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C 125/1

II
(Voorbereidende besluiten)

ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Groenboek over de consumentenbescherming in de Europese Unie”
(COM(2001) 531 def.)
(2002/C 125/01)
Op 4 oktober 2001 heeft de Commissie besloten het Economisch en Sociaal Comité, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 262 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, te raadplegen
over het voornoemde Groenboek.
De afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die met de voorbereidende werkzaamheden was
belast, heeft haar advies op 1 maart 2002 goedgekeurd. Rapporteur was mevrouw Davison.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 389e zitting op 20 en 21 maart 2002 (vergadering
van 20 maart) het volgende advies uitgebracht, dat met 52 stemmen vóór en 3 stemmen tegen, bij
1 onthouding, is goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1.
Op 2 oktober 2001 heeft de Commissie een groenboek
over consumentenbescherming in de Europese Unie goedgekeurd. Bedoeling van dit groenboek is een uitgebreide
openbare raadpleging op gang te brengen over de toekomstige
ontwikkeling van de consumentenbescherming op het gebied
van handelspraktijken in de EU, en met name over mogelijkheden om het functioneren van de interne markt van bedrijfsleven
en consumenten (de zgn. „B2C Internal Market”) te verbeteren.
Onder consumentenbescherming wordt hier verstaan de regelgeving inzake de economische belangen van de consument op
het gebied van verkoop, reclame, betaling en klantenservice,
uitgezonderd gezondheid en veiligheid en aanverwante aangelegenheden.

1.2.
De Commissie past in het groenboek een door haar
diensten ontwikkelde analyse toe waaruit blijkt dat met de
bestaande EU-regelgeving op het gebied van consumentenbescherming niet de uitdagingen kunnen worden aangegaan
waarvoor de snel veranderende markt Europa stelt. Onder
andere door verwarring over de vraag welke nationale regels
inzake consumentenbescherming van toepassing zijn en vanwege de beperkte reikwijdte van de EU-wetgeving op dit terrein
ontbreekt het de consument aan vertrouwen om rechtstreeks
grensoverschrijdende transacties uit te voeren. Om dezelfde

redenen heerst binnen het bedrijfsleven, met name bij kleine
en middelgrote ondernemingen, terughoudendheid om goederen en diensten in de hele EU aan te bieden. De „interne
consumentenmarkt” heeft momenteel de grens van zijn mogelijkheden nog niet bereikt en houdt evenmin gelijke tred met
de ontwikkeling van de interne markt op het gebied van
transacties tussen bedrijven onderling.

1.3.
De Commissie erkent dat hier geen sprake is van een
nieuwe situatie. Ze ziet echter wel argumenten die pleiten
voor verdere actie om de interne consumentenmarkt nú te
voltooien: de invoering van de euro, webhandel, de uitbreiding,
de erkenning door de politiek dat de consumentendimensie
van de interne markt moet worden versterkt, en de noodzaak
de EU dichter bij de burgers te brengen.

1.4.
De Commissie streeft naar meer harmonisatie van de
voorschriften die de handel tussen bedrijven en consumenten
regelen, in die gevallen waarin grensoverschrijdende beperkingen op deze handel bestaan. Vraagstukken betreffende consumentenovereenkomsten, waarvoor gedetailleerde regelgeving
nodig is, komen hier niet aan de orde.

1.5.
De Commissie heeft alle betrokken partijen uitgenodigd hun op- en aanmerkingen n.a.v. het groenboek kenbaar
te maken en heeft reeds een hoorzitting georganiseerd, waar
in het algemeen positief op de plannen werd gereageerd.
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1.6.
Centraal in het groenboek staat de vraag welke aanpak
nodig is om meer harmonisatie te bereiken. Er zijn twee
mogelijkheden:
—

een „specifieke” aanpak, gebaseerd op een reeks specifieke
richtlijnen (voor deze aanpak is de laatste twintig jaar
meestal gekozen);

—

een „gemengde” aanpak van een allesomvattende kaderrichtlijn, waar nodig aangevuld met specifieke richtlijnen.

1.7.
Als voor de tweede mogelijkheid wordt gekozen, is een
van de kernvragen waar de kaderrichtlijn dan op zou moeten
worden gebaseerd. In het groenboek wordt de keuze gelaten
tussen de concepten „eerlijke handelspraktijken” en „misleidende en bedrieglijke praktijken”. Beide begrippen zijn reeds terug
te vinden in bestaande EU-wetgeving.

1.8.
In dit verband worden in het groenboek ook nieuwe
ideeën gepresenteerd over de ontwikkeling van gedragscodes
(zelfregulering) binnen een wetgevingskader. De Commissie is
van mening dat het met een kaderrichtlijn mogelijk zou
kunnen zijn op EU-niveau te werken aan doeltreffende zelfregulering op het gebied van consumentenbescherming.

1.9.
Ten slotte worden in het groenboek opties uitgewerkt
voor een betere handhaving van de rechten van de consument
bij handelstransacties met bedrijven. Op dit moment bestaat er
geen rechtskader voor intergouvernementele samenwerking
tussen instanties belast met de handhaving van de rechten van
de consument in de lidstaten. De Commissie presenteert een
aantal plannen voor de ontwikkeling van een samenwerkingsmechanisme tussen nationale instanties voor consumentenbescherming. Dit moet ervoor zorgen dat de rechten van de
consument ook in andere EU-lidstaten worden gerespecteerd.

2. Algemene opmerkingen
2.1.
Het ESC is ingenomen met het groenboek van de
Commissie. Dit beantwoordt gedeeltelijk aan voorstellen van
het ESC voor vereenvoudiging van wetgeving en meer aandacht
voor consumentenbescherming (1). De titel van het groenboek
is echter enigszins misleidend, omdat het alleen gaat over
handelspraktijken en de besproken ideeën nog verder moeten
worden uitgewerkt. Toch is het ESC met de Commissie van
mening dat de consument en het kleinbedrijf moeten worden
aangemoedigd zich op de interne markt (2) te begeven en dat
er op het gebied van handhaving verbeteringen nodig zijn.

2.2.
Volgens het ESC zijn er wel mogelijkheden om bestaande wetgeving te vereenvoudigen en te consolideren zonder dat
daarbij de verworvenheden van de consument in gevaar
komen. Het soms gefragmenteerde en extreem gedetailleerde
karakter van EU-wetgeving maakt duidelijk dat een hervorming
van de regels, tegelijk met de invoering van een nieuw
juridisch kader, noodzakelijk is. De richtlijn inzake timesharing
bijvoorbeeld raakte snel verouderd en er bleken hiaten in te
zitten. Aangezien de voorgestelde verordening inzake verkoopbevordering slechts betrekking heeft op een bepaald deelgebied, stelt het ESC voor het raadplegingsproces over de
plannen uit het groenboek te versnellen. Dan zou dus het
beginsel dat er voortgang wordt gemaakt d.m.v. mederegulering en een algemene clausule aanvaard en de uitvoering
hiervan netjes gecoördineerd kunnen zijn vóórdat een besluit
moet worden genomen over verkoopbevordering. Van belang
is verwarring en rechtsonzekerheid te voorkomen.

2.3.
Het ESC heeft gekeken naar mogelijkheden voor zelfen mederegulering. Het denkt dat de invoering als algemeen
criterium dat iedereen te werk moet gaan volgens eerlijke
handelspraktijken, een basis zou kunnen vormen voor een
meer flexibele aanpak van de consumentenbescherming op dit
gebied. Deze zou echter niet van toepassing zijn op het
verbintenissenrecht. Derhalve gaat de voorkeur van het ESC
uit naar het meer algemene voorstel en niet naar een beperking
tot misleidende en bedrieglijke praktijken. De EU heeft al de
algemene richtlijn inzake productveiligheid die als model kan
dienen, en de richtlijn inzake misleidende reclame. Zweden
past dit model met succes toe. Het opstellen van een definitie
van het begrip eerlijkheid is geen onmogelijke opgave. Dit
begrip is bijvoorbeeld omschreven in het kader van de richtlijn
betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten en in de
OESO-richtsnoeren over webhandel.

2.4.
Het ESC wil er echter op wijzen dat op basis van het
groenboek niet alle aspecten van het voorstel voor een
kaderrichtlijn en een algemene clausule kunnen worden beoordeeld. Zo heeft de Commissie nog niet duidelijk gemaakt hoe
dit systeem op EU-niveau zou werken. Gestreefd zou moeten
worden naar vereenvoudiging en niet naar méér wetgeving. Er
zijn vooral meer details nodig over nog in te voeren mechanismen ten behoeve van een uniforme toepassing van de regels
en gelijke voorwaarden in de hele EU. Het ESC stelt voor
gebruik te maken van artikel 153. Verder heeft het gemerkt
dat de EU onvoldoende gecoördineerd onderzoek heeft verricht
naar consumentenvraagstukken en dringt het erop aan dat dit
in het kader van het zesde actieprogramma voor onderzoek
wel gebeurt.

2.5.
Het ESC staat positief tegenover het voorstel om
mederegulering een grotere rol te laten spelen binnen deze
nieuwe aanpak van regelgeving voor handelspraktijken. Gedragscodes die door het bedrijfsleven vrijwillig kunnen worden
ondertekend, zijn nuttig op voorwaarde dat:
—

( 1)
( 2)

ESC-advies over vereenvoudiging, PB C 48 van 21.2.2002.
Zie ook het nog te verschijnen ESC-advies over verkoopbevordering.

27.5.2002

de kwaliteit van deze gedragscodes of van codes voor
goede handelspraktijken goed is en dat in deze codes van
de in de kaderrichtlijn geldende definitie van goede
praktijken wordt uitgegaan;

27.5.2002
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—

er sprake is van toezicht door overheid en consumentenorganisaties;

—

de gedragscodes worden gekoppeld aan herstelmechanismen;

—

schending door betrokkenen van bepalingen inzake zelfregulering volledig is geregeld.

2.6.
Het ESC vindt het waardevol dat in de nieuwe aanpak
ook meer aandacht wordt besteed aan het voorkomen van
verschillen in interpretatie van bestaande en toekomstige
regelgeving. Hiertoe zou volgens de Commissie kunnen worden voorzien in niet-bindende praktische richtsnoeren, opgesteld in duidelijke, gebruikersvriendelijke taal, ten behoeve van
consumenten, bedrijven, rechters en handhavingsambtenaren.
De rol van het reglementeringscomité moet echter worden
verduidelijkt.

2.6.1. Het ESC is tegen het idee om met behulp van deze
richtsnoeren en via een comité de wetgeving uit te breiden.
Het wil benadrukken dat nationale rechtbanken en in laatste
instantie het Europese Hof van Justitie de exclusieve bevoegdheid hebben voor de officiële interpretatie van richtlijnen of
verordeningen. Het uiteindelijke doel zal zijn het creëren van
een helder geheel van consumentenrechten met als basis de
kaderrichtlijn.
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2.8.
Het ESC is voorstander van veel meer harmonisatie en
is van mening dat, in overeenstemming met artikel 153, t.a.v.
consumentenbescherming het hoogste beschermingsniveau
dient te worden gerealiseerd.

3. Specifieke opmerkingen
3.1.
De Commissie zou graag antwoorden krijgen op een
aantal specifieke vragen. Het ESC wil graag een bijdrage aan de
discussie leveren en zal daarom op elke hoofdvraag ingaan.
3.2.
De eerste vraag heeft betrekking op de hoofdelementen
van een algemene clausule, de algemene criteria en de kernvoorschriften voor het reguleren van handelspraktijken.
3.2.1. Het ESC is het ermee eens dat een algemene clausule
met daarin een algemeen criterium een flexibel en geschikt
instrument is voor de beheersing van verkooppraktijken in een
zeer dynamische context die voortdurend verandert en zich
verder ontwikkelt.
3.2.2. Uit de algemene clausule moet duidelijk blijken dat
bedrijfsethiek deel uitmaakt van het begrip eerlijkheid en dat
de in het kader van zelfregulering opgestelde gedragscodes in
dit opzicht een leidraad bieden voor interpretatie.
Verder moet in de clausule staan dat duidelijke, nuttige en
adequate precontractuele informatie dient te worden gegeven.

2.7.
De belangrijkste betrokkenen, bedrijfsleven en consumenten, zouden volledig bij de consumentenbescherming
moeten worden betrokken en de rest van de civiele samenleving zou, indien nodig, aan de discussie moeten kunnen
deelnemen. Om dit te bereiken, stelt het ESC voor binnen het
kader van de algemene clausule voor eerlijke handelspraktijken
de functie van de dialoog tussen bedrijfsleven en consument te
verduidelijken. Dit kan gebeuren met behulp van de richtsnoeren voor de interpretatie en toepassing van de „harde” en
„zachte” regelgeving. Vergoedingen of ondersteuning van
onderzoek zullen nodig zijn om alle betrokkenen overal aan
te kunnen laten deelnemen.

2.7.1. Het ESC stemt ermee in dat het ondersteuning gaat
bieden ten behoeve van de dialoog tussen producent en
consument. Het zal de nationale regeringen vragen te zorgen
voor een evenwichtige en volledige vertegenwoordiging van
consumentenorganisaties in het Comité.

2.7.2. Het ESC onderstreept dat participatie van belanghebbenden wel een aanvulling kan zijn op democratisch bestuur,
maar nooit hiervoor in de plaats kan komen. Democratische
controle mag niet worden vervangen door technische begrippen als „efficiëntie” of „coherentie” zoals wordt gesteld in het
verslag van het E.P. over het Witboek van de Commissie over
„Europese governance” (A5-0399/2001 def., 15 december
2001).

3.2.3. De algemene clausule zou moeten worden aangevuld
met een reeks definities van praktijken die als oneerlijk zouden
moeten worden aangemerkt.
3.2.3.1. Hieronder zouden o.a. de volgende handelswijzen
moeten vallen:
—

het aanzetten tot of zich inlaten met onwettig gedrag;

—

het geven van een misleidende voorstelling van zaken
(incl. ongefundeerde claims);

—

het gebruik (misbruik) maken van de goedgelovigheid
van kinderen;

—

het niet-gevraagd leveren van producten.

Deze opsomming is niet uitputtend en kan op elk moment
worden gewijzigd.
3.2.4. Voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken zijn
het maken van reclame voor babymelk ten koste van borstvoeding, het misleiden van de consument over kosten die hij kan
besparen als hij van service provider verandert, en het geven
van onnauwkeurig advies over benodigde werkzaamheden.
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3.2.5. Dankzij de kaderrichtlijn zou er een wettelijke basis
kunnen komen voor de bescherming van kwetsbare consumenten. Hiermee zou bijvoorbeeld kracht kunnen worden
gegeven aan het vrijwillige gebruik van label- en filtreermechanismen en „kennisgevings- en verwijderingssystemen” op
internet. Kinderen zouden daarmee moeten worden beschermd
tegen schadelijke inhoud. Het ESC heeft laten zien (1) dat die
hen nog steeds in grote hoeveelheden bereikt. Het stelt ook
voor waarschuwingen in te voeren, evenals mechanismen om
te voorkomen dat pedofielen toenadering tot kinderen zoeken
en kinderpornografie on line beschikbaar komt.
3.2.6. In de algemene clausule zou ook een „grijze” lijst
moeten worden opgenomen van handelwijzen waarbij waakzaamheid is geboden, omdat deze onder bepaalde, specifieke
omstandigheden aanleiding kunnen geven tot oneerlijke praktijken. Er zouden bijvoorbeeld richtsnoeren moeten worden
opgesteld ten aanzien van:
—

de inachtneming van gezondheids- en veiligheidsvoorschriften;

—

faillissementen, opruiming en uitverkoop;

—

milieuclaims;

—

sweepstakes en wedstrijden bedoeld om reclame te
maken;

—

financiële en niet-financiële beleggingsaanbiedingen.

3.2.7. Voorbeelden van „grijze gebieden” waar gedragscodes uitkomst zouden kunnen bieden, zijn het in het vooruitzicht stellen van prijzen waaraan verborgen kosten zijn
verbonden, het via dure (telefoon)lijnen on line aanbieden van
informatie of amusement, het gebruikmaken van op kinderen
gerichte verkooptechnieken zoals lesmateriaal waarin reclame
wordt gemaakt voor bepaalde merken (vooral voor snoepgoed
of drankjes), en het steeds maar weer aannemen van bestellingen van producten of diensten gedaan door oudere consumenten die duidelijk in de war zijn. In een aantal landen bestaat
zelfregulering op het gebied van dure (telefoon)lijnen. De helft
van de klachten over internetgebruik die in 2000 bij de
betreffende instantie in het VK, ICSTIS, binnenkwamen, had
betrekking op door kinderen gedownload materiaal. Eén vierde
van de kinderen in het VK en één zesde van de kinderen in
Oostenrijk die onlangs zijn ondervraagd door ERICA (European Research into Consumer Affairs) en de Landesakademie
in Oostenrijk, verklaarden dat ze wel eens iets via internet
hadden gekocht of dat ze wel eens voor spelletjes of amusement hadden betaald.
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3.3.1. Het ESC ziet in dat zelfregulering van belang is voor
de totstandkoming, in een wettelijk kader, van substantiëlere
definities van eerlijke handel en goede handelspraktijken.

Daarom staat het positief tegenover de suggestie in de kaderrichtlijn een basis te leggen voor zelfregulering.

3.4.
De derde hoofdvraag heeft betrekking op het opstellen
van niet-bindende praktische richtsnoeren.

3.4.1. Het ESC kan zich vinden in het plan de kaderrichtlijn
aan te vullen met niet-bindende praktische richtsnoeren (in de
vorm van aanbevelingen van de Commissie) waarin in duidelijke en gebruikersvriendelijke taal de betekenis van de richtlijn
en van andere verordeningen en specifieke richtlijnen wordt
uitgelegd.

3.4.2. In de kaderrichtlijn zouden het toepassingsgebied en
de reikwijdte van deze richtsnoeren zeer nauwgezet moeten
worden omschreven. Daarnaast zou in de kaderrichtlijn duidelijk moeten worden vastgelegd dat deze richtsnoeren (uitgebracht in de vorm van aanbevelingen van de Commissie)
niet in de plaats komen van afzonderlijke richtlijnen en
verordeningen ingeval deze laatste noodzakelijk zijn. Verder
mogen deze richtsnoeren geen afbreuk doen aan genoemde
opsomming van oneerlijke handelspraktijken.

3.5.
De laatste hoofdvraag luidt of er bij de opstelling van
niet-bindende praktische richtsnoeren een rol weggelegd moet
zijn voor de belanghebbenden zelf.

3.5.1. De institutionalisering van de „dialoog” mag niet
leiden tot uitholling van de wetgeving en ondermijning van de
beginselen en structurele elementen van een representatiedemocratie. Als hiervan inderdaad geen sprake is, staat het ESC
positief tegenover grotere betrokkenheid van bedrijfsleven en
consumentenorganisaties bij het besluitvormingsproces dat
leidt tot het vaststellen van regels en politieke richtsnoeren op
het gebied van consumentenbescherming.

3.3.
De tweede hoofdvraag luidt of het nuttig zou zijn in
de kaderrichtlijn een basis te leggen voor zelfregulering.

3.5.2. Om deze participatie daadwerkelijk te realiseren,
dienen in de kaderrichtlijn nauwkeurig de criteria voor de
deelnemende branche- en consumentenorganisaties te worden
vastgelegd. Verder is een heldere omschrijving noodzakelijk
van aard, organisatie en werkwijze van de regulerende instantie
die de dialoog zal moeten aanzwengelen en bevoegd zal zijn
normen en regels vast te stellen en te interpreteren.

(1) In het advies over een programma voor de bescherming van
kinderen op internet zijn gegevens gebruikt uit een studie die
verscheen in het kader van het EU-actieplan voor internet en werd
verricht door ERICA (European Research into Consumer Affairs),
de Landesakademie in Oostenrijk en de Griekse consumentenvereniging, PB C 48 van 21.2.2002.

3.5.3. Ten slotte moet uit de kaderrichtlijn duidelijk blijken
dat het opstellen van praktische richtsnoeren nooit mag leiden
tot uitsluiting van de mogelijkheid om bij het oplossen van
geschillen naar de rechter te stappen of andere wegen te
bewandelen.
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4. Handhaving
4.1.
De Commissie heeft zich ingespannen om bestaande
wetgeving op het gebied van consumentenbescherming in de
praktijk te laten functioneren en om voor consumenten met
klachten over grensoverschrijdende transacties de gang naar
de rechtbank te vergemakkelijken. Niettemin zijn er nog
steeds problemen. Inconsequente handhaving staat eerlijke
concurrentie en het adequaat functioneren van de interne
markt in de weg, en is voor consumenten onbevredigend. Het
ESC betreurt het dan ook dat lidstaten de tenuitvoerlegging van
consumentenwetgeving onnodig hebben uitgesteld. Lidstaten
moeten wetgeving sneller omzetten. Daarom is het ESC blij
met de voorstellen van de Commissie om regelmatig met de
nationale regeringen over deze kwesties te vergaderen en ten
behoeve van de handhaving nationale contactpunten op te
richten. Daarnaast zouden grensoverschrijdende contacten
tussen lokale handhavingsinstanties moeten worden gestimuleerd.
4.2.
Een probleem waar dringend een oplossing voor
moet komen is het feit dat in veel lidstaten geen centrale
handhavingsinstantie bestaat. Wanneer lidstaten de Commissie
informeren over door hen ingevoerde nationale wetgeving
waarmee zij EU-wetgeving hebben omgezet, zouden ze ook
gedetailleerde informatie moeten geven over de instanties die
voor de handhaving verantwoordelijk zijn, en over de reikwijdte en de aard van de onder de nationale wetgeving toepasselijke
sancties. Deze sancties dienen bovendien geharmoniseerd en
adequaat te zijn. Een meer consistente aanpak op het gebied
van handhaving zou kunnen worden bereikt door uitwisseling
van personeel, gezamenlijk toezicht en het geregeld uitbrengen
van verslagen over de omzetting en handhaving door de
lidstaten van de EU-richtlijnen inzake consumentenbescherming.
4.3.
Het ESC heeft reeds in het verleden Europese handhavingsambtenaren opgeroepen meer te gaan samenwerken.
Het is dan ook ingenomen met de oprichting in 1999 van een
informeel netwerk van handhavingsinstanties, IMSN-Europe.
Handhavingsautoriteiten kunnen profijt hebben van het onderling uitwisselen (bijvoorbeeld via een gezamenlijke website)
van details van zaken die op nationaal niveau bij de rechter
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aanhangig zijn gemaakt. De lidstaten zouden moeten worden
verplicht elkaars handhavingsinstanties te helpen als deze
(reeds openbaar gemaakte) informatie nodig hebben over
activiteiten van bedrijven waarvan hoofdkantoor of grote
vestigingen binnen hun jurisdictie vallen.
4.4.
De Commissie zou moeten overwegen of er op Europees niveau minimum-handhavingsnormen zouden moeten
worden vastgesteld, gebaseerd op grondbeginselen als efficiëntie en onafhankelijkheid. Zij zou hierop zelf toezicht moeten
houden. Het ESC is geen voorstander van in de hele EU
geldende uniforme handhavingsnormen, omdat deze eerder
zouden kunnen leiden tot een lager handhavingsniveau dan
tot een algemene stijging hiervan. De nadruk zou moeten
komen te liggen op adequate audit-procedures, zodat over de
hele linie equivalente resultaten kunnen worden bereikt. Dit is
belangrijker dan het toepassen van dezelfde soort methodes.
De Commissie zou ook moeten besluiten mede- en zelfreguleringsregelingen op gezette tijden, bijvoorbeeld elke twee à drie
jaar, te evalueren. Er zou dan een verslag moeten worden
opgesteld over de ervaringen met zelfregulering in de lidstaten
en met aanbevelingen voor verbeteringen.
4.5.
De inspanningen die bijvoorbeeld via het EB-net worden geleverd om individuele consumenten te helpen bij het
krijgen van schadevergoedingen, moeten worden verdubbeld.
De Commissie zou, in navolging van het DG Interne markt,
kunnen nadenken over de invoering van een „scorebord” m.b.t.
de omzetting van de consumentenwetgeving.
4.6.
Het is eveneens nodig de voorlichting aan de Europese
consument verder vorm te geven, zodat deze zelf in actie kan
komen om zijn rechten veilig te stellen. Het ESC betreurt het
dat de Commissie het begrip „consumentenbescherming”
beperkt tot „economische belangen”. Voorlichting en scholing
zijn eveneens van grote betekenis, vooral voor de minder
bevoorrechte klasse. De komst van de informatiemaatschappij
moet worden aangewend om grotere groepen consumenten te
informeren, maar de behoeften van hen die niet regelmatig on
line kunnen gaan, mogen niet over het hoofd worden gezien.
Het ESC hoopt dat het voorstel van de Commissie zal leiden
tot een consequentere Europese financiering van consumentenvoorlichting en tot samenwerkingsprogramma’s van consumentenorganisaties op Europees niveau.

Brussel, 20 maart 2002.
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 de Richtlijnen 70/156/EEG en 80/1268/EEG van
de Raad wat betreft de meting van de emissie van kooldioxide en het brandstofverbruik van
voertuigen van categorie N1”
(COM(2001) 543 def. — 2001/0255 (COD))
(2002/C 125/02)
De Raad heeft op 27 november 2001 besloten het Economisch en Sociaal Comité, overeenkomstig de
bepalingen van art. 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, te raadplegen over
het voornoemde voorstel.
De afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 1 maart 2002 goedgekeurd. Rapporteur was de heer
Colombo.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 389e zitting van 20 en 21 maart 2002 (vergadering
van 20 maart) het volgende advies uitgebracht, dat met 55 stemmen vóór bij 5 onthoudingen, is
goedgekeurd.
1. Doel van het Commissievoorstel
1.1.
Doel van onderhavig Commissievoorstel is de krachtens de Richtlijnen 70/156/EEG en 80/1268/EEG ingevoerde
geharmoniseerde normen inzake de uitstoot van kooldioxide
(CO2) en het brandstofverbruik van voertuigen van categorie
M1 (personenauto’s) ook van toepassing te verklaren op
voertuigen van categorie N1 (lichte bedrijfsvoertuigen). Genoemde richtlijnen zijn eerder gewijzigd bij Richtlijn 1999/
100/EG.

—

totaal CO2-emissie wegvervoer (1995): 655,7 Mton CO2eq (= 20 % van de totale CO2-uitstoot),

—

CO2-emissie in andere sectoren (1995)

andere vervoersmiddelen: 195,7 Mton CO2-eq;

verbranding (energiesector): 1 041 Mton CO2-eq;

1.2.
Het is uiteraard in de eerste plaats de bedoeling,
specifieke maatregelen voor te bereiden teneinde de uitstoot
van kooldioxide en het brandstofverbruik van de vervoersector
om milieuredenen terug te dringen.

2. Toepassingsgebied
2.1.
Onderhavig voorstel heeft betrekking op lichte bedrijfsvoertuigen (categorie N1) met een maximummassa van 3,5 ton.
Daaronder valt een breed scala aan voertuigtypen, variërend
van kleine van personenauto’s afgeleide voertuigen, „sport
utility vehicles” en voertuigen met meerdere toepassingen, tot
pick-ups en grotere bestelauto’s. Het gaat daarbij dikwijls
om een basismodel waarvan een groot aantal verschillende
uitvoeringen bestaan.
2.2.
In 2000 zijn er, op een totaal van 14 miljoen
personenauto’s, 1,8 miljoen voertuigen van categorie N1
verkocht. Het marktaandeel van deze laatste categorie voertuigen is dus zeker niet gering. De cijfers wijzen uit dat lichte
bedrijfsvoertuigen verantwoordelijk zijn voor 10 % van de
totale, door het wegvervoer veroorzaakte CO2-uitstoot. Onderstaand, door de Commissie opgesteld, synoptisch overzicht
geeft de omvang weer van het verschijnsel:
—

totaal CO2-emissie EU (1995): 3 227 megaton CO2-eq,

verbranding (niet-industrieel): 654,9 Mton CO2-eq,

—

CO2-emissie N1-voertuigen geschat op circa 10 % van
totaal CO2-emissie wegvervoer (+ 65 Mton CO2-eq),

—

de verdeling over de verschillende klassen voertuigen is
naar schatting:

—

—

klasse I: 25 %

—

klasse II: 50 %

—

klasse III: 25 %

de CO2-uitstoot is waarschijnlijk ongeveer op dezelfde
wijze verdeeld, met een wat hogere waarde voor klasse III
(hoger brandstofverbruik, hogere kilometerafstand),
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—

geschat wordt dat er 3 000 verschillende versies voertuigen van de klassen 2 en 3 zijn; dit betekent niet dat er
3 000 typegoedkeuringen nodig zijn, aangezien fabrikanten genoeg speelruimte hebben om verscheidene versies
onder één typegoedkeuring onder te brengen,

3.4.
Hetgeen in het Commisievoorstel ontbreekt, is de
onderverdeling van categorie N1 in subcategorieën naar referentiemassa (leeggewicht), zoals die in Richtlijn 98/69/EEG
is vastgelegd, te weten: klasse Ia) tot 1 305 kg, klasse IIa) van
1 305 tot 1 760 kg, en klasse IIIa) van meer dan 1 760 kg.

—

de vrijstelling voor kleine producenten moet ervoor
zorgen dat de kosten van typegoedkeuringen beperkt
blijven in verhouding tot het aantal geproduceerde voertuigen dat eronder valt; de CO2-emissie van die voertuigen
is naar verhouding gering.

3.5.
Wat de meetprocedure betreft, die altijd op voertuigen
zonder lading wordt toegepast, neemt het Comité kennis van
de opmerking van de Commissie (Toelichting) dat „het aantal
tests en de daarmee gepaard gaande kosten aanzienlijk toenemen” bij verandering van procedure. Toch onderstreept het
dat het brandstofverbruik duidelijk verandert met het nuttig
draagvermogen van voertuigen en met het type uitrusting. De
Commissie dient hier rekening mee te houden.

2.3.
Aangezien het marktaandeel van lichte bedrijfsvoertuigen een geleidelijk stijgende lijn vertoont, kan ervan worden
uitgegaan dat bovengenoemd percentage nog hoger zal worden. Tot op heden is er in EU-verband nog geen enkele actie
ondernomen om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot
van deze categorie van voertuigen onder controle te krijgen,
laat staan daarin verbetering te brengen.

3.6.
Verder vindt het Comité het een manco dat er geen
kosten/baten-analyse in dit Commissievoorstel is opgenomen,
terwijl een dergelijke analyse toch onmisbaar lijkt voor een
zorgvuldigere evaluatie van de verwachte resultaten. Vooral in
het geval van de klassen II en III lijken de kosten van de
benodigde voorzieningen en werkkrachten niet in verhouding
te staan tot die resultaten.

3. Algemene opmerkingen
4. Bijzondere opmerkingen
3.1.
Het Comité heeft met instemming kennis genomen
van de door de Commissie voorgenomen initiatieven om
maatregelen uit te vaardigen die tot de terugdringing van de
uitstoot van kooldioxide en van het brandstofverbruik moeten
leiden, omdat dergelijke initiatieven van belang zijn voor de
verwezenlijking van de ambitieuze milieubeschermingsplannen voor de vervoersector waarover in EU-verband is
beraadslaagd.

3.2.
Om blijvend duurzame groei te bewerkstelligen, moet
voorrang worden gegeven aan de verwezenlijking van de in
Kyoto vastgelegde doelstellingen voor de terugdringing van de
CO2-uitstoot en dient het strategische belang daarvan te
worden onderkend. Zoals het Comité al in eerdere adviezen
heeft benadrukt, is daarbij de medewerking van de vervoersector onontbeerlijk.

3.3.
Alhoewel het Comité van mening is dat de Commissie
met dit voorstel op de goede weg zit, heeft het toch zijn
twijfels over de te verwachte resultaten als gevolg van de extra
kosten die ontstaan doordat er tweemaal zoveel tests moeten
worden gedaan en doordat er voor de nieuwe proeven nieuwe
apparatuur nodig is. Beide kostenverhogende factoren zullen
uiteindelijk in de prijs van het product worden doorberekend.
De kosten worden dan ook nog eens verdubbeld, wanneer de
productie in verschillende vestigingen of landen plaatsvindt.
Die analyse is inmiddels bevestigd door een eerste onderzoek
dat de aanleiding vormde voor de Commissie om bedrijven die
jaarlijks minder dan 2 000 voertuigen produceren, van deze
testmethode vrij te stellen.

4.1.
Uitgaande van de in paragraaf 3.4 uiteengezette onderverdeling van categorie N1, verwacht het Comité niet dat de
uitvoering van onderhavig Commissievoorstel bij klasse Ia)
specifieke problemen zal opleveren, omdat het bij die klasse
om motorvoertuigen gaat die rechtstreeks van personenauto’s
zijn afgeleid die, zoals bekend is, ook nu al op de rollentestbank
worden beproefd.
4.2.
De situatie ligt echter anders bij klasse II, maar
vooral ook bij klasse III: daar zal de uitvoering van dit
Commissievoorstel wel degelijk problemen met zich mee
brengen.
4.3.
De motorvoertuigen van deze klassen komen uit
fabrieken waar zware voertuigen worden geproduceerd waarvan het voortstuwingsmechanisme aan diverse tests wordt
onderworpen (Richtlijn 88/77/EEG en daarop volgende wijzigingen). De in onderhavig Commissievoorstel bepleite uitbreiding van het toepassingsgebied zou dus met zich meebrengen dat voor de motorvoertuigen van deze klassen twee
testprocedures moeten worden gevolgd.
4.4.
Volgens onderhavig Commissievoorstel worden voertuigen zonder lading getest, ook al staat in de Toelichting (D,
2) dat „de lading een aanzienlijke invloed heeft op het
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot”. Die uitsluiting van de
lading lijkt ingegeven door de constatering dat er een aanzienlijk aantal verschillende uitvoeringen zijn waardoor meer tests
zouden moeten worden gedaan en de kosten zouden oplopen
(cf. par. 3.4).
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4.5.
Verder stelt de Commissie voor om vrijstelling te
verlenen aan kleine fabrikanten (cf. par. 3.3). Het Comité heeft
er alle begrip voor dat de Commissie zich zorgen maakt over
de gevolgen voor het MKB. Dat neemt niet weg dat die
vrijstelling niet tot gevolg mag hebben dat de voorgestelde
richtlijn aan doeltreffendheid inboet.
4.6.
Het Comité voelt wel voor deze oplossing die strookt
met het algemene streven naar steunverlening aan het Europese
MKB, en stelt voor dat de instanties die typegoedkeuringen
verlenen aan bedrijven die jaarlijks nauwelijks meer dan
2000 voertuigen produceren, het voor de typegoedkeuring
benodigde technische materieel (dynamometrische bank) goedkoop ter beschikking mogen stellen.

27.5.2002

5. Conclusies
5.1.
In het licht van het voorgaande dringt het Comité er
bij de Commissie op aan, meer informatie te verschaffen over
de uitbreiding van het toepassingsgebied tot voertuigen van de
klassen II) en III), aangezien het wellicht realistischer zou zijn
om die categorieën daarvan uit te sluiten. Toepassing van dit
voorstel op klasse I) krijgt daarentegen zijn instemming.
Vervolgens pleit het voor verlenging van de termijnen, óók
voor de toepassing van de nieuwe typegoedkeuringen; die
termijn zou moeten worden verlengd van 1 juli 2003 tot
1 oktober 2005. Op die manier kan ervoor worden gezorgd
dat de inwerkingtreding van de richtlijn samenvalt met die van
de (als EURO 4 bekende) strengere emissiewaarden.

Brussel, 20 maart 2002.
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 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de
Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots”
op communautaire luchthavens”
(COM(2001) 335 def. — 2001/0140 (COD))
(2002/C 125/03)
Op 12 juli 2001 heeft de Raad 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 26 februari 2002 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Tosh.
Tijdens zijn 389e zitting van 20 en 21 maart 2001 (vergadering van 20 maart) heeft het Economisch en
Sociaal Comité het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
De bedoeling is dat slotmanagement in deze verordening weer centraal komt te staan. In samenhang daarmee
komen ook aspecten rond de luchtverkeersleiding en de
exploitatie en capaciteit van luchthavens alsmede actuele
milieudoelstellingen aan de orde. Het streven is faire en
transparante procedures tot stand te brengen om de luchtvaartsector en de klanten aan te moedigen c.q. te beschermen
en congestieproblemen op te lossen.

1.2.
De verordening biedt meer duidelijkheid ten aanzien
van de definitie van slotrechten, de status van luchthavens,
de behandeling van nieuwe gegadigden, de coördinatie, de
beslechting van geschillen en de handhaving van de voorschriften.
1.3.
Met de nieuwe verordening wordt gestreefd naar een
duurzaam evenwicht tussen de belangen van de luchtvaartmaatschappijen enerzijds en de ontwikkeling van een concurrerend netwerk binnen de EU en met derde landen anderzijds.
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2. Achtergrond

—

rol van de bemiddelaar inzake de dienstregelingen, de
coördinator en het coördinatiecomité;

2.1.
Het voorstel houdt een wijziging van Verordening
(EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 in.

—

definitie van slotrechten op luchthavens;

—

erkenning van historische rechten;

—

operationele prioriteiten van luchthavens;

2.2.
Het onderhavige voorstel moet worden gezien in
samenhang met de volgende voorstellen, die in 2002 geïmplementeerd zouden moeten worden:
—

gemeenschappelijke regels inzake geluidsmeting rond
luchthavens;

—

benutten van de luchthavencapaciteit;

—

geluids- en emissienormen in het luchtvervoer;

—

milieudoelstellingen;

—

gemeenschappelijke eisen en procedures op het gebied
van de veiligheid van de luchtvaart;

—

interregionale vliegverbindingen;

—

specifieke gemeenschappelijke eisen inzake luchtveiligheid;

—

behandeling van derde landen;

—

prijzen in het luchtvervoer.

—

handhaving en herziening.

2.3.
Er zijn plannen om de toewijzingsprocedure te herzien
en onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor invoering
van een marktgeoriënteerd systeem voor het verhandelen van
slots. De Commissie heeft hiertoe echter nog geen externe
opdracht gegeven.
2.4.
In het Witboek over het vervoersbeleid wordt het
volgende vastgesteld:
—

de Europese Unie heeft te kampen met een excessieve
versnippering van verkeersleidingsystemen;

—

vervoer heeft een mondiaal karakter gekregen, maar
internationale regels om het handelsverkeer te vergemakkelijken houden onvoldoende rekening met eisen op het
gebied van milieubescherming en continuïteit van de
energievoorziening.

4. Opmerkingen van het ESC
Het Comité is ingenomen met de voorgestelde verordening,
zeker in een context waarin zowel burgers als bedrijven thans
te kampen hebben met de slechte prestaties en de vertragingen
in de luchtvaart.
Het voorstel heeft verstrekkende gevolgen voor de kernactiviteit van luchthavens: het laten opstijgen en landen van alle
soorten vliegtuigen. Om luchthavens beter en efficiënter te
laten functioneren geeft de Commissie aan welke vorm
de betrokken procedures en organisatie moeten krijgen. In
onderstaande paragrafen gaat het Comité in op enkele specifieke aspecten daarvan.

4.1.

Nieuwe gegadigden

3. Het Commissievoorstel
De volgende belangrijke aspecten en kenmerken van de
verordening worden ingrijpend veranderd:
—

definitie van „nieuwe gegadigde” en procedure voor de
toewijzing van slots;

—

overdracht van slots;

—

aanwijzing en het gebruik van luchthavens waarop de
vraag groter is dan de capaciteit;

—

internationale terminologie;

—

beginselen van transparantie, neutraliteit en niet-discriminatie bij de toewijzing van slots;

4.1.1. Doordat slots nu ook aan nieuwe gegadigden toegewezen kunnen worden, kunnen nieuwe concurrenten steeds
bekijken of het voor hen aantrekkelijk is om op bestaande
routes of nieuwe interregionale routes te gaan vliegen. 50 %
van de slots uit de pool is voor hen gereserveerd — een redelijk
percentage omdat het hierbij naar verwachting om slots in de
daluren zal gaan. Wel zou artikel 10, lid 5, opnieuw geformuleerd moeten worden: tot 50 % van de slots in de pool
dient aan nieuwe gegadigden voorbehouden te worden.
4.1.2. In artikel 10 staat dat een luchtvaartmaatschappij
die aangeboden slots niet aanvaardt, de status van „nieuwe
gegadigde” verliest. Gezien de commerciële aanlooprisico’s bij
het opzetten van een nieuwe route komt dit onredelijk op het
Comité over.
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Overdracht van slots

4.2.1. Hoewel nieuwe gegadigden redelijkerwijs zouden
mogen verwachten dat zij een optie op de betere vrijkomende
slots krijgen, wordt hun een dergelijke stimulans niet geboden.
4.2.2. Wanneer een gevestigde luchtvaartmaatschappij ervoor kiest een regionale verbinding op te heffen, zoals BA
meteen na 11 september 2001 met de verbinding tussen
Heathrow en Belfast deed, moet deze slot overgedragen kunnen
worden om iedere andere maatschappij de kans te geven deze
verbinding te herstellen; geen enkele luchtvaartmaatschappij
mag daarbij worden uitgesloten. Artikel 9 dient expliciet te
vermelden dat de naleving van de openbare dienstverplichtingen met name ten aanzien van geïsoleerde regio’s en eilanden
gesteund moet worden. Het Comité vreest voor ernstige
problemen bij uitvoering van de in de artikelen 8bis en 8ter
opgenomen regels inzake slotmobiliteit.
4.2.3. Het verbod op zgn. „schijnuitwisselingen”, waarbij
waardevolle slots worden uitgewisseld tegen vrijwel onbruikbare slots, zou de mededinging verder moeten stimuleren.

4.3.

Aanwijzing van luchthavens en terminologie

Grote luchthavens worden gecoördineerd: de slots worden
toegewezen door coördinatoren. Andere luchthavens, waar de
congestie een minder groot probleem vormt, worden als
„luchthaven met bemiddeling inzake de dienstregelingen”
aangeduid. Een luchthaven verandert van „luchthaven met
bemiddeling inzake de dienstregelingen” in een „gecoördineerde luchthaven” indien het gemiddelde aantal toegewezen slots
per dag een bepaald niveau, bijvoorbeeld 40 %, overschrijdt en
op basis van de „analyse” een verdere toename hiervan te
verwachten valt.

Coördinatie

4.5.

4.5.1.

Principes van slottoewijzing

4.4.1. Het Comité is verheugd over de verklaring van de
Commissie dat slots worden beschouwd als een „recht op
toegang tot de infrastructuur” en niet als een „eigendomsrecht”.
Het voorstel om het verhandelen van slots te overwegen en
het te verwachten verzet van grote luchtvaartmaatschappijen,
die de „historische rechten” in het voorstel als hun „bezit”
beschouwen, valt hiermee echter niet te rijmen.
4.4.2. Het Comité toont zich bezorgd over de bepaling [in
art. 2, punt b)] dat codesharing partners niet de status van
„nieuwe gegadigde” kunnen krijgen. Er zijn goede redenen
voor het gezamenlijk uitvoeren van vluchten, zoals verbetering
van de bezettingsgraad en de dienstverlening en vermindering
van de gevolgen voor het milieu.
4.4.3. Anderzijds zorgen de „historische rechten” voor een
zeker evenwicht bij de slotmobiliteit, t.a.v. de erkenning
van historische commerciële kosten en bij de controle op
slotoverdrachten.

Algemene opmerkingen

4.5.1.1. Er moet worden aangegeven hoe lang de gecoördineerde dienstregelingperiodes zijn: een half jaar (zomer en
winter) of een jaar. Om de concurrentie bij de toewijzing van
slots zoveel mogelijk ruimte te geven zouden de periodes
binnen iedere lidstaat bovendien gespreid moeten worden.
Halfjaarlijkse periodes lijken daarom het geschiktst.
4.5.1.2. De aanwijzing van de coördinator dient een volstrekt onafhankelijk en apolitiek karakter te hebben. Het gevaar
bestaat dat de coördinatieprocedures duur en bureaucratisch
worden. In het voorstel moet beslist het volgende worden
benadrukt:
—

de coördinerende instantie dient volledig onafhankelijk te
zijn;

—

de lidstaat moet ervoor zorgen dat de instantie over
adequate middelen en bevoegdheden beschikt;

—

de expertise moet verder ontwikkeld worden om een
onafhankelijk functioneren te waarborgen;

—

in overleg met de luchthavens moeten managementsystemen worden ontwikkeld, zodat de nodige gegevens
voorhanden zijn om snelle oplossingen te vinden.

4.5.2.
4.4.
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Coördinator

4.5.2.1. Van fundamenteel belang voor het functioneren
van het voorgestelde systeem is dat de neutraliteit en de
onafhankelijkheid van de coördinator gewaarborgd worden en
hij invloed op aanverwante zaken als luchthavencapaciteit kan
uitoefenen. Doordat zijn controlebevoegdheden zijn verruimd
zullen wanpraktijken gemakkelijker ontdekt en aangepakt
kunnen worden, hoewel nog moet worden verduidelijkt in
welk kader dit moet gebeuren. De lidstaat moet de coördinator
een vergoeding bieden, zodat hij zijn taken ongehinderd
volgens de coördinatieprincipes kan vervullen. Dit ontslaat de
coördinator echter niet van zijn plicht om zijn optreden en
besluiten behoorlijk te motiveren.
4.5.2.2. Aangenomen wordt dat de hele luchtvaartsector
binnen vastgestelde termijnen de beschikking krijgt over
gestandaardiseerde gegevens; op die manier wordt alle voor de
concurrentie belangrijke informatie verspreid. Het Comité
benadrukt dat de coördinatoren moeten samenwerken met de
bevoegde autoriteiten en de bepalingen van de artikelen 81
en 82 van het EG-verdrag moeten naleven om te waarborgen
dat de uiteindelijke besluiten alle klanten ten goede komen.
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Coördinatiecomité (art. 5)

4.7.
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Milieu

4.5.3.1. Het coördinatiecomité lijkt uit de hoofdrolspelers
van de luchthaven te bestaan en zich steeds met één luchthaven
bezig te houden. Voor zover er geen vertrouwelijke commerciële zaken op de agenda staan, zou het efficiënter zijn
indien regionale coördinatiecomités zich met de in artikel 8
opgenomen beleidskwesties bezighouden, aangenomen dat zij
bijvoorbeeld dezelfde methodologie, lokale richtsnoeren en
procedures dienen te hanteren.

4.7.1. Gezien het advies dat het Comité (1) onlangs over
vermindering van geluidsoverlast en milieuverontreiniging
rond luchthavens heeft uitgebracht zou het gepast zijn indien
de lokale/regionale overheden een plaats in het coördinatiecomité zouden krijgen.

4.5.3.2. Het coördinatiecomité heeft kennelijk wel aanzienlijke invloed, maar geen concrete mogelijkheden om op te
treden. Daarom moet duidelijk worden aangegeven in hoeverre
het via de bevoegde organen handhaving kan afdwingen in
iedere lidstaat. Het mandaat van het coördinatiecomité moet
voorkomen dat een veelvoud van plaatselijke regels ontstaat
waardoor de concurrentie al dan niet opzettelijk belemmerd
zou worden.

4.8.1. Het Comité begrijpt dat er een economische rechtvaardiging moet zijn, maar aangezien in het voorstel nadruk
wordt gelegd op netwerkontwikkeling en de waarde hiervan
voor de cohesie in de Gemeenschap moet duidelijk worden
bepaald welk gedeelte van de beschikbare slots hoe lang
gereserveerd moet worden, om te voorkomen dat de schaarse
luchthavencapaciteit niet optimaal wordt benut.

4.5.4.

4.8.2. Hubs als Londen en Frankfurt zullen de ontwikkeling
van regionale netwerken onmogelijk aankunnen. Dit kan
beter op regionaal niveau dan door één luchthaven worden
aangepakt.

Toewijzing van slots en slotrechten

4.5.4.1. Het Comité acht het gerechtvaardigd dat het slottoewijzingsproces verder verfijnd wordt. In verband met de
arbitragebevoegdheid van het coördinatiecomité zou het een
goede zaak zijn indien de coördinator iedere periode al zijn
besluiten zou toelichten, zodat bovenbedoeld comité bij zijn
overwegingen niet alleen uitgaat van de klachten.
4.5.4.2. Een punt van zorg is dat arbitrage inzake „alternatieve” manieren van slotoverdracht niet tot de verantwoordelijkheden van de coördinatoren behoort.

4.6.

4.6.1.

Luchthavens

Capaciteit
en 5)

en

prioriteiten

(artt.

4.8.

4.9.

