worden
voldaan.
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Uitslag van de stemming
Vóór: 31, tegen: 59, onthoudingen: 7.

Paragraaf 6.1.3
De tekst vanaf de tweede zin („Het Comité merkt daarbij op ...”) te schrappen.

Motivering
Er wordt hier van uitgegaan dat te veel de nadruk wordt gelegd op de situatie op de Britse markt, en dat het stelsel in
de rest van de interne markt goed functioneert. Feit is echter dat de Commissie in tal van landen misbruik bij de
verkoop heeft ontdekt en klachten van consumenten hierover heeft ontvangen. Uit de vaststellingen van de
Commissie kan worden geconcludeerd dat de „intrabrand”-concurrentie in de gehele Unie slecht werkt.

Uitslag van de stemming
Vóór: 37, tegen: 58, onthoudingen: 6.

Paragraaf 7.2
De passage in de voorlaatste zin waarin aan een auto een sociale functie wordt toegekend („..., maar ook als een
product met een sociale functie”) te schrappen.

Motivering
Ervan uitgaande dat milieubescherming een doelstelling is waaraan hoge prioriteit moet worden verleend, kunnen
auto’s, die immers aantoonbaar schadelijk zijn voor het milieu, onmogelijk worden producten met een sociale functie
worden genoemd.

Uitslag van de stemming
Vóór: 34, tegen: 62, onthoudingen: 16.

Paragraaf 7.3
Na de eerste zin deze paragraaf als volgt te wijzigen:
„Het Comité spreekt er zich voor uit dat het verbod op de verkoop aan onafhankelijke wederverkopers wordt
opgeheven en dat voortaan criteria worden gehanteerd die duidelijk, transparant en uitsluitend van kwalitatieve aard
(d.w.z. gebaseerd op de vakkennis van het personeel) zijn voor de selectie van handelaren die zich door de
reparatiebedrijven auto’s laten leveren.”

Motivering
Kwantitatieve of concurrentiebeperkende belemmeringen via regionale merkenmonopolies ten gunste van enkele
contractdealers zijn in strijd met de interne markt.

Uitslag van de stemming
Vóór: 27, tegen: 70, onthoudingen: 9.
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Paragraaf 7.5
Deze paragraaf als volgt te wijzigen:
„Gezien voorgaande algemene overwegingen en bijzondere opmerkingen acht het Comité het voorlopig nog
aanvaardbaar dat de speciale groepsvrijstelling voor de afzet van motorvoertuigen wordt gehandhaafd, als tenminste
de garantie wordt geboden dat de in Verordening (EG) nr. 1475/95 vastgelegde voorwaarden en maatregelen ook
daadwerkelijk volledig worden toegepast. Verder wordt de Commissie verzocht na te gaan hoe de huidige Verordening
kan worden aangevuld. Het allereerste doel van de nieuwe verordening moet zijn, te zorgen voor meer concurrentie
zonder dat de veiligheid van de gebruikers in het gedrang komt. Het Comité hoopt ook in de toekomst ... (rest
ongewijzigd).”
Motivering
Gezien het in het Commissieverslag aangetoonde en ook door de gebruikersorganisaties vastgestelde tekort aan
„intrabrand”-concurrentie, waarbij tot op grote hoogte ook sprake is van niet-naleving van de bepalingen van
Verordening (EG) nr. 1475/95, gaat het niet aan alles gewoon maar bij het oude te laten, afgezien van een aantal
kleine wijzigingen. Op den duur moet worden gestreefd naar opheffing van de speciale groepsvrijstelling voor de
afzet van motorvoertuigen.
Uitslag van de stemming
Vóór: 33, tegen: 68, onthoudingen: 11.

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen
in of vertrekken uit havens in de Gemeenschap”
(2001/C 221/24)
De Raad heeft op 26 februari 2001 besloten, overeenkomstig artikel 80, tweede lid van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het
voornoemde voorstel.
De afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”, die met de voorbereiding van de
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 8 mei 2001 goedgekeurd; rapporteur was de heer
Kröger.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting van 30 en 31 mei 2001 (vergadering
van 30 mei) het volgende advies uitgebracht, dat met 50 stemmen vóór, 4 stemmen tegen, bij
3 onthoudingen, is goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
Wanneer een zeeschip een haven van de Gemeenschap
aandoet of verlaat, verlangen de autoriteiten talrijke gegevens
over o.m. het schip, de bemanning, de lading, passagiers en
scheepsvoorraden. Deze gegevens zijn nodig voor de inklaring
van de goederen, voor controle op de naleving van de
immigratiewetgeving, voor statistische doeleinden en in het
algemeen voor een vlotte afhandeling van de meldingsformaliteiten. Voorts kunnen de havenautoriteiten op basis van deze
gegevens de nodige veiligheidsvoorzieningen treffen.
1.2.
Hoewel in de meeste havens in feite dezelfde gegevens
moeten worden verstrekt, zijn hiervoor verschillende formulie-

ren in omloop. Daarenboven vragen niet alle havens dezelfde
gegevens op.

1.3.
Het gebruik van verschillende formulieren voor het
verstrekken van inhoudelijk identieke gegevens is voor
scheepvaartbedrijven tijdrovend en duur en maakt de administratieve formaliteiten niet alleen in het zeevervoer, maar ook
in de korte vaart binnen Europa nodeloos ingewikkeld. Daarom
is het zaak het zeevervoer efficiënter te maken door deze
formaliteiten te vereenvoudigen zonder evenwel aan de inhoud
van de gegevens die de nationale autoriteiten nodig hebben, te
morrelen.
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Het voorstel van de Commissie

2.1.
In haar voorstel voor een richtlijn betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in of vertrekken uit havens in de Gemeenschap stelt de Commissie
voor, de voor de meldingsformaliteiten vereiste gegevens en
formulieren te standaardiseren. De Commissie heeft zich laten
inspireren door het Verdrag van de Internationale Maritieme
Organisatie (International Maritime Organization — IMO) ter
vergemakkelijking van het verkeer ter zee; dit verdrag — ook
wel IMO FAL-verdrag genoemd — is op 9 april 1965
ondertekend en in 1967 in werking getreden. Het is intussen
meermaals gewijzigd. In het kader van dit verdrag werden zes
standaardformulieren opgesteld: een algemene verklaring met
gegevens over het schip die bij aankomst in en vertrek uit een
haven moeten worden verstrekt, een verklaring over de lading,
een scheepsgoederenlijst, een verklaring over de bezittingen
van de bemanning, een bemanningslijst en een passagierslijst.
In het voorstel worden de lidstaten ertoe aangezet hun
wetgeving zodanig aan te passen dat voor het verstrekken van
de hierboven bedoelde gegevens de standaardformulieren van
het IMO FAL-verdrag mogen worden gebruikt en moeten
worden aanvaard. In bijlage I van het voorstel wordt de inhoud
van elke verklaring gedetailleerd uit de doeken gedaan.
2.2.
In de volgende twee gevallen is het gebruik van de
standaardformulieren niet verplicht:
2.2.1. Voor het verstrekken van informatie over de lading
hoeft het desbetreffende IMO FAL-formulier („verklaring over
de lading”) niet te worden gebruikt; deze gegevens — die voor
commerciële en administratieve doeleinden worden gebruikt
— staan immers door de bank genomen in het ladingsmanifest
vermeld.
2.2.2. Enkel vrachtschepen die passagiers aan boord hebben
moeten voor het voorleggen van de passagierslijst gebruik
maken van het dienovereenkomstige IMO FAL-formulier. Voor
het vervoer van passagiers op passagiersschepen volstaat dit
formulier echter niet. Krachtens Richtlijn 98/41/EG van de
Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de
Gemeenschap varen (18 juni 1998), moeten over deze categorie passagiers (1) namelijk meer gegevens worden verstrekt dan
in het IMO FAL-formulier worden gevraagd. In alle overige
gevallen zou het gebruik van de IMO-standaardformulieren
verplicht moeten worden gesteld.
2.3.
Krachtens het voorstel dienen de standaardformulieren
te worden gebruikt voor alle schepen die een haven van de
Gemeenschap binnenlopen of verlaten, ongeacht de vlaggestaat en ongeacht de vraag of ze in het intra-Europees dan
wel het internationaal zeevervoer actief zijn.

7.8.2001

2.5.
De lidstaten worden er krachtens de richtlijn niet toe
verplicht het IMO-verdrag te ratificeren. Het staat hun dan ook
vrij om over onderwerpen die niet in de IMO-standaardformulieren zijn opgenomen, gegevens op te vragen.

3.

Opmerkingen

3.1.
Het voorstel van de Commissie om gestandaardiseerde
formulieren te gebruiken voor het verstrekken van door de
lidstaten vereiste gegevens over zeeschepen die een haven van
de Gemeenschap aandoen of verlaten, kan op de instemming
van het Economisch en Sociaal Comité rekenen. Dit zal leiden
tot een vereenvoudiging van een belangrijk onderdeel van de
scheepsafhandeling.
3.2.
Dankzij dit voorstel worden de administratieve formaliteiten gestroomlijnd. Dit komt vooral de Europese korte
vaart ten goede. Deze schepen doen geregeld meerdere Europese havens aan waar steeds dezelfde informatie moet worden
voorgelegd. Voor het vervoer over land — de sector waarmee
de korte vaart moet concurreren — geldt deze meldingsplicht
niet. In die zin wordt de harmonisering van de mededingingspositie van de verschillende vervoersmodi door dit voorstel
bevorderd. Daarenboven zal de bemanning minder tijd aan
administratief werk moeten besteden.
3.3.
In vorige adviezen heeft het Comité meermaals benadrukt dat de Europese korte vaart in belangrijke mate kan
bijdragen tot het opvangen van de groeiende verkeersdrukte
op de interne markt. Na de toetreding van de Oost-Europese
landen zal het belang van de korte vaart in dit verband nog
toenemen. In het Forum van Europese maritieme bedrijfstakken waar Commissie, lidstaten, zeevervoersbedrijven, verladers, havens, verleners van logistieke diensten en vakbonden
vertegenwoordigd zijn, is er herhaaldelijk op aangedrongen de
bureaucratische rompslomp in de Europese korte vaart te
verminderen om het gebruik van deze vervoersmodus voor de
verladers aantrekkelijker te maken. In de resolutie van 14 februari 2000(2) betreffende de bevordering van de korte vaart
dringt de Raad er uitdrukkelijk bij de Commissie op aan om
voorstellen betreffende het uniforme gebruik van de IMO FALformulieren in de Gemeenschap voor te leggen. Aangezien
met onderhavig voorstel aan dit verzoek is voldaan, kan het
op de instemming van Comité rekenen. Het Comité roept de
lidstaten op om deze politieke doelstelling te respecteren en
hun eigen specifieke wensen inzake informatieverstrekking
voorlopig in beraad te houden.

2.4.
Bij elektronische transmissie van de gegevens moet de
eindgebruiker op zijn scherm en bij het printen een formulier
krijgen dat identiek is aan het model.

3.4.
Het Comité stelt met tevredenheid vast dat de Commissie de voorkeur heeft gegeven aan de op internationaal niveau
opgestelde IMO-formulieren boven een eigen Europese variant.
Hiermee vertolkt zij ook de mening van het Comité; het
Comité heeft er immers meermaals op gewezen dat een
mondiaal actieve bedrijfstak als de zeescheepvaart enkel efficiënt kan werken als er uniforme internationale regels zijn.

(1) PB L 188 van 2.7.1998, blz. 35.

(2) PB C 56 van 29.2.2000.
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3.5.
In een internationaal georiënteerde sector als deze
zouden schepen en rederijen de mogelijkheid moeten krijgen
de gegevens eventueel niet in de taal van de havenstaat, maar
in het Engels te verstrekken. Aangezien alle schepen die
een Europese haven aandoen, ongeacht hun vlaggenstaat
of vaargebied, terecht onder het toepassingsgebied van het
Commissievoorstel vallen, lijkt het logisch dat de gegevens
ook in het Engels aan deze haven mogen worden verstrekt. De
communicatie in de zeescheepvaart verloopt nu eenmaal in
het Engels.
3.6.
Het is volgens het Comité van groot belang dat de
administratieve procedures in het communautaire zeevervoer
gestroomlijnd en vereenvoudigd worden. Het IMO FAL-verdrag is intussen door 81 landen geratificeerd. 52 van hen
hebben bij verschillende bepalingen een voorbehoud aangetekend, met als gevolg dat maar een deel van de internationaal
goedgekeurde procedurele vereenvoudigingen in nationale
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wetgeving is omgezet. Het Comité doet dan ook een oproep
tot Commissie en lidstaten om gezamenlijk te bekijken welke
regels verder geharmoniseerd kunnen worden om de administratieve procedures voor schepen die een communautaire
haven aandoen, te vereenvoudigen. Ter illustratie verwijst het
Comité naar de aanbeveling van het IMO FAL-verdrag waarin
wordt gesuggereerd voor elke haven één centrale instantie aan
te wijzen. Alle gegevens — ongeacht of die voor douane-,
gezondheids- of immigratiediensten bestemd zijn — moeten
naar deze instantie worden verstuurd. Toepassing van de
volgende twee aanbevelingen zouden ook tot een verdere
vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten leiden:
Als vooraf wordt nagegaan welke douanevoorschriften van
toepassing zijn, neemt de daaropvolgende inklaringsprocedure
minder tijd in beslag, en het verzamelen van statistische
gegevens mag een efficiënte en snelle afhandeling niet in de
weg staan. Tegen deze achtergrond zou de Commissie er
goed aan doen het onderhavige voorstel in de toekomst in
aanvullende richtlijnen verder uit te werken.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Werkdocument SEC(2000) 1973 van de
Commissie „Wetenschap, samenleving en burgers in Europa””
(2001/C 221/25)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 30 mei 2001 besloten overeenkomstig art. 23, lid 3, van zijn
Reglement van Orde, een advies op te stellen over het Werkdocument SEC(2000) 1973 van de Commissie
„Wetenschap, samenleving en burgers in Europa”.
De afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 2 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur was de heer
Wolf.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting van 30 en 31 mei 2001 (vergadering
van 30 mei) het volgende advies uitgebracht, dat met 81 stemmen vóór en 1 stem tegen is goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
Het onderwerp „Wetenschap, samenleving en burgers”
is uit maatschappelijk oogpunt van groot belang. De Commissie heeft haar definitieve standpunt in dezen nog niet bepaald,
maar heeft desondanks Werkdocument SEC(2000) 1973 opgesteld. Dit Werkdocument is voor het ESC aanleiding om
zijn eigen standpunt over dit zeer complexe onderwerp te
presenteren in de vorm van een uitvoerig initiatiefadvies. In dit
advies verwijst het ESC regelmatig naar het Werkdocument
van de Commissie.

1.2.
Het ESC onderschrijft de volgende conclusies van de
Commissie:
„wetenschap en techniek behoren tot de krachten die het
duidelijkst gestalte geven aan de ontwikkeling van de
samenleving (...)”, en
„de vragen die op dit gebied worden gesteld behoren tot
de meest complexe waarmee de samenleving wordt
geconfronteerd, vanwege het specifieke karakter ervan,
de onzekerheden die ermee samenhangen, de kennis die
nodig is om ze te behandelen en de vaak verspreide aard
daarvan.”
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1.3.
Vanwege zijn taken als instelling van de Europese Unie
en vanwege zijn samenstelling (de verschillende maatschappelijke groepen uit de lidstaten) is het ESC bij uitstek in staat om
ook over dit onderwerp een goed onderbouwd standpunt in te
nemen. Dit standpunt wordt in de volgende hoofdstukken
uiteengezet.

1.4.
Het ESC is verheugd te constateren dat de Commissie
in haar mededeling onder meer gebruik heeft gemaakt van
suggesties die het ESC heeft gedaan in zijn advies (1) over de
mededeling van de Commissie „Naar een Europese onderzoeksruimte”; hoofdstuk 5 van genoemd advies is getiteld „Onderzoek en samenleving” en behandelt reeds een deel van de
problematiek.

1.5.
De mededeling van de Commissie houdt zich voorts
bezig met een reeks vraagstukken die betrekking hebben op de
verhouding tussen wetenschap, samenleving en burgers, en
waarvoor zowel bij burgers als politici een groeiende belangstelling bestaat:
„— Hoe kan een onderzoeksbeleid worden gevoerd dat
de werkelijke maatschappelijke belangen dient en
hoe kan de samenleving volledig worden betrokken
bij de uitvoering van de onderzoeksagenda?
— Hoe kunnen risico’s worden beheerd? Wat zijn de
implicaties van het voorzorgsbeginsel? Hoe kan
tegelijk rekening worden gehouden met de ethische
aspecten en gevolgen van de technologische vooruitgang én met de noodzaak van vrijheid van onderzoek en toegang tot kennis?
— Wat moet er gebeuren om de dialoog tussen wetenschap en samenleving te verdiepen, de kennis van
wetenschap bij de burgers en de belangstelling van
jongeren voor een wetenschappelijke loopbaan te
verhogen en de plaats en de rol van vrouwen in
wetenschap en onderzoek te vergroten?”

1.6.
Dienovereenkomstig gaat het hier om drie thematische
gebieden, namelijk
—

het belang van wetenschappelijke inzichten, de implicaties van wetenschappelijke inzichten voor en de perceptie daarvan door de samenleving, en de mate waarin
wetenschappelijke inzichten door de samenleving kunnen
worden beïnvloed;

—

het wederzijdse begrip en de communicatie tussen burgers en samenleving enerzijds en wetenschappers en
onderzoekers anderzijds;

—

de motivatie van jongeren om een wetenschappelijke
opleiding te volgen en te kiezen voor een loopbaan als
onderzoeker.

(1) PB C 204 van 18.7.2000.
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1.7.
Om de verschillende aspecten van deze punten op een
rijtje te zetten en op basis daarvan aanbevelingen te doen, is
het advies van het ESC ingedeeld in de volgende vervolghoofdstukken:
2.

De historische ontwikkeling en het resultaat daarvan

3.

Burgers, samenleving en wetenschappelijke kennis

4.

Samenleving, onderzoekers en onderzoek; wederzijds
begrip

5.

Wetenschappelijk onderwijs als voorwaarde voor een op
kennis gebaseerde maatschappij

6.

Onderzoeksbeleid en maatschappelijke belangen

7.

Samenvatting en aanbevelingen.

2.

De historische ontwikkeling en het resultaat daarvan

2.1.
Eén van de voornaamste kenmerken waardoor de mens
zich onderscheidt van dieren, is de behoefte om op zoek te
gaan naar de zin van het leven en naar de wetten van wereld
en moraal.
2.1.1. Reeds in de oudheid beschikte men over fundamentele filosofische en wetenschappelijke inzichten. Samen met de
grondbeginselen van de wiskunde, de logica, de geometrie en
de technologische ontwikkelingen droegen deze inzichten bij
tot het ontstaan van de hoogontwikkelde beschavingen van
toen.
2.2.
Tijdens de Renaissance en de Verlichting beleefden de
filosofische inzichten uit de oudheid in Europa een nieuwe
bloeiperiode en kreeg de culturele en wetenschappelijke ontwikkeling een sterke impuls.
2.2.1. Dit proces was het resultaat van de wisselwerking
tussen enerzijds nieuwe technische ontwikkelingen en werktuigen (boekdrukkunst, buskruit, mijnbouw, zeescheepvaart, water- en windmolens) en anderzijds de handel, de ontdekking
van onbekende continenten, nieuwe maatschappijvormen alsook de ontdekking van tot dan toe onbekende natuurwetten
en de daaruit voortvloeiende geleidelijke verklaring van natuurverschijnselen.
2.2.2. Deze ontwikkeling ging gepaard met spanningen,
oorlogen en maatschappelijke conflicten, die niet alleen het
gevolg waren van dynastieke en politieke belangen en meningsverschillen, maar ook van veranderende denkbeelden, wijzigingen in het economisch beleid en nieuwe technieken die de
werkmethoden veranderden.
2.2.3. Zij die tot deze nieuwe inzichten kwamen en ze
bekend maakten, waren niet altijd maatschappelijk goed
geïntegreerd en werden soms zelfs om ideologische redenen
vervolgd. Dit leidde tot het beginsel van vrijheid van wetenschap en studie.
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2.3.
Deze ontwikkeling was voor een groot deel te danken
aan de exacte en natuurwetenschappen. De sleutel tot succes
en het kenmerk bij uitstek van deze wetenschappen vormden
de in Europa ontstane empirische methoden, die worden
gekenmerkt door een wisselwerking tussen experimentele
bevindingen, theoretische interpretaties en voorspellingen.
2.3.1. Tegelijkertijd hebben de verschillende takken van
wetenschap — die aanvankelijk allen onder de noemer „filosofie” vielen — ingang gevonden als zelfstandige disciplines. Dit
geldt met name voor de natuurwetenschappen en de wiskunde.
Deze disciplines zijn uitgegroeid tot een bron van nieuwe en
vaak revolutionaire inzichten, die in toenemende mate dienen
als uitgangspunt voor moderne technieken.
2.3.2. Er moet echter voor worden gewaakt dat de overeenkomsten tussen de wetenschappelijke disciplines als gevolg
van de onvermijdelijke specialisatie uit het oog worden
verloren. Naarmate de wetenschappelijke kennis van de complexe werkelijkheid diepgaander en omvattender wordt, worden juist de „interdisciplinaire” uitgangspunten belangrijker.
Het streven om exacte en natuurwetenschappen enerzijds en
menswetenschappen („humanities”) anderzijds weer nader tot
elkaar te brengen, maakt daarvan deel uit.

2.4.
Naast de mythische wereldbeschouwingen is een gestaag groeiende wetenschappelijke kennis ontstaan.

2.5.
Een en ander leidde tot een ongekende verbetering van
de levensomstandigheden van de betreffende volkeren en
gebieden.
2.5.1. Een andere factor die in sterke mate heeft bijgedragen
aan deze hogere levensstandaard, was de ontwikkeling en
intensieve exploitatie van machines en industriële processen
die gebruik maken van energie (om precies te zijn: die energie
omzetten). Energie werd daarmee de drijvende kracht achter
de welvaart.
2.5.2. De sindsdien bereikte verworvenheden op technisch,
medisch, cultureel en sociaal gebied vormen een kenmerk
van en een voorwaarde voor de mobiele welvaarts- en
informatiemaatschappij. Dankzij deze verworvenheden hoefden de mensen (in Europa) veel minder puur lichamelijke
arbeid te verrichten en hebben alle burgers vandaag de dag
toegang tot onderwijs, iets wat voorheen was voorbehouden
aan een kleine bevoorrechte groep. Op deze wijze kan een op
kennis gebaseerde maatschappij ontstaan.
2.5.3. De welvaart van landen en regio’s, gemeten naar BBP,
participatiegraad en andere indicatoren, hangt duidelijk samen
met het niveau van onderzoek en ontwikkeling in het land of
de regio in kwestie. Niet alleen het macro-economische
concurrentievermogen, maar ook het culturele en politieke
aanzien van een land of volk worden bepaald door het
technisch-wetenschappelijk prestatievermogen.
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2.6.
De mens heeft geleerd zich optimaal te wapenen tegen
veel elementaire bedreigingen, zoals honger, kou en ziekte. Hij
beschouwt en gedraagt zich als heerser over deze planeet. Dit
impliceert dat hij niet alleen in staat is om zichzelf welvaart,
vrijheid en macht te verschaffen, maar ook dat hij een grotere
verantwoordelijkheid draagt.

2.7.
Als gevolg van een nog altijd sterk groeiende wereldbevolking en vanwege de gevolgen van het handelen en de
levensstijl van de mens voor natuur en milieu, is de mens
uitgegroeid tot een factor die in sterke mate bepalend is voor
de verdere ontwikkeling van onze planeet. Verschillende
auteurs (waaronder Stoppani, Crutzen, Stoermer) hebben
voorgesteld om de huidige periode in de evolutie aan te duiden
met de term „anthropoceen”.

2.8.
Behalve de immanente gevaren en (natuur)rampen (zie
ook 2.9 en 3.7.1) waarop de mens geen invloed kan uitoefenen
— vulkaanuitbarstingen, ijstijden, inslagen van asteroïden,
aardbevingen, overstromingen, epidemieën etc. — zijn er thans
nieuwe gevaren voor de biosfeer, welke zijn terug te voeren op
de mens, zijn levensstijl en zijn technologie.
2.8.1. Geavanceerde massavernietigingswapens (ABC-wapens), die wereldwijd enorme verwoestingen kunnen aanrichten, spelen daarbij een belangrijke rol.

2.9.
Hiermee zien de Europese burgers en samenleving zich
voor de opgave geplaatst om de eigen levensvoorwaarden en
de biosfeer te beschermen, risico’s te vermijden en tegelijkertijd
de welvaart en de kwaliteit van het bestaan veilig te stellen en
te verhogen, en andere volkeren hierbij te helpen. Risico’s die
zijn terug te voeren op de mens en zijn levensstijl moeten
diepgaander worden onderzocht. Bovendien moeten er technieken en overeenkomsten worden ontwikkeld om deze
risico’s te beheersen of te vermijden.

2.10. Samenleving en burgers zagen in dat wetenschap een
essentieel onderdeel vormt van onze cultuur en dat het
concurrentievermogen van Europa moet worden veiliggesteld
door middel van vernieuwing en technische vooruitgang.
Hiervoor is een intensievere toepassing van wetenschap en
meer onderzoek nodig. Derhalve stellen alle lidstaten (zij het
in beperkte mate) en de Europese Unie aanzienlijke (hoewel
niet altijd voldoende) middelen ter beschikking voor dit doel.
2.10.1. Wetenschap, samenleving en burgers moeten door
middel van essentiële en moeizame procedures beslissen over
de omvang, de toewijzing en het gebruik van deze middelen.
2.10.2. Samenleving, burgers en wetenschap moeten op
constructieve wijze samenwerken om de toekomst vorm te
geven en een op kennis gebaseerde maatschappij te creëren.
Op grond van zijn taken en samenstelling speelt het ESC
daarbij een steutelrol.
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Burgers, samenleving en wetenschappelijke kennis

3.1.
Een van de kenmerken van de huidige (civiele) samenleving is dat burgers zich, naar gelang van hun sociale,
professionele, ideologische of culturele opvattingen en hun
belangen, op gestructureerde wijze organiseren.
3.1.1. Wetenschappers maken weliswaar deel uit van de
samenleving, maar vanwege de eigenaardigheden van hun
beroep en vanwege de implicaties van hun onderzoeksresultaten onderscheiden zij zich in zoverre hiervan dat zich
problemen kunnen voordoen in enerzijds de communicatie en
het wederzijds begrip tussen wetenschappers en samenleving,
en anderzijds ten aanzien van de vraag welke verantwoordelijkheden deze ten opzichte van elkaar hebben.
3.1.2. Burgers verwachten dat wetenschappelijke verworvenheden hun een goede gezondheid, een lang leven, welvaart
(bijvoorbeeld door middel van vernieuwing), bescherming
tegen gevaren en levensvreugde kunnen bieden. Tegelijkertijd
zijn ze echter bang voor het onbekende en onbegrepene.
3.1.2.1. Bovendien verwachten samenleving en burgers dat
wetenschappers volgens de regels van hun vak te werk gaan,
de waarheid vertellen, geen bedrog plegen en niet zondigen
tegen de gevestigde ethische normen en waarden.
3.1.3. Over het algemeen zijn burgers echter onvoldoende
op de hoogte van de stand van de wetenschappelijke kennis,
de mogelijkheden en risico’s van wetenschappelijk onderzoek,
de wetenschappelijke werkwijze en de omstandigheden waaronder wetenschappers en onderzoekers functioneren, alsook
van de kansen en risico’s die verbonden zijn aan op basis van
wetenschappelijke kennis ontwikkelde technieken.
3.1.4. Aan de ene kant is er — zowel vanwege de baanbrekende successen als op grond van beloftes van de wetenschap
— bij burgers en samenleving dus sprake van hoge verwachtingen ten aanzien van de wetenschap. Aan de andere kant
kunnen de risico’s en bedreigingen die aan wetenschap en
techniek zijn verbonden, ertoe leiden dat wetenschap en
onderzoek opnieuw worden gemystificeerd of zelfs als duivels
worden afgeschilderd, wat nog in de hand wordt gewerkt
doordat de kennis van de burger steeds verder achterblijft bij
die van de wetenschap. Dit zijn de twee aspecten die naar
voren komen in de hieronder weergegeven constateringen van
de Commissie.
3.1.4.1. Hooggespannen verwachtingen die niet kunnen
worden bewaarheid, kunnen leiden tot teleurstelling en scepsis
bij de burger, die vervolgens een onjuiste voorstelling krijgt
van de reële verwachtingen en mogelijkheden.
3.1.4.2. Door het opnieuw mystificeren of zelfs als duivels
afschilderen van de wetenschap zou aan samenleving, burgers
en wetenschap niet alleen elke rationele basis voor communicatie en evaluatie worden ontnomen, maar zou bovendien de
essentie van de wetenschap zelf geweld worden aangedaan.
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3.1.5. Een aantal van deze aspecten, die een rol spelen in
de relatie tussen wetenschap, samenleving en burgers, komt in
het Werkdocument van de Commissie aan de orde.
3.2.
In het Werkdocument van de Commissie staat: „Wetenschap en samenleving staan momenteel in Europa in een
paradoxale relatie tot elkaar. Enerzijds staan wetenschap en
technologie centraal in de economie en bij het functioneren
van de samenleving, en hebben zij een steeds grotere positieve
invloed op het leven van de Europeanen. Deze hebben
ten aanzien van wetenschap en technologie steeds sterkere
verwachtingen en er zijn maar weinig problemen waarmee
de Europese samenleving wordt geconfronteerd waarvoor
wetenschap en technologie niet op de een of andere manier
oplossingen dienen aan te dragen.”
3.2.1. Deze verwachtingen van de burger zijn gestoeld op
tot dusver opgedane ervaringen. De afgelopen 200 jaar is in
Europa het gemiddelde reële inkomen (m.a.w. het besteedbaar
inkomen voor voedsel, kleding, huisvesting, gezondheid, onderwijs, reizen en vrije tijd) van de burger zeer sterk toegenomen. Alleen al gedurende de afgelopen 120 jaar is de
gemiddelde levensverwachting meer dan verdubbeld.
3.2.1.1. De inmiddels voor alle burgers en klassen toegankelijke onderwijsstelsels zijn dermate uitgebreid dat de gemiddelde leeftijd waarop iemand tegenwoordig zijn intrede doet
op de arbeidsmarkt ongeveer gelijk is aan de gemiddelde
levensverwachting 400 jaar geleden. De lidstaten van de
Europese Unie hebben een democratisch bestuur en kennen
een uniek hoog niveau aan rechtszekerheid, sociale bescherming en individuele vrijheid.
3.2.2. Aangezien de marges voor verdere kwantitatieve
groei — evenals de beschikbaarheid van hulpbronnen —
beperkt zijn, spitsen de verwachtingen van de burgers ten
aanzien van toekomstige ontwikkelingen zich toe op kwalitatieve verbeteringen, consolidering van de verworvenheden,
risicobeheersing en duurzame technieken. Desondanks is het
denkbaar dat volkomen onverwachte ontdekkingen en inzichten voor nieuwe, ongekende mogelijkheden zorgen.
3.2.3. Onderzoek en ontwikkeling vormen de voedingsbodem voor toekomstige vernieuwing, welvaart en vrede.
3.2.4. Desondanks is de burger onvoldoende doordrongen
van de implicaties, de voorwaarden en de reikwijdte van deze
vooruitgang. Deze worden bovendien vaak overschaduwd
doordat burgers teleurgesteld raken in hun hooggespannen
verwachtingen en vanwege reële of vermeende risico’s die
uit de technische toepassing van wetenschappelijke kennis
(kunnen) voortvloeien.
3.2.5. Het ESC doet dan ook de aanbeveling om de in de
paragrafen 2.5 en volgende beschreven verbanden beter tot
uitdrukking te laten komen in het onderwijs (zie ook hoofdstuk 6.5). Aldus kan er bij de burger een besef ontstaan van de
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gemeenschappelijke culturele verworvenheden binnen Europa
— en daarmee van de historische betekenis van de Europese
onderzoeksruimte — en kan er op basis van dit besef een
meer evenwichtige relatie tussen samenleving, burgers en
wetenschap tot stand komen.

3.3.
In het Werkdocument van de Commissie staat echter
ook: „Anderzijds bestaat er ten aanzien van de vooruitgang
van kennis en technologie een toenemende scepsis en soms
zelfs een onomwonden afkeer, en brengt de dorst naar de
kennis niet meer het onvoorwaardelijke enthousiasme teweeg
van enkele decennia geleden. Er worden steeds meer vragen
gesteld bij de sociale en ethische gevolgen van de vooruitgang
van kennis en technologie en over de manier waarop fundamentele keuzen op dit gebied al dan niet tot stand komen.”

3.3.1. Bovenstaande constatering is volgens het ESC in haar
algemeenheid weliswaar niet meer van toepassing — de roep
om een op kennis gebaseerde samenleving en economie klinkt
inmiddels weer anders — maar geeft wel de houding van een
belangrijk deel van de samenleving weer. Deze afwijzende
houding valt terug te voeren op meerdere oorzaken.

3.4.
Allereerst is er het evidente feit dat elk gereedschap of
hulpmiddel — in dit verband gaat het om op wetenschappelijke
kennis gebaseerde effectieve technieken en procédés — bij al
dan niet opzettelijk onjuiste toepassing schadelijker wordt
naarmate het bij juist gebruik effectiever is. De keerzijde van
de constructieve toepassingsmogelijkheden van wetenschappelijke kennis is het risico dat deze kennis verkeerd wordt
gebruikt (zie ook 3.4.5).

3.4.1. De vraag is dus of de mensheid de mogelijkheid tot
het ontwikkelen van krachtige technieken of methoden op
voorhand mag worden onthouden vanwege de gerechtvaardigde angst dat deze onjuist en met kwalijke gevolgen worden
toegepast of onbeheersbaar worden. Met andere woorden:
moet of kan de ontdekking van natuurwetten worden verhinderd omdat op basis hiervan krachtige technieken kunnen
worden ontwikkeld?

3.4.2. Het gaat er tenslotte om of burger en samenleving in
staat zijn om normen te ontwikkelen voor een verantwoorde
toepassing van de eigen methoden en onderzoeksresultaten,
deze normen aan te passen aan de nieuwste inzichten en
naleving ervan te waarborgen.

3.4.3. Aangezien er tot dusver reeds uiterst doeltreffende
procédés en technieken zijn ontdekt en ontwikkeld die in
principe voor destructieve doeleinden kunnen worden gebruikt, bestaat op dit punt inderdaad een ernstig probleem en
moeten er ook in de toekomst hoognodig sociale en politieke
controle-instrumenten worden ontwikkeld waarmee enerzijds
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de gezondheid, de economie en de individuele ontplooiingsmogelijkheden kunnen worden verbeterd en anderzijds de
eventuele risico’s kunnen worden ingedamd en beheerst.

3.4.4. Het fundamentele recht van vrijheid van onderzoek
is vastgelegd in het Europees Handvest van fundamentele
rechten en vrijheden. Dit recht kan uitsluitend worden ingeperkt door andere fundamentele rechten, zoals het recht op
menselijke waardigheid, het recht op leven en het recht op
lichamelijke integriteit (zie ook 3.7).

3.4.5. Het zou onjuist zijn te veronderstellen dat het met
behulp van een „beter” onderzoeksbeleid mogelijk zou zijn om
alleen nog onderzoek voor „goede doeleinden” toe te staan en
zodoende eventuele schadelijke gevolgen of destructief gebruik
op voorhand uit te sluiten.

3.5.
Het ESC steunt de Commissie dan ook in haar streven
om op Europees niveau een debat over de in 3.2 en 3.3 aan de
orde gestelde onderwerpen aan te zwengelen en daartoe
passende instrumenten te ontwikkelen. Het ESC onderschrijft
daarmee de volgende conclusies uit het Werkdocument van de
Commissie:

3.5.1. „Om het vraagstuk van de technologische risico’s en
meer algemeen de problematiek „wetenschap/samenleving”
aan te pakken moeten er, vooral op Europees niveau, nieuwe
vormen van dialoog worden ontwikkeld tussen onderzoekers,
deskundigen, politieke besluitvormers, bedrijfsleiders en burgers”, en

3.5.2. „Reële of veronderstelde risico’s moeten overigens in
een juist perspectief worden geplaatst. Ze moeten worden
afgewogen tegen de voordelen die wetenschap en technologie
de maatschappij in het algemeen, en ieder individu in het
bijzonder, opleveren.”

3.5.3. Het ESC legt de nadruk op zijn plicht en zijn
voornemen om als instelling van de Europese Unie een
aanzienlijke bijdrage te leveren aan dit debat. Aangezien het
ESC bestaat uit leden met zeer uiteenlopende vakkennis en
achtergronden, is gewaarborgd dat binnen het ESC voldoende
rekening kan worden gehouden met de verschillende opvattingen die binnen de maatschappij leven.

3.5.4. Het ESC wijst erop dat met het oog op het welslagen
van een dergelijk debat hoge eisen moeten worden gesteld aan
de keuze van de te raadplegen wetenschappelijk deskundigen.
Deze moeten namelijk beschikken over:
—

degelijke vakkennis, die moet worden aangetoond en op
peil moet worden gehouden door middel van continue
deelname aan actief wetenschappelijk onderzoek;
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—

vrijheid van meningsuiting;

—

(een zo groot mogelijke) externe en interne onafhankelijkheid;

—

het vermogen om zich op duidelijke en begrijpelijke wijze
uit te drukken.

3.6.
Problematisch is verder de — vanuit het perspectief
van de huidige wetenschappelijke kennis gezien weinig gerechtvaardigde — angst van de burger ten aanzien de meest
recente wetenschappelijke bevindingen. Deze angst wordt
gevoed door onwetendheid, misverstanden of een gebrek
aan goede beoordelingscriteria. In dit verband moet worden
gewezen op het vaak gebrekkig ontwikkelde voorstellingsvermogen, bijvoorbeeld met betrekking tot de gezondheidsrisico’s
van bepaalde stoffen of stralingsdoses.

3.6.1. Opvallend is dat met name in die Europese landen
waar elementaire gevaren en risico’s (zoals hongersnood, kou,
epidemieën, grote armoede, rechtsonzekerheid, onderdrukking, onvrijheid) zich het best hebben laten beteugelen door
vooruitgang op technisch, sociaal en politiek gebied, juist
kleine en vaak vermeende risico’s steeds vaker leiden tot grote
angsten (er zou onderzoek moeten worden gedaan om na te
gaan of de mens een natuurlijke aanleg bezit voor het
ontwikkelen van angsten voor het onbekende die niet of
nauwelijks worden ingegeven door objectieve factoren en die
desnoods worden geprojecteerd op al dan niet bestaande
objecten).

—
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of dat gevaren en ethische problemen wellicht zijn terug
te voeren op het toenemende (en in sommige regio’s
afnemende) inwonertal, de groeiende welvaart en de
hiermee gepaard gaande, vaak onbekommerde, leefgewoonten en consumptiegedrag.

3.7.1. Het gaat hierbij voornamelijk om ecologische problemen en risico’s, die worden veroorzaakt door de snelle
bevolkingsgroei, het toenemende verbruik van natuurlijke
hulpbronnen, de uitstoot van schadelijke afvalstoffen en het
ruimtebeslag, met andere woorden: de materiële welvaart. De
zegeningen van de wetenschap kunnen vanwege hun invloed
op het menselijk gedrag problemen opleveren (de „welvaartsval”).

3.7.2. In de meeste gevallen zijn het de leden van de
„scientific community” zelf geweest die als eerste dergelijke
problemen hebben onderkend (bijv. het gat in de ozonlaag en
het broeikaseffect) en die oplossingen hebben aangedragen en
daarmee een politiek proces (bijvoorbeeld het Protocol van
Montreal) in gang hebben gezet (zie ook 6.3.2).

3.8.
De Commissie stelt in dit verband bovendien de vraag
of het mogelijk en wenselijk is om binnen de EU te komen
tot gemeenschappelijke, uniforme standpunten en hierop
gebaseerde regelgeving over de met bovengenoemde problematiek verbonden ethische waarden (bijv. ten aanzien van
stamcellen van embryo’s).

3.6.2. Er moet worden gestreefd naar een reële inschatting
van bepaalde risico’s door deze te vergelijken met andere
risico’s, en dan vooral met risico’s die onvermijdelijk en overal
aanwezig zijn.

3.8.1. Enerzijds zou het ESC graag zien dat de Commissie
maatregelen neemt om zowel de objectief-wetenschappelijke
als de ethische aspecten van deze problematiek zoveel mogelijk
in kaart te brengen; op basis hiervan kunnen vervolgens
politieke besluiten worden genomen (zie ook 4.9).

3.6.3. Om telkens tot een zo objectief en evenwichtig
mogelijke inschatting van de risico’s te kunnen komen en
daarbij de werkelijke gevaren niet uit het oog te verliezen,
is een voldoende vakkennis van de betreffende technischwetenschappelijke en politiek-maatschappelijke problematiek
onontbeerlijk. Degelijke vakkennis vereist een degelijke opleiding. Het in het Werkdocument neergelegde devies van de
Commissie luidt: „Verbetering van de kennis van wetenschap
bij de burgers” (zie met name hoofdstuk 5).

3.8.2. Gezien de duidelijke verschillen en zelfs tegenstellingen in de opvattingen van de lidstaten over een aantal van
deze kwesties doet het ESC anderzijds echter de aanbeveling
om bij het opstellen van uniforme Europese regelgeving
behoedzaam te werk te gaan, teneinde de Europese eenwording
niet te bemoeilijken door vaak emotioneel geladen en wellicht
vermijdbare meningsverschillen tussen de lidstaten.

3.7.
In het debat dat de Commissie met reden ook op
Europees niveau over deze problematiek wil voeren, moet
echter voortdurend en duidelijker dan voorheen worden
nagegaan:
—

of risico’s en ethische problematiek reeds in het kennisverwervingsproces een rol spelen (dus tijdens de onderzoeksfase, zoals in geval van onderzoek op levende personen);

—

of dat risico’s en ethische problemen schuilen in een
mogelijk gevaarlijke toepassing van technieken die op
basis van nieuw verworven kennis worden ontwikkeld;

3.9.
Verder ontstaat af en toe de indruk dat de strijd
tussen de menswetenschappen enerzijds en de exacte en
natuurwetenschappen anderzijds (C.P. Snow: „Two cultures”)
over de juiste benadering een rol speelt in dit debat.

3.9.1. Het ESC doet dan ook de aanbeveling om alle
maatregelen te steunen die gericht zijn op het verminderen
van de polarisering en op een grotere toenadering tussen de
menswetenschappen enerzijds en de exacte en natuurwetenschappen anderzijds. Een dialoog over bijvoorbeeld methodiek,
begripsvorming, evaluatie van onderzoeksresultaten etc. maakt
daarvan deel uit.
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3.9.2. Het ESC wijst onder meer op de frequentere toepassing van empirische methoden bij sociologisch onderzoek (dat
steeds minder ideologisch is georiënteerd). Een sprekend en
actueel voorbeeld hiervan is hersenonderzoek, waarin de
neurologie, de fysica, de psychiatrie, de psychologie, de
linguïstiek en de informatica steeds meer samenwerken. Bovendien bestaan ook tussen wetenschap, wiskunde en kunst
bepaalde analogieën en overeenkomsten, zoals het streven
naar eenvoudige, harmonische en esthetische oplossingen (zie
ook 4.7).

3.9.3. Het ESC legt hierbij de nadruk op de cruciale rol die
de menswetenschappen spelen in het maatschappelijk bestel,
de rechtsorde, de taal en de cultuur (van Europa) alsook in de
vorming van een historische en maatschappelijke identiteit.
Daarmee steunt het ESC de Commissie waar deze in haar
Werkdocument pleit voor: „(...) meer aandacht voor de specifieke bijdrage die de menswetenschappen kunnen leveren (...).”

3.9.4. Op het raakvlak van, en bij de samenwerking van, de
exacte en natuurwetenschappen enerzijds en de menswetenschappen anderzijds zijn de volgende zaken van groot belang:
verantwoordelijkheid van de wetenschap, wetenschapstheorie,
ethiek (ook bij wetenschap en onderzoek) en ook het zelfbeeld
van de mens, dat vanwege de veranderende wetenschappelijke
inzichten zelf ook aan verandering onderhevig is.

3.9.5. De exacte en natuurwetenschappen en de menswetenschappen hebben als gemeenschappelijke culturele taak
de kennis van de mens en de wereld te verbreden, te verdiepen,
over te dragen en te behouden.

4.

Samenleving, onderzoekers en onderzoek; wederzijds begrip

4.1.
Het opbouwen en in stand houden van „human capital”
— met andere woorden: het opleiden en behouden van
onderzoekers — is een basisvoorwaarde voor concurrentievermogen en succes in een op kennis gebaseerde maatschappij en
economie. De huidige situatie op dit punt is zorgwekkend.
4.1.1. Het ESC is dan ook van mening dat het dringend
noodzakelijk is om niet alleen de opleidingen tot wetenschapper, maar ook het beroep van onderzoeker dermate aantrekkelijk te maken:
—

dat voldoende geschikte jonge mensen exacte en natuurwetenschappen gaan studeren, en

—

dat, nadat deze kandidaten hun studie hebben afgerond,
de Europese wetenschappelijke instellingen voldoende
keus aan „human capital” hebben om de internationale
concurrentie aan te gaan.
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4.1.2. Het beroep van onderzoeker moet in een op kennis
gebaseerde maatschappij een status genieten die jongeren
motiveert tot het volgen van een zware, lange (uiteindelijk
levenslange) en uitdagende studie (zie ook 5.2). Hiertoe moeten
passende — en economisch aantrekkelijke — carrièremogelijkheden voor vrouwen en mannen worden geboden, alsmede
een maatschappelijke en sociale status die in overeenstemming
is met het belang van deze beroepsgroep.

4.1.2.1. Een eerste stap in deze richting is volgens het ESC
de Mededeling van de Commissie van 17 februari 1999,
getiteld „Vrouwen en wetenschap: vrouwen mobiliseren om
het wetenschappelijk onderzoek in Europa te verrijken” (1).
4.1.3. Daarbij is het echter ook van belang dat wetenschap
en onderzoek — en de resultaten daarvan — bij grote delen
van de samenleving niet zonder meer op afwijzing stuiten.
Immers, niemand kiest graag voor een beroep waar de
maatschappij afwijzend tegenover staat.
4.1.4. Een en ander vereist herijking van het denken in
politiek en bedrijfsleven en dienovereenkomstige maatregelen.

4.2.
Om op een bepaald wetenschappelijk terrein te zorgen
voor vakbekwaamheid, efficiëntie of zelfs een leidende rol,
moeten de betrokken personen en werkgroepen allereerst een
veeleisende inwerkperiode van vaak meerdere jaren doorlopen.
Bovendien moet in veel gevallen eerst hoogwaardige technische
apparatuur in elkaar worden gezet en moet er een stimulerende
werkomgeving — onderzoeksstructuren — worden gecreëerd.
Het betreft hier een waardevolle en kostbare investering in
„human capital” en infrastructuren voor onderzoek.