Ontwikkeling van interregionale routes

Derde landen

4.9.1. De Commissie wil maatregelen kunnen treffen tegen
luchtvaartmaatschappijen van derde landen die een vergelijkbare behandeling van luchtvaartmaatschappijen uit de Gemeenschap weigeren. Hiermee wordt beslist de verkeerde weg
ingeslagen: de EU moet er langs diplomatieke weg naar streven
dat slots op gelijke wijze worden beheerd en luchtvaartmaatschappijen een gelijke behandeling krijgen in derde landen.
Omdat luchtvaartmaatschappijen vaak samenwerken met partners uit de hele wereld is het ook lastig te bepalen tegen wie
actie ondernomen moet worden en zou dergelijke actie
luchtvaartmaatschappijen uit de Gemeenschap met partners in
die landen schade kunnen berokkenen.

3
4.10.

4.6.1.1. Tussentijdse herziening van de capaciteit zou alleen
moeten plaatsvinden wanneer er sprake is van veranderingen
op de luchthaven met ingrijpende gevolgen voor de capaciteit,
of anders elke drie jaar.
4.6.1.2. Aangezien luchthavens naar winstmaximalisatie
streven is het niet erg waarschijnlijk dat een luchthaven zich
bij investeringsbesluiten zal laten leiden door een uitspraak
over een geschil dat het coördinatiecomité is voorgelegd.
Zo wordt bijvoorbeeld eerder in het niet weg te denken
winkelcentrum geïnvesteerd dan in een „kale” terminal voor
goedkope aankomst- en vertrekmogelijkheden. Wanneer strategische planningsmaatregelen van luchthavens met dit voorstel niet beïnvloed kunnen worden zijn aanvullende maatregelen dus noodzakelijk.

Handhaving

4.10.1. Het is redelijk dat luchtvaartmaatschappijen die
zich niet aan de regels houden, boetes krijgen opgelegd en hun
slots verliezen. De coördinator dient in dat geval wel vlot op
te treden om de schade die de luchthaven daardoor ondervindt,
te beperken. Gezien de recente asymmetrische schokken in de
luchtvaartsector zou de coördinator over een zekere mate
van onafhankelijkheid moeten beschikken om een in deze
omstandigheden verstandig oordeel te kunnen vellen.
(1) Advies over het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van regels en
procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde
exploitatiebeperkingen op luchthavens in de Gemeenschap”
COM(2001) 695 def. — 2001/0282 (COD) (nog niet verschenen
in het Publicatieblad).
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4.10.2. De in artikel 14 voorgestelde sancties voor luchtvaartmaatschappijen die hun verplichtingen niet nakomen,
kunnen door het verhandelen van slots tenietgedaan worden.

5. Slotopmerkingen
5.1.
Het Comité vindt dat EU-wetgeving overal gehandhaafd moet worden.
5.2.
Lidstaten moeten de coördinatoren een vergoeding
bieden zodat dezen hun taken ongehinderd volgens de coördinatieprincipes kunnen vervullen.
5.3.
De vraag hoeveel slots een luchtvaartmaatschappij uit
oogpunt van de mededinging maximaal mag hebben op
een bepaalde luchthaven wordt in het voorstel bewust niet
aangesneden. Momenteel is een percentage van 60 % of hoger
niet ongebruikelijk.
5.4.
De voorgestelde maatregelen dienen voor zoveel mogelijk reizigers begrijpelijk te zijn. Er zouden bijvoorbeeld
panelen opgehangen kunnen worden waarop de prestaties van
de luchthaven duidelijk vermeld staan. Het zijn de luchthavens
die de slots toekennen en daarom moeten zij gegevens over de
punctualiteit publiceren om de reizigers over de werkelijke
betrouwbaarheid en de ontwikkeling hiervan te informeren.
5.5.
Ook al gaat het in het voorstel niet om de veiligheid in
de luchtvaart, toch is dit een uitermate belangrijke kwestie. Het
coördinatiecomité zou in het kader van zijn werkzaamheden
een hoog veiligheidsniveau moeten waarborgen.
5.6.
Er wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van
nieuwe routes door nieuwe gegadigden. Daartoe moeten echter
alle luchtvaartmaatschappijen worden aangemoedigd, zeker
omdat de gevestigde maatschappijen dan ook hun positie
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kunnen versterken. Uitgangspunt van de voorgestelde maatregelen moet in beginsel de reële concurrentiesituatie zijn.
5.7.
Het is van essentieel belang dat de regionale en lokale
overheden een plaats in de coördinatiecomités krijgen. Zij
kunnen er dan voor zorgen dat aan de eisen inzake regionale
capaciteit, grondinfrastructuur en openbare dienstverlening
wordt voldaan; artikel 5 zou in deze zin gewijzigd moeten
worden. Het Comité erkent wel dat slots gezien de grote
verschillen tussen luchthavens niet onbeperkt uitgewisseld
kunnen worden.
5.8.
Bij de toewijzing van slots dient zorgvuldig te worden
omgegaan met de regel dat wie zijn slots niet gebruikt, ze kwijt
raakt. De coördinatoren mogen niet bureaucratisch te werk
gaan en evenmin door bureaucratie worden gehinderd, maar
moeten een zekere mate van vrijheid krijgen om naar eigen
inzicht beslissingen te nemen, bijvoorbeeld wanneer een
luchtvaartmaatschappij een slot als direct gevolg van terroristische aanslagen niet kan gebruiken. Indien een luchtvaartmaatschappij haar problemen tot tevredenheid van de coördinator
kan aantonen, moet zij haar slot tijdens de daarop volgende
coördinatieperiode kunnen behouden zodat haar herstel niet
bemoeilijkt wordt.
5.9.
Het zou duidelijk tot de verantwoordelijkheden van
het coördinatiecomité moeten behoren om de (mogelijke)
toepassing van de strengste veiligheidsmaatregelen te beoordelen en ervoor te zorgen dat deze maatregelen overal even strikt
worden uitgevoerd. Dit om te garanderen dat de voorgestelde
maatregelen worden uitgevoerd in een veilige omgeving die
door de luchthavens en de luchtvaartmaatschappijen samen is
gecreëerd.
5.10. In afwachting van de verdere verslagen vindt het
Comité dat de coördinatoren bij hun selectie rekening moeten
houden met de nieuwste inzichten op milieugebied. Met
de publicatie van de verslagen zal dan naar verwachting
duidelijkheid worden gecreëerd over het gewicht dat hieraan
bij besluiten moeten worden toegekend.

Brussel, 20 maart 2002.
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 en het Europees Parlement houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2236/95 van de
Raad tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de
Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken”
(COM(2001) 545 def. — 2001/0226 (COD))
(2002/C 125/04)
De Raad heeft op 18 februari 2002 besloten, overeenkomstig artikel 156 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
desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 26 februari 2002 goedgekeurd.
Rapporteur was de heer Kleemann.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 389e zitting van 20 en 21 maart 2002 (vergadering
van 20 maart) het volgende advies uitgebracht dat met algemene stemmen is goedgekeurd.
1. Algemene opmerkingen
1.1.
De verkeersdrukte binnen de EU wordt om verschillende redenen steeds groter, waarbij de belasting van de vervoersnetwerken niet zozeer te wijten is aan het goederenvervoer
over de weg, maar vooral aan het toenemende autogebruik
voor zakelijke en privé-doeleinden. De opkomst van het woonwerkverkeer, veranderde consumptiepatronen en de enorme
groei van het recreatieverkeer hebben tot een duidelijk groter
verkeersaanbod geleid. Daarnaast is in veel regio’s en dichtbevolkte gebieden de laatste jaren de verkeersdichtheid ook sterk
gestegen vanwege het vrachtwagenverkeer. Alle vervoerswijzen hebben met grotere drukte te maken gekregen door de
veranderende economische structuur als gevolg van ontwikkelingen als de globalisering van de economie, de totstandkoming van de interne markt en veranderde productieprocessen en de logistieke gevolgen daarvan. Met de toetreding van
de kandidaat-lidstaten zal het voorts steeds drukker worden
op grensoverschrijdende trajecten, die ook door de Commissie
als de zwakste schakels worden beschouwd.

2. Specifieke opmerkingen
De huidige capaciteit is ontoereikend, zeker als men kijkt naar
de grensoverschrijdende verkeersverbindingen.
2.1.
Het Comité is het dan ook met de Commissie eens dat
er extra financiële middelen moeten worden uitgetrokken voor
de meest noodzakelijke verbeteringen van de grensoverschrijdende vervoersinfrastructuur in de EU en — via andere
programma’s — in de kandidaat-lidstaten. Met het oog op de
te verwachten verkeersomvang zou het goed zijn wanneer bij
de toetredingsonderhandelingen ook gesproken zou worden
over een uitbreiding van de infrastructuur, onder meer het
spoorwegennet, in het land in kwestie (uiteraard dient een
dergelijke uitbreiding te gebeuren met inachtneming van de
EU-normen).

2.2.
Ook voor grensoverschrijdende spoorprojecten in de
EU geldt, aldus het Comité, dat initiatieven voor de bouw van
de benodigde infrastructurele voorzieningen zoals tunnels en
bruggen op hun rendabiliteit, duurzaamheid en maatschappelijk draagvlak moeten worden getoetst.
2.3.
Het Comité gaat akkoord met de wijziging van artikel 5,
lid 3, onder a). Opgemerkt zij evenwel dat het spoorwegennet
van de kandidaat-lidstaten nu al niet voldoet aan de eisen van
de economie, zodat de capaciteitsproblemen alleen maar
omvangrijker zullen worden bij de verwachte economische
groei. Er zij nadrukkelijk eraan herinnerd dat er op EU-niveau
nog andere financieringsmechanismen (bijv. ISPA en TINA)
zijn ten behoeve van de kandidaat-lidstaten. Een en ander moet
dan wel afgestemd worden op de richtsnoeren.
2.4.
De Commissie wordt in verband met financiële steun
voor het waterwegennet verzocht een overzicht te geven van
alle steun die momenteel ten behoeve van vervoersnetwerken
in en buiten de EU, met name in de kandidaat-lidstaten, wordt
verstrekt.
2.5.
De met de wijziging van artikel 5, lid 3, onder b),
beoogde uitzondering dient te gelden voor alle andere projecten (wegen, terminals, lucht en water, leidingen zoals pipelines,
enz.) die erop gericht zijn de capaciteitsknelpunten aan
de grenzen met de kandidaat-lidstaten te verminderen. De
wijziging van het betrokken artikellid zou in die zin nauwkeuriger kunnen.
2.6.
Het Comité heeft geen bezwaren tegen de voorgestelde
wijziging van artikel 5, lid 3, onder c).

3. Conclusie
3.1.
Het Comité onderschrijft de mogelijkheden om voor
grensoverschrijdende vervoersprojecten en projecten die in
aanzienlijke mate bijdragen tot de doelstellingen van de TransEuropese netwerken het totale steunpercentage op te trekken
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van 10 tot 20 % van de totale investeringskosten en hoopt dat
op deze manier de doelstellingen sneller bereikt zullen worden.
3.2.
In een initiatiefadvies dringt het Comité ook aan op
verhoging van de Europese bijdragen ten behoeve van projecten voor de verbetering en ontwikkeling van het waterwegen-
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netwerk (1). De Europese steun voor de opheffing van knelpunten zouden moeten worden verdubbeld van 10 naar 20 %
zonder dat hierdoor de verhoogde Europese subsidies voor de
trans-Europese netwerken in het gedrang mogen komen.
(1) PB C 80 van 3.4.2002.

Brussel, 20 maart 2002.
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 betreffende de vaststelling van regels en procedures met
betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de
Gemeenschap”
(COM(2001) 695 def. — 2001/0282 (COD))
(2002/C 125/05)
Op 29 januari 2002 heeft de Raad 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 26 februari 2002 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Green.
Tijdens zijn 389e zitting van 20 en 21 maart 2002 (vergadering van 20 maart) heeft het Economisch en
Sociaal Comité het volgende advies uitgebracht, dat met 74 stemmen vóór, bij 1 onthouding, is
goedgekeurd.

1. Achtergrond

1.3.
De VS dienden in maart 2000 bij de ICAO-raad een
klacht in tegen de 15 EU-lidstaten omdat deze met de
verordening het Verdrag van Chicago en bijlage 16 daarbij
zouden schenden.

1.1.
Tijdens zijn bijeenkomst in Luxemburg op 16 oktober
2001 stelde de Raad vast dat de „Hushkit”-verordening in de
nabije toekomst vervangen kan worden dankzij de resolutie
over milieuvraagstukken die de Internationale burgerluchtvaartorganisatie, de ICAO, tijdens haar 33e algemene vergadering (25 september-5 oktober 2001) heeft goedgekeurd.

1.4.
Deze verordening werd door de VS aangevochten
omdat zij in strijd zou zijn met internationale afspraken over
vliegtuiglawaai en de markt voor gebruikte vliegtuigen zou
verstoren.

1.2.
Om de geluidsoverlast van vliegtuigen rond luchthavens in te dammen, stelde de EU in 1999 een verordening
voor uit hoofde waarvan luchthavens in de EU vliegtuigen met
geluiddempingssystemen („hush-kits”) vanaf 1 april 2002
zouden weren. Daarbij werd een uitzondering gemaakt voor
vliegtuigen uit derde landen die al vóór 1 april 1999 in het
luchtruim van de EU opereerden.

1.5.
In zijn conclusies wijst de Raad tevens op het voornemen van de Commissie om zo snel mogelijk met een voorstel
te komen inzake een kaderregeling voor exploitatiebeperkingen in de Gemeenschap waarmee omwonenden van luchthavens bescherming wordt geboden. Dit voorstel zou in overeenstemming zijn met de ICAO-regels, waarbij optimaal gebruik
wordt gemaakt van de flexibiliteit die de ICAO biedt.
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1.6.
De Raad ging ervan uit dat deze zaak een dusdanige
prioriteit zou krijgen dat een voorstel goedgekeurd kan worden
vóór april 2002, wanneer de vliegverbodregels van de Hushkitverordening in werking treden.
1.7.
De EU heeft er al lang bij de ICAO op aangedrongen
om de in 1977 aangenomen geluidscertificeringsnorm in
hoofdstuk 3 bij te werken.
1.8.
De ICAO-raad heeft in juni 2001 een nieuwe geluidscertificeringsnorm goedgekeurd die als hoofdstuk 4 zal
worden opgenomen in boekdeel 1 van bijlage 16 bij het
Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart.
1.9.
Toepassing van deze nieuwe norm in de praktijk vergt
flankerende maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de
exploitatiebeperkingen, waaronder het weren van vliegtuigen
die ternauwernood aan de grenswaarden van hoofdstuk 3
voldoen, uniform worden opgelegd.
1.10. Tijdens de 33e algemene ICAO-vergadering werd met
bovengenoemde resolutie A33/7 wereldwijde overeenstemming bereikt over de wijze waarop dergelijke flankerende
maatregelen/exploitatiebeperkingen moeten worden ingepast
in een evenwichtige geluidbeheerstrategie. Daarmee kunnen
de EU-lidstaten vliegtuigen die maar net aan de eisen voldoen,
weren van luchthavens waar geluidsoverlast een probleem
vormt.
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2.3.
In het voorstel wordt tevens gesproken van „grootstedelijke luchthavens”, d.w.z. luchthavens die in het centrum
van grote stedelijke agglomeraties liggen. Een luchthaven kan
alleen als „grootstedelijke luchthaven” worden aangemerkt als
er ook een andere luchthaven is waarvan de die agglomeratie
gebruik kan maken.

2.4.
De milieuprestaties van vliegtuigen worden geëvalueerd op basis van de certificeringgrenswaarden van hoofdstuk 3. Vliegtuigen met een cumulatieve marge van maximaal
5 decibel boven deze certificeringgrenswaarden voldoen nog
net aan de eisen. Luchthavens waar geluidsoverlast een probleem vormt, zullen deze vliegtuigen na evaluatie geleidelijk
mogen weren. Indien deze maatregel niet volstaat om de
doelstellingen van deze richtlijn te bereiken, kunnen nog
andere maatregelen worden genomen om de geluidsoverlast te
bestrijden.

2.5.
Onder bepaalde voorwaarden kunnen uitzonderingen
worden gemaakt voor vliegtuigen van luchtvaartmaatschappijen uit ontwikkelingslanden.

2.6.
Met deze richtlijn wordt de Hushkit-verordening ingetrokken.

3. Algemene opmerkingen
1.11. Een evenwichtige strategie bestaat in principe uit de
volgende vier soorten maatregelen om vliegtuiglawaai tegen
zo laag mogelijke kosten terug te dringen:
1.

beperking van lawaai bij de bron;

2.

grondgebruik/ruimtelijkeordeningsbeleid;

3.

operationele procedures voor geluidsbeperking;

4.

vliegbeperkingen.

1.12. Het luchtverkeer concentreert zich in de EU — net
als in de rest van de wereld — op een relatief klein aantal
luchthavens.

2. Het Commissievoorstel
2.1.
Het Commissievoorstel bevat een reeks gemeenschappelijke bepalingen en principes voor geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen in het kader van een evenwichtige geluidbeheerstrategie.
2.2.
Alleen luchthavens met meer dan 50 000 vliegbewegingen per jaar vallen onder toepassingsgebied van de richtlijn.

3.1.
Het ESC kan zich over het algemeen vinden in de
voorgestelde richtlijn, die tot minder vliegtuiglawaai op en
rond luchthavens zal leiden.

3.2.
Wel is het noodzakelijk uniforme wettelijke regels vast
te stellen voor geluid dat afkomstig is van andere bronnen,
zoals andere vervoerswijzen.

3.3.
Gezien de korte termijn voor goedkeuring van het
voorstel (1 april 2002) bestaat het gevaar dat ontoereikende
en verkeerde regels vastgesteld worden.

3.4.
Dat de richtlijn op 1 januari 2003 ingaat, komt erop
neer dat de in Verordening (EG) nr. 925/1999 voorziene regels
ter vermindering van vliegtuiglawaai worden uitgesteld. Deze
verordening, die thans komt te vervallen, houdt namelijk in
dat vliegtuigen met hushkits vanaf 1 april 2002 niet meer in
de EU mogen vliegen, tenzij zij al vóór 1 april 1999 in het
luchtruim van de EU opereerden.

3.5.
Bepaalde vliegtuigen die op grond van de hushkitverordening nog toegelaten zouden worden, kunnen nu krachtens de voorgestelde richtlijn geleidelijk worden geweerd.
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3.6.
Voordat de in de richtlijn voorziene procedures tot
stand zijn gebracht, kunnen zich nog overgangsproblemen
voordoen.
3.7.
De voorgestelde richtlijn heeft in de eerste plaats
betrekking op exploitatiebeperkingen voor vliegtuigen; deze
beperkingen vormen slechts één onderdeel van de evenwichtige strategie die in de ICAO-resolutie van september 2001
uiteengezet wordt.
3.8.
Tot de „belanghebbende partijen” moeten ook die
bevolkingsgroepen gerekend worden die in de concrete gevallen aan lawaai worden blootgesteld.
4. Specifieke opmerkingen
4.1.
Een kosten-batenanalyse maakt een belangrijk deel uit
van de strategie. Een dergelijke analyse wordt echter slechts in
algemene bewoordingen in bijlage 2 bij de voorgestelde
richtlijn vermeld.
Om te voorkomen dat de richtlijn door de lidstaten verschillend
wordt uitgevoerd, zou de methodologie voor een dergelijke
analyse nauwkeuriger moeten worden omschreven.
4.2.
Aangezien er geen internationaal geaccepteerde definitie van „licht vliegtuig” bestaat, zou deze term in artikel 2,
onder a), geschrapt moeten worden om te voorkomen dat
hierover onzekerheid ontstaat en deze urgente richtlijn daardoor vertraging oploopt.
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4.3.
De vrijstellingen voor ontwikkelingslanden mogen
slechts voor een bepaalde periode worden verleend en mogen
alleen gelden voor vliegtuigen die onder hoofdstuk 3 van het
Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart vallen.
4.4.
In de richtlijn worden vliegtuigen met een marge van
maximaal 5 EPNdB (Effective Perceived Noise in Decibel) boven
de certificeringgrenswaarden (in hoofdstuk 3 van bijlage 16
bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart)
beschouwd als vliegtuigen die ternauwernood aan de grenswaarden voldoen. Het Comité vindt dat deze marge opgetrokken moet worden naar 8 EPNdB. Om praktische redenen zou
een overgangsperiode ingesteld moeten worden.
4.5.
Artikel 13 dient daarom als volgt aangevuld te worden:
„De cumulatieve marge van 5 EPNdB wordt binnen vijf jaar na
inwerkingtreding van deze richtlijn verhoogd tot 8 EPNdB,
tenzij de Commissie iets anders voorstelt.”
5. Conclusie
5.1.
Het Comité schaart zich volledig achter het voorstel
van de Commissie om geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op luchthavens in de EU in te voeren. Gezien de
toenemende milieubeperkingen kan het luchtverkeer uitsluitend verder groeien indien het vliegtuiglawaai op progressieve
en geloofwaardige manier bij de bron wordt aangepakt.
5.2.
De cumulatieve marge dient binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de richtlijn te worden verhoogd tot 8 EPNdB.

Brussel, 20 maart 2002.
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 beschikking van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het communautair statistisch programma voor de
periode 2003-2007”
(COM(2001) 683 def. — 2001/0281 (COD))
(2002/C 125/06)
De Raad heeft op 18 februari 2002 besloten het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig art. 262
van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De afdeling „Economische en Monetaire Unie — economische en sociale samenhang”, die met de
voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 25 februari 2002
goedgekeurd; rapporteur was mevrouw Florio.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 389e zitting op 20 en 21 maart 2002 (vergadering
van 20 maart) het volgende advies uitgebracht, dat met 73 stemmen vóór, zonder stemmen tegen, bij
3 onthoudingen is goedgekeurd.

1. Achtergrond

1.1.
Zoals voorgeschreven in Verordening (EG) nr. 322/97
van de Raad van 17 februari 1997 moet een communautair
statistisch programma worden goedgekeurd waarin voor de
periode 2003-2007 strategieën, prioriteiten en werkplannen
zijn vastgelegd.

1.2.
Het strategisch belang van de goedkeuring van dit
programma is de afgelopen jaren steeds groter geworden, deels
als gevolg van de versnelling van de economische, monetaire
en institutionele ontwikkeling en de sociale veranderingen die
binnen de EU hebben plaatsgevonden, en deels vanwege de
concrete vooruitgang die is geboekt door de kandidaatlidstaten uit Midden- en Oost-Europa, die in de loop van 2002
hun toetredingsonderhandelingen met de EU zullen afronden.

1.3.
Het vijfjarenprogramma voor de periode 2003-2007
is al het zesde achtereenvolgende programma dat Eurostat
voor de middellange termijn heeft vastgesteld. Zoals alle
vijfjarenprogramma’s bevat ook dit programma een tussentijdse evaluatie, een gedetailleerd jarenplan en een eindevaluatie.

1.4.
Volgens de door de Commissie en de Raad verstrekte
gegevens zou Eurostat steeds meer een sleutelrol moeten gaan
spelen bij de vaststelling van statistische programma’s, met
steeds homogenere criteria voor het verzamelen en analyseren
van gegevens en een betere afstemming op de actualiteit.

1.5.
Eurostat, en meer in het algemeen het hele Europese
statistische systeem (hierna: ESS), staat voor de moeilijke taak
om snel vergelijkbare gegevens bijeen te brengen zowel m.b.t.
sectoren die al sinds jaar en dag door de Europese instellingen
worden geanalyseerd en gemonitord, als met het oog op de
sociaal-economische ontwikkelingen en de veranderingen die
de uitbreiding in de kandidaat-lidstaten en, later ook, in de
lidstaten van de Europese Unie teweeg brengt.

1.6.
Bij de statistische evaluatie van de „eurozone”, met
name van aspecten die verband houden met het monetair
beleid, dient een onderscheid te worden gemaakt tussen
drie gebieden: eurolanden, landen die de euro niet hebben
ingevoerd en kandidaat-landen uit Midden- en Oost-Europa.

2. Statistieken als leidraad voor de Europese Unie

2.1.
Voor de opstelling van de vele verslagen, periodieke
evaluaties en analyses van de stand van zaken op het stuk van
de economische en sociale cohesie binnen de EU en van de
programmeringsdocumenten van de nationale regeringen,
wordt regelmatig gebruik gemaakt van door Eurostat geleverde
statistische gegevens.

2.1.1. Het Comité acht in dit verband het gebruik van
statistisch onderzoek zeer zinvol ter onderbouwing van de in
Lissabon en Göteborg vastgelegde strategieën.

2.2.
Het lijdt geen twijfel dat er sinds de invoering van de
gemeenschappelijke munt een nog grotere behoefte bestaat
aan monitoring- en analyse-instrumenten waarmee zeer realistische en wetenschappelijk verantwoorde keuzen kunnen
worden gemaakt op economisch, financieel en sociaal gebied.
Daardoor wordt de Europese Unie versterkt, krijgt het internationale concurrentievermogen van het hele systeem een
nieuwe impuls en wordt opgekomen voor de EU-beginselen
van billijkheid en sociale rechtvaardigheid.

2.3.
Het spreekt voor zich dat de doeltreffendheid en
functionaliteit van het ESS rechtstreeks verband houden met
de mate van homogeniteit, integratie en harmonisatie van de
verzamelde gegevens.
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2.4.
De nog resterende verschillen in de criteria die bij
statistische enquêtes worden gehanteerd, de opgelopen vertraging en de aanpassing van de nationale bureaus voor de
statistiek aan de Europese vereisten zullen aanzienlijke investeringen vergen van de lidstaten, zowel in financiële middelen
als op het stuk van de beroepsopleiding.

2.5.
Heel anders is het gesteld met het door Eurostat
opgezette netwerk voor monetaire statistiek, waarmee rechtstreeks wordt ingespeeld op de monitoringsbehoeften van de
Europese Centrale Bank. Aan die ongelijkheid tussen de diverse
statistische systemen voor het verzamelen van gegevens moet
snel een einde worden gemaakt om te voorkomen dat de
toekomst van de Europese Unie alleen afhangt van op monetaire gegevens gebaseerd beleid.

2.6.
Zoals staat te lezen in het laatste verslag van de
Commissie over de economische en sociale cohesie in de EU,
is het tevens van belang dat de statistische instrumenten voor
de analyse van de gegevens worden aangepast in regio’s en
gebieden waar de economische groei een ernstige achterstand
heeft opgelopen.
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3. Statistieken in het kader van het uitbreidingsproces

3.1.
Tijdens het uitbreidingsproces en de onderhandelingen
met de kandidaat-lidstaten spelen de statistieken een tweeledige
rol: enerzijds maken zij integraal deel uit van het „acquis
communautaire”, anderzijds zijn het doorslaggevende indicatoren van de „gezondheidstoestand” van de nationale economieën van de kandidaat-lidstaten.

3.2.
Met uitzondering van Turkije sturen alle kandidaatlidstaten vier keer per jaar statistische gegevens naar Eurostat,
waarbij zij dezelfde criteria hanteren als de EU-lidstaten. De in
de kandidaat-lidstaten verzamelde nationale gegevens zijn nog
niet vergelijkbaar met die van het ESS, en dienen dus nog
met een zekere voorzichtigheid te worden geanalyseerd.
Desalniettemin is de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang
geboekt.

3.3.
Er zijn tal van EU-projecten geweest om de criteria
voor het verzamelen van de gegevens beter op elkaar af te
stemmen, maar nog niet alle problemen zijn definitief opgelost.
Turkije en Malta opereren nog in de marge van dit systeem
(het Turkse bureau voor de statistiek maakt geen deel uit van
het Europese systeem).

4. Aanbevelingen
2.7.
In het ESS staat het subsidiariteitsbeginsel voorop bij
de verzameling van gegevens. De nationale bureaus voor de
statistiek werken vaak samen met particuliere agentschappen
die rechtstreeks of indirect invloed uitoefenen op de interpretatie van de statistieken, en in ieder geval achter de schermen
een rol blijven spelen. Naar de deelname van deze agentschappen aan de gegevensverzameling moet serieus onderzoek
worden gedaan, om ervoor te zorgen dat het statistische
instrumentarium zo neutraal, wetenschappelijk en reëel mogelijk is.

4.1.
Net als in eerdere documenten onderstreept is, hoopt
het Comité in de eerste plaats dat de samenwerking tussen
Eurostat en de nationale bureaus voor de statistiek wordt
verbeterd, ten einde de doeltreffendheid van het ESS te
vergroten.

4.2.
Het is van belang de coördinerende rol van Eurostat te
verbeteren, met het oog op een grotere harmonisatie en een
efficiënt systeem met vergelijkbare gegevens.
2.8.
Ten slotte dient ook te worden gekeken naar de
gebruikers van Eurostat. De doelgroep van het ESS bestaat niet
alleen uit nationale regeringen, bedrijven enz. (1), maar vooral
ook uit nationale en Europese sociale en beroepsorganisaties.
Het is dan ook van belang dat, tijdens de evaluatie ex ante én
ex post, alle gebruikers van het ESS die zowel statistische
gegevens opvragen als aanleveren, worden geraadpleegd.

4.3.
Het uitbreidingsproces, dat zijn voltooiing nadert,
moet gepaard gaan met een doeltreffender integratie van de
bureaus voor de statistiek van de kandidaat-lidstaten. Dit kan
worden bereikt door de samenwerking te versterken m.b.v.
financiële steun voor opleidingen en de aanpassing van de
statistische instrumenten.

(1) Zie COM(2001) 683 def. — 2001/0281 (COD), blz. 59, § 5.2.1.

4.4.
Om de neutraliteit van de statistische gegevens te
verzekeren, acht het Comité het bovendien van fundamenteel
belang dat toezicht wordt uitgeoefend op de activiteiten van
particuliere agentschappen die rechtstreeks of indirect bij het
ESS betrokken zijn.
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4.5.
Op grond van bovenstaande overwegingen is het
Comité van mening dat Eurostat meer financiële steun moet
krijgen, waarbij de betrokkenheid van de nationale regeringen
groter moet worden en de Commissie een coherente rol moet
spelen.
4.6.
Zoals reeds eerder is benadrukt, is het zaak de statistische onderzoeken te concentreren op doelgerichte, reeds
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uitgestippelde strategieën (zoals die van de Raden van Lissabon
en Göteborg). Zoals het Comité al heeft opgemerkt in een
eerder advies (1), moeten alle terreinen die verband houden
met duurzame ontwikkeling, statistisch worden geanalyseerd.

(1) PB C 221 van 7.8.2001, blz. 169 en PB C 48 van 21.2.2002.

Brussel, 20 maart 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „Vrijwilligerswerk in Europa: de hospicebeweging als voorbeeld”
(2002/C 125/07)
Op 26 april 2001 heeft het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 26 van het r.v.o.
besloten de afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap” te belasten met het opstellen van een
informatief rapport over: „Vrijwilligerswerk in Europa: de hospicebeweging als voorbeeld”.
Tijdens de zitting van 20 en 21 februari 2002 besloot de voltallige vergadering het informatief rapport
om te vormen tot een initiatiefadvies (art. 23, lid 3, van het rvo).
De afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die met de voorbereidende werkzaamheden
was belast, heeft haar advies op 27 februari 2002 met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Rapporteur was mevrouw zu Eulenburg.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 389e zitting op 20 en 21 maart 2002 (vergadering
van 20 maart) het volgende advies uitgebracht dat met 80 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij
3 onthoudingen, werd goedgekeurd.

Preambule
Eigen initiatief en betrokkenheid van burgers vormen een essentieel onderdeel van het politieke en sociale leven, en liggen ten
grondslag aan de waarden en de inrichting van de lidstaten.
Participatie en betrokkenheid houden in dat burgers deelnemen
aan het culturele, maatschappelijke en politieke leven. Doordat
burgers op vrijwillige basis actief zijn in vertegenwoordigende
lichamen — actiegroepen, verenigingen, (belangen-)groepen,
vakbonden, partijen — wordt vorm gegeven aan de maatschappij, die zich hierdoor verder kan ontwikkelen. Door zich in te
zetten voor het algemeen welzijn, zorgen burgers voor sociale
samenhang en geven zij invulling aan de democratie.
Vrijwilligerswerk is een hogere vorm van burgerbetrokkenheid.
Het is gebaseerd op de voortdurende vastberadenheid om zich
in te zetten voor het algemeen belang; wij allen zijn immers
verantwoordelijk voor iedereen.

Deze voortdurende vastberadenheid om zich in te zetten
voor het algemeen belang stoelt op een humanistische
benadering van de maatschappij en op het besef dat wij
allen tot het „solidum” behoren waarin gezamenlijke
verantwoordelijkheid vraagt om vrijwillige participatie en
grootmoedige inzet.

Deze betrokkenheid is dus niet louter een gevoel of een
gemoedstoestand, maar vergt een grootmoedigheid en een
persoonlijke toewijding die maken dat vrijwilligerswerk op
onbezoldigde basis wordt verricht en dat vrijwilligers de
„kosten” van hun activiteiten niet simpelweg reduceren tot hun
marktwaarde.
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Burgers moeten worden aangemoedigd hun inzet te verbreden.
Een sterkere betrokkenheid en een grotere eigen verantwoordelijkheid zijn kenmerken van een staat die het subsidiariteitsbeginsel hoog in het vaandel heeft staan en die zijn functie als
beschermer en hoeder serieus neemt. De staat moet ervoor
zorgen dat elke burger een bijdrage kan leveren.

Illustratief voor burgerbetrokkenheid in deze context is dat
burgers zich vrijwillig en onbezoldigd inzetten op alle maatschappelijke terreinen.

In het hiernavolgende wordt geen poging gedaan om alle
terreinen waarop vrijwilligers in de lidstaten activiteiten ontplooien, in kaart te brengen. Doel is te laten zien welke
factoren en drijfveren aan het verrichten van vrijwilligerswerk
ten grondslag liggen en hoe belangrijk deze betrokkenheid van
individuen is voor de sociale en politieke ontwikkeling van
lidstaten en samenleving. Daarbij staat de hospicebeweging
model voor de vele terreinen waarop vrijwilligerswerk wordt
gedaan. Aan de hand van dit voorbeeld wordt een concrete
beschrijving gegeven van de activiteiten van vrijwilligers en
van de voor vrijwilligerswerk vereiste randvoorwaarden. Op
basis van de situatie en de ervaringen in afzonderlijke landen
wordt ten slotte getracht de verworven inzichten samen te
vatten in algemene conclusies.

1.2.
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Vrijwilligerswerk als hoeksteen van de Europese samenleving

1.2.1. Vrijwilligerswerk speelt binnen de maatschappelijke
solidariteit en de participatiedemocratie een belangrijke rol.
Het is onbezoldigd en creatief, maar vereist tegelijkertijd
persoonlijke inzet. Vrijwilligerswerk toont aan dat de mens in
staat is om zijn leefomgeving zelfstandig, met aanvaarding van
eigen verantwoordelijkheid en in het algemeen belang vorm te
geven.

1.2.2. Door vrijwilligersactiviteiten in het maatschappelijk
belang te verrichten, verlaten burgers de beperkte kring van
hun professionele, gezins- en privéleven. Daarmee zijn ze méér
dan alleen werknemer, ouder, consument en/of stemgerechtigde, en wordt het principe „bourgeois — citoyen —
homme” in al zijn facetten werkelijkheid. Terecht wordt
vandaag de dag gesproken van de civiele of burgermaatschappij, waarin mensen verantwoordelijkheid moeten nemen voor
zichzelf en voor anderen.

1.2.3. Het individueel of in groepsverband verrichten van
vrijwilligerswerk vormt bovendien een tegenwicht tegen de
individualisering van de samenleving en tegen de tendens om
maatschappij, mens en cultuur louter op hun marktwaarde te
beoordelen.

1. Vrijwilligerswerk in Europa

1.1.

Het Internationaal Jaar van de vrijwilligers 2001

1.1.1. In de Universele Verklaring Vrijwilligerswerk van
de Verenigde Naties wordt vrijwilligerswerk omschreven als
hoeksteen van de samenleving. Volgens deze Verklaring hebben alle mensen het recht om zich te verenigen en zich te
engageren; een democratisch beginsel dat het streven naar
vrede, vrijheid, veiligheid, rechtvaardigheid en persoonlijke
groei en ontplooiing symboliseert.
1.1.2. Vrijwilligerswerk wordt verricht door individuen
(vaak niet zichtbaar) of door groepen (verenigingen, belangengroepen). Dergelijke maatschappelijke organisaties, die vrijwilligersactiviteiten mogelijk maken en steunen, spelen een belangrijke rol in de samenleving.
1.1.3. In het Economisch en Sociaal Comité zijn de Europese maatschappelijke groepen vertegenwoordigd. Vertegenwoordigers van veel van deze verenigingen en organisaties
houden zich zowel privé als uit hoofde van hun functie
bezig met vrijwilligerswerk. Het Internationaal Jaar van de
vrijwilligers vormt voor het Economisch en Sociaal Comité
een belangrijke en geschikte aanleiding om het belang van
vrijwilligerswerk voor de totstandkoming van een sociaal
Europa te benadrukken.

1.2.4. Vrijwilligersactiviteiten bestrijken alle maatschappelijke terreinen van de lidstaten: van politiek (partijen, vakbonden, actiegroepen etc.) via sport, cultuur, sociaal werk (jeugd,
gezin, vrouwen en achtergestelde groepen) tot hulp bij rampen
en in noodsituaties.

1.2.5. Het vrijwillige karakter getuigt daarnaast van naastenliefde, waarden en gevoel van verantwoordelijkheid voor
zichzelf en voor anderen. Motieven voor het verrichten van
vrijwilligerswerk zijn onder meer:
—

behoefte aan gezelschap en sociale contacten;

—

de behoefte om een zinvolle invulling te geven aan het
eigen bestaan;

—

een uit persoonlijke betrokkenheid voortkomende wens
om misstanden recht te zetten;

—

het besluit om maatschappelijke verantwoordelijkheid op
zich te nemen;

—

behoefte aan maatschappelijke erkenning en aan verwerving en behoud van persoonlijke vaardigheden;
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—

behoefte aan hulp om persoonlijke problemen op te
lossen, en

—

godsdienst en menslievendheid.

1.2.6. De factor van de traditionele „hulpverlening” (waarbij
beschikbaarheid, zelfopoffering en inzet voorop staan) speelt
een even grote rol als de behoefte aan zelfontplooiing (met
lichte, overzichtelijke en kortdurende taken en de mogelijkheid
om het activiteitenterrein zelf te kiezen).
1.2.7. De toenemende individualisering en mobiliteit van
de mens, alsook het groeiende aantal verschillende leefwijzen
dragen ertoe bij dat steeds meer sociale milieus verdwijnen en
nieuwe milieus niet lang blijven bestaan. Als gevolg hiervan
vinden mensen vaak geen aansluiting bij een groep en voelen
zij zich niet betrokken en overbodig. Zij zetten zich dan ook
niet in voor het algemeen belang, al is de bereidheid daartoe in
principe wel aanwezig. Er zijn echter tekenen die erop wijzen
dat organisaties en instellingen meer openheid aan de dag
beginnen te leggen en dat gemeenten en overheidsinstanties
structuren creëren om mensen die vrijwilligerswerk willen
verrichten en aanbieders op het gebied van sociale en maatschappelijke dienstverlening met elkaar in contact te brengen.
Voorbeelden hiervan zijn bemiddelingsbureaus, fora, beurzen,
adviesbureaus voor burgers etc. Voor het organiseren en
coördineren van tijdelijk vrijwilligerswerk moet gebruik worden gemaakt van de institutionele structuren van verenigingen
en organisaties. Op basis hiervan gecreëerde structuren maken
het mogelijk om, behalve met de gestelde eisen, rekening te
houden met persoonlijke belangstelling en wensen.
1.2.8. Vrijwilligerswerk moet worden aangemoedigd en
gestructureerd. Overheidsinstanties op transnationaal, nationaal en regionaal niveau, gemeenten, het bedrijfsleven en
verenigingen doen duurzame investeringen om menselijk
potentieel te behouden en te werven — verg. de ESC-adviezen
„Samenwerking met de solidariteitsverenigingen als sociaaleconomische partners op het terrein van de welzijnszorg” (1) en
„Sociale dienstverlening door particuliere organisaties zonder
winstoogmerk in het kader van de verlening van diensten van
algemeen belang in Europa” (2). Door „corporate citizenship”
in praktijk te brengen en medewerkers te steunen die zich
persoonlijk en financieel inzetten (bijv. door tijd vrij te maken
en/of door donaties), voldoen bedrijven en verenigingen aan
hun burgerplicht en tonen zij aan sociaal betrokken te zijn.
Aldus vormt vrijwilligerswerk een schakel tussen staat, markt
en samenleving.
1.2.9. Vrijwilligerswerk vormt een kwaliteit op zich. Vrijwilligers kunnen zich spontaan, hartstochtelijk en zonder te
worden belemmerd door hiërarchische structuren van hun
taken kwijten. Doordat zij hun tijd zelf kunnen indelen en
dankzij hun vele uiteenlopende vaardigheden, kunnen zij op
veel manieren worden ingezet.

(1) PB C 73 van 9.3.1998.
(2) PB C 311 van 7.11.2001.

1.3.
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Het belang van vrijwilligerswerk

1.3.1. Vrijwilligerswerk in de sociale dienstverlening en
binnen instellingen en actiegroepen draagt in belangrijke mate
bij aan de sociale samenhang, aangezien het concreet is gericht
op mensen die zich in een specifieke situatie bevinden. Deze
kunnen hierdoor integreren in de maatschappij.

1.3.2. Aan de hand van de hospicebeweging wordt in
dit advies verduidelijkt hoe het vrijwilligerswerk zich kan
ontwikkelen en hoe beleidskaders kunnen worden opgesteld
en gewijzigd. De veelzijdigheid en de politieke aspecten van
vrijwilligerswerk behoeven allereerst een korte toelichting.

1.3.3. Vrijwilligerswerk zorgt er enerzijds voor dat de
samenleving zich bewust wordt van de problemen van achtergestelde en gemarginaliseerde groepen en de verantwoordelijkheden jegens hen, en vormt anderzijds voor de betrokkenen
vaak een middel om voeling te houden met het dagelijks leven
in de maatschappij. Door zich voor deze mensen in te zetten,
vervult de burger de functie van belangenbehartiger door hun
behoeften en wensen kenbaar te maken aan politiek en
samenleving. Vrijwilligerswerk kan ervoor zorgen dat hulpbehoevenden de maatschappij niet alleen leren kennen als
professioneel georganiseerd zorgstelsel.

1.3.4. Vrijwilligerswerk wordt verricht binnen verenigingen, belangengroepen, organisaties en projecten. Vaak worden
initiatieven genomen door vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn bijvoorbeeld actief:

—

in belangengroepen voor buitenlanders en asielzoekers in
het kader van racismebestrijding;

—

in het kader van de maatschappelijke integratie van
kansarmen, zieken, gehandicapten en achtergestelde groepen, zoals gedetineerden, verslaafden, bejaarden, hulpbehoevenden, mensen in de terminale fase, kinderen en
gezinnen;

—

in het kader van projecten ter vermindering van sociale
en economische wanverhoudingen;

—

in zelfhulpgroepen;

—

binnen het jeugdwerk, op (kleuter-)scholen, in het kader
van uitwisselingsprogramma’s voor scholieren etc.
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Verder zijn vrijwilligers op grote schaal actief in het algemeen
belang (bijv. bij de vrijwillige brandweer, in reddingsbrigades
of bij rampendiensten) of binnen de hospicebeweging, waar ze
zich inzetten voor een menswaardiger behandeling van ernstig
zieke en terminale patiënten en van mensen die een groot
verlies hebben geleden.

2.1.2.2. De hospicebeweging is gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:
—

de hospicebeweging zet zich in voor elke mens die in
de terminale fase verkeert en voor diens familieleden,
ongeacht de maatschappelijke en financiële positie en
ongeacht de culturele en religieuze achtergrond;

1.3.5. Zonder vrijwilligers zijn veel sociale initiatieven
ondenkbaar. Slechts dankzij persoonlijke inzet en de bereidheid om waar nodig hulp te bieden, kunnen nieuwe vormen
van ondersteuning ontstaan. Hoewel tegenwoordig op veel
verschillende terreinen vrijwilligerswerk wordt verricht en er
meer aandacht en erkenning moet komen voor de vele
innoverende maatregelen die in alle Europese landen worden
ontwikkeld, wordt in dit advies voornamelijk ingegaan op de
hospicebeweging. Deze kan als voorbeeld dienen omdat ze
zich bezighoudt met fundamentele kwesties, zoals het omgaan
met de dood. Bovendien betreft het hier een geheel nieuw
terrein, dat van invloed is geweest op het sociale zekerheidsbeleid van de lidstaten.

—

de hospicebeweging gaat uit van een mensbeeld waarin
het idee dat niemand over het menselijk leven kan
beschikken centraal staat;

—

hierop gebaseerde activiteiten kunnen in principe overal
plaatsvinden waar de behoeften, de persoonlijke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht van mensen in de
terminale fase serieus worden genomen. Het leed dat
inherent is aan sterven en dood kan ook door (holistische)
begeleiding en zorg echter niet worden weggenomen.

2.1.2.3. De politiek-maatschappelijke drijfveren achter hospice-activiteiten zijn de volgende:
—

mensen moeten worden aangemoedigd zich bezig te
houden met leven, sterven, dood en rouw. Sterven en
dood moeten worden gezien als onderdeel van het
bestaan;

—

mensen uit verschillende klassen en beroepen die bereid
zijn om vrijwilligerswerk te verrichten, moeten worden
aangemoedigd en in staat gesteld om mensen in de
terminale fase te begeleiden;

—

vrijwilligerswerk vormt een autonome bijdrage aan de
stervensbegeleiding en is een aanvulling op de ambulante
en klinische zorg in ziekenhuizen, verpleegtehuizen en
bejaardentehuizen en op het werk van artsen en pastorale
hulpverleners;

—

de bestaande zorginstellingen voor bejaarden en zieken
moeten ertoe worden aangespoord de huidige vormen
van stervensbegeleiding te heroverwegen en zonodig een
nieuwe aanpak te ontwikkelen.

2. Vrijwilligerswerk: de hospicebeweging als voorbeeld

2.1.

2.1.1.

Algemene beschrijving van de hospicebeweging

De ontstaansgeschiedenis van de hospicebeweging

De hospicebeweging is niet het product van regeringsbeleid,
maar is voornamelijk voortgekomen uit de vrijwillige inzet
voor terminale patiënten, niet alleen door vrienden en familieleden, maar ook door mensen die al in de zorg werkzaam
waren. Deze vonden de wijze waarop met stervenden werd
omgegaan, onacceptabel en ijverden voor een menswaardiger
behandeling. Dood en rouwverwerking moesten niet door de
maatschappij worden weggedrukt, maar worden beschouwd
als onderdeel van het leven. Derhalve moeten terminale
patiënten de ruimte krijgen om deel te nemen aan het leven.

2.1.2.

Uitgangspunten van de hospicebeweging

2.1.2.1. Uitgangspunt van de activiteiten van de hospicebeweging is de zorg voor terminale patiënten en hun familieleden. Vanuit een holistische visie worden ernstig zieke en
terminale patiënten fysiek, psychisch, sociaal-economisch en
spiritueel gesteund.

2.1.3.

Taken van de hospicebeweging

2.1.3.1. Hospice-instellingen — ambulant, klinisch of een
combinatie daarvan — verlenen veel verschillende diensten.
Kerntaken zijn:
—

psycho-sociale begeleiding van ernstig zieke en terminale
patiënten (bijv. hulp bij psychische problemen, bij het
opmaken van de balans van hun leven en bij het
overwinnen van een crisis, het ontlasten van naasten,
hulp in het dagelijks leven);

—

advisering (bijv. ten aanzien van sociale vraagstukken,
zorg, wensen van de patiënt);

—

palliatieve hulp (tot en met omvattende palliatieve zorg);
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—

therapeutische hulp, zielszorg;

—

optimale bereikbaarheid (dag en nacht) in geval van
permanente begeleiding;

—

begeleiding bij de rouwverwerking van naasten;

—

intensieve voorbereiding, begeleiding en bijscholing van
vrijwillige en professionele hulpverleners;

—

opleiding en voorlichting;

—

fondsenwerving door middel van donaties en sponsoring.
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2.2.1.2. Bovendien leveren vrijwilligers die niet in direct
contact staan met de patiënt een essentiële bijdrage aan
verankering van de hospicebeweging in de maatschappij
door voorlichting te geven, fondsen te werven en ideeën te
ontwikkelen (in de vorm van expertise).
2.2.1.3. De beginselen van netwerkvorming en maatschappelijke verankering komen het sterkst tot uitdrukking bij
ambulante hulp; met name hier leveren vrijwilligers immers
een voor de patiënt tastbare bijdrage. Het feit dat hulp en
begeleiding in de beslotenheid van het eigen huis worden
verleend, toont aan dat het de wil van de patiënt zelf is dat hij
wordt bezocht door vrijwilligers. Deze zijn altijd welkome
gasten.