4.3.
Gedegen en succesvol onderzoek kan dan ook niet
naar willekeur — bijvoorbeeld als gevolg van conjuncturele
omstandigheden of politieke ontwikkelingen — worden
stopgezet, hervat of herijkt, maar vereist juist voldoende
continuïteit en stabiliteit.

4.3.1. De prioriteiten zoals die de laatste tien jaar in
sommige lidstaten zijn gesteld, druisen tegen deze stelregel in.
Mede als gevolg hiervan liep het aantal personen dat een
technisch-wetenschappelijke opleiding begon drastisch terug,
waardoor de concurrentiepositie van Europa op de wereldmarkt momenteel gevaar loopt.

4.4.
Dat continuïteit en evolutie van cruciaal belang zijn
voor het welslagen van wetenschappelijk onderzoek, betekent
echter niet dat een eenmaal ingeslagen richting kritiekloos
gevolgd moet blijven worden. Niettemin moeten de wijze
waarop veranderingen worden doorgevoerd en de hiervoor
beschikbare speelruimte telkens zorgvuldig worden afgewogen.

(1) COM(1999) 76 def.
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4.4.1. Doorgaans zijn het — vaak onverwachte — onderzoeksresultaten die aanleiding geven tot het bewandelen van
nieuwe en vruchtbaarder wegen. Vaak is het initiatief hiertoe
afkomstig van de onderzoekers zelf, die over de nodige
vakkennis beschikken om op de nieuw ingeslagen weg vooruitgang te boeken.
4.4.2. De meeste grote natuurwetenschappelijke ontdekkingen — zoals elektromagnetische kracht en inductie, elektromagnetische golven, röntgenstraling, kathodestraalbuis, transistor en laser, en in de biologie de dubbele helixstructuur van
DNA — waren het resultaat van fundamenteel onderzoek dat
niet op specifieke toepassingen was gericht.
4.4.3. Aldus kan één enkel nieuw idee leiden tot een hele
reeks vernieuwingen, die hun toepassing vinden in een groot
aantal bedrijfstakken en op een groot aantal technische
terreinen. Recente voorbeelden hiervan zijn de computer- en
communicatietechnologie alsmede gentechnologie.
4.4.4. Een doelgerichte en degelijke aanpak, alsook de
hiervoor vereiste politieke besluiten, kunnen alleen tot stand
komen wanneer op basis van een nieuw idee doelstellingen
kunnen worden geformuleerd en voldoende duidelijk is welke
weg moet worden gevolgd.
4.5.
De huidige stand van de wetenschap en de hedendaagse
technische producten — die de basis vormen van de huidige
levensstandaard van de Europese burger — zijn te danken
aan de combinatie van fundamenteel onderzoek, toegepast
onderzoek en productgericht technisch onderzoek.
4.5.1. In de EU worden onderzoek en ontwikkeling dan ook
gedragen door twee belangrijke pijlers: ten eerste onderzoek en
ontwikkeling in het bedrijfsleven en ten tweede onderzoek en
ontwikkeling die binnen universiteiten en door de overheid
gesubsidieerde onderzoeksinstellingen plaatsvinden. In een
eerder advies (1) is het ESC reeds uitvoerig ingegaan op het
grote belang van samenwerking en uitwisseling van knowhow tussen deze twee pijlers en op de belemmeringen die
daarbij bestaan en hoognodig uit de weg moeten worden
geruimd.
4.5.2. Niet alleen deze gemeenschappelijke doelstellingen,
maar ook het complementaire karakter van de taken van
bedrijfsleven en onderzoeksinstituten bij het ontwikkelen van
de huidige moderne techniek bepalen waar de verantwoordelijkheid ligt voor het vervaardigen van producten die bij
oordeelkundig gebruik nuttig in plaats van schadelijk zijn.
4.5.3. De (binnen onderzoekscentra en bedrijfsleven beoefende) wetenschap levert de kennis, het bedrijfsleven levert de
producten, en burgers en samenleving bepalen hoe deze
worden gebruikt (zie ook 3.5.1 en hoofdstuk 6).
(1) PB C 204 van 18.7.2000, blz. 70: „Europese onderzoeksruimte.”
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4.6.
Tussen de samenleving, de burgers en de „scientific
community” doen zich van tijd tot tijd echter misverstanden
voor over de aard van wetenschappelijk onderzoek. Voorkomen moet worden dat dergelijke misverstanden leiden tot
onjuiste besluiten over het onderzoeksbeleid en de te gebruiken
controle-instrumenten. In het navolgende worden enkele van
deze misverstanden aan de orde gesteld.

4.7.
Onderzoek doen betekent onbekend terrein betreden.
De methoden van ieder individu en iedere groep verschillen en
vullen elkaar aan, al naargelang behoefte, talent en karakter.
Onderzoekers zijn managers, ingenieurs, verzamelaars, haarklovers of kunstenaars. Onderzoek doen betekent tasten in het
duister, intuïtief aanvoelen, het in kaart brengen van onbekend
terrein, het vergaren en categoriseren van gegevens, het
oppikken van nieuwe signalen, het ontdekken van grotere
verbanden en patronen, het onderkennen van nieuwe correlaties, het uitwerken van wiskundige modellen, het ontwikkelen
van de juiste begrippen en symbolen, het ontwerpen en
bouwen van nieuwe apparatuur, het zoeken naar eenvoudige
oplossingen en naar harmonie. Onderzoek doen betekent
tegelijkertijd bevestigen, consolideren, uitbreiden, veralgemenen en reproduceren.

4.7.1. Het is onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk dat onderzoekers individueel of in groepsverband („scholen”) met elkaar
wedijveren om oplossingen en verklaringen te vinden en
daarbij elkaar tegenspreken of zelfs lijnrecht tegenover elkaar
staan. Wetenschappelijke kennis wordt nu eenmaal verworven
dankzij de wisselwerking tussen hypothese en kritiek daarop,
en door bepaalde „gegevens” te vergelijken met andere „gegevens”.

4.7.2. Een van de misverstanden tussen samenleving en
onderzoekers is dan ook gelegen in het idee dat onderzoekers
zelf het antwoord op veel vragen niet weten en elkaar
bovendien regelmatig tegenspreken (en derhalve onvoldoende
thuis zijn op hun eigen vakgebied).

4.7.3. Dit is echter alleen het geval wanneer en omdat
onderzoekers spreken over zaken waarover ze vermoedens en
nog geen zekerheid hebben, aangezien het dan gaat om
hypothesen en nog niet over langs empirische weg aangetoonde feiten, en omdat ze in de korte tijd die hun voor een
interview ter beschikking staat, dikwijls niet alles duidelijk
(kunnen) maken (zie ook 4.8.7).

4.7.4. Kenmerkend voor kennis op het gebied van de
(natuur)wetenschap is namelijk in de eerste plaats de stap van
deze onderzoeksfase naar de fase waarin de uiteindelijke
resultaten worden gereproduceerd en het betreffende toepassingsgebied (en de grenzen daarvan) wordt gedefinieerd.
Uiteindelijk heeft de natuur het laatste woord over de juistheid
van wetenschappelijke verklaringen.
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4.7.5. Gezien de noodzaak van reproduceerbaarheid van
onderzoeksresultaten vormen de vaak als „dubbel” bestempelde en door andere onderzoeksteams — doorgaans met behulp
van aangepaste technieken of procédés — uitgevoerde parallelle of herhaalde proefnemingen een wezenlijk onderdeel van
de wetenschappelijke methodiek en een voorwaarde voor
wetenschappelijke vooruitgang. Deze vorm van onderzoek
biedt een waarborg tegen fouten, vergissingen en falsificaties.

4.7.6. De aldus verworven en door parallelle of herhalingsonderzoeken bevestigde kennis — die vanwege haar beperktheid en onvolledigheid aan de hand van nieuwe inzichten nog
kan worden aangevuld of verfijnd — vindt vervolgens haar
weg naar de leerboeken en dient als uitgangspunt voor verder
onderzoek.

4.7.7. Behalve de reproduceerbaarheid van afzonderlijke
onderzoeksresultaten levert ook de consistente interactie van
de bekende natuurwetten — die de basis vormen voor alle
technische systemen, van kernspintomografie tot ruimtevaart
— een bijdrage aan het vertrouwen in de verworven kennis.
Waar deze consistentie nog onvolledig is of de grenzen ervan
onduidelijk zijn, worden nieuwe vragen opgeworpen. Dit geeft
aanleiding tot een streven naar uniforme natuurwetten en
uiteindelijk een wereldwijd geldende theorie (zij het dat volgens
de wetenschapstheorie er geen „onaantastbare wetenschappelijke kennis” kan bestaan).

4.8.
De kwestie van de voorspelbaarheid van ontwikkelingen geeft bij uitstek aanleiding tot misverstanden.

4.8.1. In het geval van sommige eenvoudige patronen,
zoals de constellatie van sterren en planeten, kunnen aan de
hand van de bekende natuurwetten nauwkeurige voorspellingen worden gedaan. Maar ook hier zijn er grenzen aan de
voorspelbaarheid (de deterministische chaos, turbulentie).

4.8.2. Het statistische karakter van de kwantumfysica vormt
nog een andere beperking van de voorspelbaarheid van
gebeurtenissen.

4.8.3. Een ander probleem is dat de wetmatigheden van de
afzonderlijke processen weliswaar min of meer bekend zijn,
maar dat vanwege de complexe interactie van veel elementen
en factoren geen voorspellingen kunnen worden gedaan ten
aanzien van ontwikkelingen op langere termijn.

4.8.4. Hoewel het op basis van de huidige wetenschappelijke kennis dus mogelijk is om betrouwbare voorspellingen te
doen over bijvoorbeeld de stand van bepaalde hemellichamen
(zonsverduistering), zijn juist ten aanzien van vraagstukken die
voor de politieke besluitvorming van cruciaal belang zijn
(zoals klimaatontwikkelingen, natuurrampen, economische,
ideologische, politieke of bevolkingscrises etc.) vaak slechts
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speculaties of prognoses mogelijk. Dergelijke voorspellingen
zijn veel gecompliceerder en daarom tenminste zo onzeker als
bijvoorbeeld de prognoses van financieel deskundigen over de
aandelenkoersen.

4.8.4.1. Blijkbaar kunnen ook opvattingen en gedrag van
de betrokken partijen tot foute voorspellingen leiden. Dit is
terug te voeren op gebrekkige kennis, specifieke belangen,
alsook op het streven naar consensus en acceptatie binnen de
groep.

4.8.4.2. De mening van de meerderheid wordt dan aangezien voor wetenschappelijke kennis.

4.8.4.3. Publicaties en de wijze waarop het betreffende
onderwerp in de media wordt behandeld, kunnen de gevormde
opinie nog versterken.

4.8.5. Bij een kritische beoordeling van voorspellingen en
van de waarschijnlijkheid dat deze uitkomen, moet dan ook
onderscheid worden gemaakt tussen de volgende gevallen:

4.8.5.1. de noodzakelijke, geoorloofde en doorgaans ook
bruikbare voorspellingen, die gedaan worden aan de hand van
extrapolatie van tendensen en cijfers (bijv. demografische
gegevens). Voorbeelden: de toekomstige behoefte aan leraren,
wegen, woningen, energie etc. Hierbij wordt uitgegaan van een
constante ontwikkeling;

4.8.5.2. voorspellingen over doorgaans onvoorspelbare gebeurtenissen, zoals („onverwachte”) revolutionaire politieke,
maatschappelijke en technische vernieuwingen, omwentelingen, uitvindingen en ontwikkelingen die diep ingrijpen in de
algehele loop der dingen en veel interacties beïnvloeden. Vaak
ontstaat dan na een roerige en onzekere periode van langere
duur een nieuw evenwicht met nieuwe trends;

4.8.5.3. veronderstellingen, waarschuwingen en vrees dat
de in 4.8.5.1 genoemde „voorspelbare” ontwikkelingen zouden
kunnen leiden tot een verslechtering dan wel crisissituatie
(klimaat, bevolking, verzet, revolutie, gebrek aan grondstoffen
etc.), die vervolgens weer leidt tot een onvoorspelbare ontwikkeling zoals genoemd in 4.8.5.2.

4.8.6. Uit de grote maatschappelijke belangstelling voor
toekomstige ontwikkelingen is ondanks — of juist dankzij —
de met voorspellingen verbonden problematiek de autonome
discipline „futurologie” voortgekomen. Met het oog op bovengenoemde beperkingen moeten de verschillende prognosemethoden worden onderzocht om na te gaan in hoeverre deze
in het verleden in staat bleken onverwachte ontwikkelingen te
voorspellen. Voor de politieke besluitvorming is het van het
grootste belang te weten in hoeverre een voorspelling of
„scenario” betrouwbaar is.
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4.8.7. Aan de ene kant is het de plicht van wetenschappers
om de maatschappij nadrukkelijk te wijzen op door hen
onderkende mogelijke gevaren (zie 4.8.4) en daarbij aan te
geven wat de actuele stand van de wetenschappelijke kennis is
en waar haar grenzen liggen, aan de andere kant valt juist hier
de tendens waar te nemen om persoonlijke opvattingen of
zelfs belangen aan te merken als „wetenschap” — soms bij
monde van hiertoe uitgekozen „deskundigen”.

4.9.2. Ethisch wangedrag kan betekenen dat individuele
wetenschappers of onderzoeksteams bij hun wetenschappelijke activiteiten zondigen tegen de door de samenleving gecreëerde en geaccepteerde ethische normen en waarden.
Dergelijk gedrag is terug te voeren op dorst naar kennis,
overmoed, winstbejag, ambitie etc. Wetenschap en samenleving moeten er gezamenlijk op toezien dat ethisch wangedrag
wordt opgespoord, vermeden en bestraft.

4.8.7.1. Ook dit laatste kan tot gevolg hebben dat de burger
zijn vertrouwen in de wetenschap verliest.

4.9.3. Uiteraard zijn — met name vanwege nieuwe inzichten en vooruitgang op wetenschappelijk en technisch gebied
— de opvattingen van de samenleving over ethische normen
en waarden voortdurend onderwerp van discussie tussen alle
maatschappelijke groepen (zie ook 3.8) en derhalve aan
verandering onderhevig. Het ESC steunt de Commissie nadrukkelijk in haar streven naar „(...) het aangaan van meer
structurele banden tussen de bestaande ethische comités
op nationaal en Europees niveau” en „verbetering van de
coördinatie van onderzoek inzake wetenschapsethiek in Europa (...)”.

4.8.7.2. Tussen burgers en wetenschappers kunnen namelijk communicatieproblemen — en daarmee misverstanden —
ontstaan wanneer wetenschappers te maken krijgen met
politieke belangen, politieke uitspraken en de hiermee gepaard
gaande retoriek. Problemen kunnen zich verder voordoen
wanneer wetenschappers zelf tegengestelde belangen moeten
dienen, waardoor de scheiding tussen politiek en wetenschap
vervaagt.

4.8.7.3. Met name op dit terrein is het van groot belang om
strenge criteria (zie ook 3.5.4) aan te leggen voor de beoordeling van kwalificaties, vakkennis en oprechtheid van de
deskundigen die aan de discussie deelnemen. Dit wil echter
niet zeggen dat de discussie (zie 6.8.1) over de betreffende
vraagstukken uitsluitend door deskundigen zou mogen worden gevoerd. Er dient niettemin duidelijk onderscheid te
worden gemaakt tussen geïnteresseerde en wellicht bezorgde
burgers enerzijds en deskundigen anderzijds. Tevens dienen de
uitspraken van deskundigen op degelijkheid en juistheid te
worden getoetst.

4.8.8. Het ESC doet de Commissie dan ook de aanbeveling
ervoor te ijveren dat de burger meer inzicht krijgt in al deze
samenhangen en ten aanzien hiervan een groter kritisch
vermogen ontwikkelt. Hierdoor wordt een betere dialoog
tussen onderzoekers, burgers en samenleving mogelijk. Ook
de media moeten aan dit proces een bijdrage leveren en hun
sleutelrol als berichtgever serieus nemen. Juist de media
zouden beter onderscheid moeten maken tussen retoriek en
vakkundigheid en niet moeten proberen om opvattingen op te
dringen.

4.9.4. Wangedrag kan echter ook optreden en zelfs door
de samenleving worden geïnitieerd wanneer die samenleving
als geheel — of een meerderheid daarvan — tegen de ethische
en morele tradities zondigt. De wetenschap maakt dan deel uit
van de (bijvoorbeeld ideologische) doelstellingen en opvattingen van de samenleving en handelt daarmee met goedvinden
van of zelfs in opdracht van de samenleving. Deze problematiek valt echter buiten het bestek van dit advies.

4.9.4.1. Gezien de huidige politieke structuren binnen de
EU en haar lidstaten, en gezien de aldaar erkende fundamentele
rechten, bestaat er vandaag de dag echter geen reden om
te vrezen dat deze problematiek zich binnen de Europese
onderzoeksruimte ooit zal voordoen.

4.10. Het ESC doet de Commissie de aanbeveling om het
in hoofdstuk 4 besprokene te laten meewegen bij al haar
overwegingen inzake „governance” en duidelijk uit te dragen
naar politiek en bedrijfsleven.

5.
4.9.
In de relatie tussen burgers, samenleving en wetenschap
speelt ook de mogelijkheid van professioneel en/of ethisch
wangedrag van wetenschappers een rol.

4.9.1. Terwijl professioneel wangedrag — maar ook onbedoelde fouten — van wetenschappers veelal kan worden
opgespoord en bestraft door middel van het instrument
van zelfregulering dat de wetenschap ter beschikking staat
(waarvan het belangrijkste instrument de eis van reproduceerbaarheid is; zie ook 4.7.4 en 4.7.5), gaat ethisch wangedrag
zowel wetenschap als samenleving aan.

Wetenschappelijk onderwijs als voorwaarde voor
een op kennis gebaseerde maatschappij

5.1.
In tenminste enkele lidstaten wordt de betekenis van
wetenschap en onderzoek niet direct onderkend door burgers
en samenleving. Volgens het ESC moet er dan ook een
passend Europees onderwijsbeleid (1) worden ontwikkeld dat
verandering brengt in deze houding.

(1) Nadere gegevens zijn te vinden in de volgende documenten:
PB C 139 van 11.5.2001, blz. 85 (Europese dimensie van het
onderwijs).
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5.1.1. Hieraan kan ook door stichtingen en organisaties een
belangrijke bijdrage worden geleverd.
5.1.2. Ook moet hierbij rekening worden gehouden met
aspecten die de kandidaat-lidstaten betreffen.
5.2.
In 4.1.2 is reeds gewezen op het belang van veeleisend
en hoogwaardig academisch onderwijs voor wetenschappers
en onderzoekers, alsmede op de noodzaak om het beroep van
wetenschapper dermate aantrekkelijk te maken dat geschikte
jonge mensen kiezen voor een loopbaan als wetenschapper of
onderzoeker.
5.3.
In dit hoofdstuk wordt voornamelijk ingegaan op
het streven van het ESC om natuurwetenschappelijke en
wiskundige basiskennis meer dan tot dusver het geval was ook
in de bagage van andere beroepsgroepen en uiteindelijk van
alle burgers te integreren. Ook de natuurwetenschappen en de
wiskunde behoren tot ons cultureel erfgoed.
5.3.1. Het huidige gebrek aan voldoende basiskennis op
deze terreinen is met name in de politiek en de media nadelig.
Voor de politiek geldt immers dat ze besluiten moet nemen
waaraan de samenleving is gebonden, terwijl de media fungeren als doorgeefluik van kennis tussen specialisten en burgers,
en op deskundige en evenwichtige wijze informatie moeten
verschaffen over wetenschappelijke en technische vraagstukken.
5.3.1.1. Om ervoor te zorgen dat wetenschap en samenleving met elkaar kunnen communiceren, moet aan beide
kanten zowel de bereidheid als het vermogen om de dialoog
aan te gaan aanwezig zijn. Los van de weinig zinvolle en
bovendien polariserende discussie over de rechten en plichten
die burgers en wetenschap jegens elkaar hebben, is dit een
voorwaarde voor het overbruggen van de kennisachterstand
van burgers op wetenschappers.
5.3.1.2. Een andere voorwaarde is dat vertegenwoordigers
en instellingen op het gebied van wetenschap zich beijveren
om hun kennis zo helder en begrijpelijk mogelijk over te
dragen aan de burgers en deze optimaal inzicht te verschaffen
in de wetenschappelijke problematiek, en om het hoger
technisch onderwijs en de onderzoekscentra meer op de burger
te oriënteren.
5.4.
De voornaamste taak — en derhalve een belangrijke
aanbeveling van het ESC — bestaat er dan ook in, de door de
huidige kennismaatschappij vereiste ruimte voor de natuurwetenschappen en wiskundige vakken te creëren in het curriculum van scholen (zie ook 3.2.5). Dit moet uiteraard hand in
hand gaan met een perfecte beheersing van tenminste de
moedertaal.
5.4.1. Tevens moeten er pedagogische modellen worden
ontwikkeld om de leerstof beter te structureren, te evalueren
en over te dragen. De hoeveelheid en de verscheidenheid
van de leerstof moeten door middel van inzicht in grotere
verbanden en sprekende praktijkvoorbeelden overzichtelijk en
toegankelijk worden gemaakt.
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5.4.2. Dat een en ander voor zowel leraar als leerling
gepaard gaat met de nodige inspanningen, zou geen tegenargument maar juist een stimulans moeten zijn. Dit is de meest
doeltreffende manier om de in het Werkdocument van de
Commissie geformuleerde doelstelling te verwezenlijken, namelijk „Verbetering van de kennis van wetenschap bij de
burgers”.

5.4.3. De tijdens de schooltijd verworven kennis en inzichten zijn bovendien in hoge mate bepalend voor de latere
beroepskeuze. Het ESC onderschrijft dan ook uitdrukkelijk de
mening van de Commissie: „Voorts moet het wetenschappelijk
onderwijs op de Europese scholen worden uitgebreid om voor
jongeren de momenteel afnemende aantrekkingskracht van
wetenschappelijke beroepen en van onderzoek te vergroten.”

5.5.
Dit vereist echter ook dat het beroep van leraar
— die deze kennis immers moet overdragen — voldoende
aantrekkelijk wordt gemaakt en een passende sociale status
krijgt. Bovendien moeten de scholen voldoende zijn toegerust.

5.6.
Het ESC wil ten slotte wijzen op het bredere verband
dat tegenwoordig moet worden gelegd tussen basisvorming,
levenslang leren en wetenschappelijke kennis. Dit verband
komt beter en efficiënter tot zijn recht binnen het kader van
een Europese ruimte voor scholing en vorming. Deze ruimte
kan betrekking hebben op de Europese dimensie van het
onderwijs, maar ook op „alle andere uitdagingen en processen
op leergebied die voor de Europese burger van belang zijn” (1).

6.

Onderzoeksbeleid en maatschappelijke belangen

6.1.
Het onderwerp van dit hoofdstuk is gecompliceerd en
niet vrij van contradicties. Veel relevante aspecten zijn in de
vorige hoofdstukken reeds aan de orde gekomen.

6.2.
Bij de wisselwerking tussen wetenschap en samenleving — die doorgaans wordt vertegenwoordigd door politici,
regeringsfunctionarissen of gevolmachtigden van subsidiërende instellingen — gaat het vooral om: afspraken over onderzoeksdoelstellingen en -onderwerpen; aard en omvang van
onderzoekssubsidies; evaluatie van onderzoeksresultaten; personen die bij het onderzoek moeten worden betrokken. Van
belang is echter ook de vraag in hoeverre onderzoek kan en
moet worden gestuurd.