2.1.3.2. Alle genoemde taken worden — al naargelang de
beschikbare faciliteiten en personele middelen — vervuld door
de hospice-instellingen zelf of door derden. Deze activiteiten
zijn onontbeerlijk voor een omvattende zorg voor terminale
patiënten en hun familieleden.

2.2.1.4. De bijdrage van vrijwilligers wordt dan ook gekenmerkt door:
—

solidariteit met de medemens, waardoor patiënten en hun
naasten kunnen deelnemen aan het maatschappelijk
leven;

2.1.4.

—

solidariteit met naasten en professionele hulpverleners,
waardoor deze worden ontlast en moreel gesteund;

—

een vertrouwensband, die gecreëerd wordt door op basis
van solidariteit te luisteren en mee te leven;

—

een op hoop gebaseerde solidariteit, die open staat
voor de zin van leven en sterven en voor existentiële
vraagstukken.

Netwerken van hospice-activiteiten

De hospicebeweging maakt voor haar zorgverlening gebruik
van netwerken van vrijwilligers, die tot doel hebben de
kwaliteit van de laatste levensfase te verbeteren. Daarbij gaat
het evenzeer om de lichamelijke en emotionele als om de
sociale en geestelijke behoeften van de patiënten en hun
naasten.
Het opbouwen van deze netwerken vereist de samenwerking
van verplegers, artsen, therapeuten, pastorale hulpverleners,
sociaal werkers en vrijwilligers, die samen een „multidisciplinair team” vormen.
Dergelijke netwerken moeten permanent worden gesteund
door politiek en samenleving.

2.2.1.5. De ondersteunende en aanvullende zorg die vrijwilligers bieden, vormt voor staat en maatschappij aanleiding om
de arbeidsvoorwaarden van professionele hulpverleners te
verbeteren, waardoor patiënten en hun naasten de benodigde
deskundige hulp krijgen.

2.2.2.
2.2.

2.2.1.

De hospicebeweging en vrijwilligerswerk

De gedachte achter vrijwilligerswerk

2.2.1.1. Vrijwilligerswerk vormt een belangrijk onderdeel
van de hospice-activiteiten. Vrijwilligers steunen en begeleiden
mensen in het terminale stadium. Zij vormen een brug naar de
wereld van alledag, verlichten de zorgtaken van naasten
en vullen deze aan. Dankzij vrijwilligers worden terminale
patiënten niet alleen door professionele hulpverleners verzorgd. Dit is met name van belang wanneer vrienden en
familieleden ontbreken.
Zowel de lichamelijke aanwezigheid van vrijwilligers als de
gedachte dat er hospice-vrijwilligers bestaan, kan vrienden en
familie ertoe brengen in contact te blijven met de terminale
patiënt.

De randvoorwaarden
activiteiten

van

hospice-

2.2.2.1. Vrijwilligers investeren tijd en energie. Vanwege
het belang van hun inzet en de lasten die hiermee gepaard
gaan, moeten randvoorwaarden worden gecreëerd die het werk
van vrijwilligers mogelijk moet maken en die een al te grote
belasting moeten voorkomen. Daarbij spelen de volgende
factoren een rol:
—

een passende, professionele voorbereiding en regelmatige
bijscholing zijn essentiële voorwaarden om de taken met
zelfvertrouwen en op verantwoorde wijze te vervullen;

—

samenwerking met en ondersteuning door het multidisciplinaire team kunnen bijdragen aan het oplossen van
problemen. Er moet erkenning komen voor de door
vrijwilligers geleverde bijdrage, maar deze moet tegelijkertijd nauwkeurig worden gedefinieerd;
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—

de inschakeling van vrijwilligers moet worden gecoördineerd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt
van hun beschikbaarheid (krachten en tijd);

—

begeleiding en supervisie vormen een waarborg voor de
kwaliteit van de hulp en leveren een bijdrage aan de
geestelijke stabiliteit van vrijwilligers.

2.2.2.2. Vrijwilligerswerk doen betekent investeren in tijd.
De betrouwbaarheid en de inzet van vrijwilligers van de
hospicebeweging zijn groot. Om een duurzame continuïteit
van hun diensten te waarborgen, is professionele ondersteuning noodzakelijk. Dit geldt vooral voor het organiseren en
coördineren van de activiteiten. Deskundig advies en passende
begeleiding voor patiënt en vrijwilliger zijn doorgaans dan ook
onontbeerlijk.

De situatie in een aantal lidstaten en kandidaat-lidstaten

2.3.

2.3.1.

Uitgangspunten voor de inschakeling
van vrijwilligers

2.3.1.1. Evenals andere sectoren waarin vrijwilligerswerk
wordt verricht, moet ook en vooral de hospicebeweging
vrijwilligers werven, opleiden en coördineren. Het voorbeeld
van de hospicebeweging moet duidelijk maken dat de voorwaarden voor een succesvolle en duurzame inschakeling van
vrijwilligers grotendeels universeel zijn.
2.3.1.2. Vrijwilligers verrichten hospice-activiteiten omdat
ze zich persoonlijk betrokken voelen, doordat ze rechtstreeks
zijn benaderd, of via mond-tot-mond-reclame, oproepen in
kranten, open dagen van hospice-instellingen, conferenties en
gerichte voorlichtingscampagnes.
2.3.1.3.
werk.

De vrijwilligers worden gedegen voorbereid op hun

2.3.1.5. De scholing wordt aangeboden door een multidisciplinair team; de vorderingen worden gevolgd door cursusleiders. Behalve op het verwerven van basiskennis (over sterven,
dood, rouwverwerking, hospice-activiteiten, palliatieve zorg
en geneeskunde) ligt de nadruk op bewustwording door de
vrijwilliger van zijn rol als hulpverlener, op de persoonlijkheid
en de achtergrond van de vrijwilliger, op de gedachte achter de
hospicebeweging en op communicatieve en hulpverlenende
vaardigheden.
2.3.1.6. Bij de omgang met terminale patiënten en nabestaanden kunnen vrijwilligers terugvallen op de coördinator,
de organisator of leden van het team. De mogelijkheid van
supervisie is ruimschoots aanwezig. Van vrijwilligers wordt
verwacht dat ze regelmatig aanvullende cursussen en lezingen
bijwonen. Desgewenst kan veelal ook worden gezorgd voor
pastorale privégesprekken. Daarnaast organiseren sommige
hospice-instellingen herdenkingsdiensten voor vrijwillige en
professionele hulpverleners en voor familie en vrienden. In
de zomer en tijdens de adventsperiode worden bovendien
evenementen georganiseerd.

2.3.2.

Werkterreinen van vrijwilligers

2.3.2.1. Op alle werkterreinen van de hospicebeweging zijn
vrijwilligers actief. De omvang van de toegewezen taken wordt
doorgaans bepaald door de professionele kwaliteiten van
de betreffende vrijwilliger. Op grond van een nauwkeurige
taakomschrijving wordt door de hospice-instellingen bepaald
op welke terreinen de vrijwilligers worden ingezet. Dit verschilt
per individu en per plaats.
2.3.2.2. Enkele voorbeelden van aanvullende en complementerende vrijwilligersactiviteiten:
—

psycho-sociale zorg en begeleiding (bijv. door middel van
gesprekken, voorlezen);

—

pastorale zorg (bidden, voorlezen, meegaan naar kerkdiensten);

—

psycho-sociale begeleiding van nabestaanden;

—

vervoer;

—

aanvullende therapie;

—

hulp bij de lichaamsverzorging;

—

hulp bij het eten;

—

haarverzorging;

—

verzorging van bloemen en planten;

—

onderhoud van de tuin;

—

hulp bij het telefoneren;

—

administratieve werkzaamheden;

Doel van deze voorbereidingsfase is dat vrijwilligers:
—

met zelfvertrouwen en op verantwoorde wijze hulp
verlenen;

—

hun eigen mogelijkheden en beperkingen leren kennen,
en

—

meer communicatieve vaardigheden in de omgang met
ernstig zieke en terminale patiënten verwerven.

2.3.1.4. De voorbereiding van vrijwilligers verschilt per
hospice-instelling en per lidstaat. De duur ervan varieert van
twee à drie maanden tot tien à twaalf maanden. Bij veel
hospice-instellingen maakt een stage deel uit van de voorbereiding. Al naargelang de te vervullen taken volgt een meer
gespecialiseerde opleiding. Dit geldt met name voor begeleiding bij rouwverwerking.
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—

public relations (contacten met de pers, vertegenwoordiging op beurzen, voorlichtingsbijeenkomsten, nieuwsbrieven etc.);

—

fondsenwerving (benefietconcerten, bazaars, loterijen
etc.).

In tegenstelling tot professionele hulpverleners beschikken
vrijwilligers over de tijd en de mogelijkheden om beter
tegemoet te komen aan de behoeften van ernstig zieke en
terminale patiënten. Dit draagt in belangrijke mate bij aan het
welzijn van de patiënt.
2.3.2.3. Daarnaast leveren vrijwilligers een belangrijke financiële, morele en vakinhoudelijke bijdrage aan hospiceactiviteiten door zitting te nemen in het bestuur van verenigingen en comités. In landen als Polen, waar elementaire (palliatieve) zorg in hospice-verband niet is opgenomen in het sociale
zekerheidsstelsel, werken artsen en verpleegkundigen vaak op
basis van vrijwilligheid.

2.3.3.

Samenwerking tussen vrijwillige en
professionele hulpverleners

2.3.3.1. De ervaringen met de samenwerking tussen vrijwillige en professionele hulpverleners bij hospice-activiteiten
lopen uiteen. De samenwerking verloopt doorgaans positief
wanneer de taken van vrijwillige en professionele hulpverleners
zijn gedefinieerd. Regelmatige gezamenlijke en individuele
supervisie en gesprekken onder leiding versterken de eigen
identiteit en bieden de mogelijkheid om de dagelijkse samenwerking te bespreken en eventuele problemen op te lossen.
Essentieel is dat wordt gestreefd naar een vorm van samenwerking die gericht is op het welzijn van terminale patiënten.
Aldus heeft elke vrijwillige of professionele hulpverlener
zijn plek binnen het team, al heeft ieder zijn eigen taken
overeenkomstig zijn vaardigheden.
2.3.3.2. Zoals bij vrijwilligerswerk vaak het geval is, druist
de noodzakelijk gebleken institutionalisering van vrijwilligerswerk in hospiceverband in tegen de creativiteit en de voortdurende uitdagingen die inherent zijn aan initiatieven van gewone
burgers. Van belang is dat het kader waarbinnen vrijwilligers
werken ruimte laat voor eigen initiatieven en deze stimuleert.

2.3.4.

Integratie in de gezondheidszorg

2.3.4.1. De hospicebewegingen in de lidstaten hebben zich
veelal autonoom, op eigen verantwoordelijkheid en buiten het
beleidskader van de overheid ontwikkeld. Zij hebben hun
bestaan te danken aan grote persoonlijke inzet en creativiteit,
met name op het vlak van de financiering. In sommige
lidstaten worden hospice-instellingen vooral door maatschappelijk georiënteerde organisaties, charitatieve instellingen en
religieuze gemeenschappen gefinancierd.
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2.3.4.2. In de jaren negentig is de invloed van de overheid
toegenomen. Met het opzetten van netwerken voor kankerbestrijding (Engeland), een plan voor het ontwikkelen van
hospice-activiteiten (Polen) of wetten voor klinische en poliklinische hulp door hospice-instellingen (Duitsland, Italië)
heeft de politiek in toenemende mate — en met name ter
bevordering van vrijwilligerswerk — een wettelijk kader
geschapen voor hospice-activiteiten en palliatieve zorg.

2.3.5.

Financiering en kosten

Het principe achter vrijwilligerswerk is dat het kosteloos wordt
verricht. Onkosten mogen echter worden vergoed.
Hoewel vrijwilligers in de meeste gevallen (bijv. Duitsland,
Engeland, Polen) zijn verzekerd via de organisaties en verenigingen waarvoor zij actief zijn (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, ongevallenverzekering), moet worden nagegaan
welke risico’s daadwerkelijk door de verzekering worden
gedekt, met andere woorden: hoe volledig de dekking is.
Ook de voorbereiding, scholing, supervisie en coördinatie door
deskundig personeel brengen kosten met zich mee. Deze
vinden ook op basis van vrijwilligheid of in ruil voor donaties
plaats.

2.3.6.

Vrijwilligerswerk: stimulerende
belemmerende factoren

en

2.3.6.1. De volgende factoren blijken vrijwilligerswerk te
stimuleren:
—

een samenleving die vrijwilligerswerk waardeert en aanmoedigt;

—

een maatschappelijke sfeer waarin open kan worden
gediscussieerd over dood en sterven;

—

een lokaal/regionaal netwerk waarin diensten op het
gebied van gezondheidszorg, sociale zekerheid en palliatieve zorg zijn opgenomen en worden gecombineerd;

—

strenge kwalitatieve normen binnen hospice-instellingen;

—

een gedegen voorbereiding van de vrijwilligers;

—

een goede werkomgeving;

—

erkenning en waardering van vrijwilligers;

—

de mogelijkheid om de opgedane ervaringen te gebruiken
in het privéleven;

—

religieuze motieven oftewel het behoren tot een geloofsgemeenschap;

—

steun van de familie.
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2.3.6.2. De volgende factoren blijken vrijwilligerswerk te
belemmeren:

—

vrijwilligerswerk door de naaste omgeving, de politiek en
de samenleving in hoge mate wordt gewaardeerd;

—

een maatschappelijke sfeer waarin sterven, dood en
rouwverwerking onbespreekbaar zijn;

—

—

het ontbreken van erkenning en waardering van vrijwilligerswerk;

vrijwilligers zich in sterke mate identificeren met de
gedachte achter de hospicebeweging en met de hospiceinstellingen zelf. Deze identificatie wordt aanzienlijk
versterkt door een regionale aanpak. De animo en het
potentieel voor het vrijwillig verrichten van hospiceactiviteiten zijn groot.

—

gebrekkige kennis van de mogelijkheden op het gebied
van hospice-activiteiten;

—

concurrentie tussen hospice-instellingen bij het werven
van fondsen;

2.4.2. Als randvoorwaarde voor bovenstaande geldt het
volgende:
—

het behoud van de motivatie en de bereidheid om samen
te werken hangen nauw samen met goede leiding en een
goede werksfeer;

—

gebrekkige voorbereiding en ontoereikende begeleiding;

—

onduidelijke omschrijving van taken en verantwoordelijkheden;

—

de taken van vrijwilligers zijn doorgaans nauwkeurig
omschreven en zijn overzichtelijk en divers;

—

gebrek aan waardering van familie en vrienden;

—

—

gebrek aan vrije tijd;

een goede organisatie en coördinatie moeten ervoor
zorgen dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden
met de wensen van de vrijwilligers;

—

sociaal isolement.

—

vrijwilligerswerk is in principe tijdelijk. De periode gedurende welke vrijwilligerswerk wordt verricht, zou regelmatig (bijv. eens per jaar) moeten worden vastgelegd;

—

een vast contactpunt (zoals een bureau voor hospiceactiviteiten of een instelling voor klinische palliatieve
zorg) biedt houvast en mogelijkheden tot identificatie;

—

vaste contactpersonen (coördinatoren, leidinggevenden,
begeleiders) zorgen voor continuïteit binnen de netwerken en in de contacten met vrijwilligers;

—

duidelijke afspraken en een grote inzet van beide kanten,
waarbij rekening wordt gehouden met zowel de vrijwilligers als met de ernstig zieke en terminale patiënten en
nabestaanden, zijn voorwaarden voor een betrouwbare
dienstverlening;

—

dankzij de public relations van de hospice-instellingen
krijgt vrijwilligerswerk steeds voldoende aandacht. Dit
maakt de werving van vrijwilligers gemakkelijker en
draagt bij aan identificatie met de doelstellingen van de
hospicebeweging. Bovendien groeit hierdoor de waardering voor vrijwilligerswerk.

2.3.6.3. Bovengenoemde gunstige en ongunstige factoren
zijn met name gelegen in de privésituatie van de vrijwilligers,
in de mate waarin vrijwilligerswerk door samenleving en
politiek wordt geaccepteerd en in de wijze waarop vrijwilligerswerk binnen de hospice-instellingen zelf wordt georganiseerd.
Jarenlange ervaring in landen waar veel vrijwilligerswerk wordt
verricht, heeft geleerd dat het aanbeveling verdient vrijwilligers
te laten begeleiden door professionele hulpverleners. Hierdoor
kan namelijk de continuïteit worden gewaarborgd.

2.4.

Hospice-activiteiten: samenvatting en conclusie

2.4.1. Het voorbeeld van vrijwilligerswerk in het kader van
de hospicebeweging maakt duidelijk dat:
—

vrijwilligers hun activiteiten als verantwoordelijk en zinvol ervaren;

—

gedegen en doelgerichte voorbereiding, begeleiding en
bijscholing worden ervaren als teken van waardering, als
steun in het leven en als persoonlijke verrijking. Dit draagt
bij aan het zelfvertrouwen, het gevoel van eigenwaarde en
een goede uitvoering van de taken;

—

het samenwerken binnen een groep gelijkgestemden tot
nieuwe, duurzame relaties leidt. Openheid en bespreekbaarheid van existentiële kwesties waarop een taboe rust,
dragen bij aan het ontstaan van een vertrouwensband;

—

vrijwilligerswerk gekenmerkt wordt door grote inzet,
beschikbaarheid — ook op langere termijn — en de
bereidheid zich te laten bijscholen;

2.4.3. Naar aanleiding van een analyse van vrijwilligerswerk
en de ervaringen met hospice-activiteiten moet worden nagedacht over de wijze waarop de Gemeenschap vrijwilligerswerk
doelgericht kan bevorderen. Daarbij moet er rekenschap van
worden gegeven dat uit de grote verscheidenheid en interactie
van motieven om vrijwilligerswerk te verrichten, blijkt dat
vrijwilligers steeds meer op zoek zijn naar activiteiten die
kunnen bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Aangenomen mag worden dat de politieke en culturele randvoorwaarden op regionaal en nationaal niveau in hoge mate
bepalend zijn voor de bereidheid om vrijwilligerswerk te
verrichten.
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3. Conclusies

3.1.
Het voorbeeld van de hospicebeweging toont aan dat
vrijwilligerswerk sterk kan bijdragen aan verandering van
politieke randvoorwaarden en maatschappelijke realiteit. Het
doorzettingsvermogen en de onverzettelijkheid die individuen
aan de dag leggen bij het in praktijk brengen van hun ideeën
en overtuigingen en bij het enthousiasmeren van anderen
hiervoor, vormen een essentiële voorwaarde voor het genereren, ontwikkelen en instandhouden van burgerbetrokkenheid.
De inspanningen van vrijwilligers, hun functie als belangenbehartiger van mensen in een noodsituatie en de daaruit
voortvloeiende roep om beleidsmaatregelen blijken vaak te
leiden tot wijziging van wetten en andere regelgeving. De door
vrijwilligers bewerkstelligde veranderingen van de maatschappelijke randvoorwaarden en van het leven van alledag vormen
een uitstekend voorbeeld van een goed functionerende civiele
samenleving.

3.2.
De samenwerking binnen de Europese Unie wordt
steeds intensiever. De uitbreiding staat voor de deur. De
hiermee gepaard gaande processen moeten in het kader
van een Europese samenleving worden geconsolideerd en
verankerd, teneinde de sociale samenhang in de kandidaatlidstaten en in de Gemeenschap te bevorderen. Doordat
vrijwilligerswerk binnen de Unie mogelijk wordt gemaakt en
gestimuleerd, kan het individu een bijdrage leveren aan
de maatschappelijke ontwikkeling en aan het oplossen van
maatschappelijke — en dan met name sociale — problemen
en vraagstukken. Door een netwerk van vrijwilligers op te
zetten, kan een veel concretere supranationale invulling worden gegeven aan het begrip „Europeaan”.

3.3.
Een basis voor de verdere ontwikkeling van vrijwilligerswerk vormt wellicht Verklaring nr. 38 bij het Verdrag van
Amsterdam, welke „erkent dat vrijwilligerswerk in belangrijke
mate bijdraagt tot de bevordering van solidariteit. De Gemeenschap zal de Europese dimensie van vrijwilligersorganisaties
stimuleren, met bijzondere nadruk op de uitwisseling van
informatie en ervaringen en op de deelname van jongeren en
ouderen aan vrijwilligerswerk”.

3.4.
Het Comité doet in dit kader de volgende aanbevelingen:

1.

In het kader van het Internationaal Jaar van de vrijwilligers
moet het beleid ter bevordering van vrijwilligerswerk
komen tot duurzame erkenning van vrijwilligers en de
dialoog aanmoedigen tussen organisaties die vrijwilligerswerk ondersteunen, de overheid en andere sociale instellingen.
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2.

Er moeten op regionaal, nationaal en Europees niveau
fora en/of beurzen worden georganiseerd waarop uitgebreid voorlichting wordt gegeven over de vele mogelijkheden op het gebied van vrijwilligerswerk en over de vele
sectoren waarin vrijwilligers actief kunnen zijn. Daarbij
moet gebruik worden gemaakt van de nieuwe media.
Ook moeten maatregelen worden ontwikkeld om belemmeringen voor de mobiliteit uit de weg te ruimen.

3.

Om ervoor te zorgen dat vrijwilligers hun taken goed
kunnen vervullen, moeten financiële en personele middelen ter beschikking worden gesteld voor voorbereiding,
bijscholing en begeleiding.

4.

Er moet onderzoek worden gedaan naar de verschillende
aspecten van vrijwilligerswerk, zoals motieven, de implicaties van randvoorwaarden, verschillen en overeenkomsten tussen de diverse terreinen waarop vrijwilligerswerk
wordt verricht, alsook naar de verschillen en overeenkomsten tussen vrijwilligerswerk op regionaal, nationaal en
communautair niveau. Ook moet onderzoek worden
verricht naar de positieve effecten hiervan op een op
solidariteit gebaseerde samenleving. Hiertoe moet de
Europese Gemeenschap op regionaal, nationaal en communautair niveau projecten coördineren en ondersteunen.

5.

Er moet aan de hand van het voorbeeld van de hospicebeweging onderzoek worden gedaan naar de ontwikkeling van vrijwilligerswerk: van burgerinitiatieven aan de
basis tot een autonoom netwerk. Daarbij moeten de
mogelijkheden en risico’s van vrijwilligerswerk in kaart
worden gebracht. Het onderzoek moet zich meer dan tot
dusver richten op algemene tendensen die zich voordoen
in de diverse ontwikkelingen in de Europese landen.

6.

De continuïteit van organisatie, toezicht en elementaire
advisering in het vrijwilligerswerk moet worden gewaarborgd door een minimale bijdrage van professionele
hulpverleners. Ondersteuning door professionele krachten moet een essentieel onderdeel worden van de verantwoordelijkheid jegens vrijwilligers.

7.

Vrijwilligerswerk mag niet ten koste gaan van de vrijwilligers zelf. Het risico van ongevallen moet door wetgeving
zodanig worden gereduceerd dat vrijwilligers en hun
gezinnen niet in hun bestaan worden bedreigd. Hiertoe
moet op communautair niveau kaderwetgeving worden
vastgesteld.

8.

Er moet intensiever gebruik worden gemaakt van de in
de lidstaten aanwezige dialoogstructuren — bijv. sociaaleconomische raden of structuren in het kader van nationale actieplannen — om vrijwilligerswerk te stimuleren.

Daarbij moeten ook de ervaringen die met de huidige programma’s — zoals jeugdprogramma’s — zijn opgedaan, worden
meegenomen.
3.5.
Tot slot doet het Comité de aanbeveling gebruik te
maken van de zichtbaarheid en de geografische verspreiding
van de hospicebeweging in de lidstaten om verdere initiatieven
te nemen (zoals het organiseren van een hoorzitting waaraan
deskundigen deelnemen). Dit advies zou in alle lidstaten en
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kandidaat-lidstaten moeten worden gepubliceerd en besproken. Suggesties en feedback moeten vervolgens aanleiding
geven tot verdere discussies, die weer moeten resulteren
in maatregelen. De algemene toepassing van stimulerende
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randvoorwaarden en de bereidheid tot documentatie zullen
nuttige instrumenten blijken voor het ontwikkelen van beleid
ter bevordering van vrijwilligerswerk en de randvoorwaarden
daarvan.

Brussel, 20 maart 2002.
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 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij
een van de lidstaten wordt ingediend”
(COM(2001) 447 def. — 2001/0182 (CNS))
(2002/C 125/08)
De Raad heeft op 30 augustus 2001 besloten om het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 262 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 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 27 februari 2002 met algemene stemmen
goedgekeurd. Rapporteur was de heer Sharma.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 20 en 21 maart 2002 gehouden 389e zitting
(vergadering van 20 maart) het volgende advies uitgebracht, dat met 79 stemmen vóór en 1 stem tegen,
bij 3 onthoudingen, is goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
In onderhavig Commissiedocument worden criteria
en instrumenten voorgesteld om te bepalen welke lidstaat
verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek
dat door een onderdaan van een derde land bij een van de
lidstaten wordt ingediend.
1.2.
Met de voorgestelde verordening, die in de plaats moet
komen van de Overeenkomst van Dublin, wil de Commissie
niet alleen artikel 63, punt 1), onder a) van het EG-Verdrag ten
uitvoer leggen, maar ook tegemoetkomen aan de wens van de
Europese Raad van Tampere om aan de hand van een
„duidelijke en hanteerbare” methode die deel uitmaakt van een
„eerlijke en doeltreffende” asielprocedure, criteria en instrumenten vast te stellen om te bepalen welke lidstaat voor de
behandeling van een asielverzoek verantwoordelijk is. De
verordening is bedoeld om de bepalingen van de Overeenkomst van Dublin op te nemen in het Gemeenschapsrecht.

1.3.
Na een aantal alternatieven te hebben overwogen, heeft
de Commissie besloten vast te houden aan de huidige criteria
en instrumenten om te bepalen welke lidstaat voor de behandeling van een asielverzoek verantwoordelijk is.

1.4.
Het algemene uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor de behandeling van een asielverzoek berust bij de
lidstaat die de grootste rol heeft gespeeld bij de binnenkomst
of het verblijf van de asielzoeker op het grondgebied van de
lidstaten, waarbij uitzonderingen mogelijk zijn om gezinsverbanden te handhaven. Het systeem om te bepalen welke
lidstaat voor de behandeling verantwoordelijk is, heeft alleen
betrekking op personen die erkend willen worden als vluchteling in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951
betreffende de status van vluchtelingen, en niet op vormen van
aanvullende bescherming, die nog niet geharmoniseerd zijn.
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1.5.
Het voorstel is erop gericht asielzoekers daadwerkelijk
toegang te bieden tot de procedures voor de toekenning van
de vluchtelingenstatus, te voorkomen dat misbruik wordt
gemaakt van de asielprocedures, de in de Overeenkomst van
Dublin geconstateerde tekortkomingen en onnauwkeurigheden te verhelpen, het systeem aan te passen aan de nieuwe
situatie die het resultaat is van de vooruitgang bij de totstandbrenging van een ruimte zonder binnengrenzen, ervoor te
zorgen dat de verantwoordelijke lidstaat zo snel mogelijk kan
worden aangeduid, en het systeem doeltreffender te maken.

1.6.

2.4.
Ten tweede verwijst het Comité naar zijn advies over
de „Mededeling van de Commissie aan de Raad en aan het
Europees Parlement: Naar een gemeenschappelijke asielprocedure en een in de gehele Unie geldige uniforme status voor
personen aan wie asiel wordt verleend” (2). Hierin stelt het
Comité het volgende: „Hoe dan ook is duidelijk dat de
Overeenkomst van Dublin in het licht van de door de
Commissie voorgestelde nieuwe totaalaanpak moet worden
herzien. Hierbij dienen vooral de volgende aspecten in aanmerking te worden genomen:
—

het gemeenschappelijke standpunt van 4 maart 1996, dat
een uniforme interpretatie van het begrip „vluchteling”
bevat, moet juridisch bindend worden nadat de definitie
van het begrip „vervolging” zodanig is aangepast dat
vervolging ook het werk kan zijn van andere actoren dan
de staat;

—

asielzoekers moeten kunnen kiezen tot welk land zij hun
aanvraag richten; er moet rekening worden gehouden
met de culturele en sociale factoren die aan die keuze ten
grondslag liggen en die een vlotte integratie kunnen
bespoedigen;

—

het recht op rechtsbescherming, het recht op informatie
en het recht om in beroep te gaan moeten worden
gegarandeerd;

—

er moeten minimumnormen voor de opvang van asielzoekers worden vastgesteld;

—

er moet iets gedaan worden aan het zeer trage tempo
waarin het doorsturen zich voltrekt, alsook aan het
gebrek aan informatieverstrekking aan de asielaanvrager.”

Het voorstel bevat verschillende nieuwe elementen:

nieuwe bepalingen waarin wordt benadrukt dat lidstaten
die situaties van illegaal verblijf op hun grondgebied laten
voortbestaan, een bepaalde verantwoordelijkheid op zich
nemen tegenover hun EU-partners; kortere procedurele termijnen; langere termijnen voor de overdracht aan de verantwoordelijke lidstaat; nieuwe bepalingen teneinde de eenheid
van asielzoekersgezinnen te handhaven.

2. Algemene opmerkingen

2.1.
Dit advies moet gezien worden tegen de achtergrond
van twee adviezen die het Comité eerder over onderwerpen op
hetzelfde beleidsterrein heeft uitgebracht.

2.2.
Ten eerste verwijst het Comité naar zijn advies over het
Commissievoorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende
minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de
toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (1). Daarin
merkt het op dat het Verdrag van Genève een mensenrechteninstrument is. De verwijzing in de inleiding naar de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948
versterkt de idee dat de bescherming van vluchtelingen als
integrerend onderdeel van de bescherming van de rechten van
de mens moet worden beschouwd, omdat de oorsprong en de
basis ervan in de bescherming van de waardigheid en de
fundamentele rechten van alle mensen liggen.
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2.5.
Met de Overeenkomst van Dublin worden twee doelen
nagestreefd: tegengaan dat asielzoekers meerdere asielverzoeken indienen (d.w.z. in verschillende lidstaten) en voorkomen
dat afgewezen asielzoekers tussen de lidstaten gaan ronddwalen.
2.6.
Op grond van de opgedane ervaring is de algemeen
heersende opvatting dat de Overeenkomst niet naar behoren
functioneert en meer problemen veroorzaakt dan oplost. De
hoeveelheid werk en de kosten die ermee gepaard gaan, staan
niet in verhouding tot de bereikte resultaten, en tal van
asielzoekers „verdwijnen” voordat zij worden doorgestuurd,
waardoor het aantal illegale immigranten blijft toenemen.

2.3.
Behalve naar het bovenvermelde Verdrag moet volgens
het Comité in het voorstel voor een richtlijn ook worden
verwezen naar andere, ter zake relevante internationale overeenkomsten, zoals het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens, het Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, het Internationaal Verdrag
inzake economische, sociale en culturele rechten, de Overeenkomst inzake de rechten van het kind, en het Internationaal
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen.

2.7.
In slechts 6 % van de gevallen is niet duidelijk
welke lidstaat voor de behandeling van het asielverzoek
verantwoordelijk is. In 95 % neemt de lidstaat waar het
asielverzoek is ingediend, de verantwoordelijkheid voor de
behandeling ervan op zich. Deze cijfers tonen aan dat de
omslachtige procedure van de Overeenkomst van Dublin maar
voor een zeer klein aantal gevallen wordt gebruikt. In enkel
1,7 % van die gevallen wordt de asielzoeker doorgestuurd naar
een ander land dan waar hij zijn verzoek heeft ingediend. In de
jaren 1998 en 1999 was dit het geval voor 10 998 van de in
totaal 655 000 asielzoekers, wat het jaarlijks aantal met succes
doorgestuurde en overgenomen asielzoekers in die periode op
een luttele 5 000 brengt.

(1) PB C 193 van 10.7.2001 — paragrafen 2.1.1.1 en 2.1.2.

(2) PB C 260 van 17.9.2001 — paragraaf 2.3.4.3.
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2.8.
Het Comité concludeert dan ook dat via deze verordening de belangrijkste elementen van de in wezen slecht
werkende Overeenkomst van Dublin in het communautaire
recht terecht zullen komen. Zelfs de door de Commissie
voorgestelde verbeteringen zullen geen heldere, billijke en
humane regeling opleveren die daarnaast ook nog gemakkelijk
kan worden toegepast.

2.9.
Het Comité geeft toe dat deze verordening vanuit
politiek oogpunt gezien op het juiste moment wordt ingediend.
Positief is dat het principe dat de lidstaat verantwoordelijk is
voor mensen die illegaal zijn grondgebied betreden of er
langere tijd illegaal hebben verbleven, beter uit de verf komt,
dat meer nadruk op de eenheid van het gezin wordt gelegd
(hoewel de Commissievoorstellen over gezinshereniging een
stap verder gaan), en dat de proceduretermijnen aanzienlijk
zijn ingekort (waardoor de behandeling van het asielverzoek
naar verhoopt sneller zal verlopen).

3.3.
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Artikel 16

Wanneer een lidstaat een asielverzoek ontvangt van een
asielzoeker die van een andere, in een andere lidstaat verblijvende persoon afhankelijk is, kan de eerstgenoemde lidstaat de
andere lidstaat o.m. op grond van gezinshereniging verzoeken
het asielverzoek te behandelen. De bepaling in artikel 16 luidt
als volgt: „In de gevallen waarin de bepalingen van deze
verordening niet voorzien, beschouwen de lidstaten het feit
dat een van de betrokkenen afhankelijk is van de ander in
verband met een zwangerschap of het moederschap, de
gezondheidstoestand of de hoge leeftijd, als een grond voor
het bijeenbrengen van de asielzoeker en een gezinslid dat zich
op het grondgebied van een van de lidstaten bevindt”. Het
Comité stelt voor om in deze bepaling niet alleen over
gezinslid, maar ook over „familielid” te spreken.

3.4.

Artikel 18, lid 1

3. Specifieke opmerkingen

3.1.

Artikel 3

In artikel 3 wordt verwezen naar de criteria aan de hand
waarvan wordt bepaald welke lidstaat verantwoordelijk is voor
de behandeling van een asielverzoek. Opvallend is dat in dit
artikel — in tegenstelling tot de Overeenkomst van Dublin —
geen gewag wordt gemaakt van de internationale verplichtingen van de lidstaten. Nochtans moeten de lidstaten bij de
behandeling van asielverzoeken de verplichtingen die zij
krachtens het internationaal recht — zoals het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en het Verdrag tegen
foltering — zijn aangegaan, in acht nemen.

3.2.

In artikel 18 staan de termijnen die bij overname van een
asielverzoek moeten worden gerespecteerd. Het verzoek tot
overname dient binnen vijfenzestig werkdagen na indiening
van het asielverzoek bij de aangezochte lidstaat te worden
ingediend. Voor niet-begeleide minderjarigen is deze termijn
volgens het Comité te krap bemeten. Het Comité stelt dan ook
voor om in dergelijke gevallen de termijn van vijfenzestig
dagen pas in werking te laten treden, zodra aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
—

eerst moet worden onderzocht of een gezins- of familielid
het kind ten laste kan nemen; en

—

waar nodig, moet worden gewacht tot het asielverzoek
van een gezins- of familielid ontvankelijk is verklaard.

Artikel 6
3.5.

In artikel 6 wordt ingegaan op de situatie van niet-begeleide
minderjarige asielzoekers. Krachtens het voorstel is de lidstaat
waar zich een gezinslid bevindt dat de minderjarige ten laste
kan nemen, verantwoordelijk voor de behandeling van het
asielverzoek. Het Comité erkent dat de behandeling van
asielverzoeken van minderjarigen erg problematisch kan zijn.
Om de belangen van minderjarigen zo goed mogelijk te
behartigen en de proceduretermijn zo kort mogelijk te houden,
mag de omschrijving van personen die deze kinderen ten laste
mogen nemen, niet nodeloos restrictief zijn. In de huidige
definitie vallen grootouders, ooms en tantes, en volwassen
broers en zussen ten onrechte uit de boot. Daarom stelt het
Comité voor — in het belang van de minderjarige — de
definitie van gezinslid te verruimen tot „lid van het gezin of de
familie dat de minderjarige ten laste kan en wil nemen”.

Artikel 20

Als het asielverzoek niet-ontvankelijk is verklaard, heeft de
asielzoeker krachtens dit artikel de mogelijkheid om beroep
aan te tekenen. Dit beroep heeft echter geen opschortende
werking, of zoals het in de toelichting bij artikel 20, lid 2,
wordt geformuleerd: „Omdat een overdracht naar een andere
lidstaat de betrokkene niet ernstig benadeelt of onherstelbaar
is, hoeft de tenuitvoerlegging van de overdracht niet te worden
opgeschort in afwachting van het resultaat van het beroep”.
Het is voor asielzoekers — die vaak van de hand in de tand
leven en internationale communicatiemiddelen ternauwernood kunnen bekostigen — echter bijzonder moeilijk om
vanuit een andere lidstaat met hun raadslieden in contact te
blijven.
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4. Conclusie
4.1.
Hoewel het Comité ingenomen is met de verbeteringen
t.o.v. de Overeenkomst van Dublin blijft het van mening dat
het eerst nodig is de asielprocedures en de ontvangstvoorwaarden te harmoniseren en de definitie van vluchteling en van
andere vormen van aanvullende bescherming te interpreteren.
Pas dan kan een systeem worden uitgewerkt om te bepalen
welke lidstaat voor de behandeling van een asielverzoek
verantwoordelijk is. Volgens het Comité vermindert harmonisatie de kans op „asielshoppen”. Een systeem om te bepalen
welke lidstaat voor de behandeling van een asielverzoek
verantwoordelijk is, kan alleen op basis van geharmoniseerde
wetten en procedures behoorlijk werken.
4.2.
Tijdens de Europese Raad van Tampere bevestigden de
staatshoofden en regeringsleiders het belang dat de Unie en
haar lidstaten hechten aan de absolute eerbiediging van het
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recht om asiel te zoeken. Voorts wezen zij erop dat garanties
moeten worden geboden aan hen die bescherming zoeken in
of toegang vragen tot de Europese Unie.
4.3.
Het in de Universele Verklaring van de rechten van de
mens verankerde asielrecht komt in een stelsel waar de
verantwoordelijkheid voor de behandeling van asielverzoeken
en voor de organisatie van grenscontroles met elkaar verbonden worden, op de helling te staan. In een dergelijk systeem
worden landen ertoe aangezet steeds meer controles te gaan
uitvoeren om asielzoekers van hun grondgebied te weren.
4.4.
In plaats van de rechtszekerheid op nationaal niveau te
verstevigen, doet de voorgestelde verordening er veeleer afbreuk aan. Lidstaten zullen zich gesterkt voelen in hun
pogingen de hete aardappel naar andere landen door te
schuiven en aan hun eigen grenzen repressief tegen asielzoekers op te treden. Resultaat zal zijn dat asielzoekers in de
armen van criminele mensenhandelaars worden gedreven.

Brussel, 20 maart 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Groenboek — Schadeloosstelling van
slachtoffers van misdrijven”
(COM(2001) 536 def.)
(2002/C 125/09)
Op 28 september 2001 heeft de Commissie besloten, overeenkomstig artikel 262 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het
voornoemde Groenboek.
De afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 27 februari 2002 goedgekeurd; rapporteur was de
heer Melı́cias.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 389e zitting op 20 en 21 maart 2002 (vergadering
van 20 maart) het volgende advies uitgebracht, dat met 85 stemmen vóór en 3 tegen werd goedgekeurd.

1. Inleiding
1.1.
Sinds de 18e eeuw treedt de staat in de plaats van
slachtoffers van misdrijven bij de regeling van het geschil met
de verdachte, waardoor de stem van de burgers die het
slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verloren is gegaan
en de slachtoffers zélf steeds meer op de achtergrond zijn

geraakt of zelfs worden buitengesloten van het proces. Deze
prominente rol van de staat en de daaruit voortvloeiende
ondergeschikte positie van de slachtoffers hebben leed en
onrechtvaardigheid veroorzaakt en het sociale leven van de
slachtoffers verstoord.
1.1.1. Zo is een negatieve en onhoudbare situatie ontstaan,
waaraan pas sinds enkele jaren iets wordt gedaan.
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1.2.
In bijna alle landen zijn de afgelopen twintig jaar
burgerbewegingen ontstaan, die zich thans in Europees verband in een „forum” hebben georganiseerd en die de aandacht
richten op al wie psychische, lichamelijke en materiële gevolgen van een misdrijf ondervindt.

1.3.
In het kielzog van deze bewegingen en als reactie op
de ontwikkeling die zich ondertussen heeft voorgedaan op het
gebied van het strafrecht en de bescherming van de beginselen
van gelijkheid en sociale solidariteit, hebben diverse lidstaten
meer oog gekregen voor deze — tot dusver grotendeels
vergeten — groep burgers.

1.3.1. Zo wordt niet alleen meer aandacht besteed aan de
positie van slachtoffers in het strafrechtsbestel, maar wordt
ook overwogen een eventuele vergoeding van de geleden
schade in te voeren; het ontbreken van enigerlei andere vorm
van schadeloosstelling druist immers in tegen het algemene
rechtvaardigheidsgevoel.

1.4.
De Verenigde Naties en de Raad van Europa hebben
belangrijk werk verricht door een internationale oplossing te
zoeken voor de problemen van slachtoffers van misdrijven,
met name in de vorm van het Europees Verdrag van 1983 (dat
nog niet door alle ondertekenende partijen is geratificeerd) en
de Verklaring van de Verenigde Naties van 1985.

1.5.
De Europese Unie moest dit voorbeeld wel volgen, ter
bescherming van een samenleving waarin de veiligheid en het
rechtsstelsel zijn gebaseerd op een solidariteitscultuur, in de
zin van werkelijke medeverantwoordelijkheid, alsook van het
universele en fundamentele recht van iedereen op bescherming
in gevallen van agressie, gevaar en misdaad.

1.6.
Na het uitstekende werk van de Commissie (Mededeling van de Commissie van juli 1999), dat inzake problematiek
van slachtoffers van misdrijven volledig in de lijn lag van de
besluiten van het Actieplan van Wenen (1) en van invloed
was op de conclusies van de Europese Raad van Tampere
(Conclusies van het voorzitterschap, punt 32, 1999), kreeg het
proces dat door het Verdrag van Amsterdam in gang was
gezet, nl. de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid in de lidstaten, een bijzondere
dimensie en een bijzondere betekenis aangezien de aandacht
uitging naar — en een oplossing werd gezocht voor — de
concrete problemen van burgers. Ook het Europees Parlement
heeft, op zijn beurt, een lans gebroken voor de verbetering
van de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven
(resoluties van 1989 en 1999).

(1) PB C 19 van 23.1.1999, blz. 1-15, Actieplan van de Raad en de
Commissie over hoe de bepalingen van het Verdrag van Amsterdam inzake de totstandbrenging van een ruimte van vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen worden uitgevoerd.
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1.7.
Het Portugese voorzitterschap (eerste helft van 2000)
volgde dit spoor en nam, met steun van de Commissie en de
lidstaten die later de voorzittershamer zouden overnemen, het
initiatief tot een kaderbesluit inzake de positie van slachtoffers
in het strafrecht, dat in maart 2001 werd aangenomen.
1.8.
Aangespoord door de voorbereidende werkzaamheden
van het Zweedse voorzitterschap heeft de Commissie een
Groenboek opgesteld, waarmee wederom een belangrijke
bijdrage wordt geleverd aan de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven door de staat en volledig gehoor wordt
gegeven aan de aanbeveling van de Raad van Tampere.
1.9.
Het Comité, dat toch de plaats is waar de maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en met elkaar in debat
gaan, is zeer ingenomen met dit initiatief.

2. Samenvatting van het voorstel van de Commissie
2.1.
Het Groenboek brengt een raadpleging op gang over
de wijze waarop de schadeloosstelling door de staat van
slachtoffers van misdrijven in de EU kan worden veiliggesteld
en verbeterd.
2.2.
Het Groenboek beschrijft de bestaande Europese normen die relevant zijn voor de schadeloosstelling door de staat
van slachtoffers van misdrijven.
2.3.
Tevens wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven
van de situatie in elke lidstaat.
2.4.
Verder bevat het Groenboek informatie en gegevens
die van belang zijn voor het vinden van een antwoord op
elementaire vragen als:
—

in hoeverre en in welke zin is er behoefte aan actie op
communautair niveau?

—

hoe kunnen de mogelijkheden voor slachtoffers van
misdrijven om in alle lidstaten een schadevergoeding van
de staat te krijgen worden verbeterd en uitgebreid?

—

hoe kan voor slachtoffers van misdrijven de toegang tot
schadeloosstelling door de staat in grensoverschrijdende
situaties worden vergemakkelijkt?

2.5.
De wijze waarop de antwoorden op deze vragen in
het initiatief van de Commissie worden behandeld, kan als
belangrijk gevolg hebben dat:
—

alle lidstaten verplicht worden om voor een toereikende
schadevergoeding door de staat aan slachtoffers van
misdrijven te zorgen door eventueel een gemene deler
vast te stellen;
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uitvoeringsregelingen tot stand moeten worden gebracht
door samenwerking tussen de nationale overheden en
verdere ontwikkeling van de bestaande stelsels die het
verkrijgen van een schadevergoeding van de staat vergemakkelijken, ongeacht de vraag of het slachtoffer woonachtig is in de lidstaat waar het misdrijf heeft plaatsgevonden.

3. Algemene opmerkingen

3.1.
Gezien de zeer uiteenlopende tradities, culturen en
gebruiken in de lidstaten en de grote verschillen in de aanpak
van slachtofferhulp, varieert de schadeloosstelling door de
staat van slachtoffers van misdrijven — zoals duidelijk blijkt
uit een studie naar aanleiding van de conferentie van Umeå
(oktober 2000) en uit het Groenboek zelf — van praktisch
niets tot een zeer acceptabel niveau, dat echter in sommige
lidstaten nog steeds niet haalbaar is.

3.1.1. Deze verschillen worden nog duidelijker wanneer
men de situatie gaat analyseren in het licht van de uitbreiding.
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3.3.1. Tevens moet, volgens dezelfde positieve gedachtegang, worden vermeden dat voor de landen die nog geen
schadevergoedingsregeling hebben of een regeling die onder
het afgesproken minimumniveau ligt, de verleiding groot is
om van het minimumniveau een maximumniveau te maken.
3.3.2.
Alleen een dergelijke positieve dynamiek kan ervoor
zorgen dat de geest van een gemeenschappelijk stelsel behouden blijft, dat er sprake is van gelijke behandeling en dat de
burgers worden beschermd.
3.4.
Anderzijds, wil een initiatief van de Commissie op dit
terrein zin hebben, moet een toetsingskader en dus een
gemeenschappelijk normenstelsel worden vastgesteld om convergentie mogelijk te maken.
3.4.1. Het gaat hier, eens te meer, om het vinden van een
evenwicht tussen de bescherming van de individuele belangen
van de burger en de collectieve belangen zoals weerspiegeld in
de concrete situatie van elke lidstaat, die echter ook vaak op
gespannen voet met elkaar staan, ten einde voor alle burgers
van de Unie een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen.
3.5.
De vragenlijst die door de Commissie werd opgesteld,
biedt enig houvast bij het zoeken naar dit wankele evenwicht.

3.1.2.
Het gaat hier dus om een lastige materie, die met
de grootste voorzichtigheid moet worden aangepakt, maar
niettemin essentieel wordt geacht als indicator en symbool van
het succes van de Europese eenwording, waarbij de burger en
diens praktische problemen centraal staan.

3.6.
Het is met deze kanttekeningen en met onze gemeenschappelijk cultuur van solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid in gedachten, dat het onderhavige advies van het
Comité moet worden gelezen.

3.2.
Het is ongetwijfeld wenselijk, en in ieder geval aanvaardbaar voor alle lidstaten, dat overal een door de lidstaten
gegarandeerde regeling voor schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven bestaat.