(1) PB C 139 van 11.5.2001, blz. 85.
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6.2.1. Hier rijst de reeds eerder (zie 1.5) aangehaalde vraag
uit het Werkdocument van de Commissie: „hoe kan een
onderzoeksbeleid worden gevoerd dat de werkelijke maatschappelijke belangen dient en hoe kan de samenleving
volledig worden betrokken bij de uitvoering van de onderzoeksagenda?”

6.3.
Deze vraag heeft betrekking op een aantal misverstanden die tussen samenleving, wetenschap en onderzoek bestaan
en maakt vooral duidelijk dat het onderzoeksbeleid zoals dat
tot dusver is gevoerd de belangen van de samenleving niet
heeft gediend.
6.3.1. De huidige kennis van de natuurwetten en de daarop
gebaseerde verworvenheden zijn juist in de eerste plaats te
danken aan de initiatieven, de creativiteit en de nieuwsgierigheid van onderzoekers, uitvinders en ondernemers, en vormen
de basis van de huidige welvaart in Europa.
6.3.2. Ook de huidige, al dan niet door de mens en zijn
technologie veroorzaakte problemen — zoals de bedreiging
van het ecosysteem op de lange termijn — werden vooral door
leden van de „scientific community” als eerste onderkend en
onder de aandacht van publiek en politiek gebracht (zie ook
3.7.2).
6.3.3. Er dient dan ook nogmaals op te worden gewezen
dat samenleving en politiek zowel nieuwe risico’s en gevaren
als economische mogelijkheden van nieuwe technologieën
doorgaans later onderkennen dan de „scientific community”.
Wetenschap en samenleving moeten er gezamenlijk naar
streven dat de politiek actuele zaken en vernieuwingen als
gevolg van deze achterstand — die inherent is aan het systeem
— niet veronachtzaamt ten gunste van reeds gevestigde
procédés en technologieën.
6.3.4. Uit de onder 6.2.1 aangehaalde vraag zou ten
onrechte kunnen worden geconcludeerd dat het met een
„onderzoeksbeleid dat de werkelijke maatschappelijke belangen dient” mogelijk zou zijn om alleen nog onderzoek
voor „goede doeleinden” toe te staan en zodoende eventuele
schadelijke gevolgen of destructief gebruik op voorhand uit te
sluiten (zie ook 3.4.5).

6.4.
De onder 6.2.1 aangehaalde vraag suggereert bovendien dat de samenleving volledig kan en moet „worden
betrokken bij de uitvoering van de onderzoeksagenda”.
6.4.1. Hoewel niet duidelijk wordt wie anders dan de
onderzoekers zelf onderzoek kunnen doen, gaat het ESC ervan
uit dat de intentie van de Commissie positief is en steun
verdient. De Commissie streeft er namelijk naar om:
—

het primaat van de politiek duidelijk te maken waar het
gaat om de toewijzing van de voor onderzoek benodigde
middelen;
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—

onderzoekers en burgers tot wederzijds voordeel nader
tot elkaar te brengen, en

—

bij het vaststellen en uitvoeren van de onderzoeksagenda
rekening te houden met de verscheidenheid van de
doelstellingen en belangen van de samenleving en de
verschillende sectoren daarvan.

6.4.1.1. Op deze wijze kan inhoudelijke kritiek die van
buitenaf op de wetenschap wordt geleverd (bijvoorbeeld
door actiegroepen van burgers, consumentenverenigingen of
lekenorganisaties) een positief effect hebben. Inhoudelijke
kritiek kan namelijk aanleiding zijn tot herijking of zelfs
scepsis, met name daar waar de binnen de instellingen gevoerde
discussie tekort dreigt te schieten (bijvoorbeeld als gevolg
van gecentraliseerde structuren of door wetenschap/politiek
uitgeoefende druk, zoals tijdens de BSE-crisis).
6.4.2. Het ESC onderschrijft dan ook de opmerking uit het
Werkdocument van de Commissie: „Van de lessen die uit de
Europese en nationale ervaringen op dit gebied kunnen worden
getrokken, moeten vergelijkende studies worden gemaakt
teneinde de verspreiding en toepassing van optimale praktijken
te bevorderen.”
6.4.3. Bovenstaande opmerkingen over 6.4 hebben met
name betrekking op gericht onderzoek. Het ESC benadrukt
hierbij dan ook dat een vruchtbare wisselwerking tussen
samenleving en wetenschap alleen kan slagen wanneer er
sprake is van gediversifieerd en onpartijdig fundamenteel
onderzoek. Daarmee benadrukt en completeert het ESC de
uitspraak van de Commissie dat „moet worden gewaarborgd
dat er voldoende onderzoek behouden blijft dat onpartijdig
wordt uitgevoerd en wordt ingegeven door louter wetenschappelijke nieuwsgierigheid”.

6.5.
De onder 6.2.1 geciteerde vraag suggereert voorts
dat de samenleving zou weten welke „werkelijke belangen”
onderwerp van onderzoek zouden moeten zijn.

6.5.1. „Samenleving” is echter een abstract begrip dat
betrekking heeft op een grote verscheidenheid aan culturen,
godsdiensten, levensbeschouwingen, leefgewoonten en doelstellingen. De „belangen” van deze abstracte samenleving laten
zich empirisch definiëren als het totaal van alle individuele
percepties, verwachtingen en eventuele angsten. Deze individuele belangen zijn zeer verscheiden en bovendien onderhevig aan verandering, waardoor de politiek er nauwelijks grip
op kan krijgen.

6.5.2. Het zijn de horizontale en de verticale structuur van
de maatschappij („intermediaire groepen”, partijen, organisaties, vakbonden, stichtingen, actiegroepen van burgers, verenigingen, concerns etc.) die ervoor zorgen dat deze belangen
worden gekanaliseerd en onder één noemer gebracht. De
massamedia spelen daarbij een belangrijke rol.
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6.5.3. Pas na dit uiterst gecompliceerde proces van kanalisering en verdichting van belangen — gedurende welke de
belangen van het individu veelvuldig worden getransformeerd,
gefilterd en samengevoegd — kunnen de aldus ontstane
„maatschappelijke belangen” leiden tot en onderwerp zijn van
politieke actie van hogere instanties.

6.5.4. In dit proces van accumulatie, compensatie en verdichting spelen de democratische procedures en instellingen
een hoofdrol. Op Europees niveau is hierbij ook voor het
ESC als orgaan van de Europese Gemeenschappen een taak
weggelegd.

6.5.5. Voor elke regering, elk bestuur en elke partij is het
daarom van belang zich rekenschap te geven van de — soms
conflicterende — discrepantie tussen de oorspronkelijke individuele belangen en de uiteindelijke geconcentreerde vorm
waarin deze belangen politiek van invloed zijn.

6.6.
Dat deze basis voor besluitvorming onzeker is, ontslaat
de politiek echter geenszins van haar verplichting om handelend op te treden. Schade moet worden voorkomen en
risico’s moeten worden beperkt. Dit vereist in de meeste
gevallen kennis van toekomstige ontwikkelingen. Deze kennis
is echter vaak beperkt, en in het uiterste geval ontbreekt ze
zelfs geheel (zie 4.8.4).

6.6.1. Politiek bedrijven betekent handelen ten behoeve van
de samenleving. Experimenten met die samenleving maken
daarvan onvermijdelijk deel uit.

economische, politieke, sociale en culturele omgeving waarin
wetenschap door het publiek wordt aanvaard en waarin
creativiteit en inventiviteit optimaal tot hun recht komen.
Voor het creëren van een dergelijke omgeving zijn de volgende
elementen van belang:
—

de communicatie tussen burgers en wetenschappers (resp.
de maatschappelijke actoren en de wetenschap) moet
worden bevorderd en bestaande obstakels uit de weg
worden geruimd;

—

op scholen, universiteiten en in media moet voorlichting
worden gegeven over wetenschap, het onderzoeksproces
en kennisverwerving, en moeten de beweegredenen van
wetenschappers worden toegelicht; daarbij moet worden
gewezen op de mogelijkheden en beperkingen van de
wetenschap om te voorkomen dat onrealistische verwachtingen worden gewekt (die kunnen leiden tot een
sceptische houding tegenover de wetenschap);

—

voor dit doel moeten goed onderlegde medewerkers
worden ingezet die een opleiding op het gebied van de
massamedia (onder meer bij de in een aantal lidstaten
aanwezige publieke televisieomroepen) hebben gevolgd
en informatie op effectieve wijze voor brede lagen van de
bevolking toegankelijk kunnen maken („persvoorlichters”);

—

deze „persvoorlichters” moeten niet alleen een degelijke
wetenschappelijke opleiding hebben genoten, maar moeten ook beschikken over een gedegen kennis over de
achtergronden, de methodiek en de geschiedenis van de
wetenschap;

—

het moet duidelijk zijn dat aan het poneren van nieuwe
ideeën risico’s zijn verbonden (dit is zelfs in de zuivere
wetenschap, de filosofie en de kunst het geval; in dit
verband valt te denken aan de opschudding die de
theorieën van Copernicus over de planeten, de evolutieleer van Darwin, de leer van Marx en de psychoanalyse
van Freud in de toenmalige samenlevingen teweegbrachten. Er bestaat nog steeds veel stof voor maatschappelijke
en ideologische conflicten, bijvoorbeeld op het gebied
van de genetica, het intelligentieonderzoek, de sociobiologie en genderstudies);

—

men moet zich er rekenschap van geven dat het onmogelijk is om de eventuele, met nieuwe technologieën of
onderzoeksagenda’s verbonden risico’s volledig objectief
vast te stellen (wat zouden de gevolgen zijn van een
geriatrische ontdekking die ertoe leidt dat de gemiddelde
levensverwachting toeneemt tot bijvoorbeeld 120 jaar?).

6.6.2. De politiek kan dit dilemma niet uit de weg ruimen,
maar wel de scherpe kanten ervan afhalen door:

6.6.2.1. zich rekenschap te geven van de beperkte voorspelbaarheid van toekomstige ontwikkelingen (en de effecten van
politieke besluiten) en bereid te zijn corrigerende maatregelen
te nemen wanneer eerder handelen heeft geleid tot ongewenste
ontwikkelingen of ongewenste gevolgen, en

6.6.2.2. haar kennis te optimaliseren („onderzoeksbeleid”)
ten behoeve van politieke besluitvorming en inzicht te krijgen
in de voorwaarden waaronder de wetenschap functioneert en
in de mogelijkheden en beperkingen van de wetenschap.

6.7.
Hoewel vergaande uitspraken over de algemene politiek (6.6.1) buiten het bestek van dit advies van het ESC
zouden vallen, wordt hierna kort ingegaan op punt 6.6.2.2
(waarbij de inhoud van de hoofdstukken 2 tot en met 4 ten
dele wordt gerecapituleerd).

6.7.1. ; De belangrijkste voorwaarde voor het vergaren van
optimale kennis is het instandhouden of creëren van een
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6.7.2. Een tweede voorwaarde voor het effectief vergroten
van kennis is het instandhouden of creëren van interne
voorwaarden waaronder wetenschap optimaal kan functioneren. Hiertoe moet (onder meer door de Commissie gestimuleerd) onafhankelijk onderzoek worden gedaan waarvan de
resultaten beschikbaar komen voor de politiek. Belangrijke
maatregelen in dit kader zijn:
—

het versterken van de vruchtbare combinatie fundamenteel onderzoek/toegepast onderzoek binnen een pluralistisch wetenschappelijk systeem;

—

de vrijheid van onderzoek waarborgen;

—

tevens toegepast onderzoek de nodige vrijheid garanderen;
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—

de onafhankelijkheid van de wetenschappers garanderen,
bijvoorbeeld door hen te vrijwaren van politieke, ideologische en economische druk;

—

in het kader van de beleidsdoelstellingen stimuleren
en waarborgen dat de wetenschap organisatorische en
bestuurlijke taken meer in eigen hand neemt;

—

de implicaties, de kosten en de doelmatigheid van de
diverse aanvraag- en goedkeuringsprocedures beoordelen;

—

rekening houden met de pluraliteit van de doelstellingen
en de belangen van de samenleving;

—

het stimuleren en bijhouden van kennis waarvoor de
„samenleving” op dat moment geen belangstelling heeft.

6.8.
Het bovenstaande wordt nader uitgewerkt in de volgende opmerkingen en standpunten.
6.8.1. Het ESC steunt de Commissie in haar streven om
— ook op Europees niveau — tussen de vertegenwoordigers
van de samenleving enerzijds en de „scientific community”
anderzijds een permanente dialoog op gang te brengen over
de doelstellingen van onderzoek en de daarmee verbonden
ethische vraagstukken, alsmede over toepassingsmogelijkheden en andere aspecten die uit onderzoek voortvloeien. Bij
deze dialoog moeten vertegenwoordigers van zowel grote
wetenschappelijke onderzoeksinstellingen (zoals de European
Physical Society, de Akademia Europea en hun nationale
tegenhangers) als van instellingen die zich bezighouden met
het bevorderen van onderzoek (zoals verenigingen, stichtingen
en organisaties) worden betrokken. Verder moeten bezoeken
aan de onderzoeksinstituten en discussies met individuele
onderzoekers ter plaatse deel uitmaken van deze dialoog, die
behalve tot de vereiste consensus over inhoud, verwachtingen,
ondersteuning etc. moet leiden tot een beter begrip tussen
onderzoekers en de vertegenwoordigers van de samenleving.
6.8.1.1. Het ESC legt de nadruk op haar voornemen om uit
hoofde van zijn taken en samenstelling intensief deel te nemen
aan deze dialoog. Het ESC zou graag zien dat de overige
instellingen van de Europese Unie in de volgende fase een
gezamenlijke hoorzitting over dit onderwerp houden. Hieraan
zou moeten worden deelgenomen door onder meer vertegenwoordigers van onderzoekscentra, bedrijfsleven, consumenten
en andere organisaties en personen die zich met deze problematiek bezighouden.
6.8.2. Elk onderzoeksbeleid zou moeten uitgaan van het
principe: zoveel „bottom-up” als mogelijk en zoveel „topdown” als nodig, met andere woorden: zoveel decentralisatie
als mogelijk, zoveel centralisatie als nodig. Dit beginsel druist
volgens het ESC niet in tegen de doelstellingen van de Europese
onderzoeksruimte, maar betekent dat ook de Commissie
haar bevoegdheid om ten aanzien van het onderzoeksbeleid
besluiten en initiatieven te nemen zoveel mogelijk moet
delegeren.
6.8.3. Voor het ondersteunen en sturen van onderzoek met
behulp van aanvullende, in het kader van programma’s ter
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beschikking gestelde middelen is het nodig dat er voldoende
degelijke onderzoeksinstituten zijn met de vereiste ervaring en
de benodigde apparatuur en infrastructuur. Aldus kunnen
nieuwe onderwerpen worden opgepakt en kunnen nieuwe
onderzoeksgebieden snel worden ontsloten.
6.8.3.1. Er moet dan ook worden gestreefd naar een goed
evenwicht tussen institutionele ondersteuning en ondersteuning in het kader van een project of programma.
6.8.4. Een en ander werpt de vraag op of, en zo ja hoe, de
kwaliteit van onderwijs en onderzoek kan worden gemeten en
welke financiële middelen hieraan redelijkerwijs mogen worden besteed. Deze vraag heeft twee aspecten.
6.8.4.1. Enerzijds zijn voor een dergelijke beoordeling de
ervaring en de kunde van de beste en meest succesvolle
wetenschappers vereist. Vanwege de hiermee gepaard gaande
procedures (rapportages, aanvragen, vergaderingen, mondelinge toelichtingen etc.) zijn de betreffende wetenschappers dan
echter niet meer beschikbaar voor actief onderzoek. De
instrumenten van het onderzoeksbeleid, stimuleringsmaatregelen e.d. moeten dan ook zodanig worden ingericht dat tussen
beide elementen een goed en productief evenwicht wordt
bereikt.
6.8.4.2. Anderzijds moet ervoor worden gewaakt dat als
gevolg van de gekozen beoordelingsprocedures de daadwerkelijk nieuwe of zelfs revolutionaire projecten van steun worden
uitgesloten omdat ze niet voldoen aan de criteria voor
traditionele onderzoeksprioriteiten (bij de vaststelling waarvan
immers geen rekening kon worden gehouden met de betreffende nieuwe ontwikkelingen). Uit wetenschapstheoretisch onderzoek is echter gebleken dat dit wellicht niet haalbaar is.
6.8.5. Mede met het oog hierop is het noodzakelijk om
uiteenlopende en interdisciplinaire onderzoeksinitiatieven, beoordelingsprocedures en onderzoeksstructuren mogelijk te
maken en in stand te houden, zodat er concurrentie ontstaat
om de beste ideeën en resultaten. Dit is de beste voedingsbodem voor wetenschappelijke vooruitgang.
6.8.6. Gedegen onderzoek in het algemeen en interdisciplinair onderzoek in het bijzonder heeft een pluralistische en
zelfs ogenschijnlijk chaotische omgeving nodig om te kunnen
gedijen. Politici en bestuurders moeten hiermee rekening
houden, aangezien het in vergelijking met een overzichtelijk
gestructureerde onderzoeksomgeving moeilijker wordt om het
vereiste inzicht en overzicht te verkrijgen.
6.9.
Het ESC raadt de Commissie dan ook met klem aan
om ook van het vraagstuk van de optimale „onderzoeksgovernance” een zelfstandig onderzoeksthema te maken waarbij
rekening wordt gehouden met de ervaringen die tot dusver op
het gebied van onderzoek, onderzoeksmanagement, onderzoeksbeoordeling en wetenschapstheorieën zijn opgedaan. Het
ESC is van mening dat met dit werkdocument van de
Commissie, maar ook met dit initiatiefadvies, een belangrijke
eerste stap in de goede richting wordt gezet.
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Samenvatting en aanbevelingen

7.1.
Het onderwerp „Wetenschap, samenleving en burgers”
is uit maatschappelijk oogpunt van groot belang. Het ESC
steunt de Commissie dan ook in haar streven om zich met dit
thema bezig te houden en de betrokken partijen te bewegen
tot een structurele dialoog hierover. Het ESC benadrukt dat het
voornemens en in staat is om als instelling van de Europese
Unie aan deze dialoog deel te nemen.
7.1.1. Dit initiatiefadvies van het ESC vormt een bijdrage
aan deze dialoog. Het ESC roept de instellingen van de EU op
om in de volgende fase een gezamenlijke hoorzitting over dit
onderwerp te houden.
7.2.
In dit initiatiefadvies van het ESC wordt uitgebreid
ingegaan op de kenniskloof en op de problemen tussen
burgers, samenleving en wetenschap. Hierbij gaat het met
name om:
—

de verwachtingen die de burger koestert ten aanzien van
de wetenschap en de mogelijkheden daarvan;

—

de mogelijkheden en risico’s van op kennis gebaseerde
technieken, geneesmiddelen, levensmiddelen etc.;

—

de voorspelbaarheid van toekomstige ontwikkelingen;

—

de aard en essentie van wetenschap en onderzoek;

—

de mogelijkheden en dwalingen van het onderzoeksbeleid, bijvoorbeeld met betrekking tot
—

de mate waarin wetenschappelijke prestaties en
de hiervoor noodzakelijke inspanningen kunnen
worden gemeten,

—

„maatschappelijke belangen”,

—

de samenwerking tussen en de doorzichtigheid van
onderzoek, ontwikkeling en productie en tussen
onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en consument,

—

uniforme evaluatie van de onderzoeksresultaten, de
voorspelbaarheid van risico’s.

7.2.1. De dialoog tussen burgers, samenleving en wetenschap moet dan ook gaan over:
—

ethische vraagstukken,

—

milieu- en energiebeleid: biosfeer, ecosfeer, hulpbronnen,
economie,

—

onderzoeksbeleid, bijvoorbeeld doelstellingen, organisatie
en evaluatie van onderzoek,

—

onderzoek, innovatie, bedrijfsleven, consumenten.

7.3.
Het ESC adviseert met klem maatregelen te nemen om
deze kenniskloof te verkleinen.
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7.3.1. Onderdeel van deze maatregelen moet zijn dat
universiteiten, onderzoeksinstellingen etc. zich meer op de
burger oriënteren en dat de media zich intensiever inspannen
om begrijpelijke en objectieve informatie te verschaffen.
7.3.2. Een en ander betekent echter vooral dat scholen
veel meer aandacht moeten gaan schenken aan degelijke
voorlichting van burgers op het gebied van wetenschap en
onderzoek (waaronder de omstandigheden die nodig zijn voor
succesvol onderzoek). Hiertoe moet een passend Europees
onderwijsbeleid worden ontwikkeld dat tevens rekening houdt
met aspecten die de kandidaat-lidstaten betreffen.
7.3.3. Dit onderwijsbeleid moet ook betrekking hebben op
de historische ontwikkeling en op de unieke prestaties van
Europa op cultureel gebied, die geleid hebben tot de hedendaagse wetenschappelijke en technologische verworvenheden
en tot levensomstandigheden zoals de Europese burgers die
niet eerder hebben gekend.
7.4.
Hoewel de huidige welvaart en de mogelijkheden voor
de toekomst de verdiensten zijn van de wetenschap, bespeurt
het ESC ook (i) gevaren en risico’s die de moderne, op kennis
gebaseerde techniek met zich kan meebrengen en (ii) een
mogelijke bedreiging van de biosfeer als gevolg van de huidige,
op consumptie gerichte levensstijl van de mens.
7.5.
Het ESC doet dan ook de aanbeveling om te (blijven)
streven naar duidelijke normen voor de verantwoorde toepassing van krachtige (op basis van onderzoeksresultaten ontwikkelde) technieken en toe te zien op de naleving ervan. Het ESC
beklemtoont zijn rol in dezen.
7.6.
Het ESC doet de aanbeveling om alle maatregelen te
steunen die gericht zijn op het verminderen van de polarisering
en op een grotere toenadering tussen de menswetenschappen
enerzijds en de exacte en natuurwetenschappen anderzijds.
Een dialoog over bijv. methodiek, begripsvorming en evaluatie
van onderzoeksresultaten maakt daarvan deel uit.
7.7.
Het ESC wijst op het tekort aan „human capital” op het
terrein van wetenschap en onderzoek. „Human capital” vormt
de basis voor succesvol onderzoek en ontwikkeling en daarmee
voor innovatie en concurrentievermogen op economisch
gebied. Het ESC zou graag zien dat er maatregelen worden
genomen om dit tekort op te heffen. Belangrijk hierbij is onder
meer dat onderzoek en ontwikkeling — ook voor vrouwen —
aantrekkelijker worden gemaakt en het beroep van wetenschapper een passende sociale status krijgt.
7.8.
Het ESC zou graag zien dat de voor succesvol en
internationaal concurrerend onderzoek en ontwikkeling noodzakelijke voorwaarden onderwerp van een zelfstandig onderzoek worden en dat de resultaten daarvan worden meegenomen in de discussie over „governance in het onderzoeksbeleid”.
Hierbij moeten de in dit advies neergelegde opvattingen en
aanbevelingen worden meegenomen en worden uitgedragen
naar politiek en bedrijfsleven.
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7.9.
Het ESC herhaalt in het kort enkele punten uit zijn
advies:
7.9.1. Wat wordt verstaan onder „maatschappelijke belangen” is in de eerste plaats een abstractie. Pas door middel van
gecompliceerde democratische processen van verdichting kan
een mening worden gedestilleerd, die weliswaar nog steeds
gedifferentieerd is, maar wel een compacte structuur heeft.
7.9.2. Dat deze basis voor besluitvorming onzeker is,
ontslaat de politiek echter geenszins van haar verplichting om
handelend op te treden. Politiek bedrijven betekent handelen
ten behoeve van de samenleving. Experimenten met die
samenleving maken daarvan onvermijdelijk deel uit. De politiek kan dit dilemma niet uit de weg ruimen, maar wel de
scherpe kanten hiervan afhalen door:
—

zich rekenschap te geven van de beperkte voorspelbaarheid van toekomstige ontwikkelingen en bereid te zijn
om — indien nodig — corrigerende maatregelen te
nemen, en

—
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haar kennis te optimaliseren („onderzoeksbeleid”) ten
behoeve van politieke besluitvorming en inzicht te verkrijgen in de voorwaarden waaronder de wetenschap
functioneert en in de mogelijkheden en beperkingen van
de wetenschap.

7.9.3.
zijn:

Voorwaarden voor het vergaren van optimale kennis

—

een permanente dialoog tussen de actoren uit de wetenschap en de samenleving;

—

een economische, politieke, sociale en culturele omgeving
waarin wetenschap wordt aanvaard en waarin creativiteit
en inventiviteit optimaal tot hun recht komen;

—

interne voorwaarden waaronder wetenschap optimaal
kan functioneren;

—

voldoende burgers die bereid en geschikt zijn om te
kiezen voor een loopbaan als wetenschapper.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van
de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1267/1999 tot instelling van een
pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid”
(2001/C 221/26)
De Raad heeft op 18 april 2001 besloten om, overeenkomstig artikel 262 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde
voorstel.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft besloten, de heer Walker te benoemen tot algemeen rapporteur
en hem te belasten met het opstellen van dit advies.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 382e zitting van 30 en 31 mei 2001 (vergadering
van 30 mei 2001) het volgende advies uitgebracht, dat met 48 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij
2 onthoudingen, is goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
In 1999 is bij Verordening (EG) nr. 1267/99 een
pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid (ISPA) ingesteld
om de kandidaat-lidstaten uit Midden- en Oost-Europa (LMOE)
te helpen zich aan te passen aan het acquis communautaire op
het gebied van vervoersinfrastructuur en milieu. Het daarop
volgende jaar heeft de EU in het kader van dit instrument
bijstand verleend voor in totaal ongeveer 80 maatregelen.

1.2.
Conform de verordening moeten de voor communautaire bijstand in aanmerking komende maatregelen zo ruim
zijn opgezet dat de impact ervan duidelijk voelbaar is. Uit de
ervaring die de Commissie heeft opgedaan bij de beoordeling
van de door de begunstigde landen ingediende financieringsaanvragen blijkt dat cofinanciering van de maatregelen met
overheidsmiddelen voor deze landen vaak lastig is.
1.2.1. Om de economische impact van het ISPA in de
begunstigde landen te versterken, moet er derhalve naar
worden gestreefd dat de Europese Investeringsbank (EIB) of
andere internationale financiële instellingen (de Europese Bank

7.8.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Wereldbank e.d.), en
eventueel ook de particuliere sector, een zo hoog mogelijke
financiële bijdrage leveren. Zo heeft het ISPA in 2000 voor
ongeveer 40 % van de goedgekeurde maatregelen een bijdrage
van deze instellingen gekregen, waardoor een multiplicatoreffect van circa 25 % kon worden bereikt.
1.3.
Een dergelijke financiering wordt echter bemoeilijkt
door het feit dat de verordening van de Raad tot instelling van
het ISPA geen specifieke bepalingen behelst op grond waarvan
kan worden afgeweken van artikel 114, lid 1, van het Financieel
Reglement van toepassing op de algemene begroting der
Europese Gemeenschappen. Op grond van deze bepaling, die
geldt voor hulp aan derde landen, staan inschrijvingen voor
door de Gemeenschap gefinancierde overheidsopdrachten uitsluitend open voor natuurlijke en rechtspersonen uit de
lidstaten van de Europese Unie en van de in het kader van het
ISPA begunstigde landen.
1.3.1. Dit probleem hangt samen met het feit dat het ISPA
geënt is op het Cohesiefonds. Dit laatste is evenwel een
instrument voor EU-steun, en inschrijvingen staan dan ook
open voor alle kandidaten, ongeacht hun nationaliteit, terwijl
het ISPA in feite een instrument voor externe steun is, en als
dusdanig onder de bepalingen van artikel 114, lid 1, van het
Financieel Reglement valt. Dit impliceert dat alleen kandidaten
uit de lidstaten en de LMOE en de daar geregistreerde bedrijven
mogen inschrijven.
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1.4.2. Een en ander impliceert dat, onder de vigerende
regeling, ISPA-middelen niet kunnen worden gebruikt voor
deelname van de Gemeenschap aan gezamenlijke of parallelle
cofinanciering van een overheidsopdracht, terwijl dat wel kan
bij parallelle financiering voor een of meer inschrijvingen voor
hetzelfde project, op voorwaarde dat de aanbestedingen in
kwestie voldoen aan de vereisten van het Financieel Reglement.
1.5.
Om deze beperking weg te werken, stelt de Commissie
voor een specifiek, op de Phare-bepalingen geënt artikel op te
nemen.

2.

Het Commissievoorstel

2.1.
Het voorstel van de Commissie is opgenomen in
bijlage.

3.

Opmerkingen

3.1.
Het Comité stelt vast dat de toepassing van artikel 114,
lid 1, van het Financieel Reglement het de internationale
financiële instellingen in bepaalde gevallen onmogelijk maakt
deel te nemen in de financiering van maatregelen die in
aanmerking komen voor bijstand uit het ISPA.

1.4.
Daarnaast heeft het probleem ook te maken met de
cofinanciering, die de vorm kan aannemen van gezamenlijke
of parallelle cofinanciering. In het geval van gezamenlijke
cofinanciering is er slechts één aanbesteding, één controle- en
één toezichthoudende instantie. Bij parallelle cofinanciering
kan er sprake zijn van twee of meer afzonderlijke aanbestedingen, die wel hetzelfde project gelden.

3.2.
Het Comité schaart zich achter het Commissievoorstel
om in de verordening een basisbepaling op te nemen waardoor
artikel 114, lid 2, kan worden toegepast. Op die manier
ontstaan ruimere mogelijkheden voor cofinanciering door
internationale financiële instellingen, en wordt het multiplicatoreffect van de ISPA-financiering versterkt.

1.4.1. Volgens de vigerende bepalingen zouden bij gezamenlijke cofinanciering waarbij internationale financiële instellingen betrokken zijn, de aanbestedingen open staan voor
alle kandidaten. De EBWO dient in dit verband te worden
beschouwd als een internationale, en niet als een Europese
financiële instelling, aangezien een aantal aandeelhouders
uit derde landen afkomstig is. In het geval van parallelle
cofinanciering wordt elke aanbesteding afzonderlijk behandeld; wanneer de Gemeenschap voor een bepaalde aanbesteding optreedt als medefinancier, dan wordt die aanbesteding
enkel opengesteld voor natuurlijke en rechtspersonen uit de
lidstaten en de LMOE; indien de Gemeenschap niet bij de
financiering betrokken is, gelden weer andere regels voor de
toewijzing, hoewel het om hetzelfde project gaat.

3.3.
Ook gaat het Comité ermee akkoord dat de Commissie
onder de in het voorstel vastgelegde voorwaarden wordt
bijgestaan door een comité.
3.4.
Ten slotte is het Comité van oordeel dat ook Cyprus,
Malta en Turkije in aanmerking zouden moeten komen voor
steun uit het ISPA.
3.5.
Bepaalde aspecten die verband houden met de
structuur en de werking van het ISPA zouden naar de mening
van het Comité van naderbij moeten worden bekeken. Het zou
dan ook binnen afzienbare tijd een initiatiefadvies terzake
willen opstellen.

Brussel, 30 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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BIJLAGE
bij het advies van het Economisch en Sociaal Comité
Uittreksel uit het voorstel voor een Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG)
nr. 1267/1999 tot instelling van een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid COM(2001) 110 def. —
2001/0058 (CNS)
Artikel 1
Verordening (EG) nr. 1267/1999 wordt als volgt gewijzigd:
1)

Het onderstaande artikel 6bis wordt ingevoegd:

„Artikel 6bis
Plaatsing van opdrachten
1. Bij maatregelen waarvoor de Gemeenschap de enige bron van externe hulp is, staat de deelneming aan
aanbestedingen, gunningen, opdrachten en contracten onder dezelfde voorwaarden open voor iedere natuurlijke of
rechtspersoon uit de lidstaten en uit de in artikel 1, lid 1, tweede alinea, bedoelde landen.
2. Lid 1 is eveneens van toepassing bij medefinanciering. In geval van medefinanciering kan de deelneming van
derde landen aan aanbestedingen, gunningen, opdrachten en contracten door de Commissie evenwel worden
toegestaan na een onderzoek van ieder geval afzonderlijk.”

2)

Aan artikel 7 wordt het onderstaande lid 8 toegevoegd:

„8. Bij medefinanciering van een maatregel door internationale financiële instellingen kunnen ter berekening van
de totale voor financiering in aanmerking komende uitgaven voor de maatregel ook de uitgaven worden meegeteld
die aan de in lid 7 bedoelde regels inzake het in aanmerking komen voor financiering voldoen, maar worden gedaan
volgens procedures die eigen zijn aan andere externe financieringsbronnen dan de bijstand van de Gemeenschap en
door de betrokken financiële instellingen worden gefinancierd.”

3)

In artikel 14 komen de leden 1, 2 en 3 als volgt te luiden:

„1. De Commissie wordt bijgestaan door een comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie, hierna „het comité” genoemd. De Europese Investeringsbank wijst een vertegenwoordiger aan, die niet aan de stemmingen deelneemt.
2. In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is de beheersprocedure van artikel 4 van Besluit 1999/468/EG
met inachtneming van artikel 7 van dat besluit van toepassing.
3.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt op een maand vastgesteld.”

7.8.2001
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „De voorbereiding van een strategie van de
Europese Unie voor duurzame ontwikkeling”
(2001/C 221/27)
Tijdens de zitting 24 en 25 januari 2001 heeft het Economisch en Sociaal Comité krachtens
artikelen 11(4), 19(1) en 23(3) van het reglement van orde besloten een advies op te stellen over: „De
voorbereiding van een strategie van de Europese Unie voor duurzame ontwikkeling”.
Het subcomité „Duurzame ontwikkeling”, dat met de voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft
zijn ontwerpadvies op 17 mei 2001 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Ehnmark; co-rapporteur, de
heer Ribbe.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 30 en 31 mei 2001 gehouden 382e zitting
(vergadering van 31 mei 2001) het volgend advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.
0.

Samenvatting van het advies

0.1.
Het Economisch en Sociaal Comité is erg geporteerd
voor het voornemen van het staatshoofd en de regeringsleiders
om tijdens de Top van Göteborg (juni 2001) een ommezwaai
in het lange-termijnbeleid ten voordele van duurzame ontwikkeling te lanceren. Hoewel het Comité betreurt dat het publiek
hiervan onvoldoende op de hoogte is gebracht, worden
hiermee de bezorgdheid en angst van brede geledingen van de
samenleving ondervangen. Het is hoog tijd het over een andere
boeg te gooien; daarenboven is nu het moment aangebroken
om dit proces op de rails te zetten.

0.2.
Het Comité is zich ervan bewust dat de maatschappij
onder invloed van een beleid voor duurzame ontwikkeling
ingrijpend zal veranderen. Gaandeweg zullen een aantal pijnlijke beslissingen moeten worden genomen. Daarom is het des
te belangrijker dat deze verschuiving in het beleid op de steun
van het publiek kan rekenen. Zonder een stevig maatschappelijk draagvlak heeft een beleid voor duurzame ontwikkeling
geen kans van slagen.

0.3.
Het Comité betreurt het ten zeerste dat voor publieke
inspraak over de voorbereidende fase niet meer dan één maand
is uitgetrokken; voor een strategie zo belangrijk en ingrijpend
als deze is dit echt ontoereikend. Duurzame ontwikkeling is te
belangrijk om op deze manier te worden aangepakt.

0.4.
Volgens het Comité dienen na de Top van Göteborg
alle zeilen te worden bijgezet om het publiek van deze
thematiek te doordringen, de discussie op lokaal niveau gaande
te houden en opmerkingen en suggesties inzake de strategie
voor duurzame ontwikkeling te kanaliseren. Volgens het
Comité is dit dossier uitermate geschikt om de publieke
inspraak over een communautair beleidsterrein te bevorderen.

0.5.
In samenwerking met andere segmenten van de georganiseerde civiele samenleving zal het Comité een brede
publieke discussie over deze problematiek aanzwengelen en
gaande houden. Het Comité staat positief tegenover het
voornemen van de Commissie om tijdens een tweejaarlijks
forum de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling met de
betrokken partijen te evalueren, en verklaart zich bereid om
als mede-organisator op te treden.

0.6.
Het Comité benadrukt dat het te weinig tijd heeft
gekregen om omstandig te reageren. Tijdens de Top van
Göteborg kan om dezelfde reden enkel de aanzet tot een
strategisch proces worden gegeven; de uiteindelijke strategie
zal er zeker niet worden goedgekeurd. In een later stadium zal
het Comité dieper op de inhoud van de strategie voor
duurzame ontwikkeling ingaan.

0.7.
Gezien de korte voorbereidingstijd zouden tijdens de
Top van Göteborg in eerste instantie een aantal algemene
doelstellingen moeten worden uitgewerkt. Voorts zouden
Commissie en andere belanghebbende instanties er moeten
worden opgeroepen om tijdens de Top van Laken en Barcelona
concretere voorstellen in te dienen.

0.8.
In de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling moet
het verband tussen de drie pijlers — economische, sociale en
milieuaspecten — worden geconsolideerd. In dit verband
beklemtoont het Comité dat alle bestuursniveaus nieuwe
horizontale structuren moeten opzetten om de toepassing van
de strategie voor duurzame ontwikkeling te plannen en te
controleren.

0.9.
Het Comité stelt voor dat voor vervoer, energieopwekking, landbouw en klimaatverandering duurzaamheidsdoelstellingen worden uitgewerkt.

0.10. Het Comité wijst erop dat een maatschappij die een
duurzame ontwikkeling gestalte wil geven, de nodige kennis
in huis dient te hebben en zwaar moet investeren in O&O,
onderwijs, opleiding en levenslang leren.
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0.11. Het verbaast het Comité dat de vergrijzing en de
ontgroening van de bevolking in de lidstaten niet duidelijker
met elkaar in verband zijn gebracht. In de strategie voor
duurzame ontwikkeling dient aandacht te worden geschonken
aan een actief, nationaal gezinsbeleid dat erop gericht is de
nodige economische en sociale randvoorwaarden te creëren
zodat ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen
gemakkelijker kunnen combineren.
0.12. Het Comité is een overtuigd pleitbezorger van het
Kyoto-protocol en verwacht dat de EU zich sterk zal maken
om het protocol op wereldschaal ingang te doen vinden.
Het Comité benadrukt evenwel dat nieuwe en stringentere
grenswaarden moeten worden vastgesteld.
0.13. Het Comité geeft blijk van zijn belangstelling om bij
de evaluatie en follow-up van de strategie voor duurzame
ontwikkeling te worden betrokken. In dit verband is het
Comité bereid om zijn ledenorganisaties ertoe aan te sporen
hun contacten met hun achterban te versterken en om als
waakhond een kwaliteitsbeoordeling van de tenuitvoerlegging
van de strategie op te stellen.
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1.1.4. In de strategie zullen ook de resultaten van de Top
van Rio (1992) en de besluiten van Rio+5 worden verwerkt;
het geheel zal in 2002 tijdens de Rio+10-Wereldtop in ZuidAfrika als bijdrage van de EU worden voorgelegd. Ook het
werk dat de OESO krachtens een driejarig mandaat van haar
ministersvergadering van 1998 in dit verband heeft verricht,
dient in aanmerking te worden genomen. De resultaten hiervan
werden tijdens de ministersvergadering van 17 en 18 mei
2001 in de OESO besproken.

1.2.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft talrijke adviezen over milieu-, economische en sociale aangelegenheden op
zijn naam staan. Het Comité heeft zijn stempel gedrukt op
de tijdens de Top van Lissabon (maart 2000) afgesproken
doelstellingen en streefcijfers en een bijdrage geleverd aan de
follow-up tijdens de Top van Stockholm. Het moge duidelijk
zijn dat voor het Comité als vertegenwoordiger van brede
geledingen van de georganiseerde civiele samenleving een
unieke rol in de voorbereiding en follow-up van een strategie
voor duurzame ontwikkeling is weggelegd.

1.3. „Duurzame ontwikkeling” als concept
1.

Inleiding

1.1. Een communautaire strategie voor duurzame ontwikkeling
1.1.1. Met dit advies wil het Economisch en Sociaal Comité
een bijdrage leveren aan de discussie en de voorbereiding van
de communautaire strategie voor duurzame ontwikkeling.
Deze strategie, die momenteel door Commissie en Raad
overeenkomstig het mandaat van de Europese Raad van
Helsinki van december 1999 wordt voorbereid, zal het centrale
thema zijn op de agenda van de Europese Raad van Göteborg
op 15 en 16 juni 2001.
1.1.2. Verwacht wordt dat tijdens deze Europese Raad
een aantal politieke prioriteiten, doelstellingen en procedures
worden goedgekeurd die voor dit en de komende Raadsvoorzitterschappen de aanzet vormen voor een proces van duurzame ontwikkeling. Bedoeling is dat een kruisbestuiving zal
plaatsvinden tussen de strategie voor duurzame ontwikkeling
en de follow-up van Lissabon. Het is allerminst de bedoeling
het proces van Lissabon of Luxemburg nog eens over te doen,
integendeel: met deze strategie moet het proces van Lissabon
in een nieuwe, bredere context worden geplaatst. In die zin
bestaat er een duidelijk verband tussen de Top van Stockholm
(maart) en die van Göteborg (juni).
1.1.3. De strategie voor duurzame ontwikkeling zal pas op
lange termijn haar beslag krijgen; sommige doelstellingen
zullen pas na 20 tot 25 jaar kunnen worden verwezenlijkt.
Daarenboven zal de tenuitvoerlegging ervan permanent moeten worden geëvalueerd en dienen doelstellingen en procedures
gaandeweg te worden uitgebouwd.

1.3.1. In haar verslag van 1987 geeft de Wereldcommissie
voor milieu en ontwikkeling („de commissie-Brundtland”) een
omschrijving van duurzame ontwikkeling die intussen school
heeft gemaakt: door duurzame ontwikkeling moeten de huidige generaties in hun behoeften kunnen voorzien zonder de
behoeftebevrediging van de volgende generaties in gevaar te
brengen.

1.3.2. Tegen de achtergrond van deze omschrijving en van
de conclusies van de Europese Raad van Helsinki moet de
communautaire strategie voor duurzame ontwikkeling „een
langetermijnstrategie” worden „waarin de beleidslijnen voor
duurzame economische, maatschappelijke en milieuontwikkeling op elkaar aansluiten”. Hierbij dienen aanhoudende economische stabiliteit en groei op één noemer te worden gebracht
met duurzaamheidsvereisten inzake sociale en milieubescherming, met inbegrip van o.m. voedselveiligheid en
volksgezondheid. Met andere woorden: met de strategie voor
duurzame ontwikkeling wordt beoogd het hoofd te bieden
aan lange-termijnproblemen met economische, sociale en
ecologische gevolgen die voortvloeien uit niet-duurzaam beleid.

1.3.3. Het Economisch en Sociaal Comité wil de volgende
opmerkingen over het concept „duurzame ontwikkeling” meegeven.
1.3.3.1. Het concept is niet nieuw en de gevolgen ervan
voor het beleid komen nu al aan het licht. Naar aanleiding van
de Conferentie van Rio en de follow-up ervan hebben een
aantal landen immers de noodzaak van duurzaam beleid
ingezien en in dit verband besluiten genomen.
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1.3.3.2. Veel concreets heeft dit alles echter nog niet
opgeleverd. Hieraan liggen diverse oorzaken ten grondslag. De
belangrijkste is waarschijnlijk dat „duurzame ontwikkeling”
een zeer breed concept is dat enkel kan worden toegepast als
internationale, nationale en lokale instanties hun maatregelen
op elkaar afstemmen en de burger zijn levenswijze en consumptiepatroon aanpast. De toepassing van een beleid voor
duurzame ontwikkeling heeft zeer duidelijke implicaties voor
het leven van elke burger.

1.3.4. Het moment is aangebroken om dit proces op de
rails te zetten en concrete beleidsmaatregelen op te stellen. Met
de communautaire strategie voor duurzame ontwikkeling kan
de EU ten langen leste een concrete bijdrage leveren tot de
verwezenlijking van de ambitieuze doelstellingen van de
Conferentie van Rio.

1.3.5. De EU-strategie moet bijdragen tot een betere en
duurzame levenskwaliteit en dient beschouwd te worden
als een blauwdruk voor een samenleving waarin op een
verantwoordelijke manier met mens en natuur wordt omgegaan. Gezien de toenemende aandacht bij het publiek voor
alles wat levenskwaliteit aangaat, komt deze strategie op het
juiste moment. Het concept „duurzame ontwikkeling” wint
namelijk terrein, niet enkel in de EU, maar in de hele wereld.

1.3.6. Het Comité beklemtoont dat het beleid dat ons
maatschappelijk model op de lange termijn bepaalt, in het licht
van het concept „duurzame ontwikkeling” radicaal moeten
worden hérdacht. Pijnlijke beslissingen zullen dan ook niet
kunnen uitblijven. Zo zullen bepaalde tendensen die de laatste
tijd de kop hebben opgestoken, moeten worden omgebogen,
willen we de economische groei, de gezonde overheidsfinanciën en de op solidariteit gebaseerde sociale voorzieningen niet
in gevaar brengen.

1.3.7. Beleidsmakers staan nu voor het volgende alternatief:
zij kiezen voor een weloverwogen, rationele aanpak, of nemen
pas een besluit als de nood aan de man komt.

2.

C 221/171

Geanalyseerd wordt onder meer welke factoren tot dusverre
een doorbraak ten gunste van duurzame ontwikkeling in de
weg stonden en welke instrumenten kunnen worden gebruikt
om een duurzame-ontwikkelingsstrategie toe te passen. Om
de praktische implicaties te illustreren, heeft de Commissie aan
de hand van drie criteria [ernst/impact, tijdschema (onomkeerbaarheid en intergenerationele aspecten), Europese/internationale dimensie] de volgende zes actuele doelgebieden — die
momenteel door een niet-duurzame aanpak worden gekenmerkt — geselecteerd:
—

sociale uitsluiting/armoede;

—

volksgezondheid;

—

demografie/vergrijzing;

—

klimaatverandering/schone energie;

—

uitputting van natuurlijke hulpbronnen;

—

mobiliteit en bodemgebruik.

2.1.2. Op elk van deze zes doelgebieden zijn niet-duurzame
economische, sociale en ecologische tendensen waar te nemen.
Door deze tendensen in de discussienota te belichten, wilde de
Commissie een brede discussie over positieve en negatieve
aspecten van de maatschappelijke evolutie aanzwengelen zonder evenwel expliciet op het verband tussen deze aspecten en
de strategie voor duurzame ontwikkeling te wijzen.
2.2.
De kracht van de discussienota schuilt precies in
deze analyse van niet-duurzame tendensen. Zoals in de
discussienota wordt uiteengezet, wordt algemeen aanvaard dat
duurzame ontwikkeling ten minste twee belangrijke uitgangspunten heeft, namelijk dat:
—

ontwikkeling een economische, sociale en milieudimensie
heeft. Om tot duurzame ontwikkeling te komen, moet
een evenwicht worden gevonden tussen verschillende
factoren die bijdragen tot de algehele kwaliteit van het
leven;

—

de huidige generatie jegens toekomstige generaties de
plicht heeft om het sociaal, economisch en milieupotentieel in een zodanige staat achter te laten dat zij een
minstens even hoog welzijnspeil kunnen bereiken als
wijzelf.