4. Antwoorden op de vragen van de Commissie

4.1.
3.2.1. Het is eveneens acceptabel dat wordt gegarandeerd
dat dergelijke regelingen een toereikend beschermingsniveau
bieden.

3.2.2. Het zal geen sinecure zijn om een consensus te
bereiken over de hoogte van dat niveau en de wijze waarop
met de gevolgen ervan moet worden omgegaan, en de
bevoegde instanties van de lidstaten zullen een grote bereidwilligheid aan de dag moeten leggen, willen er werkelijk positieve
resultaten worden bereikt.

3.3.
Er moet derhalve een positieve dynamiek tot stand
worden gebracht en worden opgetreden tegen het gevaar dat
de landen die al een hoger beschermingsniveau hadden bereikt,
door de vaststelling van een kleinste gemene deler minder
bereid zullen zijn om dit niveau te handhaven, laat staan
verder te ontwikkelen.

Vraag 1: Moet een communautair initiatief inzake schadeloosstelling door de staat van slachtoffers van misdrijven gericht
zijn op de verwezenlijking van de drie in hoofdstuk 4.2
genoemde doelstellingen? Zijn er andere doelstellingen die ook
zouden moeten worden nagestreefd?

4.1.1. Het antwoord op het eerste deel van de vraag luidt
zonder meer „ja”. De drie genoemde doelstellingen zijn de
belangrijkste, en de Commissie moet een initiatief ter zake
ontplooien (een richtlijn lijkt hiervoor het meest geschikt). Het
Comité staat volledig achter een dergelijk initiatief.
4.1.1.1. Andere doelstellingen, zoals het beschikbaar stellen
of verstrekken van volledige en uitgebreide informatie in
begrijpelijke taal aan het slachtoffer, of het verlenen van
bijstand aan slachtoffers zodat zij ten volle gebruik kunnen
maken van de middelen die hun ter beschikking staan, zijn
ondergeschikt aan de eerste drie. In de antwoorden op een
aantal van de hiernavolgende vragen is overigens grotendeels
terug te vinden hoe dit soort doelstellingen wordt verwezenlijkt.
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4.1.1.2. Het Comité is zich volledig bewust van de financiële
gevolgen die de tenuitvoerlegging van een initiatief van de
Commissie op dit gebied voor de lidstaten heeft. Desondanks
is het Comité van mening dat actie op dit terrein van essentieel
belang is voor de Europese eenwording en, wat belangrijker is,
voor de totstandbrenging van een werkelijke gemeenschappelijke justitiële ruimte voor de burger, de bescherming van diens
meest kwetsbare en fundamentele rechten en de verwezenlijking van een normenstelsel met gemeenschappelijke doelstellingen, als onmisbare pijler onder een betere toekomst voor
allen.

Vraag 2: Welke criteria moeten worden gehanteerd voor de
soorten misdrijven en de soorten letsel die volgens een
minimumnorm in aanmerking komen voor schadeloosstelling?

4.2.

4.2.1. Gezien de constante zorg om, met het oog op de
situatie in elke lidstaat, geen kleinste gemene delers op te
stellen maar te zoeken naar een minimumnorm die de positie
en belangen van slachtoffers in de hele Unie veiligstelt, kunnen
de voorstellen in het Groenboek ter zake bevredigend worden
genoemd.

4.2.2.

4.3.

—

—

Vraag 3: Moet de mate van bewijs die iemand die om
schadeloosstelling door de staat verzoekt, dient te leveren,
worden vastgelegd in een minimumnorm?

4.3.1. Er moeten afspraken worden gemaakt over het
bewijsmateriaal, dat voldoende overtuigend moet zijn, en de
wijze waarop dit moet worden verstrekt (alsook over het
beginsel dat gevallen van misbruik worden gestraft).
4.3.1.1. Ook moeten afspraken worden gemaakt over het
beginsel van zoveel mogelijk armslag en vrijheid in de
bewijsvoering (beschouwd als „het met zo groot mogelijke
waarschijnlijkheid vaststellen van een causaal verband tussen
het vermeende misdrijf en de geclaimde schade”), en moeten
procedurele middelen die zulks bemoeilijken, worden verboden.
4.3.1.2. Behalve de basisbeginselen die elke lidstaat uit
solidariteit in acht moet nemen (en die door de „Europese
common sense” moeten worden beoordeeld) kan een gemeenschappelijke minimumnorm worden vastgesteld voor de redelijke termijn waarbinnen het bewijsmateriaal moet worden
gepresenteerd (gefundeerde uitzonderingen daar gelaten); hierbij moet steeds rekening worden gehouden met de bijzondere
kwetsbare en onzekere situatie waarin het slachtoffer zich
doorgaans bevindt, alsook met de noodzaak secundair slachtofferschap te voorkomen.

De voorgestelde criteria nader bekeken:
4.4.

—
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Slachtoffers die in aanmerking komen voor een schadevergoeding — zowel de directe als de indirecte slachtoffers, waarvan de definitie zoveel mogelijk moet worden
gestandaardiseerd, zonder daarbij de nabestaanden, omstanders en helpers te vergeten.
Criteria met betrekking tot het type misdrijf en het type
letsel — de voorwaarde die momenteel de breedste steun
geniet, is dat het om de gevolgen gaat van een misdrijf
dat gewelddadig is geweest en geleid heeft tot lichamelijk
(fysiek) en psychisch (immaterieel, pijn/lijden) letsel,
of tot materiële schade die hiermee onlosmakelijk is
verbonden. Ook puur materiële schade, zelfs als gevolg
van een niet-gewelddadig misdrijf, moet in overweging
worden genomen omdat het slachtoffer erdoor in een
benarde financiële situatie terecht kan komen. Voorts
moeten ook slachtoffers van een misdrijf ten gevolge van
rijden onder invloed van alcohol of van andere middelen
die de rijvaardigheid beïnvloeden in aanmerking komen.
Indien het gedrag van de bestuurder kan worden aangemerkt als een handeling te kwader trouw en indien sprake
is van lichamelijk letsel of overlijden, moet het geval in
kwestie algemeen als een misdrijf met geweld worden
beschouwd en moeten daaruit de nodige consequenties
worden getrokken.
Er moet dus een duidelijke, algemene definitie komen van
het soort misdrijf dat tot een schadevergoeding leidt.

Vraag 4: Moet er een minimumnorm voor immateriële schade
worden vastgesteld, en zo ja, kan er dan een definitie worden
gegeven van dergelijke schade?

4.4.1. Wat de schade betreft die voor vergoeding in aanmerking komt, stemt het Comité absoluut in met de voorstellen in
het Groenboek aangaande materiële schade (waarbij bijzondere
aandacht moet worden besteed aan de meest noodlijdende
slachtoffers).
4.4.2. Wat immateriële schade betreft, is een minimumnorm van fundamenteel belang. Het Comité onderschrijft de
oplossing die hiervoor in het Groenboek wordt aangedragen,
vooral omdat een gemeenschappelijke definitie niet voor de
hand ligt. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan
schadegevallen waarvan de gevolgen lang aanslepen.
4.4.2.1. Voorts zou het een belangrijke stap voorwaarts
betekenen indien bij de beoordeling zou worden uitgegaan
van dezelfde criteria als in het nationale recht inzake burgerlijke
aansprakelijkheid, ook al leidt dit niet noodzakelijkerwijs tot
uniformisering.
4.4.2.2. Uniformisering kan wél tot stand worden gebracht
door voor elk type en categorie misdrijf indicatieve gemeenschappelijke tarieven van schadevergoeding te hanteren en te
bepalen welke criteria gelden voor de indeling in een bepaalde
categorie.
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4.4.2.3. Door indicatieve tarieven te hanteren ontstaat
echter het gevaar dat de overheid deze automatisch gaat
toepassen, waardoor het „menselijk aspect” uit het oog wordt
verloren. Om dit tegen te gaan zou bij besluiten over schadevergoeding de mening van slachtofferhulporganisaties moeten
worden gevraagd omdat die, gezien hun ervaring en inlevingsvermogen, kunnen helpen voorkomen dat de besluitvorming
afstandelijk en automatisch wordt.

4.5.

Vraag 5: Kan ten behoeve van een minimumnorm een
schadevergoeding worden bepaald voor blijvende invaliditeit?

4.5.1. Het Comité stemt grotendeels in met de visie van de
Commissie. Wanneer echter, zoals boven, wordt gesproken
over een minimumnorm voor schadevergoeding in het geval
van immateriële schade, moet ook rekening worden gehouden
met alle mogelijke situaties van blijvende invaliditeit, alsook
met immateriële schade als gevolg van langdurige invaliditeit.
Zo kan het wellicht nuttig zijn gemeenschappelijke criteria
voor gradaties van invaliditeit te hanteren.

4.6.

Vraag 6: Moet in een minimumnorm rekening worden
gehouden met de financiële situatie van het slachtoffer wanneer
wordt vastgesteld of het slachtoffer in aanmerking komt
voor een schadevergoeding of wanneer de hoogte van de
schadevergoeding wordt bepaald?

4.6.1. Volgens het Comité niet. De meest billijke oplossing
is wellicht vergoeding van de werkelijk geleden schade, aan de
hand van objectieve criteria.
4.6.2. Ook wat het vaststellen van de hoogte van het bedrag
van de schadevergoeding betreft, stemt het Comité grotendeels
in met de benadering van de Commissie. Voor immateriële
schade lijkt de meest aangewezen oplossing dat elk land zelf
de hoogte van de schadevergoeding bepaalt, hoewel ook iets
valt te zeggen voor het eerder genoemde hanteren van
gemeenschappelijke criteria — ondanks de problemen die dat
oplevert.
4.6.3. In grensoverschrijdende gevallen moet rekening worden gehouden met de mogelijke verschillen in aanpak tussen
de lidstaten, waarop hierna dieper wordt ingegaan.

4.7.

Vraag 7: Hoe dient in een minimumnorm het subsidiaire
karakter van schadeloosstelling door de staat in relatie tot
andere bronnen van schadevergoeding voor slachtoffers te
worden gedefinieerd?

4.7.1. Het is niet noodzakelijk een complete procedure te
doorlopen om vast te stellen of de kans op schadevergoeding
door de dader of uit andere bron aanwezig is.
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4.7.2. Het slachtoffer ondervindt er hinder van indien het
erg lang duurt voordat de schade die hij heeft geleden, wordt
vergoed.
4.7.3. Schadeloosstelling door de staat, alsook de vooruitbetaling van een bedrag dat groot genoeg is om de eerste nood
van het slachtoffer te lenigen, moet, telkens wanneer dat nodig
is, de eerste stap zijn.
4.7.4. De staat heeft het recht om de schadevergoeding
terug te vorderen indien later mocht blijken dat schadeloosstelling uit andere bron, met name van de dader, werd verkregen.
4.7.5. Het subsidiaire karakter van de schadeloosstelling
door de staat, die tot principe is verheven, mag niet leiden tot
het uitblijven van andere oplossingen of tot een oplossing die
secundair slachtofferschap veroorzaakt.
4.7.6. In de praktijk zal het er vaak op neerkomen dat de
staat als eerste een schadevergoeding uitkeert.
4.7.7. Indien het slachtoffer verplicht is aan te tonen dat
hij/zij tevergeefs alle andere mogelijkheden om een schadevergoeding te krijgen (agressor, verzekering, enz.) heeft uitgeprobeerd voordat hij/zij recht heeft op een schadevergoeding van
de staat, wordt de procedure zodanig vertraagd en bemoeilijkt
dat de situatie van het slachtoffer nog verslechtert en de hulp
van overheidswege iets hypocriets krijgt.

4.8.

Vraag 8: Welke andere bronnen van schadevergoeding dienen
in mindering te worden gebracht op de schadevergoeding door
de staat?

4.8.1. Deze vraag heeft met name, zoals ook in het
Groenboek wordt vermeld, betrekking op particuliere verzekeringen.
4.8.1.1. De verzekeringssituatie is van dezelfde orde als de
economische situatie van het slachtoffer.
4.8.1.2. Sommigen pleiten voor terugbetaling van de door
de staat verstrekte schadevergoeding zodra het slachtoffer een
schadevergoeding ontvangt van een verzekering, en wel het
volledige bedrag, indien gelijk aan of lager dan de schadeloosstelling door de staat.
4.8.1.3. Zo kan worden gesteld dat de belangen van het
slachtoffer voldoende beschermd zijn.
4.8.1.4. Maar waar het hier om moet gaan, is het beginsel
van complementariteit en niet dat van subsidiariteit. Het
bestaan van een particuliere verzekering moet dus buiten
beschouwing gelaten worden, en de staat moet handelen alsof
het slachtoffer geen voorzorgsmaatregelen had genomen.
Anders zou deze gestraft worden voor zijn zorgvuldigheid.
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4.8.1.5. Om het subsidiaire karakter van schadeloosstelling
door de staat te onderstrepen, moet het sluiten van particuliere
en sociale verzekeringen worden aangemoedigd door middel
van speciale stimuleringsmaatregelen en een belastingvriendelijke regeling.

4.9.

Vraag 9: Dient in een minimumnorm de mogelijkheid van
voorschotten te worden opgenomen?

4.9.1. Volgens de redenering die aan deze vraag ten grondslag ligt (par. 5.5 tot 5.8 van het Groenboek) vloeit subrogatie
door de staat principieel voort uit het onmiskenbaar subsidiaire
karakter van de rol van de staat.
4.9.1.1. Desondanks lijkt dit principe ertoe te leiden dat de
schadeloosstelling door de staat vanuit het oogpunt van het
slachtoffer onaanvaardbaar lang op zich laat wachten.
4.9.2. Het slachtoffer is er allerminst mee gebaat indien de
staat pas in actie mag komen wanneer alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. Dit wordt gepresenteerd als een oplossing,
die dat in wezen niet is.
4.9.3. Voorschotten zijn hoe dan ook de meest efficiënte
manier om het slachtoffer tijdig te hulp te komen en te
vrijwaren van alle vormen van uitsluiting die zijn situatie met
zich meebrengt.
4.9.4. Door het gebruik van een voorschottenregeling als
eerstehulpverlening bij uitstek, mits voldoende elementen
aanwezig zijn om zulks te rechtvaardigen, wordt het probleem
van de termijn voor het indienen van schadeclaims voor een
deel ondervangen, aangezien het slachtoffer wordt gestimuleerd om zo snel mogelijk een claim in te dienen en de staat
wordt verplicht om vooraf een onderzoek in te stellen en een
besluit te nemen dat, in de meeste gevallen, de procedure kan
versoepelen.
4.9.5. Het Comité is het er in ieder geval mee eens dat de
termijnen zo ruim mogelijk moeten zijn en dat in bijzondere
gevallen, waarin nog langere termijnen geboden zijn (bijv.
gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen) uitzonderingen moeten worden toegestaan, waarbij het belang van het
slachtoffer altijd voorop moet staan. Voor de staat heeft dit
waarschijnlijk geen bijzondere nadelige gevolgen.
4.9.6. De eis dat het slachtoffer van een misdrijf bij
de politie aangifte moet hebben gedaan van het misdrijf,
overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 5.6 van het Groenboek, dient ook in een gemeenschappelijk minimumvoorschrift te worden opgenomen, met dien verstande dat uitzonderingen moeten worden toegestaan wanneer het slachtoffer
om aanvaardbare of onvermijdelijke redenen anders heeft
gehandeld.

4.10.
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Vraag 10: Dienen criteria betreffende het gedrag van het
slachtoffer met betrekking tot het misdrijf, zijn of haar
betrokkenheid bij criminele activiteiten in het algemeen of
andere overwegingen van rechtvaardigheid of openbare orde
te worden opgenomen in een minimumnorm?

4.10.1. Het gedrag van het slachtoffer kan niet buiten
beschouwing worden gelaten indien het tot een overtreding,
en de daaruit voortvloeiende schade, heeft geleid, en het kan
de schadeloosstelling door de staat negatief beïnvloeden of
zelfs uitsluiten. Maar vroeger sociaal, moreel of ander gedrag,
hoe onwettig ook, mag in een concreet schadegeval niet
„geforceerd” als argument worden aangevoerd om het uitblijven van schadevergoeding door de staat te rechtvaardigen.
Dat zou het pad effenen voor allerlei soorten discriminatie,
wat onaanvaardbaar is in termen van mensenrechten en met
het oog op een gemeenschappelijke ruimte van vrij verkeer,
vrijheid en veiligheid.

4.10.2. Ter bescherming van het slachtoffer en in het
belang van zijn billijke behandeling is het gerechtvaardigd de
criteria van het Europees Verdrag van 1983 opnieuw te
bekijken en aan te scherpen. Zo is het bijvoorbeeld onaanvaardbaar dat het slachtoffer wordt gestraft voor een crimineel
verleden dat geen verband houdt met het misdrijf waarvan hij
het slachtoffer is geworden of dat de openbare orde wordt
aangevoerd als argument om bepaalde gedragsuitingen of
bepaalde groepen personen uit te sluiten van schadeloosstelling
door de staat.

4.11.

Vraag 11: Welke andere criteria die niet in dit Groenboek
worden besproken, zouden in een minimumnorm kunnen
worden opgenomen?

4.11.1. Aansluitend bij wat onder de vorige vraag werd
vermeld, ziet het Comité geen reden om nog andere criteria in
een minimumnorm op te nemen.

4.12.

Vraag 12: Slachtoffers bij het indienen van een verzoek om
schadeloosstelling door een andere lidstaat recht geven op
bijstand van een instantie in de lidstaat waar hij of zij
woont: zou dat een passende manier zijn om de toegang tot
schadeloosstelling door de staat voor slachtoffers uit een
andere lidstaat te vergemakkelijken?

4.12.1. In veel gevallen zou het nuttig kunnen zijn om
interactief samen te werken binnen het netwerk van nationale
instanties die zich bezighouden met de schadeloosstelling van
slachtoffers, of binnen het Europese netwerk van verenigingen
en andere maatschappelijke organisaties die steun verlenen aan
slachtoffers van misdrijven, alsook gebruik te maken van de
samenwerkingsverbanden tussen de landen die bij het Europees
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justitieel netwerk zijn betrokken. Er zou een nationale instantie
moeten worden opgericht (waaraan bij voorkeur wordt meegewerkt door maatschappelijke organisaties die zich bezighouden met slachtofferhulp) die alleen of samen met andere
instanties in de lidstaten verantwoordelijk is voor alle nationale
acties en betrekkingen.

4.12.2. Een aantal van de obstakels die in paragraaf 6.2 van
het Groenboek worden genoemd, kan worden weggenomen
indien de acties van de lidstaten op elkaar zijn afgestemd
zodra een gemeenschappelijke procedure voor alle landen is
vastgesteld.

4.12.3. Gezien de huidige situatie lijkt toepassing van het
territorialiteitsbeginsel onvermijdelijk.

4.12.3.1.
Aangezien een gemengd model in feite het meest
voor de hand liggende en meest ontwikkelde uitgangspunt
voor samenwerking en wederzijdse bijstand is, is de invoering
van een dergelijk model wellicht het overwegen waard; hierbij
zou het territorialiteitsbeginsel moeten worden aangevuld met
een stelsel van „dubbele verantwoordelijkheid”, waarop het
slachtoffer een beroep kan doen indien de schadevergoedingsregeling in zijn eigen land gunstiger is dan in het land waar het
misdrijf plaatsvond. Op die manier zou het slachtoffer een
aanvulling krijgen op de schadevergoeding die hij in de staat
van het misdrijf krijgt.

4.12.4. Met het oog op de complementariteit en bij wijze
van wederzijdse erkenning zou de lidstaat waar het slachtoffer
is gevestigd verplicht zijn zich neer te leggen bij het resultaat
van de schadeloosstellingsprocedure in de lidstaat waar het
misdrijf plaatsvond.

4.12.4.1.
Dat neemt echter niet weg dat het slachtoffer in
zijn eigen land altijd onmiddellijk een aanvullende schadeclaim
kan indienen zodat hij/zij in bepaalde omstandigheden een
vooruitbetaling kan krijgen.

4.13.

Vraag 13: Zou het een passende manier zijn om de toegang
tot schadevergoeding door de staat voor slachtoffers uit een
andere lidstaat te vergemakkelijken als het slachtoffer zowel
in de lidstaat waar hij of zij woont, als in de lidstaat waar
het misdrijf is gepleegd, een schadevergoeding van de staat
kan krijgen?

4.13.1. Het probleem van het model van „dubbele verantwoordelijkheid” is echter dat de lidstaat waar het slachtoffer
woont te maken krijgt met een situatie die zich in een ander
land heeft afgespeeld en met alle informatie die daarmee
verband houdt (de behoefte aan nauwe samenwerking tussen
de lidstaten doet zich ook hier weer voor, evenals de problemen
van het slachtoffer bij het verzamelen van bewijs).
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4.13.1.1.
Bovendien kan dit stelsel tot tegenstrijdige besluiten leiden omdat de procedures niet overeenstemmen.

4.13.2. Het gemengde model dat in het antwoord op de
vorige vraag werd genoemd, lijkt het pad te effenen voor een
uniforme aanpak van soortgelijke gevallen in alle lidstaten;
tevens zorgt het ervoor gezorgd dat een inwoner van een
lidstaat met een gunstigere regeling niet slechter wordt behandeld dan zijn medeburgers die in hun eigen land slachtoffer
zijn geworden van een soortgelijk misdrijf.

4.13.2.1.
Anderzijds spreekt het voor zich dat een dergelijk
model de minder genereuze landen weinig stimuleert om
convergentie na te streven.

4.13.3. Om te voorkomen dat dit model tot een baaierd
van regelingen in de lidstaten leidt, moet een toetsingskader
worden vastgesteld dat de beste kenmerken van de diverse
nationale regelingen in zich verenigt. Dat zou pas convergentie
zijn.

4.13.3.1.
Vervolgens zou elke lidstaat dit doel binnen een
redelijke termijn, afhankelijk van de uitgangspositie, moeten
bereiken.

4.13.3.2.
Zo zou er een tweetal gemeenschappelijke normen voor het bepalen van de te ondernemen actie bestaan:

—

een norm die minimaal moet worden gehaald wil het
stelsel geloofwaardig zijn; de minder genereuze stelsels
zouden onmiddellijk aan deze norm moeten voldoen, als
eerste stap op weg naar verdere verbetering;

—

een norm die voor kwaliteit staat en als ijkpunt en
stimulans dient voor de vooruitgang die tijdens de
onderling afgesproken redelijke termijn is geboekt.

4.13.4. Harmonisatie kan stapsgewijs tot stand worden
gebracht, eventueel in combinatie met een gemengd territorialiteits/complementariteitsstelsel en/of een gemeenschappelijk
normeringsfonds.

4.13.5. De mate waarin de lidstaten vooruitgang hebben
geboekt in de richting van de vastgestelde norm zou
schematisch kunnen worden weergegeven, bijvoorbeeld in drie
of vier stadia.
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Vraag 14: Welke oplossingen anders dan de oplossingen die
in dit Groenboek worden geschetst, zouden kunnen worden
overwogen om de toegang tot schadeloosstelling door de staat
voor slachtoffers uit andere lidstaten te vergemakkelijken?

4.14.1.
lijkheid.

Het bovenvermelde gemengde model is één moge-

4.14.2. Vermeldenswaardig zijn ook de voorbereidingen
voor de oprichting van een steunfonds voor slachtoffers van
misdrijven in grensoverschrijdende situaties door de Verenigde
Naties. Dit fonds heeft onder meer tot doel aanvullende
schadevergoedingen uit te keren wanneer lidstaten niet in staat
zijn de redelijk geachte minimumvergoedingen te betalen. Ook
reclame- en voorlichtingscampagnes in de Unie zouden hieruit
gefinancierd worden.

4.15.

Vraag 15: Dienen er geharmoniseerde formulieren te worden
opgesteld, die in alle lidstaten kunnen worden gebruikt voor
het aanvragen van een schadevergoeding van de staat?

4.15.1. Zoals reeds gezegd, zijn geharmoniseerde formulieren — ook in de minder gangbare talen — van essentieel
belang voor de strategie die in het Groenboek wordt bepleit.

4.16.

Overige aspecten waarvoor normen moeten worden opgesteld

4.16.1. Met name ten behoeve van slachtoffers van grensoverschrijdende misdrijven moeten gemeenschappelijke normen worden opgesteld voor het soort informatie dat in alle
lidstaten voorhanden moet zijn, de toegang tot deze informatie
en de instanties die haar verstrekken.
4.16.2. In grensoverschrijdende gevallen moet het gebruik
van de meest gangbare Europese werktalen (en de gebarentaal
— met de desbetreffende tolken erbij — om de communicatie
met dove of slechthorende slachtoffers mogelijk te maken)
door alle landen worden aanvaard. Ook het gebruik van
gemeenschappelijke tweetalige of drietalige formulieren is,
zoals gezegd, van fundamenteel belang.
4.16.3. De aandacht dient uit te gaan naar een eventuele
norm voor de vaststelling van een maximumtermijn waarbinnen aanvragen voor schadevergoeding moeten worden ingediend.
4.16.4. De officiële documenten die het slachtoffer nodig
heeft om zijn of haar aanvraag voor te bereiden moeten gratis
worden verstrekt; de overheid moet het slachtoffer uitleg
verschaffen bij deze documenten, waarvan de inhoud in voor
het slachtoffer begrijpelijke taal moet zijn opgesteld; ook moet
de voorkeur worden gegeven aan het gebruik van snellere
communicatiemiddelen.
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5. Samenvatting en conclusies

5.1.
Onder verwijzing naar de kanttekeningen in de inleiding bij dit advies en gelet op het feit dat definitieve keuzes nu
eenmaal niet zonder slag of stoot worden gemaakt en altijd
het product zijn van het streven naar consensus, concludeert
het Comité dat hier ferme stappen in de juiste richting zijn
gezet.

5.2.
Aangezien het hier hoofdzakelijk gaat om de manier
waarop de situatie van slachtoffers van grensoverschrijdende
misdrijven het best kan worden aangepakt, is het Comité, zoals
gezegd, van mening dat, om problemen te voorkomen, de
gemeenschappelijke lat zo hoog mogelijk moet worden gelegd,
waarbij verschillende uitgangsposities alsook streefdoelen worden vastgesteld, die achtereenvolgens moeten worden gehaald
om alle landen uiteindelijk op één lijn te krijgen.

5.3.
De nadruk dient te liggen op het solidariteitsbeginsel
en op de gelijke behandeling van alle burgers in de Unie,
zonder te vergeten dat convergentie een proces is en niet alleen
een doel, en dat de idee van „Europese burger” de opmaat tot
kwaliteit moet zijn en het niveau niet naar beneden mag halen.

5.4.
Met andere woorden, door een maximum referentiewaarde te aanvaarden moeten de lidstaten uiteindelijk een
kleinste gemene deler bereiken.

5.5.
Zowel de inhoud van de doelstellingen van verdergaande stroomlijning als het tijdsbestek waarbinnen deze moeten
worden gerealiseerd, moeten worden omschreven en er moeten sancties worden ingesteld tegen diegenen die de afspraken
niet nakomen.

5.6.
Het voorgestelde complementariteitsbeginsel kan in de
praktijk problemen opleveren omdat het merendeel van de
besluiten om van overheidswege schadevergoeding uit te keren
niet op objectieve wettelijke criteria is gebaseerd, maar op
billijkheidsbeginselen van loyaliteit. Dit kan tot meten met
twee maten leiden. Hierover kunnen de meningen verdeeld
zijn, alsook over de mogelijkheid om complementariteit tot
stand te brengen door een Europees fonds op te zetten waarin
de lidstaten — via hun respectieve bijdragen — hun stelsels
afstemmen op de norm en de afgesproken vergoeding. Door
gebruik te maken van een fonds hoeven het niet altijd dezelfden
te zijn die het meest betalen.

5.7.
Zoals eerder vermeld is het uitstekende werk van de
Commissie, dat het Comité toejuicht, de kroon op een
essentiële fase in de totstandbrenging van een belangrijke
mijlpaal op weg naar een gemeenschappelijke ruimte van
vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.
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5.8.
De uitvoering van het initiatief van de Commissie
inzake schadeloosstelling door de staat van slachtoffers van
misdrijven zal van cruciaal belang zijn voor het oplossen
van de problemen van de burgers, en is een duidelijke en
voorbeeldige stap van de lidstaten op weg naar een werkelijke
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Europese justitiële ruimte, die gebaseerd is op een cultuur
van solidariteit, in de zin van werkelijke medeverantwoordelijkheid, en op het universele en fundamentele recht van
iedereen op bescherming in gevallen van agressie, gevaar en
misdaad.

Brussel, 20 maart 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Strategisch partnerschap EU/Rusland
— Wat zijn de volgende stappen?”
(2002/C 125/10)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 februari en 1 maart 2001 besloten, overeenkomstig
artikel 23, lid 3 van het r.v.o., een advies op te stellen over het „Strategisch partnerschap EU/Rusland
— Wat zijn de volgende stappen?”
De afdeling „Externe betrekkingen”, die met de voorbereiding van de werkzaamheden was belast, heeft
haar advies op 28 februari 2002 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Hamro-Drotz.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 389e zitting van 20 en 21 maart 2002 (vergadering
van 20 maart) het volgende advies uitgebracht, dat met 86 stemmen vóór, bij 2 onthoudingen, is
goedgekeurd.
1. Inleiding

1.1.
Tussen de EU en Rusland zijn de banden de laatste jaren
aanzienlijk verstevigd. Op een groot aantal beleidsterreinen die
van wederzijds belang zijn, vindt samenwerking plaats. Zonder
goede betrekkingen met Rusland is een welvarende toekomst
voor Europa ondenkbaar.

1.3.
Doel is aan de hand van conclusies en aanbevelingen
in dit advies uiteen te zetten dat initiatieven om het partnerschap met Rusland te verstevigen meer kans van slagen hebben
wanneer de sociaal-economische actoren bij de samenwerking
tussen de EU en Rusland worden betrokken en het partnerschap meer onder de aandacht van het grote publiek wordt
gebracht.

2. Kernelementen in het institutionele kader

1.2.
Daarom moet er gewerkt worden aan open en transparante betrekkingen met het Russische buurland, op zowel
bi- als multilateraal niveau. Dit gaat des te meer op, nu de EU
een nieuwe uitbreidingsronde tegemoet gaat. De burger — niet
alleen in de lidstaten van de EU maar ook in de kandidaatlidstaten, de EVA-landen en de overige landen van Europa —
moet beseffen dat een goed partnerschap tussen de EU en
Rusland absoluut noodzakelijk is.

2.1.
In de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking (OPS), die in 1994 werd ondertekend en in 1997 in
werking is getreden, zijn afspraken gemaakt over diverse
vormen van samenwerking op politiek, economisch en sociaal
terrein: op het gebied van handel, onderwijs en opleiding,
milieu en energie, overschakeling op de markteconomie e.d.
Het samenwerkingsmechanisme wordt in de overeenkomst
nader beschreven: de partijen komen twee maal per jaar tijdens
een Europese top bijeen; het belangrijkste forum is de
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Samenwerkingsraad, die één keer per jaar bijeenkomt; daarnaast zijn er een Samenwerkingscomité, dat verantwoordelijk
is voor de uitvoerende zaken, en diverse subcomités (die de
dialoog op specifieke terreinen moeten onderhouden). Verder
is er een speciaal Parlementair Samenwerkingscomité EU/
Rusland. In artikel 93 is bepaald dat „de Samenwerkingsraad
tot de oprichting kan besluiten van ieder ander speciaal comité
of lichaam dat hem bij de uitvoering van zijn taken kan
bijstaan (…)”. De overeenkomst is afgesloten voor een periode
van 10 jaar en kan met stilzwijgende instemming worden
verlengd.
2.2.
In de gemeenschappelijke strategie van de EU ten
aanzien van Rusland (1), die in 1999 werd goedgekeurd door
de lidstaten, zijn de doelstellingen en middelen vastgelegd voor
gemeenschappelijke maatregelen van de EU en de lidstaten in
het kader van de Overeenkomst inzake partnerschap en
samenwerking. Versterking van de rechtsstaat en de overheidsinstellingen, consolidering van de economische hervormingen in Rusland en bevordering van de civil society en van
de veiligheid en stabiliteit zijn de belangrijkste actieterreinen.
De gemeenschappelijke strategie is tot juni 2003 van kracht.
2.3.
Zowel in de OPS als in de gemeenschappelijke strategie
wordt gesproken van de oprichting van een gemeenschappelijke Europese economische en sociale ruimte.
2.4.
In art. 1 van de OPS staat dat als doelstelling wordt
nagestreefd een adequaat kader te scheppen voor de geleidelijke
integratie van Rusland en een brede ruimte van samenwerking
in Europa.
2.5.
In de gemeenschappelijke strategie worden in het
hoofdstuk „Hoofddoelstellingen”, tweede paragraaf, de hoofdlijnen geschetst voor de „integratie van Rusland in een
gemeenschappelijke Europese economische en sociale ruimte”.
Belangrijk is om Rusland te helpen bij de voorbereiding op het
WTO-lidmaatschap, de opbouw van een institutioneel bestel
en het laten meewegen van sociale aspecten bij de overschakeling op een markteconomie.
2.6.
Tijdens de EU/Rusland-Top in Moskou in mei vorig
jaar is besloten dat de partijen gezamenlijk bekijken wat de
mogelijkheden zijn om een gemeenschappelijke Europese
economische en sociale ruimte op te richten. In oktober van
datzelfde jaar zijn tijdens de Top in Brussel de bevoegdheden
vastgelegd van een werkgroep op hoog niveau, die de opdracht
heeft gekregen een concept uit te werken en maatregelen voor
te stellen, die nodig zijn om een dergelijke ruimte in de praktijk
te realiseren. De bedoeling is dat de werkgroep, die in december
2001 met haar werkzaamheden is gestart, uiterlijk in 2003
verslag uitbrengt tijdens de EU/Rusland-Top. De partijen zullen
zich in een eerste stadium buigen over de opzet en omvang
van een gemeenschappelijke Europese economische en sociale
ruimte. Doel is onder meer ervoor te zorgen dat de Russische
wetgeving beter verenigbaar wordt gemaakt met die van de
EU, zodat deze beter op elkaar aansluiten.
(1) (1999/414/GBVB), PB L 157 van 24.6.1999, blz. 1.
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2.7.
De EU heeft de afgelopen jaren samen met de betrokken partnerlanden gewerkt aan een Noordelijke dimensie van
de EU. Samenwerking tussen Rusland en de EU vormt
een cruciaal onderdeel van het actieplan voor multilaterale
samenwerking in de regio, dat van 2000 tot 2003 loopt. De
basis voor de noordelijke dimensie is gelegd tijdens de
conferentie van ministers van Buitenlandse zaken te Helsinki
in november 1999. Tijdens de ministerraad in Luxemburg in
april 2001 en de daaropvolgende Europese Raad in Gotenburg
in juni dat jaar is vervolgens het actieplan gelanceerd. Daarin
is rekening gehouden met het advies van het Comité. Tijdens
het Deense voorzitterschap in de tweede helft van 2002 staat
er weer een ministerraad op het programma waarin de
noordelijke dimensie van de EU aan de orde zal komen.
2.8.
Het overgangsproces in Rusland wordt sinds 1999
ondersteund door het belangrijkste programma voor technische bijstand, nl. Tacis. Topinstellingen uit Rusland en de EU
werken in het kader van dit programma nauw samen. Tot nu
toe is ruim 2,4 miljard EUR uitgetrokken voor meer dan
1 500 projecten, die op tal van beleidsonderdelen gericht zijn.

3. Punten die voor verbetering vatbaar zijn
3.1.
De EU erkent over het algemeen het belang van
participatie van de sociaal-economische actoren om de globale
doelstellingen te kunnen verwezenlijken bij het aanknopen en
verbeteren van betrekkingen met derde landen. Dit geldt voor
alle relevante onderdelen van de externe betrekkingen: de
Euro-mediterrane topontmoetingen van Sociaal-Economische
Raden en daarmee vergelijkbare instellingen; de ontmoetingen
van vertegenwoordigers van de georganiseerde civiele samenleving uit de EU, Latijns-Amerika en de Caribische eilanden; de
bilaterale gemengde adviescomités met kandidaat-lidstaten; de
dialogen met de VS op het gebied van handel, arbeid en
consumentenvraagstukken in het kader van de transatlantische
samenwerking; de dialoog met Azië inzake handelskwesties;
de rondetafeldiscussies tussen de EU en India; het Raadgevend
Comité van de EER; de Cotonou-Overeenkomst en regionale
seminars in het kader van de betrekkingen met de ACS-landen;
het verslag van de Europese Raad van juni 2001 waarin o.a.
een dialoog en multilaterale samenwerking tussen de actoren
van de noordelijke dimensie worden aanbevolen; en de
bevordering van de sociale en maatschappelijke dialoog in het
kader van het Stabiliteitspact voor Zuid-Oost-Europa. In veel
van de hierboven genoemde gevallen is de samenwerking
geïnstitutionaliseerd, waarbij het ESC als bemiddelend orgaan
fungeert.
3.2.
De samenwerking tussen de EU en Rusland verloopt
via de Europese instellingen en de Russische regering. De
EU/Rusland-rondetafel van industriëlen geldt als een nuttig
adviesorgaan, maar toch worden de sociaal-economische actoren slechts zijdelings betrokken bij de samenwerking. Dit staat
haaks op de OPS en de gemeenschappelijke strategie, waarin
benadrukt wordt dat de partnerlanden moeten samenwerken
om de georganiseerde civiele samenleving te versterken en de
maatschappelijke verschillen tussen de EU en Rusland te
verkleinen.
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3.3.
De voornaamste Russische sociaal-economische belangengroepen hebben de laatste jaren hun organisatie verbeterd
en gewerkt aan andere noodzakelijke voorwaarden om te
kunnen optreden als onafhankelijke en geloofwaardige belangengroepering. Dit geldt met name voor werkgeversorganisaties en vakbonden, maar ook voor andere organisaties uit het
maatschappelijk middenveld, zoals de consumentenbonden,
die hun rol en officiële netwerken trachten uit te bouwen.
Contacten met zusterorganisaties in de EU zijn er evenwel nog
maar weinig. Naast de hierboven reeds genoemde rondetafel
van industriëlen uit Rusland en de EU is er Europese samenwerking geweest tussen vakbonden (EVV, FNPR) en tussen een
aantal andere actoren, en dit zowel in bilateraal als in
multilateraal verband. Verder hebben Europese ondernemingen in Moskou de European Business Club (EBC) opgericht.
Russische actoren nemen in meer of mindere mate deel aan
internationale samenwerking: de voornaamste werkgevers- en
werknemersorganisaties in Rusland zijn betrokken bij de
werkzaamheden van de ILO; de Russische Kamers van Koophandel draaien mee in het internationale netwerk van Kamers
van Koophandel; de belangrijkste Russische vakbonden zijn lid
van het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen
(IVVV) en Russische actoren zijn betrokken bij de samenwerking in de Oostzeeregio. De voornaamste maatschappelijke
organisaties in Rusland zijn alle geïnteresseerd in (meer)
contact en samenwerking met de betrokken actoren in de EU.
3.4.
Zowel in Rusland als in de EU is de bevolking
nauwelijks op de hoogte van het partnerschap. Er is weinig
publieke belangstelling voor, laat staan dat er een publiek debat
wordt gevoerd over de betrekkingen die de EU momenteel met
Rusland opbouwt en de manier waarop deze zich in de
toekomst zouden moeten ontwikkelen. Voor de media is
een belangrijke taak weggelegd om de publieke opinie te
stimuleren. Het feit dat het toenaderingsproces tussen de EU
en Rusland zo weinig leeft in de samenleving, komt de
noodzakelijke aanpassing van de Russische wetgeving aan die
van de EU niet ten goede. Een dergelijke aanpassing is echter
wel noodzakelijk als men beide maatschappijen dichter bij
elkaar wil brengen.
3.5.
Op sociaal-economisch vlak bestaan er geïnstitutionaliseerde betrekkingen tussen de Russische regering en de
diverse actoren. Zo werken het ministerie van Werkgelegenheid en het ministerie van Economische Zaken en Handel met
tripartiete commissies en werkgroepen. Een voorbeeld daarvan
is de Russische tripartiete commissie voor de regulering van de
betrekkingen op sociaal vlak en op het gebied van arbeid.
Maandelijks komen tien vertegenwoordigers van de drie belangrijkste partners (werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en regering) bijeen. Er zijn 7 permanente werkgroepen
opgericht. Zaken die besproken worden zijn bijvoorbeeld de
ratificering en implementatie van het Sociaal Handvest van de
Raad van Europa, de tenuitvoerlegging van de arbeidswetgeving en de hervorming van de pensioenstelsels. De actoren
zijn van mening dat zij op deze manier een serieuze bijdrage
kunnen leveren en dat hiermee door de regering op adequate
wijze rekening wordt gehouden. Dit systeem werkt het best op
federaal niveau en in de belangrijkste regio’s.
3.6.
Datum van de inwerkingtreding van de nieuwe arbeidswetgeving is 1 februari 2002. De wetgeving wordt geacht een
aantal aanzienlijke verbeteringen te brengen op het vlak van
de arbeidsmarkt en het arbeidsrecht. De rol van de sociale
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partners wordt geïnstitutionaliseerd en aan de sociale dialoog
is een apart artikel gewijd. In de toekomst zullen maatregelen
m.b.t de arbeidsmarkt voornamelijk gebaseerd zijn op overleg
tussen de verschillende partijen. De omzetting van de arbeidswetgeving op de diverse niveaus zal voor de partners de
komende jaren nog een zware opgave zijn. Nieuwe wetgeving
inzake de rechten en plichten van vakbonden en werkgeversorganisaties is in voorbereiding.
3.7.
In september 2001 zijn een tripartiet „Centrum voor
sociaal partnerschap” en een „Modelarbeidsgerechtshof” opgericht, beide gefinancierd door Tacis, die hopelijk van grote
betekenis zullen worden voor de werking van de arbeidsmarkt.
Te verwachten valt dat beide instellingen een positieve invloed
zullen hebben op de tenuitvoerlegging van de nieuwe arbeidswetgeving.
3.8.
De Russische regering krijgt steeds meer oog voor de
rol van het maatschappelijk middenveld en is bezig een dialoog
op te zetten met de belangrijkste maatschappelijke organisaties,
die op hun beurt ook weer onderling in dialoog dienen te
treden. De Russische president heeft onlangs gesproken met
Russische organisaties die een groot deel van het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen. Het netwerk van maatschappelijke organisaties dat nu wordt opgebouwd, zal zeker
ook leiden tot nieuwe mogelijkheden voor contact. Ook het
initiatief van een doemalid om een speciale commissie op te
richten voor „een internationaal georiënteerd Rusland in een
geïntegreerd Europa” is wat dat betreft als een positief teken te
beschouwen.
3.9.
Er is wat de opbouw van een institutioneel bestel en de
tenuitvoerlegging van nieuwe wetgeving betreft in Rusland
echter nog veel werk te verzetten. Hetzelfde geldt voor de
ontwikkeling van de sociale en maatschappelijke dialoog en
het verbeteren van de betrekkingen tussen de CAO-partners.
De Russische maatschappelijke organisaties en sociale partners
staan op hun beurt voor de uitdaging een positieve bijdrage te
leveren door zich in te zetten voor een constructieve dialoog
en voor overleg en onderhandelingen.
3.10. Het Tacis-programma voor Rusland is zowel wat
betreft het nationale als het horizontale programma vrij
uitgebreid. Het merendeel van de projecten is gericht op
bevordering van de modernisering van de economie en op
versterking van de rechtsstaat, de democratie en de sociale
sector. Er is een speciaal voor Rusland bedoelde strategienota
2002-2006 en een nationaal indicatief programma voor 20022003. Tacis lijkt vanuit een vrij pragmatische aanpak te werken
aan de belangrijkste kwesties. De overheveling van het Tacissecretariaat naar de delegatie van de Commissie in Moskou
lijkt de efficiëntie van het programma ten goede te komen. De
Russische partners blijven niettemin klagen dat de aanvraagprocedures veel papierwerk met zich meebrengen en te veel
tijd in beslag nemen. De coördinatie van projecten van
verschillende programma’s (bijv. Interreg III A en kleine Tacisprojecten) zou ook moeten worden verbeterd. Bij de praktische
uitvoering van projecten in het kader van de noordelijke
dimensie doen zich vaak moeilijkheden voor, die te maken
hebben met de coördinatie van de financiering via de verschillende programma’s (Tacis, Phare enz.). Ook de wijze waarop
de Commissie het beheer van de noordelijke dimensie coördineert, is voor verbetering vatbaar.
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4. Conclusies en aanbevelingen

4.1.
Het Comité ondersteunt alle initiatieven die gericht
zijn op versterking van het partnerschap tussen de EU en
Rusland. Doel is door middel van dit partnerschap Rusland
sterker te binden aan Europa. In de eerste plaats dient daarbij
te worden gedacht aan hervormingen op sociaal-economisch
vlak, handel en een Russisch WTO-lidmaatschap, economische
samenwerking en groei, werkgelegenheid, verhoging van welzijn en welvaart, milieu, arbeidsfaciliteiten en betrekkingen
over grenzen heen, investeringen en samenwerking tussen
bedrijfsleven en particulieren.

4.2.
Het Comité steunt het standpunt van de EU, zoals
beschreven in de gemeenschappelijke strategie, dat in een
gemeenschappelijke Europese economische en sociale ruimte
zowel economische als sociale aspecten aandacht verdienen.
Naast economie, technologische samenwerking, handel, ondernemingsklimaat enz. dient aandacht te worden besteed aan
zaken als werkgelegenheid, onderwijs en uitwisseling tussen
universiteiten, sociale zekerheid, werkomgeving en leefmilieu,
bestrijding van corruptie, volksgezondheid en de rol van de
onafhankelijke media. Het Comité overweegt om een apart
advies te wijden aan deze aspecten.

4.3.
Voor de belangrijkste dossiers geldt dat via onderhandelingen getracht moet worden tot innovatieve oplossingen te
komen die voor beide partijen gunstig zijn. Een van de
vereisten voor een lidmaatschap van de WTO is de afschaffing
van handelsbarrières en belemmeringen die investeringen in
de weg staan. Onbevooroordeeld zou een begin moeten
worden gemaakt met de liberalisering van het Russische banken verzekeringswezen en de diensten- en energiemarkt. Voor
zover de uitbreiding consequenties heeft voor de betrekkingen
tussen de EU en Rusland (te denken valt o.m. aan het verkeer
van personen en goederen door Kaliningrad), zouden zulke
zaken door de partners zo veel mogelijk van te voren moeten
worden geregeld.

4.4.
Met betrekking tot het waarborgen van de veiligheid
van de individuele burger en het naleven van de fundamentele
mensenrechten in Rusland, is het Comité van mening dat
hieraan vooral in crisisgebieden aandacht dient te worden
besteed. De steunprogramma’s van de EU, in de eerste plaats
het „Europees initiatief voor democratie en mensenrechten”
(EIDHR) en het oorspronkelijke Tacis-actieprogramma, moeten
vastberaden in praktijk worden gebracht. Het Comité staat ook
achter de pogingen om deze kwesties aan te pakken in het
kader van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa (OVSE) en de VN. Het Comité zal de ontwikkelingen
in de diverse crisisgebieden, o.a. Tsjetsjenië, blijven volgen.
Eventueel zal het hier in een later stadium op terugkomen en
daarbij gebruik maken van de eigen verantwoordelijkheid en
de eigen kennis van zaken op dit gebied.
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4.5.
De ontwikkeling van Rusland heeft inmiddels een
stadium bereikt waarin het nuttig zou zijn om de belangrijkste
sociaal-economische actoren te betrekken bij de gemeenschappelijke inspanningen om het partnerschap tussen de EU en
Rusland te versterken en als onderdeel van deze samenwerking
een periodieke dialoog op te zetten. Sociaal-economische
actoren in Rusland en in de EU kunnen immers met hun
kennis en ervaring een belangrijke bijdrage leveren aan het
economische en sociale beleid, voor zover dat onder de OPS
valt.