Voorbereiding van de strategie voor duurzame ontwikkeling door de Commissie: een stand van zaken

2.1.
Op 27 maart heeft de Commissie een discussienota
over duurzame ontwikkeling voorgelegd. Zij beoogde hiermee
een brede discussie op gang te brengen. Tot eind april kon op
deze nota worden gereageerd. De opmerkingen zullen in het
definitieve voorstel voor een communautaire strategie in
aanmerking worden genomen.

2.3.
Het Comité is van mening dat de nota een waardevolle
basis voor discussie vormt. Probleem is dat de Commissie lang
met het voorleggen van het document heeft gewacht en dat
daardoor te weinig tijd restte om breed overleg te plegen. Voor
verder opmerkingen in dit verband: zie paragraaf 6.

3.
2.1.1. In de discussienota worden geen concrete doelstellingen of maatregelen voorgesteld. De nota is bedoeld om een
aantal onderwerpen gestructureerd te analyseren en voor
bepaalde belangrijke tendensen beleidsopties aan te reiken.

Gemeenschappelijke hoorzitting ESC/Commissie

3.1.
Eind april heeft het Comité in samenwerking met de
Europese Commissie een tweedaagse hoorzitting over de
discussienota gehouden. Deze zitting werd bijgewoond door
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200 vertegenwoordigers van betrokken organisaties, van de
georganiseerde civiele samenleving, van regeringen en Europese instellingen. Tijdens de levendige, concrete discussies
werden, met het oog op de Top van Göteborg, een aantal
suggesties naar voren gebracht.
3.2.
Met name aan de volgende drie onderwerpen werd veel
aandacht besteed:
3.2.1. Een politieke visie en politiek leiderschap zijn onontbeerlijk. Telkens weer werd beklemtoond dat regeringen en
politici bij het uitwerken van een politieke visie het voortouw
moeten nemen; zij dienen leiderschap aan de dag te leggen en
prioriteiten vast te stellen.
3.2.2. De besluiten in de strategie voor duurzame ontwikkeling dienen wetenschappelijk onderbouwd te zijn; hiervoor is
een gedegen O&O-basis een must. Een samenleving die zich
erop wil laten voorstaan ontwikkeling op een duurzame
manier aan te pakken, moet zwaar investeren in O&O,
onderwijs en opleiding.
3.2.3. De mondiale dimensie — die in de nota van de
Commissie onderbelicht wordt — mag niet uit het oog
worden verloren. De EU dient in een mondiale context een
voortrekkersrol te spelen en met haar besluiten ter bevordering
van een duurzame ontwikkeling als voorbeeld voor andere
landen te fungeren.
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wing gelaten. Niettegenstaande dat een actief gezinsbeleid
— ten gunste van kinderen, ouders en ouderen — het voor
ouders gemakkelijker kan maken kinderen, zorg en werk te
combineren, werd dit punt niet aan de orde gesteld.

4.

Opmerkingen over het voorbereidend werk

4.1.
De op stapel staande besluiten over duurzame ontwikkeling worden door het Economisch en Sociaal Comité als de
aanzet tot een lang proces beschouwd.

4.2.
Niettemin betreurt het Comité het dat de Commissie
haar discussienota in een zo late fase van het voorbereidingsproces heeft ingediend. Hierdoor bleef erg weinig tijd over
om met zoveel mogelijk betrokkenen overleg te plegen.
Aangezien reeds tijdens de Europese Top van Helsinki (1999)
werd besloten dat duurzame ontwikkeling één van de prioriteiten van de Top van Göteborg moest worden, was er in principe
voldoende tijd om, voorafgaand aan de beslissingsfase, breed
overleg te plegen. Dit zou het mogelijk hebben gemaakt om
een groot draagvlak te creëren en om de georganiseerde civiele
samenleving actief bij de voorbereiding van de strategie te
betrekken.

4.3.
Juist omdat het erg moeilijk is een strategie voor
duurzame ontwikkeling uit te werken, mag bij het opstellen en
goedkeuren ervan niet overhaast te werk worden gegaan.

3.3.
Daarnaast kwamen ook de volgende aspecten ter
sprake:
3.3.1. Aangezien er geen zaligmakende oplossing voor deze
problemen bestaat, dient de aanpak erop gericht te zijn
duurzame ontwikkeling in het bestaande beleid te integreren.
Hierbij moeten ook andere factoren dan het Cardiff-proces in
aanmerking worden genomen. Belangrijke sectoren die in dit
verband onder de loep moeten worden genomen, zijn landbouw en visserij, waar de diversiteit aan soorten, de volksgezondheid en uiteindelijk zelfs het overleven van de mens
door niet-duurzame beleidsmaatregelen in gevaar worden
gebracht.
3.3.2. Aan de rol van het bedrijfsleven bij het uitwerken en
toepassen van de strategie voor duurzame ontwikkeling werd
veel aandacht besteed. De teneur van de discussie was dat het
bedrijfsleven tegenwoordig als bondgenoot bij de tenuitvoerlegging van de strategie dient te worden beschouwd.
3.3.3. Gezien de vergrijzing van de bevolking en de
stijgende vraag naar zorg voor ouderen, dienen de overheidsfinanciën gezond te zijn en moeten overheden voldoende geld
in kas hebben om de hiermee samenhangende kosten op lange
termijn te financieren.
3.3.4. Hoewel niet te loochenen valt dat het probleem van
het lage geboortecijfer (ontgroening) de gevolgen van de
vergrijzing versterkt en de overheid tot sanering van haar
financiën noopt, werd deze factor min of meer buiten beschou-

4.4.
De procedure had er als volgt moeten uitzien. Na een
breed overleg- en inspraakproces had de Commissie in een
discussienota — vergelijkbaar met degene die op 27 maart
2001 is voorgelegd — een voorlopige stand van zaken moeten
opmaken. Op basis van een dialoog over de oorzaken van de
huidige scheefgroeiingen, zou vervolgens — wederom in
samenspraak — een strategie voor het oplossen van deze
problemen moeten zijn uitgewerkt. Met een dergelijke aanpak
had de Commissie zich van de nodige steun voor haar beleid
kunnen vergewissen.

4.5.
Het Comité beschouwt de tweedaagse hoorzitting, die
eind april in samenwerking met de Commissie is gehouden,
als een positief initiatief.

4.6.
Zoals moge blijken uit het onlangs voorgelegde Commissiedocument over „governance” — waarin dit onderwerp
uitgebreid aan de orde wordt gesteld —, is de Commissie zich
nochtans terdege bewust van het belang van overleg en
inspraak. In het strategievoorstel „Een duurzaam Europa voor
een betere wereld” (1), dat na de in paragraaf 4.5 vermelde
hoorzitting werd opgesteld, wordt het cruciale belang van een
vroege en systematische dialoog overigens ook beklemtoond.

(1) Mededeling van de Commissie d.d. 15 mei 2001, bestemd voor
de Europese Raad van Göteborg.
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Breed overleg met het publiek

5.1.1. Het besluit om een strategie voor duurzame ontwikkeling uit werken is in de ogen van het Comité een van de
belangrijkste beslissingen die de Europese Unie in de afgelopen
jaren heeft genomen. Het zal een duidelijke stempel drukken
op onze samenleving, onze levenswijze en ons consumptiepatroon.
5.1.2. Beleidsmaatregelen ten gunste van duurzame ontwikkeling zijn zo belangrijk dat ze een „bottom-up”-aanpak
vereisen; de „top-down”-benadering is in dit verband ten
enenmale opgeschikt.
5.1.3. Zelden heeft de Unie beleidsmaatregelen moeten
uitwerken waarvoor een zo breed maatschappelijk draagvlak
noodzakelijk is.
5.2.
Aangezien onvoldoende tijd is ingeruimd om voorafgaand aan de beslissingsfase breed overleg te plegen, standpunten uit te werken en zo de nodige steun voor het beleid te
krijgen, dringt het Comité erop aan dat na de Top van
Göteborg een systematische voorlichtings- en overlegcampagne in alle lidstaten wordt opgezet om de basis — uiteenlopende
organisaties, politieke partijen en burgers — de kans te geven
hun mening te ventileren.
5.3.
Een dergelijke benadering zou haar weerslag hebben
op de besluitvorming. Zo zouden de Europese politici tijdens
de Top van Göteborg een aantal algemene doelstellingen voor
de komende tien à twintig jaar kunnen uitwerken. Voorts
zouden ze kunnen aangeven hoe de doelstellingen van Lissabon in het licht van de nieuwe strategie moeten worden
bijgesteld en zouden ze een verzoek kunnen indienen om
verdere voorbereidende werkzaamheden tot de in maart 2002
te houden Top van Barcelona uit te stellen.
5.4.
De Top van Göteborg kan dan worden aangegrepen
om burgers en organisaties uit te nodigen om in de tussentijd
— tot de Top van Barcelona — actief aan de besprekingen deel
te nemen. De Top van Barcelona kan dan aan de voorbereiding
van meer concrete besluiten worden gewijd. Het spreekt voor
zich dat het voorbereidend werk ook na de Top van Barcelona
moet worden voortgezet.
5.5.
Het Comité stelt voor om van het dossier „duurzame
ontwikkeling” een testcase voor een nieuwe vorm van breed
opgezette inspraak in cruciale communautaire beleidsterreinen
te maken.

6.

Achtergrond van het besluit om een strategie voor
duurzame ontwikkeling op te stellen

Centrale vaststelling in de analyse van de Commissie is dat de
toepassing van een dergelijke strategie niet alleen noodzakelijk,
maar ook urgent is als we bepaalde tendensen die ons leven en
dat van onze kinderen bedreigen, willen ombuigen.
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Het ESC is het volkomen eens met deze conclusie. Het roer
moet om, en nu is naar alle waarschijnlijkheid het beste
moment om dit proces te lanceren. Er is een schat aan
analytisch materiaal voorhanden als basis voor de beslissingen;
we beschikken over een prominent O&O-potentieel en de
economische situatie in de Unie is in jaren niet zo goed
geweest als nu.

Bovendien maken brede geledingen van de maatschappij zich
ernstige zorgen over gezondheid en voedsel — om maar twee
fundamentele aspecten te noemen. Met andere woorden: de
tijd is rijp om de burger ervan te doordringen dat het beleid
moet worden omgebogen in de richting van een duurzame
ontwikkeling.

6.1. Evenwicht tussen de drie pijlers

6.1.1. Om van „duurzame ontwikkeling” te kunnen spreken
moet economische en sociale duurzaamheid — zoals verankerd in de strategie van Lissabon — gekoppeld zijn aan een
extra derde pijler, nl. milieuduurzaamheid. In een strategie
voor duurzame ontwikkeling moet het samenspel tussen deze
drie pijlers worden beklemtoond — een dynamische economie,
een samenleving die iedereen kansen biedt, waar de rijkdommen efficiënter worden gebruikt en waar het milieu niet door
de groei in gevaar wordt gebracht.

6.1.2. In de discussienota worden zes beleidsterreinen aangegeven waar kan worden ingegrepen. Werkgelegenheid
— nochtans een van de prioriteiten in de strategie van
Lissabon — wordt niet expliciet vermeld. Zonder een hoge
arbeidsparticipatie is economische en sociale duurzaamheid
evenwel geen haalbare kaart. Werkgelegenheid is zowel een
middel, als een doel op zich. Het Comité raadt de Commissie
dan ook aan werkgelegenheid — en de problematiek van de
demografie — aan de lijst toe te voegen.

6.1.3. De sociale pijler zou verder moeten worden ingevuld.
Samenhang is de Unie zal namelijk niet enkel door economische factoren, maar ook door begrip voor en uitwisseling
tussen de culturen worden bepaald. Het Europees cultureel
erfgoed zit per slot van rekening ingebakken in het Europees
sociaal model. Een beleid voor duurzame ontwikkeling kan
pas vruchten afwerpen als de burgers zich bewuster worden
van de Europese culturele waarden die generatie na generatie
de tradities en gewoonten zijn gaan bepalen.

6.1.4. Doordat de tijden, en dus ook de samenleving,
veranderen, is ook het Europees sociaal model is aan een
permanente evolutie onderhevig. Als de weg van duurzame
ontwikkeling wordt ingeslagen, zal deze evolutie nog versnellen en zal met name de noodzaak van solidariteit tussen
volkeren en generaties duidelijk worden.
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6.2. Belangrijkste componenten van duurzame ontwikkeling
6.2.1. Duurzame ontwikkeling is zo een complex fenomeen
dat het moeilijk precies te omschrijven is. Om het publiek met
dit concept vertrouwd te maken, is een duidelijke, beknopte
omschrijving nochtans een absolute voorwaarde.
6.2.2. De component „verantwoordelijkheid” mag in een
dergelijke definitie niet ontbreken. Europa dient zich tot taak
te stellen op wereldvlak de regio te worden die op de meest
verantwoordelijke manier met milieu en mens omgaat.
6.2.3. Voorts dient in de definitie de band tussen deze en
de volgende generatie te worden beklemtoond. Europa dient
de randvoorwaarden te scheppen om ook de volgende generatie de kans te geven zich in een economisch, sociaal en
ecologisch opzicht te ontplooien.
6.2.4. Ook het argument van solidariteit tussen de generaties is volgens het Comité van groot belang, mede omdat het
in de samenleving op brede instemming kan rekenen.

6.3. Verband tussen de strategie voor duurzame ontwikkeling en
andere communautaire beleidsstrategieën en -programma’s
6.3.1. In de strategie voor duurzame ontwikkeling dient te
worden benadrukt dat bepaalde communautaire strategieën en
programma’s op elkaar moeten worden afgestemd. Gedacht
wordt onder meer aan de processen van Luxemburg en Cardiff,
het zesde milieuactieprogramma en de globale richtsnoeren
voor het economisch beleid.
6.3.2. Om de in de vorige paragraaf vermelde elementen
op een gecoördineerde manier in de strategie voor duurzame
ontwikkeling in te bedden, is permanente controle vereist.
Hiertoe zal elk bestuursniveau met nieuwe horizontale structuren moeten worden toegerust.
6.3.3. In de discussienota staat vermeld dat de EU momenteel over 60 strategieën en programma’s beschikt. Nog afgezien
van het feit dat enige stroomlijning in dit verband wellicht op
haar plaats is, is een samenhangender beleid bij het opstellen
van de doelstellingen en in de toepassingsfase een absolute
voorwaarde voor de omzetting van de hoofdlijnen van de
strategie voor duurzame ontwikkeling.
6.3.4. Voorts zou het nuttig zijn om vóór het opstarten
van nieuwe programma’s systematisch de impact van de
maatregelen op de duurzaamheid te beoordelen.
6.3.5. Samenhang in het beleid veronderstelt onder meer
dat evaluatie- en follow-up-indicatoren worden opgesteld.
Deze indicatoren dienen coherent en beperkt in aantal te zijn;
enkel indicatoren die onmisbaar zijn voor de evaluatie en
follow-up van de algehele strategie voor duurzame ontwikkeling en van de verschillende geïntegreerde strategieën komen
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in aanmerking. Het heeft weinig zin aan de lopende band
statistieken te produceren als ze amper worden gebruikt.

6.4. De strategie voor duurzame ontwikkeling en de belanghebbende partijen
6.4.1. De strategie voor duurzame ontwikkeling zal alleen
op een succesvolle manier in de strategie van Lissabon kunnen
worden ingebed als belanghebbende organisaties er actief bij
worden betrokken. Dit punt is onlangs overigens door een
aantal van deze organisaties te berde gebracht. Het Comité
deelt hun algemene standpunt, nl. dat de strategie voor
duurzame ontwikkeling moeizaam uit de startblokken zal
komen, als ze niet op de actieve steun van de belanghebbenden
kan rekenen.
6.4.2. De belanghebbenden dienen betrokken te worden bij
de tenuitvoerlegging, de follow-up en de herziening van
doelstellingen en streefcijfers.
6.4.3. De definitie van belanghebbende partijen dient in
zeer algemene bewoordingen te worden geformuleerd. Het
hoeft geen betoog dat voor de georganiseerde civiele samenleving een sleutelrol is weggelegd.

6.5. Visie en leiderschap
6.5.1. Deze onderwerpen worden in de discussienota niet
aangesneden. Nochtans zijn visie en leiderschap onontbeerlijk,
wil de strategie voor duurzame ontwikkeling ooit van de
grond komen. Politieke partijen, organisaties van de civiele
samenleving en regeringen zullen het voortouw moeten nemen
in de discussie over alternatieve visies. Bij het opstellen van
deze lange-termijnvisies (20-25 jaar) mogen enkel deze en de
volgende generatie in ogenschouw worden genomen. Een
dergelijke tijdspanne wordt door de meeste volwassenen als
logisch en voldoende ruim bemeten beschouwd.
6.5.2. Tijdens de Europese Raad van Lissabon heeft de EU
zichzelf het doel voor ogen gesteld om tegen 2010 de meest
concurrerende en best geschoolde regio ter wereld te zijn. Om
dit te verwezenlijken diende aan een aantal eisen betreffende
groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen — vergelijkbaar met die in het Witboek van de Commissie uit 1993 — te
zijn voldaan. De doelstellingen van het Witboek werden als
realistisch en visionair bestempeld.

6.6. Het totstandbrengen van een kennismaatschappij
6.6.1. Elke maatschappij die ontwikkeling op een duurzame
manier gestalte geeft, is per definitie een samenleving die kan
bogen op een gedegen kennispotentieel. Zo gaat aan elke
nieuwe ontwikkeling in vervoer en energie-opwekking een
uitgebreid onderzoeks- en ontwikkelingsproces vooraf en
kunnen de natuurlijke rijkdommen in het productieproces
pas efficiënter worden benut als de kenniscomponent van
producten wordt vergroot.
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6.6.2. Het menselijk potentieel zal aan belang winnen in
vergelijking tot de financiële en natuurlijke middelen. De vraag
naar opleiding en levenslang leren — en de daarmee gepaard
gaande investeringen — zal aanzienlijk stijgen. Een ander
aspect is dat scholen steeds meer tot individuele leerlingbegeleiding zullen worden aangezet om te vermijden dat kinderen
moeten afhaken.
6.6.3. In de strategie van Lissabon wordt een platform ter
oprichting van een Europese kennismaatschappij aangereikt.
In een strategie voor duurzame ontwikkeling dient het belang
van een dergelijk platform met klem te worden benadrukt.

6.7. Veranderingen in het arbeidsproces
6.7.1. Om de veranderingen in het bedrijfsleven op te
vangen, zullen permanent aanzienlijke middelen in herscholing
van werknemers moeten worden geïnvesteerd.
6.7.2. In een arbeidsproces dat gekenmerkt wordt door
hoge investeringen in opleiding en onderzoek, moeten de
verhoudingen tussen werkgevers en werknemers harmonieus
zijn en een nieuwe invulling krijgen.
6.7.3. Zoals reeds tijdens de Top van Stockholm is vastgesteld, zal de kwalitatieve dimensie van werk een fundamenteel
thema worden.
6.7.4. Een van de componenten van het arbeidsproces is de
werkomgeving. In de ICT-sector steken nu al nieuwe vormen
van stress en „burn-out” de kop op. In een op kennis gebaseerd
arbeidsproces zullen nieuwe maatregelen moeten worden
genomen om eventuele negatieve gevolgen tegen te gaan. Met
name de vakbonden dienen in dit verband hun verantwoordelijkheid op zich te nemen.
6.7.5. De doelstellingen en streefcijfers die in een strategie
voor duurzame ontwikkeling met betrekking tot de voorgaande onderwerpen worden opgenomen, kunnen ook in de
doelstellingen van Lissabon worden verwerkt.
6.7.6. In de strategie van Lissabon is verankerd dat naar
volledige werkgelegenheid moet worden gestreefd. Dit doel
dient in de strategie voor duurzame ontwikkeling volledig te
worden onderschreven.
6.7.7. De vergrijzing van de bevolking, het slinkend aantal
werknemers en het dalende bevolkingscijfer brengen weer
andere problemen met zich mee. Het is duidelijk dat — mede
overeenkomstig de nieuwe richtlijn tot instelling van een
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (1)
— nieuwe prikkels moeten worden bedacht om oudere
werknemers ertoe te bewegen langer te werken.
(1) Richtlijn 2000/78/EG van 27.11.2000.

7.
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Prioriteiten van het ESC voor een EU-strategie voor
duurzame ontwikkeling

7.1.
Het Comité heeft nota genomen van het definitieve
Commissievoorstel inzake de strategie. Aangezien het Comité
zeer weinig tijd heeft gekregen om dit document gedetailleerd
te bestuderen, beperkt het zich in dit advies tot algemene
opmerkingen over doelstellingen en procedures. Het Comité
behoudt zich het recht voor om op basis van de conclusies
van Göteborg zijn standpunt kenbaar te maken.
7.2.1. Allereerst heeft het Comité met tevredenheid vastgesteld dat de opstellers van de strategie zich tot doel hebben
gesteld een beperkt aantal apert niet-duurzame situaties in
kaart te brengen en dat duidelijk wordt aangegeven dat dit als
de aanzet tot een lang beleidsproces dient te worden beschouwd. Voorts wordt beklemtoond dat in elke fase en over
elke maatregelen voldoende overleg moet worden gepleegd;
ook dat element wordt door het Comité toegejuicht.
7.2.2. In het Commissievoorstel wordt uiteengezet hoe de
nieuwe strategie voor duurzame ontwikkeling in de strategie
van Lissabon kan worden geïntegreerd en aan dezelfde jaarlijkse evaluatie en follow-up kan worden onderworpen. Aangezien
economische, sociale en milieubeleidsmaatregelen op elkaar
moeten worden afgestemd, is dit van essentieel belang.
7.2.3. De Commissie benadrukt terecht dat het totstandbrengen van een duurzamere samenleving niet het werk is van
één groep, maar dat alle instellingen en burgers hiervoor hun
verantwoordelijkheid moeten opnemen.
7.2.4. Onderzoek en ontwikkeling is volgens het Comité
onderbelicht. Zijns inziens dient het zesde milieuprogramma
op de doelstellingen van de strategie voor duurzame ontwikkeling te worden toegesneden.
7.3.1. In het licht van de Top van Göteborg wil het Comité
een aantal algemene prioriteiten voor een communautaire
strategie voor duurzame ontwikkeling suggereren. Het spreekt
voor zich dat de volgende opmerkingen gebaseerd zijn op
werk dat het ESC in het verleden heeft verricht:
7.3.2. procedure: Het Comité stelt voor dat tijdens de Top
van Göteborg in eerste instantie een beperkt aantal algemene
doelstellingen betreffende duurzame ontwikkeling tegen het
licht worden gehouden. Het Comité roept de Commissie en
andere betrokken instanties op om tijdens de Top van Laken
en Barcelona concretere voorstellen in te dienen. Zo blijft er
voldoende tijd over om in de hele Unie een breed overleg- en
inspraakproces te lanceren en om de nodige steun te krijgen
voor de geplande, concrete maatregelen;
7.3.3. tijdpad: Het Comité stelt voor om de doelstellingen
van de strategie voor duurzame ontwikkeling in twee groepen
uiteen te laten vallen: doelstellingen voor de middellange
termijn (looptijd: maximaal tien jaar) en voor de lange termijn
(looptijd: 20 tot 25 jaar);
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7.3.4. meetbaarheid: De doelstellingen moeten zo worden
gedefinieerd dat de toepassing ervan naast de lat kan worden
gelegd. Hiervoor dienen gepaste indicatoren te worden opgesteld;
7.3.5. De strategie voor duurzame ontwikkeling zou in de
strategie van Lissabon en in de jaarlijkse follow-up ervan
moeten worden geïntegreerd;
7.3.6. duurzaamheidsdoelstellingen: Volgens het Comité
moeten voor vervoer, energie-opwekking, landbouw en
klimaatverandering streefcijfers worden aangegeven;
7.3.7. gedetailleerdheid: Het Comité is de mening toegedaan
dat de in Göteborg te nemen besluiten vrij algemeen moeten
worden gehouden.
7.3.8. klimaatverandering: Hoewel het Comité een overtuigd pleitbezorger van het Kyoto-protocol en de tenuitvoerlegging ervan is, wijst het erop dat verdere stappen geboden zijn;
7.3.9. vergrijzing van de bevolking: In de strategie voor
duurzame ontwikkeling zullen de uiteenlopende aspecten van
dit probleem — langer werken, toenemende vraag naar zorg
voor ouderen — moeten worden aangepakt. De lidstaten
hebben in dit verband talrijke gelijklopende ervaringen opgedaan. Tijdens de Top van Göteborg zou een uiterlijke termijn
moeten worden bepaald waarbinnen de Commissie een
„benchmark”-verslag moet indienen. In dit verslag moet een
bijgewerkte inventaris worden opgemaakt van de beste maatregelen ter bevordering van werkgelegenheid voor oudere werknemers;
7.3.10. laag geboortecijfer (ontgroening): De Commissie
heeft in het verleden reeds aangegeven dat ze overweegt
lidstaten ertoe te bewegen steun aan gezinnen te verlenen
zodat het hebben van kinderen en werk gemakkelijker kunnen
worden gecombineerd. Het Comité zou een dergelijk initiatief
van zijde van de Commissie toejuichen en stelt dan ook
voor dat dit onderwerp tijdens de Top van Göteborg wordt
behandeld;
7.3.11. wetenschappelijke netwerken: Het is absoluut
noodzakelijk dat de strategie voor duurzame ontwikkeling ook
door de wetenschappelijke wereld wordt ondersteund. In
netwerken van onderzoeksinstellingen kan de nodige kritische
massa aan wetenschappelijke kennis worden samengebracht.
Volgens het Comité is het raadzaam dat één of meer netwerkcoördinatoren worden aangewezen. Het denkt hierbij met
name aan de universitaire instellingen van Göteborg waar
momenteel een procedure voor het aanwijzen van een dergelijke netwerkcoördinator loopt.

8.

De uitbreiding en de strategie voor duurzame ontwikkeling

8.1.
De goedkeuring van een communautaire strategie voor
duurzame ontwikkeling zal belangrijke gevolgen hebben voor
de kandidaat-lidstaten. Hoewel de strategie geen deel uitmaakt
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van het „acquis communautaire”, dient ervan te worden
uitgegaan dat de toekomstige lidstaten er als partners bij
betrokken zullen worden. Deze problematiek is evenwel geen
novum voor hen; ze hebben immers al deelgenomen aan de
besluitvorming en de follow-up van de Conferentie van Rio.

8.2.
Dit neemt niet weg dat de concrete toepassing van de
strategie voor duurzame ontwikkeling voor deze landen
problemen zal opleveren en zwaar zal doorwegen op hun
beperkte begroting. Op basis van de strategie zouden zij
immers moeten investeren in de ontwikkeling van menselijk
potentieel en in programma’s om de burgers tot een andere
levenswijze en een ander consumptiepatroon aan te sporen.

8.3.
De moeilijkheden die deze landen bij de toepassing
van de strategie kunnen ondervinden, mogen niet worden
onderschat. Natuurbescherming is er zo goed als onbestaande
en niet-duurzame tendensen staan niet bepaald hoog op de
politieke agenda.

8.4.
Het Comité stelt voor dat de EU zich speciaal inzet om
kandidaat-lidstaten die dit wensen, zo snel mogelijk — nog
vóór hun toetreding — in de strategie op te nemen.

8.5.
Om deze kandidaat-lidstaten bij hun integratie in de
strategie voor duurzame ontwikkeling te helpen, dient volgens
het Comité in een specifiek budget te worden voorzien.

9.

Toezicht en follow-up van de strategie voor duurzame ontwikkeling: de rol van het ESC

9.1.
De georganiseerde civiele samenleving zou actief bij de
voorbereiding, tenuitvoerlegging en follow-up van de strategie
moeten worden betrokken. Als vertegenwoordiger van brede
geledingen van de civiele samenleving speelt het Economisch
en Sociaal Comité een unieke rol in het institutionele bestel
van de Unie.

9.2.
Het Comité kan op de volgende drie manieren een
bijdrage tot de strategie leveren:
9.2.1. door het aanbieden van een forum: Voor een succesvolle toepassing van de strategie is een vlotte communicatie
met de basis vereist. Het ESC en de organisaties die er deel van
uitmaken kunnen in dit verband een cruciale rol spelen. In het
voorstel voor een strategie voor duurzame ontwikkeling
kondigt de Commissie aan dat zij van plan is om tijdens een
tweejaarlijks forum deze strategie met de betrokken partijen te
evalueren; het Comité wordt uitgenodigd dit evenement mee
te organiseren. Het Comité juicht het initiatief om dergelijke
hoorzittingen te houden toe en verklaart zich bereid als medeorganisator op te treden;
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9.2.2. door de bevolking te mobiliseren: De ledenorganisaties van het ESC kunnen op nationaal en lokaal niveau de
burger bewust maken van deze problematiek, de discussie
aanzwengelen, standpunten kanaliseren en als „communicatoren” fungeren;
9.2.3. door aan kwaliteitsbewaking te doen: De algemene
verantwoordelijkheid voor de evaluatie en follow-up van de
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strategie berust bij de Commissie; zij dient ook de statistische
basisgegevens te verstrekken. Het Comité is bereid om voor
bepaalde aspecten als een soort waakhond te fungeren; het wil
met name aandacht schenken aan de kwaliteitsbeoordeling
van de tenuitvoerlegging en eventueel jaarlijks een scorebord
te publiceren. De resultaten hiervan kunnen worden voorgelegd aan de jaarlijkse Europese Top waar de follow-up van
de strategie van Lissabon en de strategie voor duurzame
ontwikkeling als pakket worden behandeld.

Brussel, 31 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de „Globale richtsnoeren voor het
economisch beleid 2001”
(2001/C 221/28)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 februari 2001 besloten, overeenkomstig artikel 23, lid 3
van het r.v.o., een advies op te stellen over de „Globale richtsnoeren voor het economisch beleid 2001”.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft vervolgens besloten, de heer Simpson als algemeen rapporteur
aan te wijzen.
Het Comité heeft tijdens zijn 382e zitting (vergadering van 31 mei 2001) het volgende advies uitgebracht,
dat met 86 stemmen vóór, 1 stem tegen, bij 1 onthouding werd goedgekeurd.
1.

Inleiding

1.1.
Het Economisch en Sociaal Comité neemt de gelegenheid te baat om in de vorm van een initiatiefadvies de globale
ontwerprichtsnoeren voor het economisch beleid in 2001 (1)
(GREB), die onlangs gepubliceerd zijn en op 15 en 16 juni a.s.
zullen worden voorgelegd aan de Europese Raad tijdens de
Top van Göteborg, te bespreken en van commentaar te
voorzien.
1.2.
In de coördinatie en het beheer van het economisch
beleid in de Europese Unie nemen de jaarlijkse evaluatie en
bijwerking van de GREB inmiddels een belangrijke plaats in.
De ontwikkeling van een overall-strategie, waarbij Commissie
en nationale regeringen met elkaar in debat gaan en zich
vervolgens committeren aan de verplichtingen die uit het
gezamenlijk overeengekomen beleid voortvloeien, vormt een
(1) Aanbevelingen van de Commissie voor de Globale richtsnoeren
voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap;
ECFIN/228/01 van 25.4.2001.

aanzienlijke bijdrage tot een efficiënter optreden van de Unie.
De jaarlijkse evaluatie biedt het Comité tevens een belangrijke
gelegenheid om de besluitvorming in verband met de Europese
economie te beïnvloeden.

1.3.
De globale ontwerprichtsnoeren voor het economisch
beleid in 2001 zijn tegelijk met de economische prognoses
van de Commissie voor 2001 gepubliceerd. De prognoses
bevestigen dat de context waarmee bij het uitwerken van de
richtsnoeren rekening moest worden gehouden, minder gunstig is dan vorig jaar. Tevens kan uit de prognoses worden
afgelezen dat de minder gunstige ontwikkelingen zich hoofdzakelijk buiten de EU hebben voorgedaan.

1.3.1. Het Comité en de andere Europese instellingen alsook
de regeringen van de lidstaten zouden de richtsnoeren echter
met meer kennis van zaken kunnen bestuderen wanneer de
economische prognoses vóór de richtsnoeren zouden worden
gepubliceerd.
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1.3.2. In de periode 2001-2002 staat ons een historisch en
politiek belangrijk evenement te wachten: de introductie van
euromunten en -bankbiljetten in alle twaalf EMU-landen in
januari 2002. Hoewel deze stap concreet gezien weinig directe
invloed zal hebben op de economische ontwikkeling op korte
termijn, zal hiervan een belangrijke impuls uitgaan op de
ontwikkeling van de interne markt met alle daarmee samenhangende voordelen voor de EU als geheel, en symboliseert
het een grotere cohesie en relevantie van de GREB voor de
burgers en de regeringen van de 12 eurolanden.

1.4.
Het Comité onderschrijft de hoofdlijnen van de richtsnoeren voor 2001. In dit advies wil het een aantal zaken aan
de orde stellen die bijzondere aandacht verdienen, in die zin
dat het beleid op de betrokken gebieden versterkt moet
worden, of door de Raad aan te moedigen een meer operationele context te geven aan de prioriteiten, zoals is aanbevolen
door de ECOFIN-raad van 12 maart 2001.

2.

De globale richtsnoeren voor het economisch beleid
en doelstellingen van het economisch beleid van de
EU

2.1.
De globale richtsnoeren voor het economisch beleid
zijn van cruciale betekenis voor de verwezenlijking van de
strategische doelstelling die de Unie heeft geformuleerd voor
het komende decennium, nl. „de meest concurrerende en
dynamische kenniseconomie van de wereld te worden die in
staat is tot duurzame economische groei met meer en betere
banen en een hechtere sociale samenhang” (1). Zij vormen het
belangrijkste coördinatie- en sturingsinstrument voor het
economisch beleid van de lidstaten in het licht van het
Stabiliteits- en groeipact en het in het kader van Lissabon te
situeren proces van Luxemburg, Cardiff en Keulen.
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komt, is het Comité genoodzaakt een selectie te maken. Het
Comité concentreert zich in dit advies op de algemene
richtsnoeren voor het beleid in de EU en niet op de meer
specifieke consequenties voor de afzonderlijke lidstaten. Overigens zullen de globale richtsnoeren alleen succes hebben
indien de maatregelen in de lidstaten daadwerkelijk aansluiten
bij de richtsnoeren voor het economisch beleid.
2.4.
Het Comité wil erop wijzen het eens te zijn met het
voorstel van de Commissie om in de globale richtsnoeren voor
2001 adequaat beleid op te nemen voor enkele centrale
beleidsonderdelen, o.m.:
—

zorgen voor een op groei en stabiliteit georiënteerd
macro-economisch beleid;

—

verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van de
overheidsfinanciën;

—

zorgen voor efficiënte goederen- en dienstenmarkten;

—

verbeteren van de efficiency en integratie van de financiële-dienstenmarkten in de EU;

—

aanmoedigen van ondernemerschap;

—

bevorderen van een kenniseconomie;

—

verbeteren van de ecologische duurzaamheid, en als
horizontaal vraagstuk dat verscheidene van de genoemde
beleidsterreinen raakt:

—

noodzaak om demografische ontwikkelingen goed te
volgen en hierop in te spelen, met inbegrip van de
vergrijzing van de bevolking en de dalende geboortecijfers.

3.

De economie in de EU in 2001

2.3.
De globale richtsnoeren bestrijken een breed spectrum
van analyses en beleidsoverwegingen voor de korte en middellange termijn. Deze vierledige indeling vormt meteen de
grondslag voor de structuur van dit advies, waarin respectievelijk aandacht wordt besteed aan de economie in de EU in 2001
en op de middellange termijn en aan het economisch beleid in
2001 en op de middellange termijn. Vanwege het brede
spectrum aan onderwerpen dat in de richtsnoeren aan bod

3.1.
Het Comité heeft zich reeds uitgesproken over de
uitstekende economische resultaten die behaald zijn in
2000 (2). Het BBP in de EU steeg met 3,4 % en er werden
2,6 miljoen nieuwe banen gecreëerd. Opvallend was met name
de stijgende arbeidsintensiteit van de groei. Dit zou betekenen
dat de werkgelegenheidscijfers nu gevoeliger zijn voor groei
van het BBP. Ondanks de sterke groei bleef de inflatie beperkt
tot 2,1 %. Hiermee lag de inflatie weliswaar boven het
streefcijfer van de ECB, maar de piek leek het gevolg te zijn
van stijgingen van de olieprijs en een daling van de waarde van
de euro, zodat de onderliggende inflatie (m.u.v. energieprijzen
en prijzen van onbewerkte levensmiddelen) 1,3 % bedroeg. De
interne inflatoire druk bleef beperkt, daar de loonkosten slechts
met 2,3 % stegen. De arbeidsproductiviteit liet een stijging van
1,5 % zien, zodat de reële loonkosten per eenheid product met
0,4 % daalden (3).

(1) Europese Raad Lissabon, 23 en 24 maart 2000, conclusies van
het voorzitterschap pt. 5.

(2) ESC-advies „De globale richtsnoeren voor het economisch beleid
in 2000”, PB C 139 van 11.5.2001.
(3) Verslag van de Commissie over de implementatie van de GREB’s
voor 2000, 7 maart 2001, COM(2001) 105, blz. 7 en 37.

2.2.
Essentieel is dat met de globale richtsnoeren méér
beoogd wordt dan alleen het formuleren van intentieverklaringen. De bedoeling is te zorgen voor echte actieplannen en
implementatiestrategieën, zowel op EU- als op nationaal
niveau, om de doelstellingen daadwerkelijk te verwezenlijken.
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3.2.
Hoewel er in 2000 dus flink vooruitgang werd geboekt,
zijn niet alle problemen opgelost. Het werkloosheidscijfer blijft
hoog met een percentage van 8,2 % van de beroepsbevolking:
14,5 miljoen mensen in de EU zoeken nog steeds werk. Eind
2000 leek het erop dat er een einde kwam aan de daling van
de externe waarde van de euro, maar het merendeel van de
geboekte winst is al weer teloorgegaan. Toch mag worden
verwacht dat de waarde van de euro op een gegeven moment
weer zal stijgen, hetgeen zal bijdragen tot een afname van de
inflatoire druk in de Unie. De versoepeling van de monetaire
condities in de eurozone moet dan ook vooral worden
toegeschreven aan de gedaalde eurokoers. Bij een te snel
stijgende eurokoers zullen de monetaire teugels weer worden
aangetrokken.

3.3.
De economische context voor de globale richtsnoeren
voor 2001 is minder gunstig. In het tweede kwartaal van 2000
zette immers een daling van de groei van het BBP van de EU
in. Ook de mondiale economische situatie verslechtert. De
expansie van de Amerikaanse economie kent een aanzienlijke
vertraging, de Japanse economische situatie verzwakt verder
en de olieprijzen blijven hoog. De Commissie blijft met
groeiprognoses van 2,8 % in 2001 en 2,9 % in 2002 vrij
optimistisch voor de EU. Redenen voor dit optimisme zijn de
geringe invloed van de wereldeconomie op de EU vanwege het
relatief kleine aandeel van de externe handel en de nog steeds
zeer dynamische interne vraag. Zelfs als deze prognoses
worden gehaald, dan blijven zij toch nog achter bij de ambitie
van een groei van 3 % of hoger.

3.4.
Het Comité is van oordeel dat de prognoses van
de Commissie aan de optimistische kant zijn. Er moeten
verdergaande EU- en nationale maatregelen worden genomen
om de groei te kunnen verwezenlijken die nodig is om ook in
de toekomst de werkloosheid significant te kunnen terugdringen. Voorts dienen Commissie en lidstaten er via een vastberadenere en samenhangendere aanpak op toe te zien dat de door
de Raad genomen maatregelen ter bevordering van groei en
werkgelegenheid daadwerkelijk ten uitvoer worden gelegd.

3.5.
Op het gebied van de gezondmaking van de overheidsfinanciën zijn indrukwekkende resultaten geboekt, zodat
in tegenstelling tot een aantal jaren geleden veel lidstaten nu
zeer dicht tegen een begrotingsevenwicht aan zitten of een
begrotingsoverschot hebben. Hoewel het algemene begrotingstekort nog steeds afneemt, lijkt de daadkracht minder te
worden. De cyclisch gecorrigeerde begrotingstekorten zullen
naar verwachting in 2001 een stijging te zien geven (1). Deze
situatie vereist zorgvuldig toezicht, temeer daar een aantal
lidstaten zich verbonden hebben tot fiscale programma’s
waarmee de efficiëntie van de belastingstelsels moet worden
verhoogd en werkgelegenheid aantrekkelijker moet worden
gemaakt. Deze initiatieven zijn toe te juichen, maar verlagingen
van marginale belastingtarieven zouden wel eens kunnen
leiden tot een daling van de inkomsten, waardoor begrotingstekorten weer groter worden en overschotten inkrimpen.

(1) Aanbeveling van de Europese Commissie in de Globale richtsnoeren voor het economisch beleid COM(2001) 224, blz. 9.
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De economie in de EU op middellange termijn

4.1.
Gezien de grote onevenwichtigheden in het internationale betalingsverkeer als gevolg van de langdurige economische boom in de VS en de aanhoudende problemen in Japan
zal de internationale economische context ook op middellange
termijn minder stimulerend werken op de groei in de EU. Dit
kan leiden tot een herstel van de externe waarde van de euro,
waardoor de inflatie in de eurozone lager zou worden, de
exportgroei zou afzwakken en dus meer ruimte zou ontstaan
om de monetaire condities te versoepelen.

4.2.
De EMU is onder meer opgericht om de EU de
mogelijkheid te bieden autonoom economisch beleid te voeren. Moeilijke externe omstandigheden dienen door de Europese beleidsmakers dan ook als een uitdaging te worden
opgevat om te zorgen voor een beleid waarmee een stabiele
groei van de economie in de EU verzekerd kan worden.

4.3.
Afgezien van een minder gunstige externe context zijn
de uitdagingen waarvoor de EU zich op middellange termijn
geplaatst ziet, grotendeels dezelfde gebleven als in de GREB
voor 2000: 1) terugkeer naar een situatie van volledige
werkgelegenheid, 2) overgang naar een meer dynamische op
kennis gebaseerde economie, 3) verbetering van de overheidsfinanciën en tijdig inspelen op demografische ontwikkelingen,
zoals de snelle vergrijzing van de bevolking, door hiervoor
extra middelen vrij te maken, 4) verbetering van de sociale
cohesie in de Unie en 5) bevordering van de ecologische
duurzaamheid. Van jaar tot jaar is bij dergelijke middellange
termijndoelstellingen de marge voor verbeteringen uiteraard
klein. Een stabiel macro-economisch kader en een sterker
concurrerende en flexibelere interne markt, op basis van
een revitalisering van de arbeidsmarkt, hervorming van de
goederen- en dienstenmarkt (met name de markt voor financiële dienstverlening), moeten samen met het bevorderen van
ondernemerschap, O&O, innovatie en verbetering van de
vaardigheden en kwalificaties van arbeidskrachten tot verwezenlijking van deze doelstellingen leiden.

4.4.
De productiviteit moet worden opgevoerd ten einde
welvaart en werkgelegenheid te stimuleren. De bedoeling is dit
te bereiken door overschakeling op een kenniseconomie.
Gezien de recente ontwikkelingen in de VS is het niet
uitgesloten dat de prognoses van de impact van de e-economie
op de productiviteit op lange termijn herzien moeten worden.
Het is namelijk mogelijk dat de snelle productiviteitsstijgingen
in de VS gerelateerd moeten worden aan een investerings- en
vraagpeil in een economie die zich in een fase van oververhitting bevindt.

4.5.
Productiviteit moet ook in een bredere context worden
gezien: een deel van het verschil tussen het BBP per werkende
in de EU en in de VS is namelijk het resultaat van langere
werktijden in de VS. Hoewel productiviteitsverbetering op zich
wenselijk is, is het niet zo’n aantrekkelijke optie om dat te
verwezenlijken door langer te werken.
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Economisch beleid in 2001

5.1.
Ondanks wijzigingen in de externe context veranderen
de mechanismen voor groei en stabiliteit niet. Voor aanpassingen van het macro-economisch beleid op korte termijn ligt de
verantwoordelijkheid in de eerste plaats bij de ECB (1). De
GREB vormen het financiële beleidskader waarbinnen de ECB
de rentevoeten vaststelt. Ervaring met het voeren van financieel
beleid in de praktijk heeft alom tot het inzicht geleid dat
discretionair ingrijpen ter stabilisering van de macro-economische ontwikkeling onwenselijk is. Op middellange termijn
wordt een begrotingsevenwicht of -overschot nagestreefd,
maar op korte termijn zijn het de automatische financiële
stabilisatoren die de beslissingen betreffende het financieel
overheidsbeleid bepalen. Wil dit systeem goed kunnen functioneren, dan is het belangrijk dat de ECB de rentevoeten tijdig
aanpast en de lidstaten in hun financieel beleid een dusdanige
positie kiezen dat een onbelemmerde werking van de automatische stabilisatoren gegarandeerd is.

5.2.
Met het oog op de ongunstiger wordende verwachtingen voor de wereldeconomie achtte het Comité het zorgelijk
dat de ECB de rentevoeten niet verlaagde ter voorkoming van
een mogelijke economische neergang in de EU. Het Comité is
daarom ingenomen met de recente verlaging van de rente met
0,25 procentpunt door de ECB. Gelet op de onzekerheid van
de huidige economische ontwikkeling verwacht het Comité
dat de ECB zich in haar rentebeleid flexibel zal blijven opstellen
indien de economische vooruitzichten verder verslechteren.

5.3.
zorg.

De rol van de ECB baart het Comité op twee punten

5.4.
Het eerste punt is een interpretatiekwestie. De bank
wijst ter toelichting van haar beslissingen inzake het rentebeleid
nog steeds op de noodzaak van prijsbeheersing; daartoe houdt
zij de inflatieontwikkelingen voortdurend in de gaten. Cijfers
tonen, zoals hierboven reeds vermeld, aan dat de onderliggende
inflatie in de euro-zone in 2000 op 2,1 % lag (1,3 %
excl. energieprijzen). De zorg van het Comité is dat de
inflatieprognoses van de ECB te hoog liggen.

7.8.2001

worden toegeschreven aan de effecten van de krachtige groei
en de gedaalde werkloosheidscijfers op de inkomsten en de
uitgaven. Bij correctie van conjuncturele fluctuaties blijken de
overheidstekorten door de bank genomen overanderd te zijn
gebleven. Het voortduren van een relatief snelle groei van de
economische bedrijvigheid is bepalend voor een verdere
verbetering van de overheidsfinanciën, zoals nagestreefd in de
stabiliteits- en convergentieprogramma’s. Nu de economische
bedrijvigheid lijkt te vertragen, is de voor dit jaar verwachte
lichte versoepeling van het financieel en begrotingsbeleid
misschien wel een goede zaak. Het is echter niet de bedoeling
dat een dergelijk beleid wordt voortgezet. Bij een ernstigere
economische recessie zou dat in sommige lidstaten namelijk
tot een overmatig begrotingstekort kunnen leiden. In het geval
van een dergelijke recessie zou het lopende (niet cyclisch
gecorrigeerde) tekort toenemen, zouden de belastingsontvangsten dalen en zouden de uitgaven voor de sociale zekerheid
stijgen en daarmee de effecten van de recessie tegengaan
(automatische stabilisator).