4.6.
Het Comité zou met het oog op een goed functionerend
partnerschap tussen de EU en Rusland de volgende aanbevelingen willen doen: in de samenwerking tussen de EU en Rusland
dient gebruik te worden gemaakt van de ervaring van actoren
uit de georganiseerde civiele samenleving; het maatschappelijk
draagvlak voor het partnerschap moet worden vergroot door
betere voorlichting en door het aanzwengelen van een publiek
debat; daarnaast dienen de inspanningen aan Russische zijde
om het institutioneel bestel uit te bouwen en een dialoog op
te zetten te worden ondersteund, wat ook geldt voor de
inspanningen van de georganiseerde civiele samenleving in
Rusland om een grotere rol te spelen.

a)

Het Comité ondersteunt het besluit om te onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn voor de oprichting van een
gemeenschappelijke Europese economische en sociale
ruimte. Aanbevolen wordt (in de lijn van par. 4.2) dat de
werkgroep op hoog niveau, die tijdens de Europese Raad
in 2003 verslag moet uitbrengen over haar bevindingen,
hoorzittingen en vergelijkbare conferenties organiseert
om de belangrijkste sociaal-economische actoren uit de
EU en Rusland in de gelegenheid te stellen hun standpunten ten aanzien van een gemeenschappelijke Europese
economische en sociale ruimte naar voren te brengen.

b)

De Samenwerkingsraad dient in navolging van deze
hoorzittingen een permanent adviesorgaan op te richten
waarin alle actoren van de georganiseerde civiele samenleving vertegenwoordigd zijn. Dit forum dient de verschillende samenwerkingsorganen (de Europese Raad, de
Samenwerkingsraad, het Samenwerkingscomité en de
subcomités) met raad en daad terzijde te staan. Een
dergelijk forum zou kunnen worden opgericht op basis
van art. 93 van de OPS (1). De rol van de georganiseerde
civiele samenleving zou daarnaast ook in de gemeenschappelijke strategie moeten worden erkend. Het Comité
heeft ook al in eerdere adviezen (2) aangedrongen op de
oprichting van zo’n adviesorgaan.

(1) Zie paragraaf 2.1.
(2) Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „De betrekkingen tussen de Europese Unie en Rusland, Oekraïne en WitRusland”, PB C 102 van 24.4.1995, blz. 40; Advies van het
Economisch en Sociaal Comité over „De betrekkingen tussen de
Europese Unie en de oeverstaten van de Oostzee”, PB C 73 van
9.3.1998, blz. 57; Advies van het Economisch en Sociaal Comité
over „De noordelijke dimensie: Actieplan voor de noordelijke
dimensie in het externe en grensoverschrijdende beleid van de EU
in de periode 2000-2003”, PB C 139 van 11.5.2001 blz. 42-50.
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De EU dient maatregelen te nemen om de voorlichting
over het partnerschap tussen de EU en Rusland te
verbeteren en de zichtbaarheid ervan te vergroten. Een
maatschappelijk draagvlak voor het partnerschap schept
een gunstiger klimaat voor aanpassing van de wetgeving.
Het partnerschap moet meer onder de aandacht van het
grote publiek worden gebracht, en dit onder alle lagen
van de bevolking in Rusland, de EU en de kandidaatlidstaten. Van belang is dat de burger weet wat deze
samenwerking inhoudt en dat er een publiek debat
hierover op gang komt. Gedacht moet worden aan
schriftelijk informatiemateriaal, seminars en voorlichtingscampagnes.

e)

Lidstaten, Europees Parlement, delegaties bij de EU,
media en organisaties uit het maatschappelijk middenveld
kunnen hier alle hun eigen bijdrage aan leveren. De EU
zou ook moeten zorgen voor meer transparantie in
de activiteiten die momenteel in het kader van de
samenwerking tussen de EU en Rusland lopen. Informatieve nota’s en voortgangsrapporten in samenhang
met de Europese Raden en de diverse dialogen, verslagen
over de verschillende programma’s en verslagen over de
resultaten van het Raadsvoorzitterschap van de EU zouden beter verzorgd moeten worden.
d)

Het Comité juicht de inspanningen van de Russische
overheden toe om een dialoog op gang te brengen met
de georganiseerde civiele samenleving en de belangrijkste
actoren te betrekken bij de voorbereiding, tenuitvoerlegging en naleving van nieuwe wetgeving. Tacis-projecten
moeten zo worden opgezet dat zij de tenuitvoerlegging
van de arbeidswetgeving ondersteunen, m.i.v. de verbetering van mechanismen op lokaal, regionaal en sectoraal
niveau (zowel voor contacten tussen de actoren onderling
als tussen de actoren en de betrokken overheden).
Men zal zich nog meer moeten inspannen om het beheer
van Tacis te stroomlijnen en er moet een beroep worden
gedaan op de beste vakkennis die voorhanden is. De
maatschappelijke organisaties in Rusland zouden in dat
opzicht moeten worden aangemoedigd om zich op te
werpen als betrouwbare partners. Dergelijke initiatieven
zouden alle regio’s van de Russische Federatie moeten
bestrijken. De sociaal-economische actoren in de lidstaten

f)
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en in EU-verband zouden moeten worden gestimuleerd
om hun Russische collega’s hierbij te helpen.
De noordelijke dimensie van de EU zou de komende jaren
doelgericht verder moeten worden uitgewerkt, aangezien
het hier om een belangrijk instrument gaat waarmee de
betrekkingen tussen de EU en Rusland kunnen worden
verbeterd. Het Comité stelt voor dat de EU in 2002 een
follow-up-actieplan voorbereidt en maatregelen neemt om
ervoor te zorgen dat de financiering en het beheer van de
noordelijke dimensie doelgerichter en beter gecoördineerd
plaatsvinden, zodat het actieprogramma in de toekomst
efficiënter in praktijk kan worden gebracht.
Het Comité staat positief tegenover de aanbeveling om
regelmatig een forum op hoog niveau te organiseren voor
maatschappelijke organisaties die brede geledingen van de
samenleving vertegenwoordigen. Zo’n forum zou er bij
voorkeur al in 2002 moeten komen als voorbereiding op
de ministervergadering tijdens het Deense voorzitterschap,
zoals aangekondigd in de conclusies van de Europese Raad
van juni 2001. Van belang is ook de aanbeveling om
adequate maatregelen te nemen voor het opzetten van
geregelde multilaterale contacten tussen de sociaal-economische actoren in de betrokken landen. Het Comité heeft
in februari 2001 in Umeå een multilaterale vergadering
gehouden overeenkomstig de aanbeveling van de in november 1999 gehouden ministervergadering m.b.t. de
noordelijke dimensie. Daarnaast heeft het Comité een resolutie uitgebracht voor de ministervergadering in Luxemburg. Er zou nu idealiter een multilaterale conferentie moeten worden georganiseerd in de context van het hierboven
genoemde forum op hoog niveau, zulks in samenwerking
met de Raad van Oostzeestaten. De EU kan erop rekenen
dat het Comité het nodige zal doen om een eigen bijdrage
te leveren aan dergelijke initiatieven.
Het Comité wil graag meewerken aan communautaire
initiatieven om van het partnerschap tussen de EU
en Rusland een dynamisch samenwerkingsverband te
maken. De betrekkingen tussen de maatschappelijke
organisaties in Rusland en de EU zouden moeten worden
verbeterd. Het Comité is dan ook gaarne bereid zich te
buigen over de beste wijze waarop regelmatige betrekkingen en een regelmatige dialoog met de belangrijkste
actoren van de georganiseerde civiele samenleving in
Rusland op adequate wijze gestalte kunnen krijgen en
kunnen worden aangemoedigd.

Brussel, 20 maart 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Groenboek — De bevordering van een
Europees kader voor de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven”
(COM(2001) 366 def.)
(2002/C 125/11)
De Commissie heeft op 25 juli 2001 besloten het Economisch en Sociaal Comité, overeenkomstig de
bepalingen van artikel 262 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, te raadplegen
over het voornoemde Groenboek.
De afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die met de voorbereidende werkzaamheden
was belast, heeft haar advies op 19 december 2001 goedgekeurd. Rapporteur was mevrouw HornungDraus, co-rapporteurs waren mevrouw Engelen-Kefer en de heer Hoffelt.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 20 en 21 maart 2002 gehouden 389e zitting
(vergadering van 20 maart) het volgende advies uitgebracht, dat met 117 stemmen vóór en 4 stemmen
tegen, bij 14 onthoudingen, is goedgekeurd.
1. Algemeen
1.1.
Voor het oprichten en het behoud van sociale instellingen is het van belang dat bedrijven zich van hun maatschappelijke taak kwijten. Maatschappelijke verantwoordelijkheid stijgt
uit boven het huidige nationale, Europese en internationale
recht. Er zijn vele positieve voorbeelden van maatschappelijke
verantwoordelijkheid op lokaal niveau in de vorm van samenwerking tussen bedrijven, vakbonden, lokale instellingen en
verenigingen.
In het huidige tijdsgewricht gaat het erom dat bedrijven door
maatschappelijke verantwoordelijkheid te aanvaarden, met
name op sociaal, financieel en milieugebied kwalitatief goede
verhoudingen ontwikkelen met alle betrokken partijen: aandeelhouders, werknemers, vakbonden, klanten, leveranciers,
onderaannemers, en regionale overheden en verenigingen.
Deze verbetering van de betrekkingen moet plaatsvinden op
basis van vrijwilligheid of door onderhandelingen. De Unie
moet middelen vinden om deze goede verhoudingen te
bevorderen.
1.2.
De mondialisering leidt ertoe dat bedrijven wereldwijd
netwerken vormen, contractuele verhoudingen aangaan en tot
nieuwe vormen van arbeidsverdeling komen. Als gevolg
hiervan krijgen bedrijven steeds meer te maken met de
internationale aspecten van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Internationaal opererende bedrijven leveren door
hun activiteiten vaak een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden. Door te investeren in fabrieken of door van lokale
bedrijven goederen en halffabrikaten af te nemen, dragen
bedrijven in de betreffende landen bij tot het ontstaan en
het behoud van werkgelegenheid, financiering van sociale
voorzieningen, verbetering van het opleidingsniveau en
structuurwijzigingen, en daarmee tot versterking van de economie. Tegelijkertijd ontstaan er aanzienlijke risico’s wanneer
bedrijven niet of slechts in beperkte mate maatschappelijk
verantwoord handelen. Dit is met name het geval wanneer
plaatselijke netwerken van kleine bedrijven in hun bestaan
worden bedreigd, roofbouw wordt gepleegd op milieu en
grondstoffen, politieke invloed wordt uitgeoefend, de fundamentele arbeidsbeginselen niet worden nageleefd, vakbonden in hun functioneren worden belemmerd, kinder- en
dwangarbeid worden verricht, en vrouwen en minderheden
worden gediscrimineerd.

1.3.
Internationaal gezien is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven een belangrijk werkgebied van
internationale organisaties. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zorgde met haar fundamentele arbeidsnormen voor
standaardisering, de OESO kwam vervolgens met richtlijnen
voor multinationale bedrijven en de Verenigde Naties presenteerden in het kader van de mondialisering het „Global
Compact”-initiatief van Kofi Annan. In dit Groenboek houdt
de Commissie zich bezig met de vraag of ook in Europa een
kader voor de bevordering van maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven nodig is.

1.4.
Hoewel maatschappelijk verantwoord ondernemen
geen nieuw fenomeen is, is de actualiteit ervan in deze tijd van
mondialisering zeer groot. Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven is zeer actueel. De groeiende protesten van
de tegenstanders van de mondialisering getuigen van het
groeiende onbehagen dat mensen ervaren bij het ontstaan van
mondiale netwerken en bij de toenemende virtualisering van
economische activiteiten. Het ESC neemt dit onbehagen zeer
serieus en streeft naar een brede discussie waarin uiting wordt
gegeven aan zorgen en angsten, en die ertoe moet leiden dat
de regels van de wereldeconomie doorzichtiger worden. Deze
dialoog moet echter vooral bijdragen tot verandering in het
gedrag van sommige bedrijven en derhalve tot bevordering
van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

1.5.
Het ESC hoopt dat naar aanleiding van dit Groenboek
een veelomvattend debat over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven op gang komt. Hierbij moet
worden uitgegaan van het principe van duurzame ontwikkeling. Op zijn laatst sinds de Top van Gothenburg vormt het
principe van duurzaamheid een belangrijk referentiekader voor
politiek en bedrijfsleven waar het gaat om sociale, economische
en milieuvraagstukken. We moeten ijveren voor een evenwichtiger verhouding tussen enerzijds „shareholder value” en
anderzijds de belangen van werknemers, hun vertegenwoordigers en andere „stakeholders” — dat wil zeggen klanten,
toeleveranciers, gemeenten en samenleving. Bedrijven moeten
winst maken om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden,
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hun voortbestaan veilig te stellen en zodoende werkgelegenheid te scheppen. Bedrijven hebben er economisch belang bij
om zich maatschappelijk verantwoordelijk op te stellen; op
deze wijze kunnen zij immers op de langere termijn hun
belangen veilig stellen. Een bedrijf dat investeert, heeft daarvoor
gunstige en constante randvoorwaarden nodig: rechtszekerheid, vrede, faire arbeidsrelaties in het bedrijf en een sociaal
klimaat dat uitnodigt tot investeren. Bedrijven kunnen niet
onverschillig staan tegenover de maatschappij waarin zij
opereren. Elk bedrijf moet maatschappelijke factoren laten
meewegen in zijn economische overwegingen en besluiten.
1.6.
Het ESC steunt de Europese Commissie in haar opvatting dat maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven
een belangrijke bijdrage vormt aan de verwezenlijking van de
in Lissabon geformuleerde strategische doelstelling voor de
Unie, namelijk „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”.
1.7.
In het licht van de doelstellingen van Lissabon moet
tevens aandacht worden geschonken aan versterking van het
concurrentievermogen van bedrijven. Een sterk concurrentievermogen en een hoge winstcapaciteit vormen een waarborg
voor het voortbestaan van bedrijven en derhalve een essentiële
voorwaarde voor het waarmaken van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het verband tussen economisch succes en
maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven is als
volgt: economisch succes moet de aanvaarding van maatschappelijke verantwoordelijkheid vergemakkelijken. Maatschappelijke verantwoordelijkheid leidt op haar beurt tot duurzaam
succes van het bedrijf. Het is dan ook van belang bedrijven
ertoe te bewegen maatschappelijke verantwoordelijkheid te
zien als een ontwikkeling op de langere termijn, als een
strategische investering in bijvoorbeeld marketing, beheersinstrumenten en activiteiten.
1.8.
De maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven gaat verder dan het scheppen en behouden van arbeidsplaatsen; dit begrip omvat tevens het scheppen van betere
banen met een voldoende niveau van veiligheid en gezondheid,
het meewegen van de behoeften van gehandicapten (1) en het
bevorderen van levenslang leren. Maatschappelijk verantwoord
handelen betekent dat bedrijven de bestaande sociale regelgeving voortvarend ten uitvoer leggen en streven naar eendracht. Het opbouwen van arbeidsrelaties en het bevorderen
van onderhandelingen en van inspraak van werknemers maken
daarvan deel uit.
1.9.
Winst, investeringen, consumptie, arbeidskosten, regels, belastingen, een optimale goederenvoorziening, een hoge
participatiegraad, groei, een menswaardig bestaan, welvaart,
solidariteit, wederzijds respect, zelfdiscipline, arbeidsethos,
vrijheid en gerechtigheid zijn onlosmakelijk verbonden met,
en vormen de basis van, ons waarden- en economisch
systeem. Binnen deze interactie moeten bedrijven goed worden
bestuurd, dat wil zeggen: ze moeten economisch efficiënt en
maatschappelijk verantwoord handelen.
(1) Verg. ESC-advies over het Europees Jaar van personen met een
handicap (PB C 36 van 8.2.2002).
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1.10. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt een
gecompliceerd onderwerp, dat diepgaand en in al zijn facetten
moet worden bestudeerd. Lokale culturele factoren en wetten
zijn rechtstreeks van invloed op de invulling van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Aan dit complexe karakter
gaat de Commissie helaas voorbij, hoewel dit zeker moet
worden meegewogen. Er dient onderscheid te worden gemaakt
tussen de diverse geografische actieniveaus (lokaal, nationaal,
Europees, mondiaal), tussen ontwikkelingslanden en geïndustrialiseerde landen, tussen grote multinationale bedrijven,
het MKB en microbedrijven en tussen bedrijfstakken. De
Commissie gaat in haar betoog bovendien uit van een traditionele hiërarchische bedrijfsstructuur, terwijl ook rekening moet
worden gehouden met nieuwe bedrijfsstructuren en met
nieuwe vormen van arbeidsorganisatie (deeltijdwerk, telewerk,
virtuele bedrijven etc.).

1.11. Het aanvaarden van maatschappelijke verantwoordelijkheid geschiedt op basis van vrijwilligheid. Door vrijwillig
genomen — of door onderhandelingen overeengekomen —
maatregelen en initiatieven kunnen bedrijven een aanpak en
modellen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid ontwikkelen die zijn toegesneden op de betreffende
onderneming of bedrijfstak. Een aanpak die binnen bedrijven
en bedrijfstakken wordt ontwikkeld, wordt gemakkelijker
geaccepteerd dan van buitenaf opgelegde maatregelen. Dit
inzicht komt onder meer tot uitdrukking in bestaande initiatieven — zoals met betrekking tot sociale gedragscodes — van
de IAO, de OESO en de Verenigde Naties. Deze organisaties
gaan alle uit van een vrijwillige tenuitvoerlegging van maatregelen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

1.12. De vrijwillige keuze van een bedrijf voor maatregelen
in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid — in
de vorm van een gedragscode, een handvest of een keurmerk
— houdt vanzelfsprekend ook in dat het zich verplicht tot het
naleven van bepaalde regels. Het ESC verwelkomt gezamenlijke
maatregelen en op vrijwillige basis gemaakte afspraken tussen
de sociale partners ten aanzien van maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbij tevens wordt voorzien in begeleidende
maatregelen en beoordelingsmechanismen.

1.13. Het principe van vrijwilligheid ten aanzien van sociale
gedragscodes is op nog een andere overweging gebaseerd. In
de EU en haar lidstaten zijn bedrijven op grond van wetgeving
en minimumnormen verplicht zich te houden aan bepaalde
voorschriften die voor iedereen gelijk zijn en die bevorderlijk
zijn voor verantwoord handelen. Bij maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat het om maatregelen die verder gaan dan
het louter naleven van bestaande wetgeving. De aanzet tot het
ontwikkelen en toepassen van sociale gedragscodes werd niet
voor niets gegeven door landen en culturen met een gebrekkige
sociale wetgeving. Dat bedrijven zich aan bestaande wetgeving
moeten houden, staat buiten kijf. Alle initiatieven om te komen
tot een sterkere maatschappelijke verantwoordelijkheid vallen
per definitie niet onder bestaande wet- en regelgeving en
kunnen bijgevolg alleen op vrijwillige basis worden genomen.
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1.14. Het ESC is van mening dat in het Groenboek te
weinig aandacht wordt geschonken aan de speciale rol die
bedrijven uit de sector „sociale economie” op het gebied
van maatschappelijke verantwoordelijkheid spelen. Dit is te
betreuren, aangezien juist deze sector laat zien dat maatschappelijke verantwoordelijkheid de kern van een bedrijfsstrategie
kan vormen. Veel bedrijven uit de „sociale economie” publiceren regelmatig rapporten over hun maatregelen op het gebied
van maatschappelijke verantwoordelijkheid of maken bij de
evaluatie van hun activiteiten gebruik van specifieke instrumenten, zoals sociale audits en sociale accounting. Volgens het
Comité moet op deze initiatieven sterk de nadruk worden
gelegd.

1.15. Over het algemeen benadert de Commissie maatschappelijke verantwoordelijkheid teveel vanuit de invalshoek
van grote multinationale bedrijven. De meeste Europese bedrijven zijn echter microbedrijven of kleine dan wel middelgrote
ondernemingen, die een aanpak nodig hebben welke is toegespitst op hun specifieke situatie en behoeften. In dit verband
wijst het ESC erop dat sociale verantwoordelijkheid iets geheel
anders is dan verantwoordelijkheid op maatschappelijk en
milieugebied. Met name milieubescherming is voor veel kleine
en middelgrote ondernemingen een nieuw terrein dat andere
maatregelen en andere wijzen om deze ten uitvoer te leggen
vereist dan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

2. Actieniveaus — mondiaal niveau

2.1.
De welvaartskloof tussen industrielanden en ontwikkelingslanden is nog altijd groot. In veel ontwikkelingslanden
zijn — als gevolg van het geringere prestatievermogen van de
economie en de deels onderontwikkelde democratische en
andere representatieve structuren — de arbeidsomstandigheden vaak veel slechter dan in industrielanden; zo zijn er helaas
nog steeds onaanvaardbare vormen van kinderarbeid en zeer
lage lonen, worden vakbonden onderdrukt en heersen er
arbeidsomstandigheden die schadelijk zijn voor de gezondheid.

2.2.
Veel bedrijven hebben al maatregelen getroffen om
binnen hun vestigingen, dochterondernemingen en deels ook
bij hun contractpartners, toeleveranciers en licentienemers in
ontwikkelingslanden de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
Daarbij gaan ze verder dan de wettelijke eisen. Dergelijke
initiatieven van bedrijven worden door het ESC nadrukkelijk
toegejuicht en gesteund. Zelfs wanneer het geringe economische prestatievermogen van ontwikkelingslanden in aanmerking wordt genomen, zijn praktijken zoals extreme vormen
van kinderarbeid en dwangarbeid onacceptabel. Ook moet
worden opgetreden tegen elke vorm van discriminatie van
vakbonden en moet de vrijheid van vereniging worden geëerbiedigd. Door te proberen binnen de eigen invloedssfeer
en met de hun ter beschikking staande middelen positieve
veranderingen te bewerkstelligen, geven internationaal opererende bedrijven een belangrijke aanzet tot de algehele ontwikkeling van landen.
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2.3.
Om ervoor te zorgen dat het positieve potentieel
van bedrijven ten volle wordt benut, moet er voldoende
rechtszekerheid voor het vestigen van bedrijven en voor
investeringen zijn, en moet vrije internationale handel mogelijk
zijn — met inachtneming evenwel van de fundamentele
arbeidsnormen van de IAO. In dit kader doet het ESC een
beroep op regeringen en overheidsinstellingen. Deze hebben
bovendien de taak om een efficiënt onderwijs- en socialezekerheidsstelsel in te richten, waaraan bedrijven bijdragen in
de vorm van belastingen.

2.4.
Tevens is het de taak van wetgevers, regeringen en
overheidsinstellingen van de betreffende landen om passende
sociale en arbeidswetgeving uit te vaardigen en toe te zien op
handhaving daarvan. Met name aan dat laatste schort het in
ontwikkelingslanden nogal eens. Zo is kinderarbeid in veel
ontwikkelingslanden weliswaar verboden, maar wordt dit
verbod van overheidswege niet gehandhaafd. Bovendien worden in veel landen de rechten van vakbonden met voeten
getreden. Er moet dan ook in de eerste plaats naar worden
gestreefd dat de bevoegde instanties de nodige wetten en de
internationale mensenrechten en rechten van werknemers
handhaven. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor
de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), maar ook de
Wereldbank, het IMF en de WTO moeten de factor maatschappelijke verantwoordelijkheid integreren in hun internationale
activiteiten. Verder kunnen westerse bedrijven die in de
betreffende landen actief zijn, hiertoe bijdragen door de
wetgeving na te leven en bij hun lokale contractpartners te
pleiten voor inachtneming van de arbeidswetgeving. Aldus
kunnen Europese bedrijven een voorbeeld zijn voor andere
bedrijven. De rechtsorde van het gastland vormt dan ook de
basis waarop, en het minimale kader waarbinnen, internationaal opererende bedrijven maatschappelijk verantwoorde activiteiten kunnen ontplooien.

2.5.
Ook verklaringen en juridische instrumenten van internationale organisaties die zich bezighouden met sociaal beleid
— met name de IAO — bieden belangrijke fundamentele
richtsnoeren. Hoewel deze verklaringen in eerste instantie
bedoeld zijn voor regeringen, kunnen bedrijven de verwezenlijking van de doelstellingen ervan in hun eigen invloedssfeer
bevorderen. De IAO-verklaring inzake de fundamentele arbeidsbeginselen en -rechten van 18 juni 1998 is daarvan een
goed voorbeeld; hierin geven bij de IAO aangesloten staten
aan, zich te willen inzetten voor de volgende fundamentele
arbeidsbeginselen en –rechten:
—

vrijheid van vereniging en van collectieve onderhandeling;

—

een verbod op alle vormen van gedwongen arbeid;

—

daadwerkelijke afschaffing van de ernstigste vormen van
kinderarbeid;

—

uitbanning van discriminatie in werk en beroep.
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2.6.
Andere relevante juridische instrumenten vormen de
„Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational
Enterprises and Social Policy” van de IAO uit 1977 en de
„Guidelines for Multinational Enterprises” van de OESO uit
1976, in het bijzonder het hoofdstuk „Employment and
Industrial Relations” daaruit.

2.7.
Om zich efficiënt van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te kunnen kwijten, moeten bedrijven kunnen
kiezen uit mogelijkheden die optimaal aansluiten op hun
specifieke situatie en op de speelruimte die zij ten opzichte
van zakenpartners in ontwikkelingslanden hebben. Een groot
multinationaal bedrijf heeft alleen al op grond van zijn
marktpositie andere mogelijkheden om invloed uit te oefenen
dan het MKB. In veel bedrijfstakken zijn de krachtsverhoudingen zelfs omgekeerd: kleine en middelgrote ondernemingen in
de industrielanden staan tegenover grote, dominante leveranciers in ontwikkelingslanden, op wie ze nauwelijks invloed
kunnen uitoefenen.

2.8.
In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen bedrijven aandacht schenken aan thema’s die
specifiek van belang zijn voor hun bedrijfstak of voor de markt
waarop zij actief zijn. Zo wordt in de textielindustrie de
nadruk gelegd op kinderarbeid, terwijl de olie-industrie zich
voornamelijk heeft beziggehouden met milieubescherming.
Waar het ene bedrijf de voorkeur geeft aan externe controle of
certificering, kiest het andere bedrijf voor interne toepassing
en interne controle. Waar het uiteindelijk om gaat, is een
effectieve toepassing van de maatregelen.

2.9.
Veel bedrijven en brancheverenigingen stellen gedragscodes op waarin zij zich verplichten tot naleving en bevordering van sociale en ethische normen of tot bepaalde activiteiten
in het algemeen belang. Dergelijke gedragscodes getuigen van
een specifieke bedrijfscultuur en –filosofie, en vormen een
afspiegeling van de duurzame sociale doelstellingen en prioriteiten van de betreffende onderneming of bedrijfstak. Wanneer wordt gekozen voor zelfopgelegde gedragscodes, is het
van belang dat er een realistische en geloofwaardige indruk
wordt gegeven van de speelruimte van de betreffende onderneming of bedrijfstak. Dit is het geval wanneer gedragscodes
streven naar een geleidelijke toepassing van de sociale normen
door middel van samenwerking met leveranciers en contractuele partners in ontwikkelingslanden.

2.10. In haar Groenboek dringt de Commissie erop aan dat
bedrijven niet alleen verantwoordelijkheid op zich nemen voor
hun dochterondernemingen, maar ook voor de naleving
van de wetgeving en de aanvaarding van maatschappelijke
verantwoordelijkheid door hun leveranciers. Hoewel het ESC
begrip heeft voor deze eis, acht het deze moeilijk uitvoerbaar.
Het is voor een bedrijf nauwelijks mogelijk te garanderen
dat leveranciers en contractuele partners zich aan bepaalde
arbeidsnormen houden. Gezien de toenemende complexiteit
van de verhoudingen tussen bedrijven en leveranciers, en
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gezien het feit dat productieketens zich vaak over meerdere
continenten uitstrekken, zou een dergelijke eis de juridische en
praktische mogelijkheden van bedrijven — en dan met name
het MKB — te boven gaan. Niettemin kunnen bedrijven bij
aanbestedingen en bij het afsluiten van contracten blijk geven
van hun maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel. Het
ESC is het met de Commissie eens dat de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van bedrijven behalve een interne dimensie tevens een externe dimensie heeft. Deze externe dimensie
geldt ook tegenover onderaannemers en toeleveranciers in
ontwikkelingslanden.

2.11. Daarbij is het ESC zich bewust van de praktische
problemen. Grote bedrijven kunnen zelfs van hun hoofdleverancier vaak niet eisen dat deze hun normen op het gebied
van maatschappelijke verantwoordelijkheid naleeft, laat staan
dat dit van onderaannemers kan worden gevergd. De economische structuur van de meeste ontwikkelingslanden bestaat uit
een groot aantal kleine en microbedrijven. Grote Europese
bedrijven in de textielindustrie hebben in een land als India
zeker 12 000 tot 15 000 hoofdleveranciers. Naar het aantal
onderaannemers kan slechts worden geraden. Het is de
kerntaak van de betreffende staten om hun wetgeving te
handhaven. Samenwerking met de vakbonden kan er bovendien toe bijdragen dat gevallen van niet-naleving worden
onderkend.

2.12. Bij het opstellen van gedragscodes en het aanvaarden
van maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten bedrijven
zich ook rekenschap geven van cultuur, tradities en economische randvoorwaarden van het betreffende land. Een al te
strikte toepassing van strenge sociale normen in ontwikkelingslanden zou kunnen worden uitgelegd als een poging van de
industrielanden om de arbeidskosten in ontwikkelingslanden
te verhogen en deze daarmee te beroven van een concurrentievoordeel. De problemen op het stuk van discriminatie tussen
mannen en vrouwen en het niet-naleven van door de internationale gemeenschap erkende fundamentele mensenrechten
mogen niet als concurrentievoordeel worden bestempeld.
Daardoor zou de medewerking van ontwikkelingslanden aan
de verbetering van de sociale omstandigheden aanzienlijk
afnemen. Desondanks moeten bedrijven in het kader van
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zoeken naar een
oplossing voor deze problematiek.

2.13. De beginselen van maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven op mondiaal niveau worden vaak
ontleend aan de IAO-verdragen. Het ESC wijst nadrukkelijk op
het belang van de fundamentele arbeidsbeginselen van de IAO
als volkenrechtelijk bindende minimumnormen die wereldwijd
moeten worden nagekomen. Aangezien de IAO-verdragen
bedoeld zijn voor regeringen, lenen ze zich slechts in beperkte
mate als uitgangspunt voor bedrijven. De minimumnormen
van de IAO moeten worden „vertaald” naar de bedrijfspraktijk.
Het ESC verwelkomt activiteiten van de IAO die gericht zijn
op toepassing van de IAO-verdragen binnen bedrijven en
op praktische toepassing van sociale gedragscodes in de
toeleveringsketen (supply chain) van bedrijven.

C 125/48

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

27.5.2002

2.14. In dit verband juicht het ESC het initiatief van de
Europese Commissie toe om de IAO te steunen bij haar
inspanningen om wereldwijd naleving van de fundamentele
arbeidsnormen af te dwingen (mededeling van 18 juli 2001
„Bevordering van fundamentele arbeidsnormen en verbetering
van de sociale governance in de context van de globalisering”).

partners in gelijke mate veilig stellen en de werknemers
beschermen. Dit wordt door alle betrokken actoren aanvaard
en vormt in Europa de basis voor de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van bedrijven. Deze verantwoordelijkheid mag er echter niet toe leiden dat het rechtskader (sociaal
en milieubeleid) wordt aangetast.

2.15. Het ESC constateert dat internationale instanties
— met name de Wereldbank, het IMF en de WTO — zich
bewust moeten worden van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Bij het verlenen van kredieten of bij
het toekennen van handelsprivileges zou erop moeten worden
toegezien dat de betrokken bedrijven tenminste de fundamentele arbeidsnormen van de IAO naleven. Het ESC constateert
voorts dat internationaal opererende bedrijven nu al aanzienlijke inspanningen leveren om wereldwijd — en dan met name
in ontwikkelingslanden — hun leveranciers en contractuele
partners te informeren over de voordelen van goede arbeidsomstandigheden. Bedrijven proberen de arbeidsomstandigheden te verbeteren door toeleveranciers en handelspartners
hiertoe aan te sporen, door hen met raad en daad bij te staan
en door het goede voorbeeld te geven (1). Deze inspanningen
voor de langere termijn zijn het meest effectief wanneer in
de betreffende landen gunstiger randvoorwaarden worden
gecreëerd en bedrijven de nodige ruimte krijgen om hun
innoverend vermogen ten volle te benutten.

3.2.
Participatie van werknemers en hun vertegenwoordigers is grotendeels wettelijk geregeld: op communautair niveau
door de Richtlijn „Europese ondernemingsraden” en door de
richtlijn inzake voorlichting en raadpleging, en op nationaal
niveau met de nodige verschillen. Het ESC roept op tot
consequente toepassing van deze wettelijke regels, zodat de
industriële herstructurering op sociaal aanvaardbare wijze kan
worden vormgegeven door de diverse belangen terdege tegen
elkaar af te wegen.

2.16. Ook het financieel gedrag van bedrijven maakt deel
uit van maatschappelijk verantwoord ondernemen (bijv. het
witwassen van geld, corruptie, belastingparadijzen). Aangezien
het vooral gaat om maatschappelijk verantwoorde investeringen (Socially Responsible Investing; SRI), pleit het ESC voor
duidelijker criteria bij de beoordeling of rating van bedrijven.
Deze criteria moeten zijn gebaseerd op vergelijkbare parameters (zo is het uit milieuoogpunt onzinnig om staalbedrijven te
vergelijken met banken). De criteria mogen er bovendien niet
toe leiden dat bedrijven louter op grond van hun producten
en/of werkterreinen worden uitgesloten (bijv. productie van
aardolie, microchips of aluminium). De algehele doelstelling
bestaat erin de randvoorwaarden voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven te verbeteren, onder meer
door wettelijke regelingen en tariefafspraken op mondiaal en
Europees niveau.

3. Actieniveaus — Europees niveau
3.1.
De Europese Commissie streeft in haar Groenboek
naar een nieuw Europees kader voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Bedrijven maken deel uit van de
maatschappij en ontplooien hun activiteiten in een maatschappelijke omgeving die wordt gekenmerkt door wetten en cao’s
die de arbeidsmarkt reguleren, de belangen van de sociale

(1) Zie voor concrete voorbeelden:
http://oracle02.ilo.org:6060/dyn/basi/vpisearch.first
http://www.csreurope.org/csr–europe/Databank/databankindex.htm
http://www.csrforum.com/csr/csrwebassist.nsf/content/a1c2a3.html
http://www.business-impact.org/bi2/case–studies–2k/

3.3.
In het licht van de bestaande sociale wetgeving is het in
Europa in de eerste plaats van belang dat er een psychologisch
klimaat ontstaat waarin maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven een vaste plaats krijgt. Het Europees niveau
vormt een ideaal platform voor de uitwisseling van ervaringen
met succesvolle sociale initiatieven en biedt goede mogelijkheden om bedrijven ertoe aan te sporen maatschappelijke
verantwoordelijkheid tot onderdeel van hun strategie te maken.
3.4.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven
is niet alleen een zaak van de bedrijfsleiding en van de
vertegenwoordigers van de werknemers. Ook de staat, de
gemeenten, de individuele burger en civiele samenleving
moeten een bijdrage leveren. Het ESC is verheugd dat de
Commissie in haar Witboek over Europese governance op
deze problematiek ingaat.
3.5.
Bedrijven zijn gebonden aan de randvoorwaarden van
het land waar ze actief zijn. Zo is het niet verplicht een IAOverdrag na te leven in een land dat het betreffende verdrag niet
heeft geratificeerd en omgezet in nationale wetgeving. Hoewel
van bedrijven kan niet worden gevergd dat ze tekortkomingen
van regeringen compenseren, moeten ze op grond van hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid verder gaan dan het
louter naleven van hun wettelijke verplichtingen. De „Tripartite
Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises
and Social Policy” van de IAO vormt hierbij een belangrijk
referentiekader. Bovendien wijst het ESC erop dat de fundamentele arbeidsnormen van de IAO als onderdeel van de
mensenrechten van kracht zijn in alle bij de IAO aangesloten
staten, ongeacht of de betreffende verdragen geratificeerd
zijn. Elke aangesloten staat is alleen al op grond van zijn
lidmaatschap van de IAO verplicht tot nakoming van de
fundamentele arbeidsnormen (vakbondsrechten, recht van
collectieve onderhandeling, verbod op kinderarbeid, op
dwangarbeid en op discriminatie). Ook moeten de betreffende
staten erop toezien dat bedrijven zich hieraan houden. De
Europese staten dienen bovendien de arbeidsnormen van de
IAO om te zetten in nationale wetgeving. De Europese Unie
kan hierop anticiperen door bij de onderhandeling over
internationale overeenkomsten te streven naar een brede
consensus en een zo groot mogelijk aantal verdragsluitende
staten.

27.5.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

3.6.
Het ESC hecht grote waarde aan het vrijwillige karakter
van maatregelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het creëren van een vast omlijnd en
bindend wettelijk kader voor de gehele Unie zou daarom niet
opportuun zijn. Het risico van uniforme en nauwkeurig
omschreven normen op het gebied van maatschappelijke
verantwoordelijkheid is dat bedrijven — en dan met name het
MKB en bedrijven uit de sector „sociale economie” — in een
„keurslijf” worden gedwongen. Bedrijven moeten in staat
worden gesteld om efficiënte en op de betreffende bedrijfstak
toegespitste maatregelen te ontwikkelen die bovendien aansluiten bij hun specifieke situatie. Door de sociale partners
overeengekomen algemene Europese beginselen zouden ertoe
kunnen bijdragen dat de overigens al door tal van ondernemingen getroffen maatregelen op het terrein van maatschappelijke
verantwoordelijkheid aan populariteit winnen. Het ESC zou het
daarom toejuichen wanneer de sociale partners afzonderlijke
aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid nader
zouden uitwerken. Hierbij valt te denken aan terreinen als
gezondheid en veiligheid op het werk of gelijke kansen.
Het specifieke communautaire kader voor maatschappelijke
verantwoordelijkheid van bedrijven zou kunnen worden ontwikkeld aan de hand van gemeenschappelijke initiatieven en
vrijwillige overeenkomsten tussen de sociale partners, naar het
voorbeeld van o.m. de textielsector. De Commissie zou door
bevordering van partnerschap tussen de belangrijke actoren
op het terrein van maatschappelijke verantwoordelijkheid een
bijdrage kunnen leveren tot transparantie, coherentie en goede
praktijken dienaangaande.
3.7.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen heeft zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten
die variëren naar bedrijfstak en omstandigheden van de
onderneming, waardoor gediversifieerde begeleiding en evaluatie nodig zijn.
3.8.
Het ESC verwelkomt maatregelen die de verspreiding
van goede praktijken op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen ondersteunen en bevorderen. In
de lidstaten bestaan al veel netwerken die zich hiermee
bezighouden (bijv. het „Observatoire de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises” (ORSE) in Frankrijk).
4. Actieniveaus — nationaal/lokaal niveau
4.1.
Het Groenboek concentreert zich op de effecten van
maatschappelijke verantwoordelijkheid op lokaal niveau. Het
ESC wijst erop dat bedrijven uit de sector „sociale economie”
doorgaans kleine en middelgrote ondernemingen of zelfs
microbedrijven zijn, die het aanvaarden van maatschappelijke
verantwoordelijkheid op lokaal niveau beschouwen als een
van hun kerntaken. De sociale en milieumaatregelen van deze
bedrijven zijn gebaseerd op economische perspectieven op de
langere termijn en gericht op het algemeen belang (buurtactiviteiten, integratie- en milieuprojecten etc.). De Commissie zou
meer aandacht moeten schenken aan deze aspecten van
maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven op lokaal niveau.
4.2.
Het ESC constateert dat maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven twee zaken impliceert: ten eerste het
vergroten van de bereidheid om te communiceren en ten
tweede de bereidheid om continu te leren. Mensen die kunnen
communiceren en open staan voor nieuwe kennis, zijn ook
in staat harmonieus samen te leven. Voor intolerantie en
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discriminatie op grond van etniciteit, handicap, seksuele
geaardheid of geslacht is in een dergelijke samenleving geen
plaats. Iedereen die iets afweet van andere culturen en van
andere leef- en denkwijzen, zal hiervoor meer open staan.
Hier is een taak weggelegd voor onderwijs, gezinsbeleid en
bedrijfsleven. Als gevolg van de mondialisering ligt hierin een
uitdaging voor de huidige samenleving.

4.3.
Met het oog op hun levensvatbaarheid hebben bedrijven competente medewerkers nodig die binnen de kennis- en
informatiemaatschappij goed de weg weten. Deskundigheid
alsook de bereidheid en het vermogen om levenslang te leren,
vormen een voorwaarde voor de integratie en toepassing van
nieuwe ontwikkelingen. Het ESC is van mening dat regeringen,
het bedrijfsleven, de sociale partners en individuen hiertoe in
gelijke mate moeten bijdragen. In een open dialoog moet hun
respectievelijke bijdrage duidelijk worden omlijnd.

4.4.
Gezinsbeleid, onderwijsbeleid en economisch beleid
moeten niet meer los van elkaar worden gezien. Het moet
gezinnen gemakkelijker worden gemaakt om kinderen te
krijgen, vrouwen moeten op hun niveau kunnen blijven
werken en kinderen moeten zo goed mogelijk onderwijs
krijgen. Het bedrijfsleven moet zich rekenschap geven van de
behoeften van werknemers met kinderen en moet dan ook een
gezinsvriendelijke — en daarmee maatschappelijk verantwoorde — strategie implementeren.

4.5.
Voor aanvaarding van maatschappelijke verantwoordelijkheid is méér nodig dan alleen de goede wil van de
bedrijfsleiding; ook individuele medewerkers moeten bereid
zijn hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het
ESC hecht dan ook grote waarde aan ontwikkeling van de
burgerzin. Hierbij kan het onderwijs een rol spelen door
kinderen vanaf de kleuterschool voor te bereiden op een wijze
van samenleven die is gebaseerd op solidariteit en eigen
verantwoordelijkheid. Ouders moeten worden aangemoedigd
om zich samen met hun kinderen in te zetten voor de
maatschappij. Bedrijven kunnen de burgerzin bevorderen door
de voorwaarden hiervoor te verbeteren en kunnen prijzen
beschikbaar stellen voor betoonde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook kunnen ze hun medewerkers aansporen
tot maatschappelijk verantwoord handelen.

4.6.
Het ESC in ingenomen met het initiatief om op lokaal
of regionaal niveau maatschappelijke verantwoordelijkheidsnetwerken — die in de praktijk al vaak worden toegepast —
op te zetten. Binnen deze netwerken zouden bedrijven,
sociale partners en overheidsinstellingen samen met de overige
groepen van de georganiseerde civiele samenleving streven
naar het formuleren en verwezenlijken van gemeenschappelijke doelstellingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij moet echter worden voorkomen dat
het MKB op lokaal niveau te maken krijgt met bijkomende
bureaucratische en administratieve verplichtingen.

C 125/50

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

5. Slotopmerking
5.1.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven
vormt voor het ESC een onderwerp dat centraal staat. Het
Comité zal de verdere ontwikkeling hiervan nauwlettend
volgen en actief nastreven, en hoopt dat de Commissie
bovenstaande opmerkingen bij de verdere uitwerking van dit

thema zal laten meewegen. Het beginsel van vrijwilligheid en
van duurzaamheid inzake economische, sociale en milieuvraagstukken, alsook het naleven van de bestaande afspraken
tussen internationale organisaties moeten het referentiekader
vormen voor de verdere activiteiten van de Europese Commissie, zodat zij bedrijven kan ondersteunen bij hun inspanningen
om maatschappelijk verantwoord te handelen.

Brussel, 20 maart 2002.

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:

Vóór het algemeen commentaar plaatsen:
„1.1.
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Woord vooraf

De meeste waarnemers van ondernemingsgedrag zijn het erover eens dat ondernemingen enorm veel kunnen doen
voor het economisch en sociaal belang van hun stakeholders en voor het voldoen aan hun verplichtingen tegenover
de aandeelhouders. Historisch gezien is de bestaansreden van de onderneming economisch. Door haar economisch
oogmerk te verwezenlijken, voldoet de onderneming ook aan haar wettelijke en contractuele verantwoordelijkheid
t.o.v. de stakeholders. In de afgelopen dertig jaar is bij ondernemingen, maar ook bij politici en waarnemers het
inzicht gegroeid dat sommige ondernemingen op vrijwillige basis heel wat mogelijkheden hebben om de behoeften
van hun stakeholders door programma’s voor sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen te bevredigen.
Dergelijke programma’s dienen te stroken met het economisch oogmerk van de onderneming en zou in het algemeen
activiteiten omvatten die gericht zijn op overleving en succes van de onderneming op middellange en lange termijn.
Wordt dit economisch oogmerk niet nagestreefd, dan komt niet alleen de sociale verantwoordelijkheid van de
onderneming in het gedrang, maar worden ook de stakeholders met niet te becijferen sociale schade geconfronteerd.
Wordt het economisch oogmerk van de onderneming wel gehaald, dan kunnen ondernemingen heel wat
mogelijkheden hebben om de wereld een beter aanzicht te geven. Het ESC dringt er bij de Commissie op aan om te
zijner tijd in haar Witboek meer aandacht aan het economisch oogmerk van de onderneming te besteden.”

Motivering
In het Groenboek blijft onderbelicht hoe groot de sociale bijdrage van ondernemingen is wanneer zij hun economisch
oogmerk in het oog houden.
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Uitslag van de stemming

Vóór: 45, tegen: 79, onthoudingen: 11.

Vóór het algemeen commentaar plaatsen:

„1.2.

Het economisch oogmerk van de onderneming

1.2.1.
Het primaire oogmerk van een onderneming is economisch en haar voornaamste betrekkingen en
verantwoordelijkheden zijn van wettelijke en contractuele, en niet van vrijwillige aard. Alle elementen van sociale
samenhang — werkgelegenheid, saamhorigheid, sociale cohesie in een land, ouderdomsvoorzieningen op basis van
besparingen en investeringen — zijn uitsluitend realiseerbaar indien ondernemingen hun economisch oogmerk in
het oog houden.

1.2.2.
Winstgevendheid is de eerste graadmeter voor bedrijfsrendement. Winststreven is de enige drijfveer om te
concurreren en in de toekomst te investeren. Het winstvermogen van een onderneming wordt bij voortduring
getoetst door de krachten van de markt. Daardoor is de marktomgeving van de onderneming constant aan
veranderingen onderhevig. Een onderneming verwezenlijkt haar oogmerk wanneer zij ondanks deze uitdagingen van
de marktkrachten stand houdt. Bijgevolg dient het economisch model van een onderneming voor de lange termijn
duurzaam te zijn.

1.2.3.
Weliswaar zijn de verhoudingen met de stakeholders bij wet of overeenkomst geregeld, maar slechts door
consolidatie en expansie kan worden gezorgd voor het behoud van (kwalitatief hoogwaardige) arbeidsplaatsen,
toeleveringscontracten en tevreden afnemers.

1.2.4.
Een bloeiende onderneming zorgt dus in de plaats van vestiging voor werkgelegenheid, d.w.z. brood op de
plank voor werknemers en hun gezinnen, die aldaar op hun beurt de vraag naar goederen en diensten
aanzwengelen.Verder is het bedrijf zelf ook afnemer, m.a.w. het zorgt voor de economische „bloedtoevoer” van de
lokale economie en draagt bij tot de sociale cohesie.

1.2.5.
Voorts betaalt het bedrijf vennootschapsbelasting, houdt het loonbelasting in en draagt het aldus bij tot de
financiering van de sociale-zekerheidsfondsen. Het brengt tevens BTW in rekening en draagt deze vervolgens af. De
onderneming staat dus centraal in het nationale belastingssysteem, dat op zijn beurt weer het sociale model financiert.

1.2.6.
Een deel van de winst gaat als dividend naar de aandeelhouders, steeds vaker pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen die de spaargelden van particulieren beheren als ouderdomsvoorziening. Dergelijke
systemen worden gevoed door de winsten en dividenduitkeringen van ondernemingen.

1.2.7.
Winstgevendheid is dus de graadmeter voor bedrijfsrendement. Afnemende winsten tasten niet alleen de
langetermijnvoorzieningen van particulieren aan, maar hebben tevens een negatieve weerslag op werkgelegenheid,
leveranciers, consumenten en overheidsinkomsten. Daarom mag een onderneming het behalen van winst op de korte
termijn niet opofferen zonder vooruitzicht te hebben op winst op de middellange of de lange termijn.”

Motivering

In het Groenboek wordt niet erkend dat samenleving en sociale cohesie aangewezen zijn op ondernemingen die hun
economisch oogmerk in het oog houden.
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Uitslag van de stemming
Vóór: 47, tegen: 86, onthoudingen: 17.