5.7.
Het afgelopen jaar hebben Commissie en Raad het
financiële beleid van de verschillende lidstaten onder de
loep genomen om te controleren of het beleid wel aan de
noodzakelijke voorwaarden voor stabiliteit en groei voldoet.
Het Comité is van mening dat met de ervaringen die recentelijk
zijn opgedaan, de deur open staat voor een ruimer perspectief
voor de beoordeling van de vraag of het financieel beleid van
de lidstaten niet te procyclisch is.

5.8.
Het Comité stelt met voldoening vast dat voor 2001,
net als in 2000, opnieuw verwacht wordt dat de nominale
loonstijgingen de prijsstabiliteit en het scheppen van banen
niet in gevaar zullen brengen en aldus het algemeen macroeconomisch beleid blijven ondersteunen.

5.6.
In 2000 was er sprake van een verdere consolidering
van de overheidsfinanciën van de lidstaten, maar dit moet

5.9.
Hoewel het voor de eurozone als geheel zaak is erop
toe te zien dat de algemene loonstijging niet groter is dan de
productiviteitsstijging (2), gaat dit niet op voor individuele
landen. De gemiddelde loonstijgingen mogen meer bedragen
dan de productiviteitsverbetering in gebieden waar de inkomens beneden het gemiddelde liggen, maar in bedrijfstakken
die met internationale concurrentie te maken hebben, mag de
loonstijging niet meer zijn dan de productiviteitsstijging.
Belangrijker is evenwel dat loonstijgingen boven de productiviteitsverbetering een belangrijk element kunnen zijn van aanpassingsprocessen tussen landen in een monetaire unie. Zo
kan een land met geringe groei en hoge werkloosheid een
loonstijging hebben die onder de productiviteitsstijging ligt ten
einde het concurrentievermogen te herstellen, terwijl een land
met krachtige groei en lage werkloosheid zich kan aanpassen
door zijn concurrentiepositie te „verzwakken” door o.m.
loonstijgingen boven de productiviteitsgroei. Voor een nietconcurrerend land in een monetaire unie kan de aanpassingslast worden verlicht indien beter concurrerende landen hun
kostenvoordeel als gevolg van uiteenlopende inflatiecijfers
gedeeltelijk opgeven.

(1) ESC-advies over de Coördinatie van het economisch beleid in de
EMU, PB C 139 van 11.5.2001.

(2) GREB’s voor 2001, blz. 10.

5.5.
Een tweede punt van kritiek heeft betrekking op de
regelgevende bevoegdheden van de ECB. Op zich is er niets op
tegen, prijsstabiliteit als primaire doelstelling te beschouwen,
maar het Comité meent dat de bank beleidsbeslissingen m.b.t
monetaire variabelen, met name de rentevoeten, zou moeten
kunnen bepalen vanuit een ruimer perspectief van economische vooruitzichten en evenwicht van monetaire belangen.
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5.10. In zijn totaliteit gezien mogen — en dit hoeft ook
niet — de macro-economische loon- en prijsstijgingen de
inflatie niet aanwakkeren.

6.

Economisch beleid op de middellange termijn

6.1.
Monetair beleid op de korte termijn, vastgesteld door
de ECB, en financieel beleid als onderdeel van de GREB en
aangepast aan externe economische omstandigheden, zijn de
belangrijkste instrumenten waarover de bevoegde instanties
beschikken om veranderingen teweeg te brengen in de macroeconomische situatie op middellange termijn. Economisch
beleid op middellange termijn heeft daarom alles te maken
met maatregelen ter verbetering van het economisch groeipotentieel van de EU. Dit kan op zich alle aspecten van de
economische bedrijvigheid omvatten, maar de maatregelen
zijn met name gericht op:
1.

Revitalisering van de arbeidsmarkt;

2.

Efficiënte goederen- en dienstenmarkten;

3.

Efficiënte en geïntegreerde financiële markten;

4.

Naar een kenniseconomie;

5.

Het ondernemerschap bevorderen;

6.

Meer ecologische duurzaamheid;

7.

Meer kwaliteit en duurzaamheid van overheidsfinanciën;

8.

Volgen van en anticiperen op demografische ontwikkelingen: voorbereiding op de vergrijzing van de bevolking.

6.2. Revitalisering van de arbeidsmarkt
6.2.1. Ondanks aanhoudend hoge werkloosheidscijfers zijn
er indicaties die wijzen op een tekort aan arbeidskrachten in
sommige regio’s en sectoren. Afgezien daarvan ligt bij bepaalde
categorieën, met name vrouwen en oudere werknemers, de
inactiviteitsgraad hoog. Meer economische groei is van cruciaal
belang om de arbeidsdeelname op te voeren en de lasten van
de vergrijzing van de bevolking te verminderen. Het Comité
juicht het besluit van de Top van Stockholm (1) toe om
voor 2005 tussentijdse werkgelegenheidsdoelstellingen vast te
stellen, nl. 67 % voor de totale werkgelegenheid, 57 % voor
het aandeel vrouwen op de arbeidsmarkt en 50 % voor de
leeftijdscategorie 55-64 jaar.

6.2.2. De huidige belasting- en uitkeringsstelsels moeten
tegen het licht worden gehouden om een doeltreffend uitkeringsstelsel voor de huidige en toekomstige generaties veilig te

(1) Conclusies van het voorzitterschap, 24.3.2001, par. 9.
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stellen dat meer prikkels om te gaan werken bevat. Het Comité
heeft zich reeds in verband met de Europese werkgelegenheidsstrategie (2) en de werkgelegenheidsstrategieën van de lidstaten (3) in de betrokken materie verdiept en geconcludeerd
dat de belasting- en uitkeringsstelsels zodanig hervormd
moeten worden dat er een stimulerende werking van uitgaat
voor de lagere loonklassen, oudere werknemers en vrouwen
om te blijven werken of werk te zoeken en dat kansarmen in
de arbeidsmarkt geïntegreerd worden.
6.2.3. In een eerder advies (4) heeft het Comité gewezen
op de problemen om de arbeidsdeelname van ouderen te
bevorderen. Van belang is dat er een mentaliteitsverandering
komt en een proactief beleid wordt gevoerd, waarbij alle
werknemers betrokken worden door middel van maatregelen
ter bevordering van levenslang leren en aanpasbaarheid alsook
maatregelen waarmee werkgevers kunnen worden aangemoedigd tot het bieden van flexibele arbeidsregelingen. Hierbij
moet ook worden gedacht aan maatregelen ter verbetering van
gezondheid en veiligheid van alle werknemers op de werkplek.
6.2.4. Het Comité staat positief tegenover maatregelen die
arbeidsparticipatie, onderwijs en opleiding en mobiliteit van
kapitaal en arbeidskrachten bevorderen. Het vraagt zich echter
af in hoeverre op deze terreinen ook in de toekomst vooruitgang zal kunnen worden geboekt, al was het maar in het
huidige tempo, gelet op de potentiële verslechtering in de
nabije toekomst van het economische klimaat in de EU.
6.2.5. Het Comité neemt nota van de vaststelling dat er op
de arbeidsmarkt een tekort is aan fundamentele vaardigheden.
Het Comité had verwacht, op basis van een conclusie van de
Europese Raad van Stockholm (5), dat door de Commissie een
taskforce„mobiliteit en vaardigheden” op hoog niveau zou
worden opgericht, die de opdracht zou krijgen een actieplan
uit te werken voor de ECOFIN-Raad in het voorjaar van 2002.
Het Comité betreurt het dat dit voorstel niet in de GREB is
opgenomen.

6.3. Efficiënte goederen- en dienstenmarkten
6.3.1. Met het oog op meer efficiency staat in het EU-beleid
al jaren de voltooiing van de interne markt als doelstelling
centraal. Het feit dat de interne markt nog steeds niet voltooid
is, heeft te maken met het ambitieuze karakter van de
doelstelling, de steeds groter wordende reikwijdte van het
project en de terughoudendheid van sommige nationale re(2) ESC-advies „Tussentijdse evaluatie van de drie processen van de
Europese Werkgelegenheidsstrategie”, PB C 139 van 11.5.2001.
(3) CES 1188/2000 — ESC-advies „Voorstel voor een Beschikking
van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2001”.
(4) Voorstel voor een besluit van de Raad inzake richtsnoeren voor
het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten in 2001 — PB C 14
van 16.1.2001).
(5) Conclusies van het voorzitterschap van de Raad van Stockholm,
24.3.2001, par. 15.
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geringen. Problemen zijn er in het bijzonder op het gebied van
de liberalisering van de netwerkindustrieën (telecommunicatie,
energie), de vervoerssector, de financiële dienstensector en de
sector overheidsopdrachten, alsook op het vlak van het
gemeenschapsoctrooi, mededinging en staatssteun. Over het
algemeen is op al deze terreinen weinig vooruitgang geboekt
sinds Lissabon. In het bestek van dit advies zullen echter
slechts de belangrijkste beleidsonderdelen besproken worden.

6.3.2. Telecommunicatie neemt een sleutelpositie in in de
opkomende kenniseconomie. Liberalisering is hier noodzakelijk om prijzen te verlagen en investeringen en innovatie te
stimuleren. De Commissie acht het voor de kenniseconomie
dan ook van cruciaal belang dat vooruitgang wordt geboekt
met de maatregelen voor verdere liberalisering, zoals vervat in
het Commissievoorstel voor de interne communicatiemarkt.
Het feit dat de Raad (1) geen positief gevolg heeft kunnen geven
aan de oproep van de Raad van Stockholm om het pakket
telecommunicatiemaatregelen „zo spoedig mogelijk dit jaar
goed te keuren om de sector meer speelruimte te bieden ... in
de Unie”, is een zorgwekkende ontwikkeling. Vergelijkbare
problemen doen zich voor bij de initiatieven voor een Europese
energie- en luchtruimte. Het Comité betreurt het dat in deze
sectoren zo weinig vooruitgang wordt geboekt, temeer daar
deze initiatieven in nauw verband staan met de ontwikkeling
van de kenniseconomie, waaraan de Europese Raad zich heeft
gecommitteerd.

6.3.3. Het Comité staat volledig achter de oproep aan de
lidstaten om hun achterstand bij de transpositie van internemarktwetgeving weg te werken en hun staatssteun, voor zover
dit faire mededinging op de interne markt kan bevorderen,
terug te dringen.

6.4. Efficiënte en geïntegreerde financiële markten

6.4.1. De totstandbrenging van een Europese financiële
markt is eveneens van wezenlijk belang om het concurrentievermogen te bevorderen. Afgezien van het feit dat de financiële
markt op zich al een belangrijke sector is, is een efficiënte
financiële markt ook van cruciaal belang om de investeringen
te kunnen opvoeren en vormt een geïntegreerde financiële
markt een belangrijk instrument voor beleidsaanpassingen in
een monetaire unie. Het aanhouden van activa en kredietverlening in een grensoverschrijdende context zijn een belangrijk
mechanisme ter stabilisatie van de inkomens bij een plotse
neergang van de economie. Ook hier blijken de lidstaten in de
praktijk een hervorming niet voor de volle procent te steunen.
Het compromis dat in Stockholm is bereikt over de Lamfalussyvoorstellen zou de regelgeving inzake financiële dienstverlening wel eens omslachtiger kunnen maken.

(1) Raad van de EU voor vervoer en telecommunicatie, 2340e vergadering van de Raad, Luxemburg, 4-5 april 2001, 587/01
(pers 131).
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6.5. Naar een kenniseconomie

6.5.1. Bevordering van de totstandbrenging van een hoogwaardige kenniseconomie is nu van vitaal belang. Als belangrijke elementen voor de verwezenlijking ervan kunnen worden
genoemd: omvang en efficiëntie van O&TO, toepassing van
nieuwe technologieën, met name het internet, en onderwijs en
scholing voor werknemers in het gebruik van de nieuwe
technologieën. Het Comité heeft een aantal aspecten i.v.m. de
kenniseconomie behandeld in zijn advies voor de Europese
Raad van Lissabon (2) en daarnaast meer in het bijzonder
aandacht besteed aan de implicaties van de kenniseconomie
voor de werkgelegenheid (3). In deze adviezen wordt erop
gewezen dat de kenniseconomie zich in hoog tempo ontwikkelt en in alle sectoren van het maatschappelijk leven ingang
vindt, hetgeen verstrekkende gevolgen zal hebben voor economie en samenleving. Het gebruik van nieuwe technologie
wordt bijgevolg een basisvaardigheid die iedereen dient te
beheersen. Dit inzicht dient tot uitdrukking te komen in
onderwijs en opleiding op alle niveaus. Het betekent tevens
dat O&TO, innovatie en ondernemerschap meer nadruk
moeten krijgen.

6.5.2. Het Comité juicht daarom de voorstellen toe ter
bevordering van O&TO, ter bescherming van de intellectuele
eigendom, ter uitvoering van het actieprogramma voor
e-Europe en ter verbetering van de ICT-vaardigheden op basisen gevorderdenniveau. De moeizame ontwikkeling van het
EU-octrooi geeft ook hier aan dat tussen retoriek en praktijk
nog een wereld van verschil ligt. De selectiviteit en uitvoering
van de onderzoekprogramma’s van de EU zijn eveneens voor
verbetering vatbaar.

6.5.3. Overheids- en particuliere investeringen spelen een
cruciale rol in de ontwikkeling van de kenniseconomie. In zijn
advies over de globale richtsnoeren voor het economisch
beleid voor 2000 (4) wijst het Comité erop dat de investeringen
als aandeel in het BBP aanzienlijk zijn gedaald sinds het
begin van de jaren ’70. Nieuwe initiatieven om particuliere
investeringen te stimuleren, ontbreken. Dit is reden tot zorg,
want het huidige beleid is er niet in geslaagd de investeringsquote op te krikken. Verder blijft het Comité erop aandringen
dat de overheidsinvesteringen, waarop in het kader van de
begrotingsdiscipline aanzienlijk besnoeid is, weer omhoog
moeten om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de voor de kenniseconomie noodzakelijke infrastructuur en vaardigheden. Het Comité onderschrijft daarom de
aanbeveling van de Commissie dat de lidstaten hun overheidsuitgaven in de zin van meer accumulatie van menselijk en
fysiek kapitaal zouden moeten herijken.

(2) ESC-advies „Werkgelegenheid, economische hervorming en sociale samenhang — Naar een Europa van innovatie en kennis”, PB
C 117 van 26.4.2000.
(3) ESC-advies „Nieuwe kennis, nieuwe banen”, PB C 14 van
16.1.2001.
(4) ESC-advies over de Globale richtsnoeren voor het economisch
beleid van 2000, PB C 139 van 11.5.2001.
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6.6. Het ondernemerschap bevorderen

6.6.1. Europa ontbreekt het, om een echt dynamische
economie te worden, aan voldoende ondernemerschap. Tijdens
de dot.com boom in 1999 en 2000 was er enige verbetering
waar te nemen in de economische startersactiviteiten, maar
deze opleving is alweer getaand. Het feit dat de Commissie
over de vermindering van opstartkosten voor ondernemingen
nog geen nuttig rapport heeft weten uit te brengen, is typerend
voor het feit dat de zaken op dit terrein langzaam verlopen.
Verstrekking van risicokapitaal is van cruciaal belang om het
ondernemerschap aan te moedigen. Ook in dit opzicht zou
men baat hebben bij de ontwikkeling van een interne financiële
markt. Verder is het regelgevend kader in de meeste Europese
landen niet echt bevorderlijk voor een dynamische ontwikkeling van de economie, hoewel een en ander, zoals de ontwikkeling van de Societas Europaea (voorstel voor een Europees
ondernemingsstatuut), erop lijkt te wijzen dat hier geleidelijk
aan iets verandert.
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zullen hebben. Dit heeft implicaties voor pensioenstelsels,
gezondheidszorg en collectieve diensten. Het Comité wijst
erop dat dit een probleem is waaraan meer prioriteit dient te
worden gegeven.
6.8.2.2. Ten tweede wordt in de globale richtsnoeren voor
het economisch beleid onderstreept dat het belangrijk is voor
de lidstaten om hun staatsschuld af te bouwen. Hoewel de
voordelen van een lagere schuld onomstreden zijn, is aanpassing van de spelregels hier misschien toch op zijn plaats: een
deel van de overheidsleningen gaat immers naar maatregelen
die rechtstreeks economische groei genereren en aldus vergelijkbaar zijn met investeringen van bedrijven. Deels neemt de
overheid echter ook leningen op die in feite een substituut zijn
voor belastingen. Het Comité acht een herziening van het
schuldbeleid m.b.t. de overheidsfinanciën noodzakelijk om een
flexibelere benadering mogelijk te maken.

6.9. Volgen van en anticiperen op demografische ontwikkelingen:
voorbereiding op de vergrijzing van de bevolking
6.7. Meer ecologische duurzaamheid

6.7.1. Het Comité beschouwt duurzaamheid als een horizontale kwestie die alle EU-beleidsterreinen raakt, maar het zal
hierop in een afzonderlijk advies ingaan. De milieu-aspecten
worden in dit advies alleen maar vermeld. Het Comité staat
achter het voorstel dat de lidstaten vanuit een meer marktgerichte aanpak zouden moeten werken aan het milieu.
Permanente verhogingen van brandstofprijzen zouden moeten
worden verwerkt in de prijzen van goederen en diensten,
waarmee gebruik wordt gemaakt van traditionele marktaanpassingsmechanismen. De uiteenlopende reacties van de lidstaten op de stijging van de brandstofprijzen benadrukken
evenwel het feit dat nog steeds geen consensus is bereikt over
een kader voor energiebelasting op EU-niveau. Pas wanneer
hogere energieprijzen ernstige sociale gevolgen hebben voor
kwetsbare bevolkingsgroepen, kunnen lidstaten, binnen de
grenzen van ander EU-beleid, eventueel denken aan een zeer
gerichte compensatieregeling.

6.8. Meer kwaliteit en duurzaamheid van de overheidsfinanciën

6.8.1. De conjuncturele aspecten van het beheer van de
overheidsfinanciën zijn kort besproken in paragraaf 5.6. Het
Comité erkent dat de lidstaten, met de regels die ontwikkeld
zijn als integraal onderdeel van het nieuwe kader, een adequate
discipline in acht zijn gaan nemen.

6.8.2. In het beleid m.b.t. de overheidsfinanciën zijn niettemin twee onderdelen die verder uitgewerkt dienen te worden.
6.8.2.1. Ten eerste dient in het lange-termijnbeheer van de
overheidsfinanciën expliciet rekening te worden gehouden met
de effecten die demografische veranderingen op de begroting

6.9.1. De Europese Unie heeft te maken met een vergrijzende bevolking als gevolg van de langere levensverwachting en
de gedaalde geboortecijfers. Ieder beleid op dit gebied moet
rekening houden met deze factoren alsook met de eventuele
gevolgen voor het immigratiebeleid Een vergrijzende bevolking
legt een groter beslag op de overheidsfinanciën in de vorm van
meer pensioenuitkeringen alsook op de gezondheidszorg en
de sociale dienstverlening. Gevolgen voor de belastingen
kunnen dan ook niet uitblijven.

6.9.2. Om tijdig te kunnen inspelen op de vergrijzing van
de bevolking moeten voorbereidingen worden getroffen op
drieërlei vlak: garanderen van een hoge arbeidsdeelname in de
EU, hervorming van de pensioenstelsels en waarborgen voor
de duurzaamheid van de overheidsfinanciën. De arbeidsdeelname is reeds in paragraaf 6.2 aan de orde gekomen, zodat er
hier niet verder op hoeft worden ingegaan. Wat betreft
de hervorming van de pensioenstelsels, zijn hier en daar
vorderingen geboekt, maar is er geen echte lijn te bespeuren.
Het Comité weet waar de problemen liggen en benadrukt dat
eerst tussen de sociale partners consensus moet worden bereikt
over de hervormingen, zonder dat dit overigens als excuus
mag worden gebruikt om de noodzakelijke veranderingen uit
te stellen. Uitstel verergert de situatie alleen maar en maakt het
nog moeilijker een oplossing te vinden.

6.9.3. De tendens tot beperking van aanspraken op door
de overheid gefinancierde ouderdomsvoorzieningen — voor
velen de belangrijkste inkomensbron na hun pensionering —
baart het Comité zorg. Het uitblijven van hervormingen op
het vlak van de pensioenstelsels is overigens, zoals reeds
aangegeven in paragraaf 4.3, ook een factor die het streven
naar duurzame overheidsfinanciën bemoeilijkt. Het Comité
beseft dat voor het vinden van een bevredigende oplossing
naast maatregelen op het vlak van de staatspensioenvoorzieningen wellicht ook maatregelen zullen moeten worden genomen op het vlak van de bedrijfs- en privé-pensioenen.
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Conclusie

7.1.
Het Comité onderschrijft de globale richtsnoeren voor
het economisch beleid voor 2001 alsmede de algemene teneur
van de strategie om van de Unie de meest concurrerende en
dynamische kenniseconomie van de wereld te maken. Het
komt er nu op aan, een en ander ook in praktijk te brengen.

7.2.
Het Comité is van mening dat de Commissie te
optimistisch is met haar voorspelling van een lichte daling in
het economische groeicijfer. Mocht de externe economische
context plots verslechteren, dan dient snel gereageerd te
kunnen worden om de potentiële effecten daarvan op de EU te
kunnen opvangen. Vanwege het gevaar van een omslag in de
externe context is het zaak dat de ECB zich in haar rentebeleid
flexibel blijft opstellen, als onderdeel van een flexibele beleidsmix van de EMU.

7.3.
Het Comité acht het eveneens van belang dat de
ambitieuze woorden van de Raad over structurele hervormingen en ontwikkeling van een kenniseconomie gevolgd worden
door adequate beleidsmaatregelen. Het feit dat de zaken slechts
langzaam vorderen en men het slechts eens is geworden over
beperkte hervormingen op het gebied van o.m. telecommunicatie, Gemeenschapsoctrooi en financiële dienstverlening,

7.8.2001

geeft aanleiding tot twijfel over de vraag of de EU haar
vergaande doelstellingen wel kán verwezenlijken.
7.4.
Het omzetten van woorden in daden is ook een
probleem dat op nationaal niveau speelt, waar de vorderingen
op het gebied van de hervorming van belasting-, sociale
zekerheids- en pensioenstelsels zeer ongelijk zijn.
7.5.
Het Comité onderschrijft de doelstelling van duurzame
overheidsfinanciën, maar is van mening dat dit niet ten koste
van de overheidsinvesteringen mag gaan wegens het cruciale
belang daarvan voor de voor de kenniseconomie vereiste
infrastructuur en human capital. Het is ook van vitaal belang
dat bedrijven en overheden blijven investeren in opleiding en
scholing van hun arbeidskrachten; dit zou dan ook moeten
worden bevorderd via EU- en nationaal beleid.
7.6.
Zonder een dynamischere aanpak bij de uitvoering van
de diverse beleidslijnen overeenkomstig de globale richtsnoeren voor het economisch beleid voor 2001 dreigt de algemene
doelstelling om van de Unie de meest dynamische kenniseconomie ter wereld te maken, in het gedrang komen. Dit zou
zelfs nadelig kunnen uitwerken op de nagestreefde werkgelegenheidscijfers en op het vermogen om in te spelen op
demografische ontwikkelingen.
7.7.
Het Comité pleit derhalve voor een voortvarende en
efficiënte uitvoering van de globale richtsnoeren voor het
economisch beleid voor 2001.

Brussel, 31 mei 2001.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