Vóór het algemeen commentaar plaatsen:
„1.3.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven

1.3.1.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven is een sterk evoluerend begrip. Het betreft een soort
verplichting tegenover de directe belanghebbenden, de samenleving en het milieu die ook in het belang van de
aandeelhouders dient te zijn, met name indien deze verplichting de duurzaamheid van de ondernemingsgewijze
productie op lange termijn van een draagvlak voorziet.
1.3.2.
Directe belanghebbenden zijn klanten, toeleveranciers en werknemers. De fundamentele relaties met
belanghebbenden zijn contractueel en wettelijk vastgelegd. Vrijwillige uitbreiding van de relaties met belanghebbenden
kan geschieden in de vorm van afspraken over maatschappelijk verantwoord handelen. Zo kunnen klanten producten
afnemen die afkomstig zijn van maatschappelijk verantwoord handelende leveranciers of onderaannemers en kunnen
arbeidsomstandigheden in veel opzichten „positief” zijn en gepaard gaan met extra investeringen in personele
middelen.
1.3.3.
Bij uitbreiding van de relaties met directe belanghebbenden zullen bedrijven normaliter willen aantonen dat
deze relaties en de daarmee gemoeide kosten in het belang van de aandeelhouders zijn, hoewel deze voordelen vaak
pas op langere termijn blijken en aandeelhouders soms moeten worden „voorgelicht”.
1.3.4.
Een gecompliceerder aspect van maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven betreft zowel de
directe als de wijdere sociale omgeving waarin bedrijven actief zijn. In dit verband is het bedrijfseconomisch voordeel
soms moeilijker aantoonbaar en worden investeringen vaak pas op langere termijn terugverdiend.
1.3.5.
Maar pas binnen de context van de samenleving als geheel begint het allesoverheersende duurzaamheidsaspect te spelen. Er moet een evenwicht tot stand worden gebracht tussen de duurzaamheid van de onderneming
— haar vermogen om te overleven en te gedijen — en het algemene duurzame-ontwikkelingsbegrip met haar
economische, sociale en milieuaspect. Het rechtskader van duurzame ontwikkeling moet wellicht verder worden
uitgebreid, zodat het een aanvulling kan vormen op initiatieven op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dergelijke initiatieven kunnen zeer wel bevorderlijk en richtinggevend zijn voor de betreffende wet- en
regelgeving.
1.3.6.
Het aanvaarden van maatschappelijke verantwoordelijkheid door bedrijven geschiedt per definitie op
vrijwillige basis. Niettemin bestaan er kaders waarbinnen bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
kunnen vormgeven; zo kunnen bedrijven codes opstellen waarin ethisch en verantwoord gedrag ten opzichte van
belanghebbenden en samenleving is vastgelegd. Verder werken bedrijven samen om hun middelen te bundelen. Veel
bedrijfsactiviteiten in de samenleving hebben filantropische aspecten.
1.3.7.
Op basis van bovenstaande analyse kan het ESC instemmen met de in paragraaf 20 van het Groenboek
gegeven definitie, volgens welke „bedrijven in het kader van hun bedrijfsactiviteiten en in hun relaties met andere
partijen vrijwillig aandacht aan sociale kwesties en het milieu schenken.””

Motivering
Het advies bevat geen definitie van maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Het is nuttig om
maatschappelijk verantwoord ondernemen af te zetten tegen en te vergelijken met het winststreven van
ondernemingen.

Uitslag van de stemming
Vóór: 40, tegen: 95, onthoudingen: 19.

Paragraaf 1.3
Vóór de laatste zin de volgende zin invoegen:
„De vakbonden hebben een essentiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit kader.”
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Uitslag van de stemming
Vóór: 59, tegen: 76, onthoudingen: 11.

Paragraaf 1.4
De laatste zin als volgt lezen:
„De dialoog tussen werkgevers en vakbonden moet echter vooral bijdragen...”

Uitslag van de stemming
Vóór: 56, tegen: 83, onthoudingen: 13.

Paragraaf 1.5, vijfde zin
Het woord „winst” vervangen door „concurrentievermogen”

Uitslag van de stemming
Vóór: 46, tegen: 81, onthoudingen: 9.

Paragraaf 1.5
Aan de laatste zin de volgende zinsnede toevoegen:
„om aan de maatschappelijke omgeving en het milieu dat terug te geven wat hieraan bij de vestiging hiervan wordt
onttrokken (woningen, zorgvoorzieningen, basis- en voortgezet onderwijs, vervoer).”

Motivering
Alle belangen (aandeelhouders, werknemers, werknemersvertegenwoordigers, klanten, leveranciers, gemeenten,
samenleving ...) zijn op hetzelfde niveau te situeren.

Uitslag van de stemming
Vóór: 39, tegen: 71, onthoudingen: 15.

Paragraaf 1.7
Voorlaatste zin als volgt formuleren:
„... succesvol ondernemen is een noodzakelijke en fundamentele voorwaarde voor het waarmaken ...”

Motivering
Spreekt voor zich.

Uitslag van de stemming
Vóór: 61, tegen: 82, onthoudingen: 10.
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Paragraaf 1.8
Aan het eind van de eerste zin de volgende tekst toevoegen:
„... levenslang leren, alsook het verbeteren van de toegang tot scholing en het investeren in permanente scholing voor
alle categorieën werknemers.”

Uitslag van de stemming
Vóór: 66, tegen: 67, onthoudingen: 6.

Paragraaf 1.9
In de eerste zin schrappen:
„... zelfdiscipline, arbeidsethos...”

Uitslag van de stemming
Vóór: 54, tegen: 66, onthoudingen: 15.

Paragraaf 1.10
In de eerste zin van deze paragraaf
„... waarden- en ... schrappen.”

Motivering
Begrippen als „winst” en „vrijheid”, „investeringen” en „wederzijds respect”, „consumptie” en „een menswaardig
bestaan” kunnen niet op één hoop worden gegooid. Ook al valt er wel wat voor te zeggen dat bedoelde „waarden”
nauw met elkaar verbonden zijn, toch gaat het, gezien de huidige situatie van het sociaal Europa niet aan om daarvan
een willekeurige opsomming te geven zonder volgorde van belangrijkheid. Zoals paragraaf 1.9 thans is geformuleerd,
wordt de indruk gewekt dat Europa al heeft afgerekend met alle mogelijke oorzaken van armoede en uitsluiting van
de arbeidsmarkt. Dan zou er dus alleen maar reden tot vreugde zijn!
De zinsnede „ ... en vormen de basis van, ons ... economisch systeem.” getuigt al van veel optimisme.

Uitslag van de stemming
Vóór: 41, tegen: 55, onthoudingen: 10.

Paragraaf 1.11
De derde zin van deze paragraaf als volgt wijzigen:
„De directie van een bedrijf zal gemakkelijker een binnen in het bedrijf ontwikkelde aanpak accepteren dan van
buitenaf opgelegde maatregelen.”

Motivering
Het is alles behalve bewezen dat werknemers in een bedrijf net zoveel in de melk te brokkelen hebben als directieleden
of aandeelhouders. De wetgever (die verantwoordelijk is voor de goedkeuring van wetten) en de onderhandelaar (die
voor sectoren of beroepsgroepen raamovereenkomsten sluit) zijn gewettigd om hun respectieve taken te vervullen
door verkiezing (algemeen kiesrecht) of benoeming op basis van representativiteit. Deze democratische vormen van
legitimering zijn onlosmakelijk verbonden met een rechtsstaat, en dus ook van de EU-lidstaten die immers
rechtsstaten zijn. Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat die vormen van democratische legitimering niet langer
aanvaardbaar zouden zijn.
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Uitslag van de stemming
Vóór: 34, tegen: 60, onthoudingen: 13.

Paragraaf 2.3
Tot slot de volgende passage toevoegen:
„Anderzijds wil het Comité bedrijven in het kader van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid er goed van
doordringen dat verplaatsing van gekwalificeerde productieactiviteiten en aanmoediging van immigratie van
hooggeschoolden om aldus het tekort aan arbeidskrachten in Europese ondernemingen op te vangen, bijdraagt tot
een verzwakking van het menselijk potentieel in de betrokken landen.”
Motivering
Bedoeling is niet landen ertoe aan te zetten openbare middelen te investeren in de opleiding van hun allerbeste
elementen of hun toekomstige arbeidskrachten om daarna brain-drain aan te moedigen. Deze problematiek valt
onder de sociale maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen.
Uitslag van de stemming
Vóór: 37, tegen: 89, onthoudingen: 12.

Paragraaf 2.4
Tot slot de volgende passage toevoegen:
„Het feit dat sociale verantwoordelijkheid op vrijwilligheid gebaseerd is, maakt het voor Europese ondernemingen die
in deze landen actief zijn, evenwel mogelijk geen gebruik te maken van kinderarbeid, ook al is deze door de lokale
wetgever niet verboden. Op basis van hun sociale verantwoordelijkheid kunnen ondernemingen ertoe worden
aangemoedigd in deze landen geen kinderen maar wel hun ouders in dienst te nemen, en hun dan ook een hoger
loon te geven, dat toch nog ver onder de Europese loonnormen ligt.”
Motivering
Dit is een goed voorbeeld dat aantoont dat er in dit geval geen verschil bestaat tussen de sociale verantwoordelijkheid
van ondernemingen en hun ruimere verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving, en dat het aspect van
vrijwilligheid het mogelijk maakt verder te gaan dan de nationale wetgevingen.
Uitslag van de stemming
Vóór: 48, tegen: 71, onthoudingen: 11.
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité met de „Bijdrage van het Economisch en Sociaal
Comité tot de globale richtsnoeren voor het economisch beleid in 2002”
(2002/C 125/12)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 29 november 2001 overeenkomstig artikel 23 van zijn
reglement van orde besloten een advies op te stellen met de „Bijdrage van het Economisch en Sociaal
Comité tot de globale richtsnoeren voor het economisch beleid in 2002”.
De afdeling „Economische en Monetaire Unie — economische en sociale samenhang”, die met de
voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 25 februari 2002 goedgekeurd.
Rapporteur was mevrouw Konitzer.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 389e zitting van 20 en 21 maart 2002 (vergadering
van 20 maart) het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen werd goedgekeurd.
1. Redenen voor het opstellen van dit initiatiefadvies
Met dit advies wil het Comité een bijdrage leveren tot:
—

het opstellen van de globale richtsnoeren voor het
economisch beleid 2002 door de Commissie en de Raad;

—

de openbare discussie over coördinatie en inhoud van het
economisch beleid op EG-niveau;

—

de materiële discussie binnen de in het Comité vertegenwoordigde organisaties en sociaal-economische groeperingen.

aanbeveling tot de lidstaat in kwestie worden gericht die bij
wijze van sanctie openbaar kan worden gemaakt. Slechts
de voorschriften betreffende het begrotingsbeleid bevatten
bindende cijfers voor het economisch beleid die verdergaan
dan het beginsel van een „open-markteconomie met vrije
mededinging, waarbij een doelmatige allocatie van middelen
wordt bevorderd”. Deze voorschriften (2) strekken ertoe dat het
nationale begrotingsbeleid het op prijsstabiliteit gerichte en bij
de ECB gecentraliseerde monetaire beleid niet doorkruist. Deze
Verdragsbepalingen worden in het kader van de EMU door het
Groei- en stabiliteitspact aangevuld en versterkt.
2.2.
De in het Verdrag voorgeschreven procedures en
limieten werden als volgt uitgewerkt:
—

in Titel VIII „Werkgelegenheid” van het Verdrag van
Amsterdam wordt ten aanzien van de werkgelegenheidsrichtsnoeren gebruik gemaakt van een procedure waar in
het Verdrag van Maastricht t.a.v. de globale richtsnoeren
voor het economische beleid van werd afgezien (voorstel
van de Commissie dat door de Raad slechts met algemene
stemmen kan worden gewijzigd, maar waarover de Raad
met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluit);

—

vervolgens zijn er een aantal „processen” in het leven
geroepen:

2. De huidige procedures voor de coördinatie van het
economisch beleid en de noodzaak, deze te verfijnen
en te rationaliseren

2.1.

De filosofie van het Verdrag van Maastricht

De bevoegdheid voor het economisch beleid wordt in het
desbetreffende hoofdstuk (artt. 98 t/m 104) van het EGverdrag in beginsel aan de lidstaten gelaten, maar wel wordt
dit beleid als een aangelegenheid van gemeenschappelijk
belang behandeld. Het is de bedoeling dat de lidstaten hun
economisch beleid dusdanig coördineren dat daarmee wordt
bijgedragen tot de verwezenlijking van de in artikel 2 van
het EG-verdrag omschreven doelstellingen (1). De „globale
richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en
van de Gemeenschap” vormen in de Gemeenschap het centrale
document op dit beleidsterrein. Het gaat hier om niet-bindende
aanbevelingen van de Raad, die op grond van aanbevelingen
van de Commissie en conclusies van de Europese Raad worden
opgesteld. De Raad doet zijn aanbevelingen ook aan het
Europees Parlement toekomen. Via een intergouvernementele
procedure wordt op de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren
toegezien. Worden inbreuken vastgesteld, dan kan een nieuwe
(1) In dat artikel worden o.a. groei en werkgelegenheid genoemd.

—

het proces van Luxemburg voor arbeidsmarktbeleid;

—

het proces van Cardiff voor structuurbeleid (m.b.t.
goederen- en factormarkten); en

—

het proces van Keulen voor de macro-economische
dialoog tussen de verantwoordelijken voor het monetair, begrotings- en inkomensbeleid met het doel
om de macro-economische beleidsmix in de EMU te
verbeteren;

(2) Monetaire financiering van overheidstekorten, bevoorrechte toegang van de regeringen tot de kapitaalmarkten en borgstelling
voor schulden van andere lidstaten of overheden zijn verboden, en
de lidstaten vermijden buitensporige overheidstekorten (artt. 101104 van het EG-verdrag).
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—

deze „processen” werden aangevuld met de doelstellingen
die de Europese Raad van Lissabon op het gebied van
groei, technische vooruitgang en volledige werkgelegenheid heeft geformuleerd;

—

daarnaast heeft zich een wildgroei voorgedaan van consultatieprocedures, akkoorden over niet-verplichte standpunten van Europees Parlement, ESC, sociale partners, en
hebben Commissie en Parlement pogingen in het werk
gesteld om een openbare discussie over kwesties i.v.m.
het Europees economisch beleid aan te zwengelen: samenwerking tussen instituten voor economisch onderzoek en
het Economisch forum van Brussel;

—

wat de regeringsvertegenwoordigers betreft, is de rol van
de comités (Economisch en Financieel Comité, Comité
voor de economische politiek, Comité voor arbeidsmarktvraagstukken) toegenomen. Wel ging dit deels ten koste
van de rol van de Commissie als hoedster van het
gemeenschappelijk belang. Gaandeweg kreeg men de
indruk dat er sprake was van rivaliteit, gebrek aan
transparantie en problemen bij de samenstelling van deze
comités;

—

op Raadsniveau is er een informele „eurogroep” opgericht,
die zich met de coördinatie van het economisch beleid
en de ontwikkeling van de beleidsmix van de EMU
bezighoudt, maar geen in het Verdrag verankerde beslissingsbevoegdheid heeft.

2.3.

Evaluatie van de in het Verdrag neergelegde uitgangspunten
voor het macro-economisch beleid

2.3.1. Met de introductie van de chartale euro, de instelling
van een grondwetsconventie voor de EU en met het oog op de
uitbreiding moet worden bezien of de procedure voor het
opstellen van de globale richtsnoeren voor het economisch
beleid en het toezicht op de tenuitvoerlegging ervan aan de
verwachtingen heeft voldaan en toekomstige uitdagingen het
hoofd kan bieden.

2.3.2. Het kan als positief worden aangemerkt dat de
stabiliteitsvoorwaarden voor de succesvolle verwezenlijking
van de EMU konden worden gecreëerd en dat negatieve
effecten (spillovers) op het financieel beleid van de eurolanden
en het gemeenschappelijke monetaire beleid mede uitbleven
omdat de begrotingsvoorschriften van het Verdrag en het
Groei- en stabiliteitspact werden nageleefd. Ook de sociale
partners hebben hun, niet in het Verdrag genoemde, loonafspraken beter weten aan te passen aan de stabiliteitseisen van
de EMU dan velen hadden verwacht. Hieruit resulteerde een
macro-economische beleidsmix voor de monetaire unie die,
ondanks de huidige vooral door externe factoren bepaalde
conjunctuurverslapping, groei en werkgelegenheid beter heeft
ondersteund dan zonder de EMU mogelijk was geweest.
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2.3.3. Er moet echter ook op een aantal negatieve factoren
worden gewezen. Enkele grote lidstaten hebben in tijden van
conjuncturele voorspoed te weinig aan begrotingsconsolidering gedaan om in perioden met een lagere conjunctuur
volledig van de automatische stabilisatoren te kunnen profiteren en/of actief anticyclisch beleid te kunnen voeren. Daarnaast
hebben in veel landen de overheidsinvesteringen en de uitgaven
voor onderwijs of instandhouding van menselijk kapitaal
onder de begrotingsconsolidering geleden. Daarom loopt de
vraag op de interne markt momenteel terug en dreigen er ook
knelpunten in het groeiproces en de terugkeer naar een situatie
van volledige werkgelegenheid. Al met al is het in de EG en
met de EMU nog niet gelukt om tot een op brede consensus
berustend concept voor een in alle opzichten bestendig macroeconomisch beleid te komen waarmee op EMU-niveau een
beleidsmix van monetaire, begrotings- en loonpolitiek kan
worden gerealiseerd die, voor zover mogelijk, interne en
externe oorzaken van inflatoire oververhitting en conjunctuurverzwakkingen tegengaat teneinde tot een zo evenwichtig
mogelijke ontwikkeling van de macro-economische vraag te
komen die in overeenstemming is met de uitbreiding van de
productiecapaciteit. Alleen dan, in een context van hoog
macro-economisch rendement, zal er voldoende investeringsbereidheid zijn om het omvangrijke groei- en werkgelegenheidspotentieel van de EG overeenkomstig de in artikel 2 van
het Verdrag en door de Europese Raad van Lissabon genoemde
doelstellingen daadwerkelijk te benutten.

2.4.

Voorstellen van het Comité ter verbetering

2.4.1. Sinds de EMU een feit is, worden de belangrijkste
uitgangspunten van het economische beleid en de macroeconomische beleidsmix nog sterker dan voorheen door het
Europese niveau medebepaald en wordt economisch beleid
als een Europese aangelegenheid beschouwd. Een verdere,
pragmatische uitwerking van de uitgangspunten van
Maastricht lijkt gecompliceerd, inefficiënt en ondoorzichtig,
maar een en ander illustreert wel hoezeer optreden, ook in het
licht van de uitbreiding, geboden is. Wellicht biedt de tijdens
de top van Laken ingestelde Conventie over de toekomstige
ontwikkeling van de Unie mogelijkheden om na diepgaande
discussie de Verdragsbepalingen te verbeteren.

2.4.2. Met het oog op het opstellen van de aanbeveling
van de Commissie inzake de globale richtsnoeren van het
economisch beleid voor 2002 en met betrekking tot de
voorbereiding van de Conventie doet het Comité de volgende
voorstellen:
a.

de Commissie moet met een systematisch overzicht
komen van alle procedures en consultaties in verband
met het opstellen van de richtsnoeren voor het economisch beleid 2002 en het toezicht op de uitvoering
daarvan. De transparantie is daarmee gebaat. Een dergelijk
overzicht is ook nodig met het oog op de efficiency en de
vereenvoudiging van de procedures;
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b.

de discussie over de mededeling van de Commissie
(7 februari 2001) over het „Opvoeren van de coördinatie
van het economisch beleid in de eurozone” (1) moet
worden verdiept (zie ook het ESC-advies „Coördinatie van
de economische politiek in de EMU” (2) en het door
mevrouw Pervenche Bérès opgestelde verslag van het
Europees Parlement (3);

c.

met name moet worden bezien in hoeverre de coördinatie
van het economisch beleid kan worden verbeterd door
secundaire wetgeving op basis van artikel 99, lid 5;

—

3.2.

d.

de Conventie moet nagaan welke verdragswijzigingen
met betrekking tot het hoofdstuk economisch beleid
nuttig zijn. Daarbij moet met name aandacht aan de
volgende punten worden geschonken: meer gewicht voor
het Gemeenschapsbelang door herinvoering van het
initiatiefrecht van de Commissie bij het opstellen van de
richtsnoeren voor het economisch beleid (artikel 99,
lid 2); betrokkenheid van EP, ESC en de sociale partners
bij de procedures; nauwkeurige definitie van rol en
samenstelling van de comités, betere afstemming tussen
de comités en tussen de verschillende Vakraden; verankering van de eurogroep in het verdrag; en een aantal
eenvoudige inhoudelijke doelstellingen voor de macroeconomische beleidsmix en het structuurbeleid.

3. Economische situatie, perspectieven en uitdagingen
voor het economische beleid

3.1.

Rol van het ESC

Het ESC heeft tot taak, voorstellen te doen ten aanzien van
onderwerpen die het van belang acht of ten aanzien waarvan
het over specifieke deskundigheid beschikt. Het heeft uiteraard
niet tot taak, de richtsnoeren voor het economisch beleid in de
plaats van Commissie en Raad op te stellen.
Voor de richtsnoeren voor 2002 wil het zich tot de volgende
probleemclusters beperken:
—

evaluatie van de economische situatie en perspectieven;

—

suggesties voor bijstelling en verbetering van de macroeconomische beleidsmix;

—

voorstellen voor een aantal belangrijke structurele problemen, te weten:
—

ontwikkeling op de middellange termijn van de
particuliere en overheidsinvesteringen als voorwaarde voor groei en terugkeer naar een situatie van
volledige werkgelegenheid; en

(1) COM(2001) 82 def.
(2) PB C 139 van 11.5.2001, blz. 60.
(3) A5-0307/2001.
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de vergrijzing van de bevolking en daarmee samenhangende lange-termijnuitdagingen voor het economisch beleid.

Evaluatie van de economische situatie en perspectieven

Prognoses blijken niet altijd juist te zijn, maar toch dient er
over te worden nagedacht
(i)

hoe de kwaliteit van de analyses verbeterd kan worden;
en

(ii) sneller conclusies voor het economisch beleid kunnen
worden getrokken uit veranderingen in de economische
situatie en perspectieven.

3.2.1. Wat punt (i) betreft, moet de Commissie ervoor
zorgen dat er voor analyse en prognoses werkelijk voldoende
faciliteiten beschikbaar zijn en dat een transparante en intensieve dialoog met de ECB, de lidstaten, internationale organisaties
(zoals OESO en IMF) en vooral de economische onderzoeksinstituten wordt gevoerd. De publieke discussie over de economische situatie, perspectieven en de juiste beleidsmix in de EMU
moet worden opgevoerd. Dit is ook van grote betekenis voor
de loononderhandelingen van de sociale partners die daarmee
een forse stem hebben in de samenstelling van de beleidsmix
van de EMU.

3.2.2. Wat punt (ii) betreft, lijkt het niet nodig om de
frequentie voor het uitbrengen van de prognoses te wijzigen
(twee maal per jaar). Wel is het nuttig om een kwartaalbericht
over de ontwikkeling van de economische situatie te publiceren. Betere informatie over de economische ontwikkeling op
korte termijn mag evenwel niet resulteren in budgettaire „finetuning”. Begrotingsbeleid dient normaal gesproken op criteria
voor de middellange termijn te zijn gebaseerd, waarbij echter
voldoende ruimte voor de werking van de automatische
stabilisatoren aanwezig moet zijn. Het structurele tekort
dient overeenkomstig het Groei- en stabiliteitspact te worden
gereduceerd, maar wijzigingen in conjuncturele tekorten dienen stabiliserend te werken. Via het monetair beleid kan
verfijnder op veranderingen in de algehele economische situatie worden ingespeeld, maar daarbij dient wel te worden beseft
dat monetaire instrumenten altijd met een zekere vertraging
effect sorteren. Ten behoeve van het leerproces ten aanzien
van het macro-economisch beleid binnen de EMU moet vooral
worden gekeken naar de succesvolle macro-economische
sturing die in de jaren ’90 in de VS plaatsvond; met het
resultaat daarvan dient zo veel mogelijk rekening te worden
gehouden. Naast deze kwesties in verband met de beleidsmix
voor de monetaire unie als geheel moet natuurlijk ook terdege
worden gekeken naar de specifieke economische situatie in elk
van de lidstaten. Dit is met name een taak voor de actoren van
het economisch beleid in de verschillende landen, waarbij alle
onderdelen van het economisch beleid aan bod moeten komen.
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3.2.3. De huidige situatie (januari 2002) lijkt te worden
gekenmerkt door stagnatie en een inzakkende interne vraag,
licht stijgende werkloosheid en een gebrek aan vertrouwen bij
consument en bedrijfsleven. Toch grijpen de autoriteiten
momenteel substantieel minder in omdat de inflatie en de
macro-economische rentabiliteit in de Unie alsook het concurrentievermogen qua kostenpeil ten opzichte van derde landen
een relatief gunstig beeld vertonen. Ook voor gebieden buiten
de Unie wordt er in de aanloop naar 2003 een herstel
verwacht, en daarom acht het ESC een terugkeer naar een
groeipercentage van 3 % in 2003 plausibel, doch uitsluitend
op voorwaarde dat de daarvoor benodigde politieke ambitie
en inspanning aan de dag worden gelegd. Deze groei zou door
een versnelde toename van de binnenlandse en buitenlandse
vraag worden gedragen, waarbij er voldoende productiecapaciteit voorhanden is om een dergelijke toename op te vangen.
3.3.

Suggesties voor bijstelling en verbetering van de macroeconomische beleidsmix

In de huidige situatie is het vooral de taak van de macroeconomische politiek om het verwachte conjuncturele herstel
te ondersteunen en te laten overgaan in een duurzaam,
zichzelf voedend groeiproces, zodat de werkgelegenheids- en
productiviteitsdoelstellingen van Lissabon kunnen worden
gehaald.
Het ESC is in zijn advies van november 2001 (1) al ingegaan
op de wenselijke interactie tussen het begrotingsbeleid van
de nationale regeringen, het inkomensbeleid van de sociale
partners en het monetair beleid van de ECB in de monetaire
unie teneinde, met inachtneming van het stabiliteitsvereiste,
tot een voor groei en werkgelegenheid zo gunstig mogelijke
beleidsmix te komen. Binnen de monetaire unie is dit een
zaak van gemeenschappelijk belang. De Commissie dient dit
gemeenschappelijk belang te behartigen en in de globale
richtsnoeren voor het economisch beleid 2002 — met inachtneming van de autonomie van de verschillende actoren c.q.
groepen van actoren — concreet aan te geven welke bijdragen
de verschillende actoren dienen te leveren tot de vooruitzichten
op korte en op middellange termijn. Algemeen geldt dat het
begrotings- en inkomensbeleid optimaal moeten aansluiten bij
de stabiliteits- en groeivereisten op korte en op middellange
termijn, want op die manier kan het monetair beleid — met
inachtneming van het streven naar prijsstabiliteit — het
algemene economische beleid gericht op groei en werkgelegenheid optimaal ondersteunen. De speelruimte die op die manier
tot stand komt zal binnen het monetair beleid overeenkomstig
artikel 105, lid 1, tweede zin, ook daadwerkelijk moeten
worden benut.
De relatie tussen de macro-economische beleidsmix in de
monetaire unie enerzijds en het conjuncturele herstel alsook
het voor de verwezenlijking van de doelstellingen van Lissabon
vereiste groeiproces op langere termijn anderzijds, is een
thema dat bij uitstek geschikt is voor de macro-economische
dialoog (proces van Keulen). Als behartiger van het Gemeenschapsbelang zal de Commissie een discussiestuk over deze
kwestie aan de macro-economische dialoog moeten voorleggen. Het ESC is bereid om hieraan een substantiële bijdrage te
leveren.
(1) PB C 48 van 21.2.2002 „Nieuwe randvoorwaarden voor de
mondiale economie: nieuwe uitdagingen voor het economisch
beleid van de Europese Unie” (ECO/086), blz. 4, 5 en 6.

3.4.

3.4.1.
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Voorstellen van het ESC inzake belangrijke structuurproblemen

Ontwikkeling op middellange termijn
van de particuliere en publieke investeringen als voorwaarde voor groei en
terugkeer naar een situatie van volledige werkgelegenheid

Wil men de productiviteits- en werkgelegenheidsdoelstellingen
van de Europese Raad van Lissabon kunnen verwezenlijken,
dan is gedurende een langere periode (ongeveer 10 jaar) een
krachtige groei van het BBP (meer dan 3 % op jaarbasis) nodig
die bovendien duidelijk boven de productiviteitsontwikkeling
moet liggen (in het verleden bedroeg de trend in de EU
nauwelijks 2 %). Een dergelijke groei is alleen mogelijk wanneer
de macro-economische investeringsquote gefaseerd met meerdere procentpunten van het BBP toeneemt (bijv. van thans 21
à 22 % tot 25 à 26 % — in de Verenigde Staten is in de jaren
’90 de investeringsquote met circa 4 procentpunten van het
BBP gestegen).
De ondernemingsinvesteringen zorgen voor de voor een
niet-inflatoire groei benodigde extra productiecapaciteit en
arbeidsplaatsen, zij integreren de vooruitgang van de techniek
in het economisch proces (productiviteit) en vormen tegelijkertijd een belangrijke vraagfactor in het autonome groeiproces.
Het zou nuttig zijn om voor de EU als geheel, voor de
monetaire unie en voor de lidstaten de vereiste omvang van
dit proces te evalueren aan de hand van „macrostructurele
benchmarking”. Nog belangrijker zou het evenwel zijn om de
belangrijkste determinanten voor een dergelijke toename van
de investeringsactiviteit in de context van de vraag- en
rendementsontwikkeling alsook voor de totstandbrenging van
een gezond evenwicht tussen besparingen en investeringen
nauwkeurig te beschrijven en de implicaties hiervan voor de
ontwikkeling van de overheidsbegroting, de lonen en de
lopende rekening van de betalingsbalans aan te geven en
hierover in een macro-economische dialoog een discussie aan
te gaan met de actoren van de beleidsmix.
Het aandeel van de overheidsinvesteringen in de macroeconomische investeringsquote (2) heeft onder de begrotingssaneringen geleden (gemiddelde EG 1970: 4,2 %; 1980, 3,2 %;
2001: 2,3 % van het BBP). Om in de toekomst voor een
ongehinderde groei (met name op het gebied van infrastructuur) te zorgen, is een zekere toename van de overheidsinvesteringen geboden (als vuistregel bijv. in de orde van grootte van
de nagestreefde groei, nl. 3 %). Aangezien de begrotingssanering in het groeiproces nog enige tijd moet worden voortgezet,
zou het zinvol zijn om in de nationale meerjarige stabiliteitsprogramma’s dienovereenkomstige referentiewaarden vast te
leggen. Op soortgelijke manier zou te werk kunnen worden
gegaan bij immateriële investeringen op het gebied van
onderwijs.

(2) De statistische problemen die zich voordoen bij het opstellen van
statistieken over PPS-investeringen, zouden duidelijk moeten
worden uitgelegd.
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Vergrijzing van de bevolking en daarmee samenhangende lange-termijnproblemen voor het economisch beleid

Met deze problematiek zal in de globale richtsnoeren voor het
economisch beleid 2002 adequaat rekening moeten worden
gehouden. Het ESC heeft zich de afgelopen tijd herhaaldelijk
over deze problemen uitgesproken (1), zodat het niet nodig is
om in dit advies opnieuw op de verschillende factoren ervan
in te gaan. Bovendien heeft commissievoorzitter Prodi het
Comité verzocht om een verkennend advies over het vraagstuk
in verband met pensioenhervormingen (2) uit te brengen. Wel
moet er uitdrukkelijk op worden gewezen dat een toename
van de participatiegraad zoals voorzien in de Lissabon-strategie
de stijging van het percentage niet-actieven binnen de komende
20 jaar in vergaande mate zou compenseren. Hieruit blijkt hoe
belangrijk het is dat de Lissabon-strategie in praktijk wordt
gebracht ten einde de pensioenstelsels niet uit balans te
(1) PB C 48 van 21.2.2002; PB C 36 van 8.2.2002; PB C 14 van
16.1.2001.
(2) Brief d.d. 10 januari 2002.
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brengen, ondanks het feit dat het lange-termijnprobleem van
de vergrijzing in de komende 50 jaar daarmee nog niet is
opgelost.
4. Conclusie
Er wordt gewerkt aan de globale richtsnoeren voor het
economisch beleid voor 2002 op een moment waarop de
Conventie voor de toekomst van de Gemeenschap bijeenkomt
en de introductie van de chartale euro met succes is afgesloten.
Het succes van de monetaire unie enerzijds en het onvermogen
van de Gemeenschap om haar gigantische werkgelegenheidsen groeipotentieel daadwerkelijk te benutten anderzijds duiden
op een onevenwichtigheid die moet aanzetten tot een fundamentele herbezinning op de procedures en de inhoud van
het economisch beleid. Ook de op handen zijnde uitbreiding
van de Gemeenschap maakt het dringend noodzakelijk dat
wordt nagedacht over een herijking van de coördinatieprocedures voor het economisch beleid. Om die reden heeft het
ESC in dit advies een aantal suggesties gedaan voor zowel de
coördinatieprocedures als de inhoud van het economisch
beleid.

Brussel, 20 maart 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „Europese governance — een Witboek”
(COM(2001) 428 def.)
(2002/C 125/13)
Op 30 juli 2001 heeft de Commissie besloten, overeenkomstig artikel 262 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het document
„Europese governance — een Witboek”.
Tijdens zijn zitting van 12 en 13 september 2001 heeft het Comité overeenkomstig de artikelen 11.4 en
19.1 van zijn reglement van orde besloten, een subcomité met de voorbereiding van een ontwerpadvies
dienaangaande te belasten.
Dit subcomité heeft zijn ontwerpadvies op 12 maart 2002 opgesteld; rapporteur was mevrouw EngelenKefer, co-rapporteur mevrouw Pari.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 389e zitting (vergadering van 20 maart 2002) het
volgende advies uitgebracht, dat met 75 stemmen vóór en bij 4 onthoudingen werd goedgekeurd.
1. De toekomst van Europa vorm geven met behulp van
betere governance-methoden: twee hervormingsprocessen — één doel
1.1.
In het kader van een brede, gestructureerde discussie
heeft de Commissie op 25 juli 2001 haar Witboek over
Europese governance uitgebracht. Daarmee zette zij één van
de belangrijkste, begin 2000 door Commissievoorzitter Prodi
aangekondigde hervormingen in gang, die evenwel binnen het
kader van het huidige Verdrag blijven. Deze hervormingen
behelzen een grondige herziening van de gedaante van de EU
en een vereenvoudiging en verbetering van de beleidsvorming
door en van de werkmethoden van de Europese instellingen,
en zijn erop gericht de Europese Unie doelmatiger te laten
functioneren, begrijpelijker te maken en op een opener en
meer coherente, transparante en verantwoorde wijze dichterbij
de Europese burgers te brengen.
1.2.
Op dit moment zijn twee parallelle hervormingsprocessen — de discussie over de toekomst van de Europese Unie
en de discussie over governance — aan de gang. Tijdens de
Europese top van Laken (14-15 december 2001) werden
besluiten genomen over samenstelling en agenda van de
Conventie die met de voorbereiding van de volgende Intergouvernementele Conferentie is belast. Door de oprichting van
deze Conventie gaven het staatshoofd en de regeringsleiders
de verdere ontwikkeling van de democratie in Europa een
forse stimulans, doordat burgers en hun vertegenwoordigers
namelijk voor de eerste keer zullen kunnen deelnemen aan de
besluitvorming over de toekomstige vorm van het Europese
bestuurssysteem, vanuit de gedachte van een opener en meer
op participatie gerichte governance. Het Europees Economisch
en Sociaal Comité, de Europese sociale partners en het
Comité van de Regio’s hebben in de Conventie de status van
waarnemers. Dit sluit aan bij de visie van het Comité op
zijn rol van geïnstitutionaliseerde vertegenwoordiger van de
middenveldorganisaties.
1.3.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité kan zich
vinden in het Witboek. Het dringt er bij de Commissie op aan,
de in het Witboek aangegeven noodzakelijke hervormingen

voor good governance door te voeren, aangezien hiermee het
publiek te verstaan kan worden gegeven dat tekortkomingen
in vormgeving en uitvoering van het beleid en in inspraakmogelijkheden van de bevolking met voortvarendheid worden
aangepakt.

1.4.
Voorts doet de behoefte aan hervormingen zich sterk
gevoelen nu de uitbreiding — qua omvang zonder weerga in
de historiek van de EU — met rasse schreden nadert en wordt
gewerkt aan de verdieping van de Europese Unie. Zouden
de Commissie en de andere instellingen nalaten in hun
werkstructuren en -methoden vóór de Intergouvernementele
Conferentie van 2004 verbeteringen aan te brengen, dan zou
kostbare tijd verloren gaan.

1.5.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité is als
geïnstitutionaliseerde (1) vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld actief bij Europese governance betrokken. Zo streeft het naar totstandbrenging van nieuwe synergieën tussen de instellingen van de Europese Unie en bouwt
het zijn rol uit als onmisbare schakel tussen de EU-instellingen
en het maatschappelijk middenveld. In dit verband spreekt het
EESC zijn voldoening uit over het op 24 september 2001
tussen het Comité en de Commissie gesloten Protocol over
samenwerking in het teken van een betere Europese governance.

1.6.
In de afgelopen drie jaar heeft het Comité discussies
georganiseerd en een reeks adviezen uitgebracht waarbij de
aandacht met name uitging naar de vraag hoe voor

(1) Artikel 257 van het EG-Verdrag luidt: „Het Comité bestaat uit
vertegenwoordigers van de verschillende economische en sociale
geledingen van de georganiseerde civiele samenleving, met name
van producenten, landbouwers, vervoerders, werknemers, handelaren en ambachtslieden, vrije beroepen, consumenten en het
algemeen belang.”
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effectieve participatie van de georganiseerde civil society kan
worden gezorgd (1) (2). In eerdere adviezen had het Comité al
een aantal concrete voorstellen op dit gebied geformuleerd. Te
betreuren valt dat de Commissie verscheidene van deze
voorstellen niet in haar Witboek heeft meegenomen.

1.7.
In dit advies over het Witboek gaat het Comité vooral
in op de onderwerpen die hem het meest ter harte gaan en die
zijns inziens de meeste waarde toevoegen. Deze zijn in drie
categorieën in te delen, nl. motieven voor en beginselen van
betere governance, voorstellen om de civil society meer
inspraakmogelijkheden te geven en wet- en regelgeving te
verbeteren, en tot slot de rol van het EESC.

2. Waarom zijn hervormingen van Europese governance nodig ?

2.1.
De Europese Unie heeft stellig enorme vooruitgang
geboekt, maar toch hebben heel wat Europeanen de indruk dat
haar activiteiten ver van hen verwijderd zijn. De redenen
hiervoor worden in het Witboek zeer correct beschreven:
verkeerde perceptie, slechte communicatie, onvoldoende inspraak en weinig kennis van zaken.

2.2.
Tekortkomingen in de politieke doelstellingen en maatregelen van de EU hebben ook tot de sceptische houding bij de
bevolking bijgedragen. De EU mag geen te hooggespannen
verwachtingen wekken als zij hieraan niet kan beantwoorden,

(1) Bijvoorbeeld:
— De sociale economie en de interne markt — 12 oktober 1999
— Eerste conventie van de Europese maatschappelijke organisaties — 15 en 16 oktober 1999
— Onze toekomst, onze keuze: zesde milieuactieprogramma
— standpunten van de civil society — 7 maart 2001
— De euro: zijn wij er klaar voor? — 14 mei 2001
— Toekomstige Europese strategie voor duurzame ontwikkeling
in de Europese Unie, standpunten van de civil society en de
autoriteiten — 26 en 27 april 2001
— Conferentie over het maatschappelijk middenveld en de
Europese governance — 8 en 9 november 2001.
(2) Bijvoorbeeld:
— „De rol en bijdrage van de maatschappelijke organisaties bij
de opbouw van Europa” — PB C 329 van 17.11.1999
— „De intergouvernementele conferentie 2000 — De rol van het
Europees Economisch en Sociaal Comité” — PB C 117 van
26.4.2000
— „De Commissie en niet-gouvernementele organisaties: bouwen
aan én sterker partnerschap” — PB C 268 van 19.9.2000
— „Strategische doelstellingen 2000-2005 — De vorm van het
nieuwe Europa” — PB C 14 van 16.1.2001
— „De georganiseerde civiele samenleving en Europese governance — Bijdrage van het Comité tot het opstellen van het witboek
over Europese governance” — PB C 193 van 10.7.2001.
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omdat dit leidt tot wantrouwen en ten koste gaat van haar
geloofwaardigheid. Een Europese identiteit zal pas vorm
krijgen indien de door de EU-burgers gedeelde gemeenschappelijke waarden worden vertaald in effectief beleid van de
Gemeenschap en over de hele linie tastbare resultaten. De euro
is hier een goed voorbeeld van: het is belangwekkend te zien
hoe enthousiast de burgers de nieuwe munt hebben ontvangen
en actief tot zijn succesvolle invoering hebben bijgedragen.

2.3.
Europeanen willen een veilig en stabiel Europa met een
sociaal profiel en een goed functionerende, milieuvriendelijke
economie die zorgt voor gezonde leef- en werkomstandigheden en garandeert dat alle leden van de samenleving tegen een
redelijke prijs van basisgoederen en -diensten worden voorzien.
Deze brede doelstellingen, die ook respect voor de culturen
van de lidstaten omvatten, moeten worden erkend en gedefinieerd als gemeenschappelijke waarden, en waar nodig
uitgebreid. Vervolgens dienen zij te worden gerealiseerd.
Pas dan zullen de Europese burgers het voordeel van een
gemeenschappelijke Europese identiteit gaan inzien en zich
hiervoor gaan inzetten. Het Comité zal er vooral tegen de
achtergrond van de uitbreiding en de globalisering meer aan
doen om de bevolking van de betekenis van de Europese Unie
als gemeenschap van waarden te doordringen.

2.4.
Voorts draagt het taalgebruik van de EU niet bij tot het
inzicht in het werk van de Unie. Volgens het Comité zouden
nieuwe publicaties van de Commissie en wetgeving van de
Gemeenschap in begrijpelijker taal moeten worden geschreven.

3. Beginselen van governance in de Europese Unie

3.1.
Het Comité kan zich volledig vinden in de vijf door
de Commissie vermelde beginselen van good governance:
openheid, participatie, verantwoordingsplicht, doeltreffendheid en samenhang. Ook haar analyse van deze beginselen kan
de goedkeuring van het Comité wegdragen. Het is zaak deze
beginselen op een doeltreffende en verantwoorde wijze ten
uitvoer te leggen. De in het Witboek gegeven definitie is
evenwel niet compleet. Verantwoordingsplicht mag volgens
het Comité niet slechts inhouden dat taken en verantwoordelijkheden duidelijk worden gemaakt, maar ook dat wordt
bepaald aan wie en op welke wijze een persoon of een
instelling verantwoording verschuldigd is.

3.2.
Naast deze vijf beginselen zou het Comité de aandacht
willen vestigen op subsidiariteit als het fundamentele, dus
meest belangrijke beginsel van good governance. Het wil er
nogmaals op wijzen dat subsidiariteit niet slechts een beginsel
van bestuurstechniek en machtsverdeling is. Hierin komt
een bepaalde visie op de individu, diens vrijheid en diens
verantwoordelijkheden, alsook de samenleving waarvan deze
deel uitmaakt, tot uiting. De samenleving zou beter functioneren indien de burgers het gevoel hebben dat de besluiten die
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hen aangaan, op het meest geschikte niveau worden genomen.
Het geschikte niveau wordt niet slechts bepaald door gebiedscriteria (Europees, nationaal, regionaal en lokaal), maar ook
door functionele criteria met betrekking tot een specifieke
deskundigheid (overheid, bedrijfsleven, sociale partners en
andere middenveldorganisaties). Moet worden bepaald wie bij
de besluitvorming dient te worden betrokken, dan moet naast
territoriale (verticale) subsidiariteit ook functionele (horizontale) subsidiariteit in acht worden genomen: beide vormen
hebben hun eigen merites in de aandacht voor de aspiraties
van de bevolking en in het streven naar meer doelmatigheid.
Beide subsidiariteitsvormen dienen in elkaar te haken en elkaar
aan te vullen. Het Comité bevindt zich in het raakvlak tussen
functionele en gebiedssubsidiariteit, zodat het de kwaliteit van
Europese governance kan bevorderen.

4. Voorstellen voor veranderingen

4.1.

Transparantie en communicatie

4.1.1. Het Comité stemt in met het voorstel in het Witboek
om de werkmethoden van de Europese instellingen transparanter te maken en de communicatie hierover te verbeteren. Hoe
meer openheid op EU-niveau bestaat bij de beleidsvorming,
des te gemakkelijker zullen de bevolking en de politiek
verantwoordelijken in de lidstaten ertoe kunnen bijdragen,
doelstellingen en maatregelen van de Gemeenschap vorm te
geven en ten uitvoer te leggen, en zullen zij deze volledig
doorgronden en er een eerlijk oordeel over vellen. Het Comité
stemt uiteraard in met alle pogingen die de Commissie en de
andere Europese instellingen ondernemen om beleidsvorming
en -implementatie in elke fase duidelijk en begrijpelijk te
maken.

4.1.2. Het Comité wijst erop dat zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement zich in grote mate aan dit
beginsel houden. Beide instellingen zijn ten volle bereid tot
transparante en constructieve samenwerking. Daarentegen is
het gebrek aan transparantie bij de Raad reden tot zorg.

4.1.3. Ook het Comité heeft maatregelen genomen om
transparanter te werk te gaan. Het zal zijn communicatieactiviteit niet slechts op Europees niveau, maar ook naar lidstaten
en kandidaat-lidstaten toe verder uitbouwen. Het zal hierbij
samenwerken met de Commissie, zoals in het Samenwerkingsprotocol is overeengekomen.

4.1.4. Voor correcte informatie, openheid en goede communicatie over Europees beleid zijn niet alleen de Europese
instellingen verantwoordelijk. Ook de verantwoordelijken in
politiek en maatschappelijk middenveld in de lidstaten dienen
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hierbij te worden betrokken. Daarom kan het Comité zich
volledig vinden in het door de Commissie in het Witboek aan
de lidstaten gerichte verzoek om uitwisseling van informatie
en opvattingen tussen de Europese, nationale, regionale en
lokale autoriteiten en de organisaties van de civiele samenleving te bevorderen. Ook hier kunnen de leden van het
Comité helpen om op verschillende niveaus in hun land begrip
te kweken voor EU-aangelegenheden die voor de burgers van
belang zijn.

4.1.5. Voor een interactieve dialoog met de civiele samenleving en haar organisaties is vereist dat zo veel mogelijk
gebruik wordt gemaakt van moderne informatiemedia en dat
er communicatiekanalen worden geopend. Wat communicatie
betreft, moet worden beseft dat nieuwe informatietechnologieën per lidstaat verschillen. Het Witboek bevat een aantal
voorstellen dienaangaande waarin het Comité zich kan vinden
en die zo snel mogelijk ten uitvoer moeten worden gelegd.

4.1.6. Aangaande informatie voor de burgers wijst het
Comité op het belang van onderwijs, dat in het Witboek helaas
niet uit de verf komt. Zowel het reguliere circuit (scholen,
universiteiten, en instellingen voor beroepsonderwijs) als het
informele circuit (onderwijs door de organisaties van de civiele
samenleving, op de werkplek of door vakverenigingen) hebben
in dit verband cruciale taken te vervullen. Op participatie
gebaseerde onderwijsmethoden en organisaties voor informeel
onderwijs zijn van grote waarde. Zowel kinderen als volwassenen moeten worden onderwezen in elementaire feiten
betreffende de Unie, zoals haar bestaansreden, de lidstaten,
besluitvormingsprocedures, haar bevoegdheden of de deelname van de lidstaten aan het besluitvormingsproces. Dit zal
de burgers niet alleen meer inzicht verschaffen, maar hen ook
in staat stellen om informatie beter te beoordelen.

4.2.

De betrokkenheid van de civiele samenleving

4.2.1. In het Witboek wordt erop gewezen dat de burgers
bij alle stadia van de beleidsvorming moeten worden betrokken. Het Comité kan zich vinden in het standpunt van de
Commissie dat de mensen in het kader van gestructureerde
consultatieprocedures invloed moeten kunnen uitoefenen via
de organisaties van de civiele samenleving.

4.2.2. In het Witboek worden een aantal organisaties
genoemd die een speciale plaats binnen de civiele samenleving
innemen. De Commissie noemt weliswaar de belangrijke rol
die NGO’s wereldwijd op het gebied van ontwikkelingshulp
spelen, maar organisaties die actief zijn op het gebied van
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milieu, sociale kwesties, consumentenbescherming, mensenrechten en cultuur in de breedste zin des woords vermeldt zij
niet. Deze kennelijk arbitraire en onvolledige lijst van slechts
een beperkt aantal organisaties doet geen recht aan de
werkelijkheid van de civiele samenleving. Het is daarom des te
belangrijker om een omschrijving te geven van de civiele
dialoog, de desbetreffende kwalitatieve en kwantitatieve representativiteitscriteria en een duidelijk onderscheid te maken
tussen de „civiele” en de „sociale” dialoog. Een eerder voorstel
van het Comité ter zake is helaas niet in het Witboek terug te
vinden.
4.2.3. De representativiteitscriteria voor de selectie van
organisaties die aan de civiele dialoog mogen deelnemen
dienen ten behoeve van transparantie en een democratisch
selectieproces te worden gedefinieerd. In tegenstelling tot de
door het Comité in zijn advies van 25 april 2001 gedane
suggestie, stelt de Commissie in het Witboek geen criteria
voor.
4.2.4. In dat advies had het Comité acht criteria geformuleerd en het wil er daaraan nu nog één toevoegen met het
oog op transparantie. Om voor participatie in aanmerking te
komen, moet een Europese organisatie:
—

duurzaam op EG-niveau georganiseerd zijn;

—

direct over de deskundigheid van haar leden kunnen
beschikken, en snel en constructief advies kunnen geven;

—

algemene aanspraken vertegenwoordigen die met de
belangen van de Europese samenleving stroken;

—

uit organisaties bestaan die in de respectieve lidstaten als
representatief voor de door hen behartigde belangen
worden aangemerkt;

—

organisaties in de meeste lidstaten omvatten;

—

verantwoording schuldig zijn aan de aangesloten organisaties;

—

gemachtigd zijn om op Europees niveau te vertegenwoordigen en te handelen;

—

onafhankelijk en niet aan instructies van derden onderworpen zijn; en

—

vooral in financieel opzicht en qua besluitvormingsprocedures transparant zijn.

4.2.5. Het Comité stelt nogmaals voor, deze criteria te
bespreken met de instellingen en de organisaties van de
civiele samenleving ten einde een basis voor toekomstige
samenwerking te creëren.
4.2.6. Het Comité hecht er grote waarde aan dat de speciale
rol van de sociale partners binnen de georganiseerde civiele
samenleving volstrekt duidelijk wordt omschreven. Het is dan
ook goed dat in het Witboek expliciet wordt verwezen naar
hun taken en invloed. De taak die de partners in het kader van
de sociale dialoog vervullen, vormt een perfect voorbeeld van
concrete tenuitvoerlegging van het governance-beginsel op
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Europees niveau. In de artikelen 137 en 138 van het EGVerdrag worden hun namelijk in het kader van de Europese
sociale dialoog quasi- wetgevende bevoegdheden toegekend.
Deze bepalingen geven een duidelijke omschrijving van deelnemers, bevoegdheden en procedures en hebben derhalve
quasi-constitutionele status (1). Deze dialoog wordt bij uitstek
gekenmerkt door de specifieke bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de partners, die autonoom functioneren.
Daarom kunnen hun taken en verantwoordelijkheden niet
worden geprojecteerd op andere beleidsterreinen of actoren.
Het Comité wijst er derhalve nogmaals op dat er een duidelijk
onderscheid gemaakt dient te worden tussen de „sociale” en
aan de „civiele” dialoog (2).

4.2.7. Het is wezenlijk, duidelijk te maken dat het Comité
niet het forum voor de sociale dialoog is en dat het op generlei
wijze een alternatief voor de sociale partners vormt. Het is de
geïnstitutionaliseerde vertegenwoordiger van de georganiseerde civiele samenleving en ontleent zijn legitimatie aan het feit
dat zijn leden, dank zij hun deskundigheid, afgevaardigd
zijn door de nationale representatieve organisaties om een
constructieve bijdrage tot de Europese meningsvorming in het
algemeen te leveren. De toegevoegde waarde van het Comité
wordt dan ook gevormd door het feit dat de adviezen de
weerslag vormen van de opvattingen van alle actoren van de
civiele samenleving, en dus niet alleen van de sociale partners.

4.2.8. Gegeven zijn bij het Verdrag van Nice bepaalde
samenstelling en representativiteit dient het Comité een sleutelrol te vervullen bij het definiëren en structureren van de
„burgerdialoog”. Reeds jaren pleit het ervoor dat deze op
Europees niveau in het openbaar en democratisch door de
vertegenwoordigers van de georganiseerde civiele samenleving
wordt gevoerd, en het heeft, als eerste bijdrage daartoe, de
grondtrekken van deze dialoog geschetst (3). Het Comité
beschouwt het opstarten van deze dialoog wezenlijk voor de
toepassing van de governance-beginselen (openheid, participatie, verantwoordingsplicht, doeltreffendheid en samenhang).
Verder vormt de burgerdialoog als uitvloeisel van de openbaarheid ervan een essentiële bijdrage tot meer transparantie en
een Europees publiek gespreksplatform, dat een conditio sine
qua non vormt voor een Europese identiteit.

(1) Zie de desbetreffende artikelen.
(2) Bijvoorbeeld:
— „De rol en bijdrage van de maatschappelijke organisaties bij
de opbouw van Europa” — PB C 329 van 17.11.1999
— „De intergouvernementele conferentie 2000 — De rol van het
Europees Economisch en Sociaal Comité” — PB C 117 van
26.4.2000
— „De Commissie en niet-gouvernementele organisaties: bouwen
aan én sterker partnerschap” — PB C 268 van 19.9.2000
— „Strategische doelstellingen 2000-2005 — De vorm van het
nieuwe Europa” — PB C 14 van 16.1.2001
— „De georganiseerde civiele samenleving en Europese governance — Bijdrage van het Comité tot het opstellen van het witboek
over Europese governance” — PB C 193 van 10.7.2001.
(3) Zie advies, PB C 268 van 19.9.2000, part. 5.13.
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4.2.9. Verder wijst het erop dat er in het Witboek een
verkeerd uitgangspunt wordt gehanteerd: In tegenstelling tot
hetgeen de Commissie aanneemt, is de Europese civiele
samenleving niet homogeen, maar varieert deze aanzienlijk
van lidstaat tot lidstaat, en die verschillen zullen er met de
uitbreiding alleen maar groter op worden. De voordrachten
van de lidstaten voor het lidmaatschap van het Comité zijn
daarom cruciaal. Hun specifieke belangen en samenlevingsmodellen moeten namelijk voldoende worden vertegenwoordigd
teneinde te komen tot een representatief en evenwichtig
samengesteld orgaan dat bestaat uit de economische en sociale
geledingen van de georganiseerde civiele samenleving in heel
Europa.

4.2.10. Het Comité steunt het Commissievoorstel om een
online-database op te zetten die details bevat over de organisaties van de civiele samenleving teneinde de dialoog met de
instellingen van meer transparantie en structuur te voorzien.

4.2.11. De civiele samenleving dient veel meer invloed op
de Europese besluitvorming te krijgen, maar de verantwoordelijkheid voor wetgeving moet als uitvloeisel van de representatiedemocratie bij de officiële instellingen blijven berusten.
Uiteindelijk hebben de wet- en regelgevende autoriteiten de
verantwoordelijkheid om algemene en specifieke belangen van
de diverse organisaties van het maatschappelijk middenveld
met elkaar te verenigen en ervoor te zorgen dat het evenwicht
dienaangaande bewaard blijft.

4.2.12. Gegeven het toenemende aantal raadplegingsmodaliteiten en -fora moeten er duidelijke regels en beginselen
komen, zodat beter wordt gecoördineerd en de samenhang
van in het EU-raadplegingsbeleid wordt verhoogd. Tegen de
achtergrond van de uitbreiding wordt dit er alleen maar
belangrijker op. Met het oog op meer transparantie, efficiëntie
en verantwoordingsplicht dringt het Comité er dan ook op
aan dat de Commissie, zoals door haar beloofd, de lijst van de
700 ad hoc-raadplegingsorganen publiceert en schaart het
zich volledig achter het Commissievoorstel om de bestaande
raadplegingsmechanismen voor deze organen te rationaliseren.

4.2.13. Verder stemt het in met de door de Commissie
voorgestelde gedragscode met minimumnormen voor raadpleging van deze organisaties. Het transparantiebeginsel dient
namelijk ook tot het raadplegingsproces zelf te worden
uitgebreid: de resultaten ervan dienen te worden gepubliceerd
en hetzelfde geldt, zoals door de Commissie voorgesteld, voor
deskundigenadviezen.

4.2.14. In geval van online-raadpleging is het belang van
representativiteit en gewicht van geventileerde opvattingen in
het besluitvormingsproces zelfs nog urgenter. De criteria voor
representativiteit en transparantie moeten derhalve ook bij
elektronische raadpleging worden toegepast.

4.3.
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Beter beleid, betere regelgeving en betere resultaten

4.3.1. De voorstellen van de Commissie om het EGwetgevingsproces te vereenvoudigen en te versnellen verdienen
bijval, omdat de regelingen steeds ingewikkelder worden en
soms naast bestaande nationale regels worden ingevoerd in
plaats van deze te vereenvoudigen en te harmoniseren.

4.3.2. De tegenstelling tussen enerzijds meer betrokkenheid
op alle niveaus van de actoren, inclusief de civiele samenleving,
en anderzijds het streven naar snellere en effectievere beleidsvorming wordt in het Witboek over het hoofd gezien.
Meer democratie vergt meer tijd, maar snellere wetgeving kan
risico’s impliceren. Er dient dan ook een evenwicht te worden
gevonden tussen een adequaat raadplegings- en een efficiënt
wetgevingsproces.

4.3.3. Het is teleurstellend dat in het Witboek onvoldoende
aandacht wordt geschonken aan de adviezen die het Comité
sinds oktober 2000 heeft uitgebracht over vereenvoudiging
van de wetgeving voor de interne markt (1). Verder heeft het
Comité op verzoek van de Commissie in dit verband ook een
verkennend advies opgesteld als bijdrage tot de voorbereiding
van het in het Witboek aangekondigde actieplan voor betere
regelgeving (2). Het pleit daarin voor een goed gestructureerd
vereenvoudigingsprogramma met duidelijke prioriteiten, concrete tijdpaden en middelen voor monitoring en toezicht. Dit
programma dient op een gedragscode voor de EU-instellingen
gebaseerd te zijn. Tot op heden is het Comité de enige
EG-instantie die een dergelijke vereenvoudigingscode heeft
ingevoerd.

4.3.4. Wat de manieren om de regelgeving te verbeteren en
de verschillende beleidsinstrumenten te combineren betreft,
denkt het Comité dat van geval tot geval en aan de hand van
het proportionaliteits- en het subsidiariteitsbeginsel moet
worden bezien of de EU wetgeving moet uitvaardigen. Er dient
uitsluitend naar regelgeving te worden gegrepen wanneer er
geen beter alternatief voorhanden is. Voorts moeten de
voornaamste stakeholders over nieuwe regels worden geraadpleegd wanneer passende modaliteiten daarvoor zijn vastgesteld.

(1) Zie het initiatiefadvies over „De vereenvoudiging van de regelgeving voor de interne markt”, Brussel, 19 oktober 2000 (PB C 14
van 16.1.2001), en het advies over „Vereenvoudiging”, Brussel,
29.11.2001 (PB C 48 van 21.2.2002).
(2) Advies over de Mededeling van de Commissie — Vereenvoudiging
en verbetering van de regelgeving (COM(2001) 726 def) 21 maart
2002.
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4.3.5. Daarnaast dient ieder wetsvoorstel voorafgegaan te
worden door een systematische en onafhankelijke analyse van
de gevolgen en de kosten/batenverhouding. De Commissie
doet reeds vijftien jaar aan effectrapportage, maar de effectiviteit van dergelijke analyses is beperkt omdat niet vaststaat dat
zij onafhankelijk worden opgesteld. Voorts bevatten deze
rapporten geen alternatieven voor wetgeving, en blijven deze
veelal binnen haar diensten terwijl zij toch samen met het
desbetreffende wetgevingsvoorstel zouden moeten worden
gepubliceerd.

4.3.6. Naast nieuwe wetgevingsvoorstellen en wijzigingen
van bestaande regelingen moet ook de uiteindelijke, eventueel
geamendeerde wetstekst aan een effectbeoordeling worden
onderworpen. Het gedurende het wetgevingsproces overeengekomen eindresultaat verschilt namelijk vaak in hoge mate
van het oorspronkelijke Commissievoorstel en komt soms
neer op een gecompliceerde, veel te starre en kostbare
wetstekst.

4.3.7. Het Comité schaart zich achter de suggestie van de
Commissie om vaker gebruik te maken van regelgevingsalternatieven voor wetgeving. Het Witboek is niettemin voornamelijk gecentreerd op co-regulering als één van de belangrijkste
methoden voor toekomstige regelgeving. Alle alternatieven
voor wetgeving dienen echter op voet van gelijkheid en aan de
hand van een objectieve beoordeling van de pro’s en contra’s
worden onderzocht. Aan een bepaald alternatief mag pas de
voorkeur worden gegeven wanneer het de meest geschikte
methode is om een kwestie te regelen, wanneer het als
eerste in aanmerking komt gegeven de aanwezige kennis en
beschikbare fora en wanneer het het beste antwoord is op de
door de stakeholders naar voren gebrachte belangen.

4.3.8. Voorts moet worden gewezen op het nut van
instrumenten als zelfregulering en vrijwillige akkoorden, die
effectief zijn gebleken bij de raadpleging, besluitvorming en
tenuitvoerlegging. Zelfregulering mag evenwel nooit strijden
met de fundamentele rechten of de grondbeginselen van het
integratieproces.

4.3.9. Ook het Comité vindt dat de „methode van open
coördinatie” vaker moet worden gebruikt. Deze methode mag
echter niet worden verward met het wetgevingsproces, en het
dient vast te staan dat zij uitsluitend wordt gebruikt op
gebieden waar de primaire verantwoordelijkheid bij de lidstaten berust. De lidstaten zullen steunen op gemeenschappelijk overeengekomen beleid, dat wordt uitgevoerd via nationale
actieplannen, peer reviews, uitwisseling van best practices,
benchmarking, enz. Deze methode wordt overigens reeds
gevolgd op gebieden als sociale uitsluiting, werkgelegenheid,
immigratie- en asielbeleid en sociale zekerheid. Voorts wordt
met de methode, zonder enige afbreuk aan subsidiariteitsbeginsel te doen, een nieuw evenwicht tussen wetgevings- en nietwetgevingsmaatregelen aangebracht. Het Comité waarschuwt
er echter voor dat een te frequent gebruik afbreuk aan de
waarde van de methode doet en elkaar overlappende procedures en een overmaat aan bureaucratie in het leven kan
roepen.
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4.3.10. Tevens dient de methode op een case by case-basis
te worden ingezet, waarbij de begeleidende instrumenten
— gemeenschappelijke richtsnoeren, nationale actieplannen of
uitwisseling van best practices — dienen te variëren afhankelijk
van de specificiteit van de materie en de geformuleerde
doelstellingen. Doorslaggevend voor succes is echter dat de in
de lidstaten geboekte vooruitgang openbaar en systematisch
wordt geëvalueerd.

4.3.11. Ook het Comité moet zijn werkmethodes aan deze
nieuwe institutionele ontwikkelingen aanpassen en hierin een
belangrijkere rol gaan spelen. Het moet zijn activiteiten met
betrekking tot de werkzaamheden van de Raad en de Europese
Raad intensiveren. Verder dient het vaker de gelegenheid te
krijgen om zijn mening te geven over documenten die aan de
Europese Raad worden voorgelegd en dient het binnen de
grenzen van zijn bevoegdheden te worden uitgenodigd voor
informele Raadsbijeenkomsten.

4.3.12. Voorts waarschuwt het Comité ervoor, op Europees
niveau niet te veel autonome regelgevende agentschappen op
te richten. Eerst moet duidelijk vaststaan dat daarmee waarde
wordt toegevoegd en dat geen bijkomende administratieve
rompslomp en ongewettigde kosten in de hand worden
gewerkt. De agentschappen mogen geen extra laag bovenop
de reeds bestaande administratieve structuren vormen, maar
dienen te worden geïntegreerd in netwerken van deskundigheid
waarbij gebruik wordt gemaakt van de synergie tussen regionale, nationale en Europese instanties. Voorts moet zorgvuldig
worden toegezien op de organisatie en de activiteiten van
deze agentschappen, omdat zij een significant politiek risico
inhouden: zij zijn namelijk niet onderworpen aan democratische controle en strekken dus niet tot opheffing van het
„democratisch tekort”.

5. Meer betrokkenheid voor de burgers: rol van het
Europees Economisch en Sociaal Comité

5.1.
Iedere instelling dient erbij toe te dragen dat de burgers
daadwerkelijk aan het integratieproject deelnemen. Zoals in
het Verdrag van Nice werd bevestigd, is het Europees Economisch en Sociaal Comité een officieel adviesorgaan dat is
samengesteld uit vertegenwoordigers van de economische en
sociale geledingen van de georganiseerde civiele samenleving.
Het heeft een belangrijke taak bij de totstandkoming van EGwetgeving en is in zijn hoedanigheid van permanent en
gestructureerd forum voor dialoog en raadpleging een cruciale
schakel tussen Europa en de georganiseerde civiele samenleving
in de lidstaten.
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5.2.
Verder benadrukt het Comité drie van zijn kenmerken
waarmee het werkelijk waarde aan Europese governance
toevoegt:
—

—

—

in de eerste plaats is het Comité eraan gewend, consensus
te bevorderen en streeft het ernaar de gemeenschappelijke
noemer te vinden van de verschillende belangen van de
in het Comité vertegenwoordigde organisaties van de
civiele samenleving; het feit dat de belangen van deze
organisaties in een eerste stadium soms conflicteren, doet
daar niets aan af. Het is een natuurlijk gegeven dat iedere
bij het raadplegingsproces betrokken organisatie ertoe
neigt om haar specifieke belangen als algemeen belang
aan te merken. De adviezen van het Comité, die via
de bottom-up-methode worden opgesteld, bevatten een
synthese van standpunten en belichamen een consensus
die Commissie, Parlement en Raad van pas kan komen
bij de behartiging van het algemeen belang bij het
voorbereiden en uitvaardigen van wetgeving;
in de tweede plaats dragen de lidstaten de leden van het
Comité voor op basis van ervaring en kennis op een
groot aantal relevante gebieden. Dit garandeert niet alleen
dat de leden over adequate deskundigheid beschikken,
maar ook dat zij goed weten wat er in hun land gebeurt.
Dit betekent dat zij in staat zijn om goed onderbouwde,
praktische en evenwichtige adviezen uit te brengen en
kunnen inschatten of EG-maatregelen in hun lidstaat
zullen worden geaccepteerd.
Ten slotte kunnen zij in hun land begrip voor deze
maatregelen kweken en de leden van hun organisaties in
een interactieve dialoog uitleggen wat het belang van de
EU voor hun dagelijkse leven is, en op die manier dus de
nodige acceptatie bevorderen.

5.3.
Het Comité is het forum waar de dialoog van de civiele
samenleving is geïnstitutionaliseerd. Het is bereid om in
samenwerking met de Commissie (1) zijn rol als forum voor
dialoog en consultatie uit te breiden. Op die manier kan
het namelijk de geledingen van de georganiseerde civiele
samenleving die momenteel niet door zijn leden worden
vertegenwoordigd, efficiënt bij zijn werkzaamheden betrekken.
Zoals in voorgaand advies reeds opgemerkt, organiseert het
Comité daartoe openbare evenementen en hoorzittingen.
5.4.
Als praktische bijdrage tot Europese governance wil
het Comité meer synergie-effecten tussen Europese instellingen
losmaken. Het zal:
—

zijn inspanningen opvoeren om de in het Samenwerkingsprotocol met de Commissie neergelegde regelingen
ten uitvoer te leggen;

—

streven naar soortgelijke mechanismen voor nauwe samenwerking met de Raad. Overigens ging ook de Spaanse
minister van Europese zaken tijdens zijn toespraak tot de
voltallige vergadering (17 januari 2002) hierop in; en

(1) Zoals vermeld in het Samenwerkingsprotocol.

—
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actief werken aan de betrekkingen met het Europees
Parlement overeenkomstig het in oktober 2001 door het
bureau goedgekeurde actieplan dienaangaande (2) en de
Resolutie van het Parlement over Europese governance
van 29 november 2001 (3).

6. Samenvatting

6.1.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité kan zich
vinden in het Witboek over Europese governance. Het dringt
er bij de Commissie op aan de hervormingen in verband met
governance door te voeren die noodzakelijk zijn om het
vertrouwen van de Europese burgers in het integratieproces te
versterken en de uitbreiding en de verdieping van de Unie voor
te bereiden.

6.2.
Het Comité is als geïnstitutionaliseerde vertegenwoordiger van de georganiseerde civiele samenwerking actief bij
Europese governance betrokken. In de afgelopen drie jaar heeft
het discussies georganiseerd en een reeks adviezen uitgebracht
waarin het concrete voorstellen op dit gebied formuleerde. Te
betreuren valt echter dat de Commissie vele van deze voorstellen niet in haar Witboek heeft meegenomen.

6.3.
Het Comité kan zich volledig vinden in de vijf door de
Commissie vermelde beginselen van good governance. Naast
deze beginselen zou het de aandacht willen vestigen op
subsidiariteit (zowel in territoriale (verticale) als in functionele
(horizontale) zin) als het fundamentele, het belangrijkste
beginsel van good governance. Het Comité bevindt zich in het
raakvlak tussen functionele en gebiedsfunctionaliteit, zodat het
de kwaliteit van Europese governance kan bevorderen.

6.4.
De werkmethoden van de Europese instellingen, met
name die van de Raad, dienen transparanter te worden. De
instellingen moeten samen met de stakeholders uit de politiek
en de georganiseerde samenleving in de lidstaten nauwkeurige
en uitgebreide informatie over Europees beleid aanbieden. Hier
is voor het Comité een taak weggelegd, die uitsluitend efficiënt
kan worden vervuld met behulp van moderne communicatiekanalen en een interactieve dialoog.

(2) DI 149/2001.
(3) Punt 12 van die Resolutie bevat de volgende passage: „(het
Parlement) stelt naar aanleiding van suggesties van de Commissie
en het Economisch en Sociaal Comité voor een interinstitutioneel
akkoord te sluiten over democratische raadpleging, waarbij alle
drie instellingen ertoe verplicht worden gemeenschappelijk vastgestelde raadplegingsnormen en -praktijken op het vlak van de Unie
na te leven”.
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6.5.
Het Comité benadrukt dat het zaak is dat de Europese
burgers door reguliere en andere onderwijsinstellingen grondig
worden voorgelicht over de basiselementen van het integratieproces.
6.6.
Het voornemen van de Commissie om de organisaties
van de civiele samenleving via „gestructureerde consultatieprocedures” bij alle stadia van de beleidsvorming te betrekken,
verdient bijval. Er dient evenwel een nauwkeurig onderscheid
te worden gemaakt tussen de „civiele” en de „sociale” dialoog.
Tevens dienen representativiteitscriteria te worden vastgesteld
voor deelname aan de civiele dialoog door organisaties van de
civiele samenleving. Het Comité herhaalt in dit verband zijn
voorstel betreffende representativiteitscriteria.
6.7.
Wat de verbetering van de regelgeving betreft, steunt
het Comité het voorstel van de Commissie om de Europese
wetgeving te vereenvoudigen. Zij komt evenwel niet met
concrete voorstellen dienaangaande en evenmin gaat zij in op
de adviezen die het Comité heeft uitgebracht over vereenvoudiging van de regelgeving voor de interne markt. Afgezien
van regelgeving, pleit het Comité voor mechanismen voor
systematische en onafhankelijke effectbeoordeling en objectieve beoordeling van wetgevingsalternatieven. Het is ingenomen
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met het voorgenomen intensievere gebruik van de open
coördinatiemethode op gebieden waar de primaire verantwoordelijkheid bij de lidstaten berust. Zelf moet het zijn
werkmethode aan deze nieuwe institutionele ontwikkelingen
aanpassen en dient het daarin een belangrijke rol te spelen.
6.8.
Aangaande de waarde die het Comité aan Europese
governance toevoegt, kan het volgende worden opgemerkt: de
adviezen bevatten een synthese van de opvattingen van
de geledingen van de Europese samenleving en daarmee
ondersteunt het Comité de instellingen bij de besluitvorming;
de leden, die door de lidstaten worden voorgedragen, beschikken over veel deskundigheid op een groot aantal gebieden en
kennen hun land; de EESC-leden dragen bij tot begrip voor het
Europees beleid via een interactieve dialoog op zowel Europees
als nationaal niveau.
6.9.
Ten slotte verklaart het Comité zich bereid om zijn
taak als forum voor dialoog en raadpleging in samenwerking
met de Commissie te vervullen. Het zal nog intensiever werken
om de in het Samenwerkingsprotocol met de Commissie
neergelegde regelingen ten uitvoer te leggen en het streeft naar
soortgelijke mechanismen voor nauwere samenwerking met
Raad en Europees Parlement.

Brussel, 20 maart 2002.
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 traceerbaarheid en de etikettering van genetisch
gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen
geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van Richtlijn 2001/18/EG”
(COM(2001) 182 def. — 2001/0180 (COD))
(2002/C 125/14)
De Raad heeft op 15 september 2001 besloten, overeenkomstig artikel 95 van het EG-Verdrag, het
Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die met de voorbereiding van de werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 4 maart 2002 goedgekeurd; rapporteur was de heer Espuny Moyano.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 20 en 21 maart 2002 gehouden 389e zitting
(vergadering van 21 maart) het volgende advies uitgebracht, dat met 81 stemmen vóór en 10 stemmen
tegen, bij 21 onthoudingen is goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
Dit Commissievoorstel omvat een wetgevingskader
voor de traceerbaarheid en de etikettering van genetisch
gemodificeerde organismen (GGO’s) en van met GGO’s geproduceerde levensmiddelen en diervoeders. Uit hoofde van deze
regeling wordt het mogelijk: producten vlotter uit de handel te
nemen, wanneer een onvoorzien risico voor de gezondheid
van mens of dier wordt geconstateerd; de eventuele impact
op het milieu gerichter in kaart te brengen, en producten
nauwkeurig en volledig te etiketteren, waardoor exploitant en
consument in alle vrijheid en met kennis van zaken hun keuze
kunnen maken en de autoriteiten de beweringen op het etiket
beter kunnen controleren en verifiëren.
1.2.
Deze ontwerpverordening is in alle schakels van de
handelskosten van toepassing op uit GGO’s bestaande of
GGO’s bevattende producten en geldt bovendien voor GGO’s
geproduceerde levensmiddelen en diervoeders, met inbegrip
van additieven en aroma’s.
1.3.
Voor menselijk of dierlijk gebruik bestemde geneesmiddelen waarvan het gebruik krachtens Verordening (EEG)
nr. 2309/93 is toegestaan, vallen niet onder de bepalingen van
dit ontwerp.

1.4.

1.5.2. In de eerste fase van het in de handel brengen van
een product moet de exploitant aangeven dat het product uit
GGO’s bestaat en de eenduidige codes van deze GGO’s
vermelden.

1.5.3. Deze gegevens moeten het product in alle volgende
fasen begeleiden.

1.5.4.

1.6.

Deze informatie dient vijf jaar te worden bewaard.

Traceerbaarheidsvereisten voor met GGO’s geproduceerde producten

1.6.1. Bij het in de handel brengen van dergelijke producten
moet aan de afnemer worden gemeld uit welke met GGO’s
geproduceerde voedselingrediënten, additieven, aroma’s, voedermiddelen of diervoederadditieven deze zijn is samengesteld.

Eenduidige codes
1.6.2.

De exploitant moet deze gegevens vijf jaar bewaren.

Voor de ontwikkeling en toekenning van eenduidige codes aan
de GGO’s zal de Commissie krachtens art. 10 worden bijgestaan door een regelgevend comité. Voor eventuele aanpassingen zal dezelfde procedure worden gebruikt (art. 8).
1.7.
1.5.

Vrijstellingen

Traceerbaarheids- en etiketteringsvoorschriften voor GGO’s

1.5.1. Op het etiket van voorverpakte producten die uit
GGO’s bestaan of GGO’s bevatten, moet de volgende vermelding voorkomen: „dit product bevat GGO’s”.

1.7.1. Krachtens artikel 6 hoeven exploitanten die voedingsmiddelen aan de eindverbruiker leveren, niet bij te houden aan
wie de producten zijn verkocht.
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1.8.
Waar de lidstaten erop moeten toezien dat inspecties
en andere controlemaatregelen worden uitgevoerd, daar is het
de taak van de Commissie technische bemonsterings- en
analysevoorschriften op te stellen.
1.9.
De lidstaten moeten bepalen welke sancties worden
toegepast wanneer inbreuken op de bepalingen van deze
verordening worden vastgesteld.
1.10. Hoewel de verordening op de twintigste dag na de
bekendmaking in het Publicatieblad in werking treedt, zullen
de meeste bepalingen pas van toepassing worden op de
negentigste dag na bekendmaking in het Publicatieblad van het
systeem voor ontwikkeling en toekenning van de eenduidige
codes.

2. Algemene opmerkingen
2.1.
De Commissie heeft zich duidelijk ingezet voor dit
voorstel voor een verordening en voor het „Voorstel voor een
verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake
met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders”. De bestaande regelgeving inzake het in de handel brengen en etiketteren van GGO’s is
onsamenhangend en onvolledig. Het voorstel om levensmiddelen en diervoeders op dezelfde manier te behandelen
— waardoor de situatie voor exploitant, gebruiker en consument coherenter, duidelijker en veiliger wordt — is in het
Comité dan ook positief ontvangen. De bestaande wetgeving
schiet tekort waar het gaat om het recht van consumenten om
geïnformeerd te worden zodat zij weloverwogen kunnen
kiezen.
2.2.
Dit neemt niet weg dat bepaalde aspecten van het
voorstel ernstige twijfels oproepen en verduidelijkt moeten
worden. Zo moet het verschil tussen producten die met
(behulp van) GGO’s en producten die op basis van GGO’s
worden geproduceerd, nauwkeurig worden aangegeven.
2.3.
Als rechtsgrondslag is terecht gekozen voor artikel 95
van het EG-Verdrag. Krachtens dit artikel kan de Commissie
maatregelen nemen met het oog op de onderlinge aanpassing
van de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
die de instelling en de werking van de interne markt betreffen;
zij dient hierbij steeds uit te gaan van een hoog beschermingsniveau.
2.4.
Richtlijn 2001/18/EG (tot intrekking van Richtlijn 90/
220/EEG) bevat een wettelijk raamwerk voor de doelbewuste
introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het
milieu en het in de handel brengen van GGO’s in de
Gemeenschap. Doel van deze regelgeving is mens, dier en
milieu te beschermen. Producten mogen alleen in het milieu
worden geïntroduceerd en in de handel worden gebracht,
nadat uit een strenge wetenschappelijke analyse is gebleken
dat zij veilig zijn voor mens, dier en milieu en de voorschriften
en procedures die in de richtlijn zijn verankerd, zijn gevolgd.
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Om onmiddellijk, vertraagd en onverwacht optredende directe
of indirecte effecten die uit GGO’s bestaande, met GGO’s
geproduceerde of GGO’s bevattende producten zouden kunnen hebben op de gezondheid van mensen of dieren of op het
milieu, te traceren en in kaart te brengen, dient krachtens
Richtlijn 2001/18/EG een monitoringplan in werking te
treden.

2.5.
Aangezien de gezondheid van mens en milieu al
krachtens de hierboven vermelde kaderrichtlijn dient te worden
beschermd, moet de Commissie zich in dı́t voorstel voor een
verordening toespitsen op een regeling inzake de traceerbaarheid van GGO’s en met GGO’s geproduceerde levensmiddelen
en diervoeders, als middel om de veiligheid en de gezondheidsbescherming verder op te voeren en de etikettering van
genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders te
verbeteren.

2.5.1. In zijn advies over het Witboek betreffende milieuaansprakelijkheid (1) heeft het Comité erop gewezen dat de
regeling inzake aansprakelijkheid voor aan het milieu en de
biodiversiteit toegebrachte schade dringend moet worden
verduidelijkt. Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheid voor
onvoorziene GGO-contaminatie van uit de biologische landbouw afkomstige producten — waarop momenteel een drempelwaarde van 0 % van toepassing is. Het is voor het Comité
onaanvaardbaar dat de aansprakelijkheid voor GGO-producten
noch in dit voorstel voor een verordening, noch in het voorstel
voor een richtlijn betreffende milieuaansprakelijkheid wordt
geregeld.

2.6.
Het voorstel voor een verordening van het Europees
Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene
beginselen en vereisten van de levensmiddelenwetgeving en
tot oprichting van een Europese Voedselautoriteit bevat naast
fundamentele voorschiften inzake gezondheid en voedselveiligheid, ook een traceerbaarheidsverplichting. Voor de traceerbaarheid van GGO’s en van GGO’s afgeleide producten moeten
dezelfde regels gelden.

2.7.
De voorgestelde traceerbaarheidsvoorschriften brengen
voor de exploitanten en de controle-autoriteiten niet alleen
documentatie- en certificeringsverplichtingen, maar ook extra
inspecties en controles met zich mee. De kosten hiervan
worden in de prijs van grondstoffen en eindproducten doorberekend. Ingevoerde producten die uit GGO’s bestaan, GGO’s
bevatten of met GGO’s zijn geproduceerd, maar die als
eindproducten geen spoor van deze GGO’s meer vertonen,
leveren in dit verband extra problemen op. Het Comité is zich
er terdege van bewust dat de voorstellen de volle steun moeten
krijgen van internationale organisaties, nationale overheden en
handelspartners en dat het een aantal jaren kan duren voor zij
volledig in praktijk zijn gebracht.

(1) Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het
Witboek betreffende milieuaansprakelijkheid (PB C 268 van
19.9.2000, blz. 19).
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2.8.
De nationale autoriteiten, die voor de naleving van
deze regeling verantwoordelijk zijn, zullen voor deze inspecties
en controles extra financiële en personele middelen moeten
vrijmaken. Op Gemeenschaps- en nationaal niveau zal voor
voldoende middelen moeten worden gezorgd om de voorgestelde wetgeving doeltreffend te implementeren en te controleren. Zo kan worden vermeden dat het budget voor hun
hoofdopdracht — het controleren van de veiligheid van
levensmiddelen en diervoeder — wordt afgeroomd.

2.9.
Aangezien het moeilijk is te controleren of de traceerbaarheids- en etiketteringsregels zijn toegepast op levensmiddelen en diervoeders waarin GGO’s zijn gebruikt, maar niet
meer aanwezig zijn, is het risico van fraude en bedrog niet
ondenkbaar. Zo zou het mogelijk zijn producten die van
niet-genetisch gemodificeerde grondstoffen zijn afgeleid, te
vervangen door sterk geraffineerde olie en gehydrolyseerde
maïsolie waarin wél genetisch gemodificeerde grondstoffen
zijn verwerkt; deze producten hebben namelijk een identieke
samenstelling, dezelfde kenmerken en worden voor dezelfde
doelen gebruikt.

2.10. Het is niet ondenkbeeldig dat de kosten voor de
aanmaak van de eindproducten o.i.v. de nieuwe vereisten
stijgen en dat deze stijging aan de consument wordt doorberekend. Het Comité onderstreept evenwel dat de kosten van de
nieuwe technologie voor rekening moeten komen van de
producenten van producten die uit GGO’s bestaan of GGO’s
bevatten. Het zou niet terecht zijn deze kosten in de prijzen
van traditionele producten door te berekenen via etikettering
met teksten als „vrij van GGO’s”.

2.11. De regeringen van de lidstaten en de beleidsorganen
van de Europese Unie moeten zich inzetten voor de introductie
van strengere voorschriften ter bescherming van mens en
milieu op internationaal niveau. Zij worden verzocht zich in
de verschillende internationale organisaties, met name de
OESO en de Codex Alimentarius, sterk te maken voor de
invoering van passende regelgeving zodat mogelijke handelsbeperkingen verminderd dan wel afgeschaft kunnen worden.

2.12. De toepassing van maatregelen om te garanderen
dat een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen GGObevattende en GGO-vrije producten, kan ondernemingen
die voor kwaliteit kiezen en hun reclame baseren op de
transparantie en traceerbaarheid van hun producten, een
concurrentievoordeel opleveren.
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3. Specifieke opmerkingen

In punt 7.3 van het financieel memorandum [in de Nederlandse
versie ten onrechte punt 1.1 (pagina 27)] worden de „andere
huishoudelijke uitgaven als gevolg van de actie” opgevoerd. In
de berekening van het totaalbedrag (Titel A7) is een fout
geslopen; als er drie driedaagse dienstreizen à rato van
1 000 EUR per reis zijn gepland, kan het totaal immers
onmogelijk 1 300 EUR bedragen.

4. Slotopmerkingen

Het Comité waardeert de inspanningen die de Commissie heeft
geleverd om het bestaande wetgevingskader te vervolledigen
en te verduidelijken, en doet m.b.t. traceerbaarheid en etikettering de volgende aanbevelingen:

4.1.
Het gebruik van GGO’s heeft een hevige maatschappelijke discussie losgemaakt. Extreme standpunten waren niet
van de lucht en wetenschappelijk sérieux was vaak ver te
zoeken. Tegen deze achtergrond zou de Commissie er goed
aan doen een voorlichtingscampagne op te zetten om het
publiek te informeren over voordelen en risico’s van GGOgebruik voor de gezondheid van mens, dier en milieu. Van
essentieel belang is dat onafhankelijke instanties informatie
verstrekken die mensen in staat stellen om, mede op basis van
milieu- en ethische overwegingen en rekening houdend met
de bij de productie toegepaste technologie, weloverwogen te
kiezen wat zij willen eten.

4.2.
De voorstellen tot wijziging en verbetering van de
etikettering en traceerbaarheid van GGO’s of met behulp
hiervan geproduceerde producten in alle stadia van de voedselketen gaan uit van het voorzorgsbeginsel en vergroten de
transparantie, wat een voorwaarde is voor de keuzevrijheid
van de consument. Zij vergemakkelijken de inspecties door de
controleautoriteiten en effenen het pad voor onderzoek naar
de langetermijneffecten van het gebruik van gentechnologie in
levensmiddelen op mens en milieu.

4.3.
GGO’s mogen pas worden gebruikt als na een strenge
wetenschappelijke evaluatie is gebleken dat zij niet schadelijk
zijn voor de gezondheid en zonder aanvullende eisen in het
vrije verkeer kunnen worden gebracht en als consumenten via
traceerbaarheidsvoorschriften en etikettering adequaat worden
geïnformeerd zodat zij oordeelkundig kunnen kiezen.

4.4.
Het gebruik van GGO’s is een voldongen feit, getuige
de 52,6 miljoen hectare die in 2001 met deze gewassen zijn
aangeplant. Dit areaal is t.o.v. 2000 met 19 % toegenomen en
breidt zich nog steeds verder uit, in weerwil van de uit
consumentenonderzoek naar voren komende conclusie dat een
duidelijke meerderheid van de consumenten tegen genetisch
gemodificeerde levensmiddelen is.

C 125/72

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

4.5.
Toch wijst het Comité de Commissie erop dat, vóór
het gebruik van nieuwe GGO’s wordt toegestaan, het nodige
onderzoek moet worden verricht. Daarbij zou het voorzorgs-
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beginsel moeten worden toegepast, omdat voorkomen nog
altijd beter is dan genezen.

Brussel, 21 maart 2002.

De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

BIJLAGE
bij het advies van het Economisch en Sociaal Comité

De volgende tijdens de discussie verworpen wijzigingsvoorstellen hebben meer dan een kwart van de uitgebrachte
stemmen gekregen:

Paragraaf 2.5
Deze paragraaf door de als volgt luidende tekst vervangen:
„Onderhavig Commissievoorstel mag niet alleen gericht zijn op het opstellen van regels voor de traceerbaarheid van
GGO’s en met GGO’s verkregen levensmiddelen en diervoeders, maar moet ook betrekking hebben op d.m.v. een
GGO verkregen levensmiddelen en diervoeders. Een enzym neemt, net als om het even welke andere molecuul die
het chemische transformatieproces versnelt, actief deel aan alle verschillende chemisch-moleculaire reacties die
uiteindelijk het levensmiddel opleveren. Eindproducten die op natuurlijke wijze zijn verkregen en eindproducten
voor de productie waarvan een GGO is gebruikt, kunnen dan ook niet als inhoudelijk gelijkwaardig worden
beschouwd, omdat zo’n GGO hoe dan ook een niet-natuurlijke stof is waarvan nog niet proefondervindelijk is bewezen
dat daarmee identieke levensmiddelen kunnen worden geproduceerd, dus producten die zowel organoleptisch als
qua smaak en gezondheidsvereisten identiek zijn aan op natuurlijke wijze verkregen producten. Daarom moet
regelgeving voor de etikettering en traceerbaarheid van GGO’s ook van toepassing zijn op d.m.v. een GGO verkregen
producten.”

Uitslag van de stemming
Vóór: 28, tegen: 51, onthoudingen: 14.

Paragraaf 2.7
Deze paragraaf door de als volgt luidende tekst vervangen:
„Omwille van de transparantie, moeten de voorgestelde traceerbaarheidsvoorschriften hoe dan ook worden nageleefd,
ook al brengt dit voor exploitanten en controle-autoriteiten extra inspecties en controles met zich mee. Verder moet
worden onderzocht hoe de consument bovendien de garantie kan worden gegeven dat die transparantie ook optimaal
is bij ingevoerde producten (of deze nu uit GGO’s bestaan, GGO’s bevatten, afgeleid zijn van GGO’s of d.m.v. een
GGO zijn verkregen), zelfs als de eindproducten geen sporen van GGO’s meer vertonen.”
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Uitslag van de stemming
Vóór: 30, tegen: 59, onthoudingen: 16.

Paragraaf 4.1
Tweede zin te schrappen en te vervangen:
„Het gebruik van GGO’s heeft een hevigebrede maatschappelijke discussie losgemaakt.Extreme standpunten waren
niet van de lucht en wetenschappelijk was vaak ver te zoeken. die gedeeltelijk door angst en zeker ook onwetendheid
over de mogelijke gevolgen bepaald wordt.”
Uitslag van de stemming
Vóór: 50, tegen: 53, onthoudingen: 9.

Nieuwe paragraaf 4.3.1 toe te voegen
„Een belangrijk manco in dit voorstel is dat vlees en dierlijke producten die afkomstig zijn van met genetisch
gemodificeerd producten vervoederde dieren, krachtens deze verordening niet moeten worden geëtiketteerd. Hierdoor
komt één van de doelstellingen van dit voorstel, nl. het garanderen van de keuzevrijheid van de consument, op de
helling te staan.”
Uitslag van de stemming
Vóór: 43, tegen: 56, onthoudingen: 8.
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de
Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots”
op communautaire luchthavens”
(COM(2002) 7 def. — 2002/0013 (COD))
(2002/C 125/15)
Op 30 januari 2002 heeft de Raad besloten het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 80,
lid 2, van het EG-verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
Het bureau van het Comité heeft de afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”
op 19 februari 2002 belast met de voorbereidende werkzaamheden.
Gezien de dringende aard van de werkzaamheden heeft het Comité op 21 maart 2002 tijdens de
389e zitting de heer Tosh aangewezen als algemeen rapporteur en het volgende advies uitgebracht, dat
met algemene stemmen is goedgekeurd.

1. Achtergrond

1.1.
In artikel 10, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 95/93
van de Raad (1) staat dat slots die aan een luchtvaartmaatschappij zijn toegewezen, die luchtvaartmaatschappij niet het recht
geven op dezelfde reeks slots in de volgende overeenkomstige
periode, tenzij de luchtvaartmaatschappij kan aantonen dat zij
de slots in de periode waarvoor zij toegewezen zijn, voor ten
minste 80 % van de tijd heeft geëxploiteerd. Indien niet kan
worden aangetoond dat de reeks slots voor 80 % is gebruikt,
worden alle slots waaruit die reeks bestaat in de slotpool
opgenomen, tenzij een van de in artikel 10, lid 5, opgesomde
redenen kan worden aangevoerd (de regel dat wie zijn slots
niet gebruikt, ze kwijt raakt).

1.2.
De terroristische aanslagen van 11 september 2001 en
de politieke ontwikkelingen die daaruit zijn voortgevloeid
(crisis in Afghanistan) hebben een ernstige weerslag op de
vervoersactiviteiten van de luchtvaartmaatschappijen gehad en
tot een forse daling van de vraag gedurende de resterende
weken van de zomerdienstregeling 2001 en de winterdienstregeling 2001/2002 geleid.

1.3.
Om te voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen hun
recht op slots die voor deze dienstregelingen zijn toegewezen
maar die zij niet hebben benut, verliezen, blijkt het noodzakelijk om duidelijk en ondubbelzinnig vast te stellen dat die
dienstregelingen ongunstig werden beïnvloed door de terroristische aanslagen van 11 september 2001.

1.4.
Daarom stelt de Commissie voor in de verordening
een nieuw artikel 10bis op te nemen, waarbij coördinatoren
verplicht worden te aanvaarden dat aan slots in beide dienstregelingperioden (zomer 2001 en winter 2001/2002) „historische voorrang” wordt verleend.
1.5.
Op deze manier wordt voorkomen dat de bepalingen
van de verordening in de Gemeenschap niet uniform worden
toegepast en dat de huidige crisis in de verschillende lidstaten
verschillend wordt geïnterpreteerd.
1.6.
Tenslotte heeft het onderhavige voorstel geen invloed
op het voorstel van de Commissie tot wijziging van de
verordening dat op 20 juni 2001 werd goedgekeurd (2),
aangezien dit laatstgenoemde voorstel een ruimere werkingssfeer heeft.

2. Algemene opmerkingen en conclusies
2.1.
Het ESC steunt het Commissievoorstel omdat daarmee
rekening wordt gehouden met de uitzonderlijke omstandigheden in de luchtvaart en de coördinatoren rechtszekerheid
wordt geboden.
2.2.
Het risico bestond namelijk dat gerechtelijke stappen
zouden worden genomen tegen de coördinatoren indien geen
duidelijke en ondubbelzinnige voorzieningen zouden worden
getroffen om te voorkomen dat de regel „wie zijn slots niet
gebruikt, raakt ze kwijt” te strikt wordt toegepast.
2.3.
Het voorstel biedt de luchtvaartmaatschappijen bovendien de nodige zekerheid voor hun planning.

(1) Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993
betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van
slots op communautaire luchthavens (PB L 14 van 22.1.1993,
blz. 1) — ESC-advies in PB C 339 van 31.12.1991, blz. 41).

(2) COM(2001) 335 def. van 20.6.2001 — 2001/0140 (COD); advies
ESC in voorbereiding.
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2.4.
Het huidige voorstel heeft geen invloed op het voorstel
dat op 20 juni 2001 werd goedgekeurd. Dit laatstgenoemde
voorstel heeft een ruimere werkingssfeer en is erop gericht dat
de schaarse capaciteit aan slots op drukke luchthavens op
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efficiënte wijze wordt beheerd en benut, zij het zonder
drastische wijzigingen aan te brengen in het huidige bij de
toewijzing van slots gebruikte systeem dat gebaseerd is op de
zogenaamde „slots met historische voorrang”.

Brussel, 21 maart 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een beschikking van het
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG betreffende
communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een Trans-Europees vervoersnet”
(COM(2001) 544 def. — 2001/0229 (COD))
(2002/C 125/16)
Op 14 november 2001 heeft de Raad overeenkomstig artikel 156 van het EG-verdrag besloten het
Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”, die met de voorbereidende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 26 februari 2002 goedgekeurd. Rapporteur was de
heer Kleemann.
Tijdens de 389e zitting van 20 en 21 maart 2002 (vergadering van 21 maart) heeft het Economisch en
Sociaal Comité het volgende advies uitgebracht, dat met 54 stemmen vóór, bij 5 onthoudingen is
goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
De Commissie wil het aantal prioriteiten van het TransEuropese Netwerk verminderen en wijzigen om de capaciteit
van het netwerk optimaal te benutten. Dit moet gebeuren door
de investeringen te concentreren op gebieden waar zich
knelpunten voordoen. Drie projecten zijn inmiddels afgerond
en het belang van bepaalde spoorwegprojecten en van projecten in de Alpen wordt onderschreven. Er komen zes nieuwe
projecten bij en twee bestaande projecten worden uitgebreid.
1.2.
Het Economisch en Sociaal Comité is bij iedere ontwikkelingsfase van het Trans-Europese Netwerk betrokken geweest
en heeft van begin af aan het TEN-concept voluit ondersteund
en zich ingezet voor duidelijke criteria en een adequate
steunverlening.
2. Algemene opmerkingen
2.1.
De Europese Raad van Göteborg heeft erop gewezen
dat maatregelen genomen moeten worden om een verschui-

ving van het wegtransport naar het vervoer over spoor/water
en het openbaar vervoer tot stand te brengen. Met het
onderhavige voorstel geeft de Commissie gehoor aan deze
oproep.
2.2.
De grotere verkeersdrukte in de EU heeft meerdere
oorzaken en vooral de toename van het autoverkeer voor
zakelijke en privé-doeleinden betekent een forse belasting van
het verkeers- en vervoerssysteem. De opkomst van het woonwerkverkeer, veranderde consumptiepatronen en de enorme
groei van het recreatieverkeer hebben tot een duidelijk groter
verkeersaanbod geleid. Ook is het vrachtverkeer in een aantal
regio’s en verstedelijkte gebieden de afgelopen jaren sterk
toegenomen. Bovendien hebben alle vervoerswijzen met grotere drukte te maken gekregen door de veranderende economische structuur als gevolg van ontwikkelingen als de globalisering van de economie, de totstandkoming van de interne markt
en veranderde productieprocessen en de logistieke gevolgen
daarvan. Met de toetreding van de kandidaat-lidstaten zal het
steeds drukker worden op grensoverschrijdende trajecten, die
ook door de Commissie als de zwakste schakels worden
beschouwd.
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2.3.
Het Comité is ervan overtuigd dat in het vervoersbeleid
rekening met het milieu gehouden moet worden. Wel moeten
voor alle vervoerswijzen dusdanige milieunormen vastgesteld
worden dat een gelijke behandeling wordt gewaarborgd. Zo is
tot nu toe geen aandacht geschonken aan het feit dat voor
dieselmotoren van locomotieven en binnenschepen milieunormen (zoals emissienormen) vooralsnog ontbreken (vooral bij
aanschaf), terwijl dergelijke normen wel voor het wegtransport
gelden.
2.4.
Alleen nieuwe infrastructuur aanleggen is niet genoeg;
er moet ook gekeken worden naar de bestaande infrastructuur
en de mogelijkheden om deze uit te breiden. Alle lidstaten zien
zich bij de aanleg van nieuwe infrastructuur voor een niet
onbelangrijke kwestie geplaatst: in een modern ruimtelijke
ordenings- en bestemmingsbeleid dienen zowel de belangen
die beschermd moeten worden als de noodzakelijke infrastructuurprojecten in aanmerking te worden genomen. Daarbij
moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt, omdat de
locatie van woongebieden in de buurt van infrastructuurvoorzieningen nu soms conflictsituaties oplevert; dit moet in de
toekomst voorkomen worden. Daarom zou de Commissie in
het kader van de communautaire bevoegdheden op het gebied
van het milieu moeten adviseren dat in de hele EU de voor
ruimtelijke ordening verantwoordelijke regionale instanties
ernaar streven industriegebieden in de omgeving van infrastructuurvoorzieningen te plannen en de druk hiervan op
woongebieden binnen de perken te houden.
2.5.
De Commissie stelt vast dat de enorme toename van
het goederenvervoer over de weg, de spectaculaire stijging van
het luchtverkeer en de tekortkomingen van de spoorwegen op
het vlak van het goederenvervoer (met name wat infrastructuur
betreft) de afgelopen tien jaar hebben bijgedragen tot een
aanzienlijke toename van de filevorming op de wegen en van
de vertragingen in het trein- en luchtverkeer. Ondanks alle
inspanningen blijven er knelpunten in Europa bestaan. Het
sterkst getroffen zijn de internationale verkeersaders waarop
het Trans-Europese noord-zuidverkeer zich concentreert, natuurlijke hindernissen zoals de Alpen en de Pyreneeën, de
directe omgeving van grote agglomeraties en sommige grensgebieden, vooral met de kandidaat-lidstaten. Het Comité kan
niet anders dan deze constateringen onderschrijven en wijst
erop dat het noord-zuidverkeer de laatste tijd door de na
ongevallen afgesloten tunnels in Zwitserland een Oostenrijk
met nog veel grotere problemen te kampen heeft gekregen en
dat ook uitwijkroutes daardoor zwaar belast zijn geraakt en
de sociaal-economische voorwaarden vooral in Italië zijn
verslechterd. Vanwege het Zwitserse vervoerbeleid en omdat
het geografisch moeilijk is om betaalbare alternatieven voor
het bestaande net over/door de Alpen aan te leggen c.q. het
bestaande net uit te breiden, zijn dergelijke projecten bij de
zeer lange wettelijke termijnen die voor de planningsstadia
gelden, nog niet verwezenlijkt. Bovendien worden de knelpunten in de Alpen niet alleen verergerd door veranderende
verkeersstromen als gevolg van bepaalde gebeurtenissen in de
regio (bijv. de crisis in Joegoslavië), maar ook wordt het verkeer
soms bewust aan beperkingen onderworpen (rijverboden,
omleidingen, enz.).
2.6.
Juist de afgelopen jaren valt een belangrijke gedragsverandering waar te nemen.

27.5.2002

2.6.1.
De nationale spoorwegmaatschappijen hebben niet
alleen te maken gekregen met splitsing van infrastructuurbeheer en vervoersdiensten, maar hebben ook moeten leren dat
zij hun dienstenaanbod moeten verbeteren en hun dienstregelingen moeten afstemmen op de behoeften van de klanten.
Ook in de Europese economie is arbeidsdeling en opsplitsing
in vele vestigingsplaatsen dankzij de snelle opkomst van de
informatietechnologie (verbonden met de „profit center”gedachte) de heersende gedachtegang geworden.

2.6.2. Doordat consumenten tegenwoordig beter geïnformeerd zijn en daardoor een gevarieerder consumptiepatroon
hebben gekregen, families steeds minder vaak dicht bij elkaar
blijven wonen, grote supermarkten zich buiten stadscentra
vestigen en het landschap steeds verder wordt volgebouwd,
is het onvermijdelijk dat het verkeer in heel Europa is
toegenomen.

2.6.3. Een plaatselijk, wijdvertakt alternatief voor de weg
heeft nooit bestaan en bestaat nog steeds niet! Het is objectief
niet correct om de wegtransportbedrijven, die in feite alleen
tegemoet komen aan de wensen van de klant, verwijten te
maken vanwege de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. De schuld zou eerder gelegd moeten worden bij het
vervoersbeleid, dat er niet in is geslaagd deze ontwikkelingen
te combineren met een mentaliteitsverandering bij de opdrachtgevers in het vervoer om meer gebruik te maken van het
spoor. Doordat in de groothandel en industrie niet langer met
voorraden wordt gewerkt, is de vervoerssector onder zeer
zware tijdsdruk komen te staan. Daarbij is voorkeur gegeven
aan het flexibele wegtransport boven het huidige railvervoersysteem.

2.7.
Het Comité is het met de Commissie eens dat geïnvesteerd moeten worden in de aanleg van Trans-Europese corridors die in de eerste plaats voor het goederenvervoer zijn
bestemd. Deze corridors worden hoofdzakelijk gevormd door
bestaande spoorwegtrajecten waar goederentreinen voorrang
hebben of door trajecten die uitsluitend voor goederenvervoer
zijn bestemd. Het Comité is het zonder meer eens met de
argumenten en voorstellen die de Commissie in dit verband
voorlegt.

2.8.
Bij de planning en uitvoering van spoorwegtrajecten
die voornamelijk voor het goederenvervoer zijn bedoeld, dient
rekening te worden gehouden met het vervoer van gevaarlijke
en buitengewoon zware en grote goederen. Dit geldt in het
algemeen, maar in het bijzonder ook voor trajecten met
tunnels/bruggen. Door spoorlijnen om verstedelijkte gebieden
heen aan te leggen, zouden ook de risico’s tot een minimum
beperkt kunnen worden.

2.9.
Hoe meer aansluitingen tussen de verschillende vervoersmodaliteiten bestaan, hoe eerder men bereid is voor
alternatieven te opteren. Dit komt in het gewijzigde artikel 5
onvoldoende uit de verf.
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3. Specifieke opmerkingen
3.1.
Het Comité is het met de Commissie eens dat er soms
nauwelijks mogelijkheden zijn om de vervoerscapaciteit nog
door uitbreiding van het weggennet te vergroten. Alleen met
verkeersmanagement- en informatiesystemen kan de bestaande
infrastructuur optimaal worden benut. Dit betekent wel dat er
alternatieven voor de sturing van het verkeer op andere
trajecten moeten komen, voor zover in het ruimtelijkeordeningsbeleid hierin wordt voorzien.
3.2.
Door de infrastructuur optimaal te gebruiken zal de in
sommige regio’s door het wegverkeer veroorzaakte milieuverontreiniging worden teruggedrongen. Daarbij is het echter
de vraag of het goederenvervoer over de weg strenger beoordeeld mag worden, vooral omdat:
3.2.1. de verschillende vervoersmodaliteiten met zeer uiteenlopende emissiebeperkingen te maken hebben;
3.2.2. het wegtransport over het algemeen slechts een klein
gedeelte van het totale verkeer uitmaakt (enkele regio’s en
verstedelijkte gebieden uitgezonderd);
3.2.3. tot op heden verzuimd is een adequate kostenbatenanalyse van het wegtransport op te stellen;
3.2.4. een groot gedeelte van het goederenvervoer over de
weg distributieverkeer is en geen deel uitmaakt van het
doorgaand, grensoverschrijdend of transitoverkeer (1);
3.2.5. met het vaststellen van de EURO 4 en 5-normen
een duurzame ontwikkeling in de motortechnologie voor
vrachtwagens tot minstens 2008 is gewaarborgd.
3.3.
Er moet een fundamentele mentaliteitsverandering bij
opdrachtgevers tot stand worden gebracht, zodat zij meer in
de richting van multimodaal vervoer en niet alleen aan het
wegtransport denken. Ook zouden alternatieven voor het
wegtransport sneller en goedkoper moeten worden, uitgaande
van het beginsel van duurzame ontwikkeling. Alleen het
wegtransport duurder maken zonder flankerende maatregelen
te treffen, is geen goede keuze, omdat dit negatieve gevolgen
voor de economie zou hebben; ook andere instrumenten van
het vervoersbeleid moeten ingezet worden. In ieder geval zou
gewaarborgd moeten worden dat de eventuele kosten en
heffingen voor rekening van de opdrachtgever komen, d.w.z.
dat de vervoerder deze bedragen voorschiet en later apart op
zijn factuur aan de opdrachtgever doorberekent.
3.4.
Het is de vraag of herziening van de lijst met projecten
wel volstaat aangezien tal van randvoorwaarden veranderd
zijn. Dit geldt met name voor het verkeer van en naar
de kandidaat-lidstaten, zelfs wanneer in aanmerking wordt
genomen dat de richtsnoeren in 2004 grondig gewijzigd zullen
worden.
(1) EU energy and transport in figures — Statistical pocket book
2001, blz. 132, distance classes per cent.
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3.5.
In het Witboek en het Commissievoorstel worden het
goederen- en het passagiersvervoer over één kam geschoren.
Zo wordt nergens opgemerkt dat luchthavens met een aansluiting op het spoorwegnet veel materiaal voor eigen bedrijf
zouden moeten kunnen aanvoeren. Daarmee wordt niet
luchtvracht bedoeld, die vanwege de vereiste snelheid altijd via
de weg van en naar de luchthaven vervoerd wordt, maar
brandstoffen, onderdelen, apparatuur, levensmiddelen, handelswaar, enz.

3.6.
Het Comité kan zich vinden in de wijziging van en
aanvullingen op artikel 10 (spoorwegnet). In het streven naar
een efficiënte benutting van de infrastructuur zou in dit artikel
niet alleen naar de luchtvaart, maar ook naar de scheepvaart
en het wegtransport verwezen moeten worden.

3.7.
Intelligente verkeerssystemen, zoals voor verkeersmanagement, informatieverstrekking, satellietnavigatie en satellietplaatsbepaling, bieden aanzienlijke mogelijkheden om de
capaciteit en veiligheid van het netwerk te vergroten. Het
optreden van de Gemeenschap moet er daarom op gericht zijn
al deze systemen in technisch opzicht zoveel mogelijk op
elkaar te laten aansluiten. Uit mededingingsoverwegingen pleit
het Comité ervoor duidelijk steun te verlenen aan systemen
die in alle vervoersectoren toegepast kunnen worden, bijv.
GALILEO (radionavigatie via satelliet) of ERTMS (European
Rail Traffic Management System).

3.8.
Het Comité stemt in met de door de Commissie
gehanteerde toetsingscriteria en selectiemethodes voor nieuwe
projecten. Dit geldt ook voor de toetsing van alternatieven. Het
Comité adviseert de Commissie ook concrete doelstellingen op
het vlak van bijvoorbeeld capaciteit, veiligheid en kwaliteit van
de dienstverlening voor deze nieuwe projecten vast te stellen.

3.9.
Het Comité gaat akkoord met de wijziging en aanpassing c.q. actualisering van de kaarten. Wel zouden de verbindingen/knooppunten voor de aansluiting op de vervoersnetwerken in het grensgebied van de kandidaat-lidstaten concreet
aangegeven moeten worden.

3.10. In principe is het Comité ingenomen met de voorgestelde strategische milieuanalyse, maar de uitvoering van
voorziene en geplande projecten mag niet verhinderd worden
door subjectieve individuele belangen te laten prevaleren boven
algemene maatschappelijke en economische belangen. Er
dienen duidelijke termijnen te worden vastgesteld om een
efficiënte toepassing te waarborgen. De Commissie stelt momenteel aanvullende richtsnoeren op voor de uitvoering van
de projecten.

3.11. De door de Europese Raad van Göteborg bepleite
verschuiving binnen het vervoer en nieuwe balans tussen
de verschillende vervoerswijzen kunnen alleen werkelijkheid
worden indien de maatschappijen en exploitanten in het
railvervoer en de scheepvaart kwaliteit bieden en hun diensten
op de wensen van de klanten afstemmen.
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4. Conclusies
4.1.
Het Commissievoorstel inzake de herziening van de
TEN-richtsnoeren gaat vooral over maatregelen in het spoorvervoer en het intermodale vervoer, waarbij op korte termijn
forse investeringen zijn gemoeid. Het Comité kan zich in
principe vinden in deze maatregelen, ook al bezetten andere
transportwijzen een belangrijkere plaats in de vervoerssector.
In dit verband wijst het Comité op de aansluiting van de
Europese eilanden op de TEN (1) en op de mogelijke uitbreiding
van de infrastructuur.
4.2.
Aangezien de Commissie in haar Witboek over het
Europese vervoersbeleid pleit voor een geïntegreerde benadering, moet in het hele voorstel ook meer nadruk op het
combineren van maatregelen worden gelegd. Dit geldt met
name voor situaties waarin verschillende vervoersmodaliteiten
op parallelle trajecten hun vervoersdiensten kunnen aanbieden
(kustwegen vs. kustvaart en spoorwegen langs de kust).
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de grote verkeersaders en slechts een beperkt aantal nieuwe
projecten uit te voeren. Ook al is de Commissie van plan de
richtsnoeren in 2004 grondig te herzien, dan nog vindt het
Comité dat in het huidige voorstel meer aandacht geschonken
moet worden aan de verbindingen met de kandidaat-lidstaten,
omdat planningsmaatregelen nu al uitgestippeld moeten worden. Bij alle vervoerswijzen dient voldoende rekening met de
geplande capaciteitsuitbreiding te worden gehouden.
4.6.
Aangezien terminals voor het verladen en het daarop
volgende transport van goederen naar hun eindbestemming
uiteindelijk de grootste knelpunten vormen, kunnen openbare
investeringen van de lidstaten in rangeerstations en overslagfaciliteiten een belangrijke rol spelen bij het opvoeren van de
capaciteit. Het belang van goede verbindingen met andere
vervoerswijzen mag daarbij niet over het hoofd worden gezien.
Alleen dan kunnen terminals hun distributiefunctie naar
behoren vervullen.

4.5.
Het Comité steunt de strategie van de Commissie om,
uitgaande van de in 1994 in Essen vastgelegde richtsnoeren,
zich vooral toe te leggen op bestrijding van de knelpunten op

4.7.
Het Comité vraagt zich af of het gezien de nieuwe
politieke situatie (kandidaat-lidstaten) niet wenselijk is een
nieuwe structuur voor de projecten in te voeren. Dit geldt met
name voor de financiering van vervoersnetwerken buiten de
EU (in de kandidaat-lidstaten) door de Gemeenschap om
eventuele mazen in het toekomstige net te dichten (2). De
corridors hebben alleen betrekking op het grondgebied van de
huidige EU en voorzien nauwelijks in dwarsverbindingen met/
via gebieden in de kandidaat-lidstaten waarlangs probleemzones als de Alpen vermeden zouden kunnen worden. In het
Witboek staat in dit verband het volgende: „Het gebrek aan
goede vervoersinfrastructuur om deze verwachte groei van de
verkeersstromen op te vangen, wordt nog ernstig onderschat.
Dit is echter een bijzonder belangrijk onderdeel van de
strategie voor economische ontwikkeling en integratie van de
kandidaat-lidstaten in de interne markt.” Het Comité is het
hiermee eens en vindt dat deze ideeën bij de verdere overwegingen over de richtsnoeren in acht genomen moeten worden.

(1) „De uitbreiding van de Trans-Europese netwerken tot de Europese
eilanden” — ESC-advies in voorbereiding (TEN 086).

(2) De Commissie gaat in mededeling COM(2001) 437 van
25.7.2001 in op de aansluiting van de vervoersnetwerken van de
kandidaat-lidstaten op de Trans-Europese netwerken.

4.3.
Aangezien sommige buurlanden van de Gemeenschap
kandidaat-lidstaten zijn, moet in het ruimtelijkeordeningsbeleid en bij de projectplanning van de lidstaten rekening worden
gehouden met de verbindingen met deze landen.
4.4.
Alleen door middel van gemeenschappelijke inspanningen, besluiten, maatregelen en procedures kunnen hardnekkige knelpunten mettertijd opgelost en voorkomen worden.
Ook de lidstaten moeten zich in het kader van een gemeenschappelijk Europees vervoers- en infrastructuurbeleid medeverantwoordelijk voor de Commissievoorstellen voelen.

Brussel, 21 maart 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

27.5.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 125/79

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Economisch beleid van de landen uit de
eurozone: convergerende en divergerende tendensen, resultaten en bevindingen”
(2002/C 125/17)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 31 mei 2001 besloten om, overeenkomstig artikel 23, derde
alinea, van het reglement van orde, een advies op te stellen over het „Economisch beleid van de landen uit
de eurozone: convergerende en divergerende tendensen, resultaten en bevindingen”.
De afdeling „Economische en Monetaire Unie — economische en sociale samenhang”, die met de
desbetreffende voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft haar advies goedgekeurd op 25 februari
2002. Rapporteur was de heer Nyberg.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 389e zitting (vergadering van 21 maart 2002) het
volgende advies uitgebracht, dat werd goedgekeurd met 90 stemmen vóór, 1 stem tegen, en bij
3 onthoudingen.
1. Inleiding
1.1.
In zijn advies over de „Coördinatie van de economische
politiek in de EMU” (1) heeft het Economisch en Sociaal Comité
verklaard dat de coördinatie van economische politiek (2)
noodzakelijk is, en heeft het hiertoe een aantal richtsnoeren
opgesteld:
—

in de eerste plaats is het van belang welke richting
economische beleidsmaatregelen hebben, m.a.w. zijn ze
expansief of restrictief;

—

in de tweede plaats moet worden gekeken naar de impact
die maatregelen in het ene land hebben op de andere
landen uit de eurozone. Bij vergelijkbare conjuncturele
situaties moet worden gekozen voor maatregelen met een
maximale impact in andere landen. Indien daarentegen
een land „uit fase” is t.o.v. de overige landen, kan beter
worden gekozen voor maatregelen met een minimale
impact in andere landen;

—

na het voeren van gemeenschappelijke discussies over de
optimale beleidsmix per land moet het de lidstaten
vrijstaan om zelf te bepalen welke maatregelen precies
zullen worden genomen;

—

als wordt nagegaan welke andere gevolgen maatregelen
hebben, bijvoorbeeld voor de belastingdruk, dient dit een
ondergeschikte rol te spelen; de gevolgen voor de feitelijke
conjunctuur moeten op de voorgrond staan, en

—

als naast de gewenste effecten op de conjunctuur nog
positieve gevolgen t.a.v. andere doelstellingen kunnen
worden bereikt, dienen dergelijke maatregelen uiteraard
te worden nagestreefd.

1.2.
Het Comité heeft besloten een vervolgadvies op te
stellen ter voortzetting van de discussie over de coördinatie
van het economisch beleid. In het advies wordt het economisch
beleid van de afzonderlijke twaalf lidstaten die tot de eurozone
(1) PB C 139 van 11.5.2001, blz. 60.
(2) In dit advies komen die onderdelen van de economische politiek
aan bod die vallen onder „begrotingsbeleid” (zowel ontvangsten
als uitgaven op overheidsbegroting).

behoren, onder de loep genomen, om na te gaan of in de
praktijk op bepaalde beleidsterreinen convergentie plaatsvindt,
of misschien juist divergentie. Welke invloed hebben in
afzonderlijke lidstaten genomen maatregelen gehad op de
economische situatie? Kunnen er na een paar jaar EMU al
goede praktijkvoorbeelden worden gesignaleerd?
1.3. Onderhavig advies kan tevens worden gezien als onderdeel van de studies die het Comité jaarlijks verricht naar de Globale
richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB). In deze studies
ligt de nadruk op de algehele ontwikkeling van de economische
situatie in de EU en de globale beleidslijnen. Er heeft zich tot
dusverre nog geen gelegenheid voorgedaan om meer diepgaand
studie te verrichten naar de afzonderlijke landen.
1.4.
De cijfers die hier worden gebruikt, zijn voor het
grootste deel ontleend aan publicaties van de D-G’s „Economische en financiële zaken” en „Werkgelegenheid en sociale
zaken” van de Europese Commissie (3).
2. Beleidsdoelstellingen
2.1.
De doelstelling van het monetaire beleid wordt bepaald
door de Europese Centrale Bank (ECB) en komt erop neer dat
de inflatie op de middellange termijn onder de 2 % moet
worden gehouden. In het advies wordt verder niet ingegaan op
de maatregelen die de ECB neemt, noch op de rentevoeten die
zij vaststelt, noch op haar openmarktoperaties. Daarentegen
wordt uitgegaan van de huidige situatie, zoals die ontstaan is
sinds de in het kader van het monetaire beleid genomen
maatregelen. Uiteraard blijft een laag inflatiecijfer een van de
belangrijkste doelstellingen van alle verantwoordelijke beleidsmakers.
2.2.
Wat de overheidsbegroting betreft is het streven er
vanouds op gericht geweest, het tekort niet verder te laten
oplopen dan tot 3 % van het BBP. Deze oudere „doelstelling”
is echter bijgesteld en thans wordt gestreefd naar een begroting
die op de middellange termijn „vrijwel in evenwicht is of een
overschot vertoont”. De discussies over het economisch beleid
zoals die binnen de Commissie en de Raad worden gevoerd,
duiden erop dat dit wordt gezien als een algemene doelstelling.
(3) „Europese economie. Rapporten en studies, nr. 3, 2000” en
„Werkgelegenheid in Europa”.
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2.3.
Voor de staatsschuld geldt nog altijd de op grond van
de criteria van Maastricht geformuleerde doelstelling van
maximaal 60 % van het BB.P, maar een en ander is op dit
moment niet meer zo urgent omdat de schulden nadien zijn
teruggedrongen. De komende jaren zullen slechts drie lidstaten
van de EU een schuld hebben die hoger uitvalt dan 60 %. Deze
doelstelling verdient meer aandacht naarmate de demografische veranderingen het noodzakelijk maken dat b.v. de rentelast zo laag mogelijk wordt gehouden.

2.7.
Het Comité zal in dit advies over het economische
beleid niet expliciet ingaan op het inflatiecijfer (dat onder het
monetaire beleid valt). Het gaat in dit advies daarentegen om
het groeicijfer als doelstelling, om de doelstellingen inzake
werkloosheids- en participatieniveaus en om de sociale bescherming als een einddoel van groei, werkgelegenheid en
andere tussendoelen.

2.4.
Centraal in de discussies over de economische situatie
en het economische beleid staan de doelstellingen van een
sluitende begroting en terugdringing van de staatsschulden.
Daarnaast lijkt de doelstelling van economische groei steeds
meer aandacht te krijgen. Wat dit laatste betreft zijn geen
streefcijfers vastgesteld. Groei wordt eerder gezien als een
gevolg van de economische situatie en het economische beleid.
Als de groei in een bepaald land achterblijft bij het gemiddelde,
wordt het economische beleid van dat land niet automatisch
ter discussie gesteld. Zonder economische groei expliciet als
doelstelling aan te merken, kent de Commissie hieraan in
haar economische studies niettemin een centrale plaats toe.
Duurzame economische groei zou dan ook een van de
prioriteiten van het economische beleid dienen te zijn.

3. Economisch beleid van de lidstaten in de periode
1999-2001 — algemeen overzicht

2.5.
In studies inzake het economisch beleid wordt vaak
niet de nodige aandacht besteed aan de factor werkgelegenheid
(of het nu gaat om terugdringing van de werkloosheid dan
wel om opvoering van de arbeidsdeelname (1). Krachtige
economische groei is niet alleen een doel op zich maar ook
een noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van een laag
werkloosheidspercentage en een hoge arbeidsdeelname. In dit
advies wordt niet ingegaan op het loonbeleid en de mogelijke
gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid en de vraag. De
invloed van zowel het proces van Luxemburg als dat van
Cardiff op de werkgelegenheid is natuurlijk wel belangrijk,
terwijl ook de structuurfondsen van belang zijn. Werkgelegenheid zou een van de prioriteiten van het economische beleid
moeten zijn. Daarnaast zouden de lidstaten beoordeeld moeten
worden op hun vorderingen bij het verwezenlijken van deze
doelstelling in het kader van de GREB en het SGP (2).
2.6.
Een hoog niveau van sociale bescherming, in de lijn
van de basisartikelen in het Verdrag betreffende de Europese
Unie (3) inzake versterking van de sociale samenhang, wordt
zelden genoemd als doelstelling. Ook dit kan worden gezien
als een uiteindelijk resultaat van toegenomen economische
groei, als datgene waartoe alle beleidsmaatregelen in het kader
van de GREB en SGP feitelijk dienen te leiden. Aan het
verdelingsaspect en andere kwesties op het gebied van sociale
stelsels wordt in de analyses vaak geen aandacht besteed.
Dergelijke implicaties van het economische beleid vallen
grotendeels onder de verantwoordelijkheid van de individuele
lidstaten, zodat in dit advies de doelstelling van sociale
bescherming verder niet zal worden behandeld. Daarom zal
ook niet, zoals vaak wordt gedaan, met een beschuldigende
vinger worden gewezen naar landen die hun belastingtarieven
verlagen zonder dat daar een verlaging van de sociale uitkeringen tegenover staat.
(1) Arbeidsdeelname (percentage actieven in de beroepsbevolking) =
aandeel in procenten van de beroepsbevolking in de gehele
bevolking
(2) SGP = Stabiliteits- en groeipact.
(3) Artikel 2 van het Verdrag.

3.1.
De Commissie wil vasthouden aan de SGP-doelstelling
van een overheidsbegroting die vrijwel in evenwicht is of een
overschot vertoont. Een van de redenen hiervoor is dat de
lidstaten in de toekomst aldus de kans krijgen ook in het geval
van groeivertraging gebruik te maken van de automatische
stabilisatoren. Daarentegen is nog niet duidelijk vastgelegd
wanneer sprake is van een recessie.
3.1.1. De beleidsmix op nationaal niveau dient niet alleen
afgestemd te zijn op de economische situatie in het betreffende
land, maar moet ook stroken met het begrotingsbeleid voor de
eurozone in zijn geheel.
3.2.
De Commissie wijst er terecht op dat de discussie zich
niet te zeer mag toespitsen op de door het SGP opgelegde
discipline, maar dat er ook aandacht moet zijn voor de bijdrage
van de overheidsfinanciën aan groei en werkgelegenheid (4).
Het Comité is het hier van harte mee eens, maar heeft wel
behoefte aan meer aanbevelingen terzake. Waar aanbevelingen
worden gedaan, zijn die vaak gericht tot landen waar een en
ander hand in hand kan gaan met stabilisering van de
begroting.
3.3.
Op dit moment worden de discussies terecht gedomineerd door twee onderwerpen, nl. de bijdrage van het
begrotingsbeleid aan de conjuncturele stabilisatie en de mate
waarin de automatische stabilisatoren hun werk mogen doen.
De volgende stap in het conjunctuurbeleid — discretionaire
anticyclische maatregelen — wordt weliswaar in enkele landen
gezet, maar deze maatregelen worden zelden expliciet „discretionair” genoemd. Ook dit is weer een voorbeeld van
beleidsonderdelen die „hand in hand” gaan. Voorzover deze
maatregelen kunnen worden omschreven als structurele hervormingen, verdienen zij zeker een plaats in de economische
rapporten van de Commissie.
3.3.1. In haar rapport inzake overheidsfinanciën verklaart
de Commissie dat „de begrotingsresultaten voor 2000 beter
hadden kunnen zijn, maar dat sommige regeringen het hoger
dan verwachte „groeidividend” ten dele hebben weggegeven in
de vorm van belastingverlagingen of uitgavenverhogingen” (5).
Daarentegen zou men zich ook kunnen afvragen hoe de
groeivooruitzichten voor 2001 eruit zouden hebben gezien als
de lidstaten deze mogelijkheid niet hadden benut.
(4) COM(2001) 355 def., blz. 3.
(5) Overheidsfinanciën in de EMU — 2001, blz. 2 (Europese economie. Rapporten en studies, nr. 3, 2001).
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3.3.2. In dezelfde trant voortredenerend stelt de Commissie
dat gebruik kan worden gemaakt van automatische stabilisatoren indien de economische ontwikkeling gevaar loopt, maar
alleen als het land in kwestie geslaagd is in verwezenlijking van
de doelstelling van een begroting die vrijwel in evenwicht is of
een overschot vertoont. De grootste problemen ontstaan
echter juist doordat de landen die het dringendst behoefte
hebben aan een dergelijke economische stimulans, nu juist
de landen zijn die deze doelstelling niet hebben weten te
verwezenlijken.
3.4.
De Commissie heeft begrijpelijkerwijze bedenkingen
tegen procyclische maatregelen. Deze zijn herhaaldelijk genomen, vooral in de jaren ’90. Dit was een van de keerzijden van
de toepassing van de criteria van Maastricht. Op het ogenblik
nemen enkele landen die met groeivertraging te kampen
hebben, opnieuw hun toevlucht tot een beleid dat men als
procyclisch zou kunnen aanduiden, zulks o.g.v. een strikte
naleving van het SGP. Daar wordt geen kritiek op geleverd.
Daarentegen krijgen landen die zich zorgen maken om groeivertraging en passende tegenmaatregelen nemen, wel kritiek
over zich heen omdat zij zich niet aan het SGP houden.
Als men een uitweg wil vinden voor deze conflicterende
doelstellingen, zal lering moeten worden getrokken uit de
ervaringen die in de jaren ’90 zijn opgedaan. Het zou
verkeerd zijn om één van de doelstellingen los te laten. Welke
doelstelling prioriteit geniet, hangt af van het betrokken D-G
van de Commissie. Een en ander komt de samenhang van het
beleid niet ten goede.
3.4.1. Door de groeivertraging die zich in 2001 heeft
voorgedaan, zijn de problemen nog verergerd. Volgens de
Commissie bestaat in enkele landen het gevaar van een
inflatoire ontwikkeling, zijn niet alle landen erin geslaagd hun
begroting in evenwicht te krijgen, maar mogen elders de
automatische stabilisatoren hun werk doen. In alle landen, op
twee na, blijven de mogelijke effecten van de automatische
stabilisatoren beperkt tot 0,1 à 0,2 % van het BBP. Enkele
landen hebben discretionaire maatregelen genomen. Nederland
is bezig zijn overschot terug te dringen, wat in de gegeven
situatie ook de aangewezen weg lijkt. Finland, Luxemburg en
Ierland zijn ook bezig hun zeer grote overschotten terug te
dringen. In deze gevallen kunnen de maatregelen worden
gezien als een vorm van stimuleringsbeleid, waar de Commissie
waarschijnlijk niet mee akkoord kan gaan. Overigens gaat het
hier om kleine landen, zodat een en ander niet al te veel
gevolgen zal hebben voor het totale inflatiecijfer. Ook voor
landen die meer problemen hebben met hun groeicijfers, zou
een dergelijk stimuleringsbeleid aantrekkelijk kunnen zijn.
Duitsland laat zijn tekort verder oplopen, vooral door het
gevoerde beleid van belastingverlaging. Het begrotingstekort
in dat land komt in de buurt van de toegestane 3 %, wat te
verklaren is als men kijkt naar de aanhoudend pessimistische
groeiprognoses.
3.5.
De Commissie tracht met verfijnde methoden de
impact van zowel het economische als het monetaire beleid te
meten en vast te stellen in hoeverre de maatregelen gedurende
de eerste twee jaar van de EMU neutraal, expansief of restrictief
zijn geweest. Het economische beleid schijnt gedurende de
eerste jaren van de EMU neutraal geweest te zijn maar is
geleidelijk aan losser geworden. Het monetaire klimaat was
aanvankelijk vrij expansief maar is geleidelijk aan strakker
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geworden. Van de landen uit de eurozone is alleen Finland
in 2000 een strakker economisch beleid gaan voeren. In
Griekenland is het monetaire klimaat wat versoepeld. In de
meeste andere landen is het toch al vrij strakke monetaire
klimaat nog strakker geworden. In Ierland leidt het monetaire
klimaat tot een hogere inflatie.

3.5.1. In 2001 zijn de wegen van de lidstaten veel verder
uiteen gaan lopen. Finland, Nederland, Duitsland en Ierland
voeren een minder stringent begrotingsbeleid. Waar het monetaire beleid in het ene land strakker aan het worden is, is er
in het andere juist een tendens tot versoepeling. Op basis van
berekeningen die de Commissie in het voorjaar heeft laten
maken, beschikt alleen Duitsland in 2001 nog over behoorlijk
wat onbenutte capaciteit. Er is o.a. ten gevolge van de
terroristische aanslagen van 11 september 2001 een nieuwe
situatie ontstaan: de vraag is teruggelopen en tal van landen
hebben hun onbenutte capaciteit zien oplopen, wat indirect
heeft geleid tot o.a. verlaging van rentevoeten.

4. Economische gevolgen

4.1.

Macro-economische gevolgen

4.1.1. Bij de beoordeling van het economische beleid op de
gevolgen voor de economische groei spelen tal van factoren
een rol. Het is verkeerd om slechts uit te gaan van één
maatregel, hoe belangrijk deze in verhouding met andere ook
is. Het gaat om de mix van maatregelen die in zijn totaliteit en
onderlinge wisselwerking geanalyseerd en geëvalueerd dient te
worden. Een definitieve beoordeling is pas mogelijk als ook de
timing van de maatregelen in aanmerking wordt genomen. De
Commissie is tot de conclusie gekomen dat veranderingen
m.b.t. de uitgavenzijde van overheidsbegrotingen sneller doorwerken dan fiscale maatregelen.

4.1.2. Maatregelen die op beïnvloeding van de vraag zijn
gericht, leveren sneller resultaat op dan maatregelen waarmee
men het aanbod wil beïnvloeden. Omdat belastingverlagingen
van invloed zijn op zowel de vraag- als de aanbodzijde, zou
dit tot op zekere hoogte kunnen verklaren waarom de effecten
zich minder snel doen gevoelen.

4.1.3. Al deze factoren dienen in aanmerking te worden
genomen om tot een uitgebalanceerd economisch beleid te
komen. Zo zal een belastingverlaging misschien niet de
gewenste gevolgen voor de werkgelegenheid opleveren, terwijl
bijvoorbeeld ook de effecten van een goedkopere kinderopvang of uitgebreidere voorzieningen op dit gebied kunnen
achterblijven bij de verwachtingen. Maar als deze maatregelen
in samenhang met elkaar worden genomen, kunnen ze per
saldo meer effect sorteren.
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4.1.4. Een andere oorzaak waarom het zo moeilijk is een
economisch beleid uit te stippelen en de resultaten ervan te
meten, is het onderscheid tussen de begroting van alle
overheidsniveaus tezamen en die van alleen de centrale
overheid. Regeringen en volksvertegenwoordigingen hebben
normaliter slechts invloed op de begroting van de nationale
overheid. In een aantal landen is afgesproken om de begrotingen van de decentrale overheden te koppelen aan die van de
centrale overheid. In federale staten ligt een en ander uiteraard
wat moeilijker. De ECB en de Commissie richten zich op de
overheidsbegroting als geheel.
4.1.5. Vaak wordt gezegd dat er een zwaardere druk op het
economische beleid komt te liggen als het monetaire beleid
eenmaal vastligt. Wil men tegenwoordig iets doen aan verschillen in economische situatie, dan staan alleen de instrumenten
van het economisch beleid ter beschikking. Daarentegen was
het vóór het gemeenschappelijke monetaire beleid van de EMU
nog zo dat economische beleidsmaatregelen ook indirecte
effecten hadden. Deze effecten konden via de handel of een
hogere inflatie verdwijnen, maar ook door hogere rentetarieven
en volatiele wisselkoersbewegingen. Men kan daarom stellen
dat er dankzij het gemeenschappelijke monetaire beleid niet
alleen meer ruimte komt voor het economische beleid maar
dat dit daardoor ook efficiënter wordt.

4.2.

Groei en economische prestaties

4.2.1. Bij het beoordelen van de effecten van economische
maatregelen is voorzichtigheid geboden, omdat er twee verschillende determinanten in het geding zijn: de concrete
beleidsmaatregelen en de economische situatie (met name de
groei), die weer voor een deel wordt bepaald door het
vertrouwen van de consument en de producent. Zolang
de economische groei zich het volgende jaar volgens de
verwachtingen ontwikkelt, is er niet veel aan de hand. Dan is
het mogelijk om bij voorbaat, na een inschatting van de
effecten van dat groeicijfer, te bepalen of het economische
beleid expansief, restrictief of neutraal moet zijn. In 1999 en
2000 hadden regeringen de neiging de economische groei
te onderschatten. In een situatie waarin prestaties worden
afgemeten aan verbetering van het begrotingssaldo en terugdringing van de staatsschuld, komen deze regeringen er
gunstiger af dan wanneer zij enkel o.g.v. hun beleid zouden
worden beoordeeld. In een jaar als 2001, waarin het groeicijfer
in de meeste landen zal achterblijven bij de verwachtingen,
kan het beleid als adequaat worden aangemerkt of te restrictief
blijken.
4.2.2. Daarnaast is het groeicijfer in hoge mate afhankelijk
van het concreet gevoerde beleid. Een beleid waardoor de
koopkracht wordt aangetast, zal leiden tot een lagere consumptie en uiteindelijk ook tot een lagere groei. Dit soort onderlinge
verbanden maakt een evaluatie van het beleid in feite heel
lastig.
4.2.2.1. De Commissie spant zich zeer in de effecten van
economische groei en die van beleidsmaatregelen uit elkaar te
houden. De onverwacht snelle, algehele terugdringing van de
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begrotingstekorten was vooral te danken aan de onverwacht
snelle groei. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen effecten
die het gevolg zijn van lagere betalingen van rente op
staatsschulden en de effecten van automatische stabilisatoren
enerzijds, en de effecten van discretionaire maatregelen anderzijds. De invloed van de discretionaire maatregelen blijkt
slechts 0,1 % van het BBP uit te maken. Het is haast niet te
doen om de invloed van afzonderlijke maatregelen te meten.
De verlaging van de sociale premies in Spanje bijvoorbeeld
maakte maar 0,1 % van het BBP uit. Hoe kunnen de gevolgen
van deze maatregel voor het BBP apart worden bekeken als
deze maatregel in combinatie met een groot aantal andere
maatregelen is genomen?

4.2.3. Bovendien kunnen de cijfers politiek verschillend
worden geïnterpreteerd. De Commissie is van mening dat de
drie landen met continu omvangrijke tekorten de jaren van
economische groei niet hebben benut om hun positie te
verbeteren. Daarbij wordt er wel aan voorbijgegaan dat deze
lidstaten tot de groep landen met de laagste groeicijfers
behoorden en zich daarom in een situatie bevonden waarin
economische stimuleringsmaatregelen te verdedigen waren.
Als zij in de betreffende periode niet hun toevlucht hadden
genomen tot stimuleringsmaatregelen, dan zou hun economische situatie op dit moment slechter zijn geweest maar
hadden zij tegelijkertijd meer mogelijkheden gehad om daar
verbetering in aan te brengen. Evaluatie van het beleid wordt
bemoeilijkt als tegelijk de aard van de maatregelen en de
timing ervan worden meegewogen.

4.2.4. De meeste landen hebben hun staatsschuld de afgelopen jaren teruggedrongen. Maar tegen de achtergrond van
de hoge groeicijfers vallen de prestaties toch wat tegen. Laten
we als voorbeeld België nemen, waar in 2000 de schulden met
5,5 % zijn teruggedrongen. In totaal is echter 4,5 % te danken
aan het feit dat door het hogere groeicijfer de schulden
automatisch een lager percentage van het BBP zijn gaan
uitmaken. Er zijn geen cijfers beschikbaar waaruit blijkt in
hoeverre de terugdringing van de schulden in de eurolanden
het gevolg is van daadwerkelijke schuldaflossing. De Commissie gaat in op de terugdringing van de Spaanse staatsschulden
in 2000 met 2,7 % (in totaal 2,5 % door toedoen van het
gestegen groeicijfer), maar het Comité zou willen dat de
Commissie ook met betrekking tot de andere landen dergelijke
cijfers overlegde.

4.3.

Automatische stabilisatoren

4.3.1. Als het tekort op de begroting minder bedraagt dan
3 % van het BBP (of liever als zij sluitend is), is het de vraag of
men de automatische stabilisatoren nog wel ten volle moet
laten werken. Hoe groot is trouwens de bijdrage van de
automatische stabilisatoren aan de conjuncturele stabilisatie?
Kan hierin verbetering worden aangebracht?

27.5.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

4.3.2. De algemene opvatting is dat automatische stabilisatoren (1) het meeste effect hebben als het structurele probleem
(de schok) de vraagzijde betreft. Zo hebben bepaalde progressieve belastingtarieven en werkloosheidsuitkeringen, zowel in
tijden van hoogconjunctuur als in tijden van laagconjunctuur,
een temperend effect waar het de gevolgen voor de inkomens
van de burgers betreft. Ze zijn het meest effectief in het geval
van schokken die de consumptie betreffen, en het minst
effectief als het gaat om schokken op het gebied van investeringen of de buitenlandse vraag. Schokken die de aanbodzijde
betreffen, worden geacht diametraal tegengestelde gevolgen te
hebben voor de inflatie en de output. Zo zal een hogere
olieprijs de inflatie doen stijgen en de output doen dalen. In
een dergelijk geval, als de doelstelling zowel expansief als
restrictief is, is het moeilijk een automatische stabilisator te
vinden.
4.3.3. Ook vertonen de diverse landen grote verschillen
waar het aankomt op de mate waarin de overheidsbegroting
gevoelig is voor conjunctuurschommelingen. Een economie
met een openbare sector die sterk reageert op conjuncturele
veranderingen via de automatische stabilisatoren, heeft tevens
de mogelijkheid meer te bereiken via veranderingen in het
economische beleid. De gevoeligheid werkt twee kanten op,
d.w.z. is zowel een gevolg van conjunctuurschommelingen
als van beleidsmaatregelen. Dergelijke landen hebben vaak
moderne stelsels van sociale zekerheid.
4.3.4. Bovenstaande leidt tot de conclusie dat het onmogelijk is algemeen geldende uitspraken te doen over het gebruik
van automatische stabilisatoren. De Commissie heeft berekeningen uitgevoerd op grond waarvan adequate streefniveaus
voor tekorten resp. overschotten op de begroting kunnen
worden vastgesteld voor de gehele conjunctuurcyclus. Deze
niveaus variëren van land tot land. Hoe onstabieler een
economie, des te hoger het vereiste overschot. Na de bepaling
van dergelijke minimumniveaus zijn nieuwe streefniveaus
vastgesteld die een vrije werking van de automatische stabilisatoren mogelijk moeten maken.

4.4.

Investeringen

4.4.1. Er zijn allerlei overheidsuitgaven die een positief
effect kunnen hebben op zowel de groei als de werkgelegenheid. Dit geldt voor „traditionele” uitgaven op gebieden als
onderwijs, volksgezondheid, regionale overdrachten en sociaal
beleid. Omvang en kwaliteit ervan vormen de hoeksteen van
een moderne groeiende economie. Maar al zijn ze nog zo
belangrijk, toch gaat de meeste aandacht uit naar onderzoek
en investeringen van bedrijfsleven en overheid. Uit de conclusies van Lissabon, die een follow-up hebben gekregen in
Stockholm, spreekt de politieke wil om dit beleid te verbeteren.
Het is nog te vroeg om iets definitiefs te zeggen over de
gevolgen voor groei en werkgelegenheid en om alle nodige
maatregelen te nemen. Allereerst zal moeten worden gezocht
naar relevante indicatoren voor deze maatregelen.
(1) Voor een bespreking van de voors en tegens van automatische
stabilisatoren zie het ESC-advies in PB C 139 van 11.5.2001,
blz. 60.
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4.4.2. De eurolanden vertonen grote verschillen t.a.v. hun
uitgaven en investeringen op het gebied van onderzoek en
ontwikkeling. Ondanks deze verschillen kan er nauwelijks iets
op tegen zijn als alle landen doorgaan met een beleid dat erop
gericht is een groter aandeel van het BBP voor deze uitgaven
uit te trekken. Hoewel de impact van recent genomen maatregelen nog niet valt te overzien, blijkt uit eerder opgedane
ervaringen duidelijk dat maatregelen op deze gebieden effect
sorteren. Hoge investeringen in IT (opleidingen, netwerken,
gebruik) en onderzoek op dit gebied, zoals in de VS en de
Noord-Europese landen, gaan hand in hand met hogere groeien werkgelegenheidscijfers.
4.4.3. Het probleem met investeringsstatistieken is dat het
hierin alleen om materiële investeringen gaat. Ook investeringen in menselijk kapitaal zouden erin verwerkt moeten
worden. Wel zal het dan bijzonder moeilijk worden om een
scheidslijn te trekken tussen „gewone” uitgaven voor onderwijs
en op vergroting van het productievermogen gerichte uitgaven
voor onderwijs en opleiding. Een mogelijke oplossing zou
kunnen zijn om alle kosten voor onderwijs en opleiding die
door ondernemingen worden opgebracht (hoewel ook de
overheid hieraan kan bijdragen), te beschouwen als investeringen in menselijk kapitaal.
4.4.4. Veruit de meeste investeringen komen voor rekening
van de particuliere sector en deze zijn dan ook in de
eerste plaats verantwoordelijk voor de groei. Wat de fysieke
investeringen door de overheid betreft, die eveneens belangrijk
zijn voor de groei en een aanvulling vormen op de particuliere
investeringen, levert de opzet van het SGP problemen op. Een
land dat een groot aandeel van het BBP besteedt aan openbare
investeringen, hetgeen ook wenselijk is, zal meer problemen
ondervinden bij het streven naar een sluitende begroting,
omdat dan meer bespaard zal moeten worden op andere
publieke uitgaven, zodat de „extra” kosten van de investeringen
kunnen worden opgevangen (tenzij deze buiten de begroting
om worden gefinancierd; dan vallen ze dus niet binnen de
beoordeling van het SGP). In een dergelijk geval kunnen de
convergentiecriteria van de EMU leiden tot een vermindering
van de openbare investeringen. In de jaren ’90 van de
vorige eeuw was de terugdringing van de tekorten op de
overheidsbegroting voor maar liefst een derde te danken aan
besparingen op fysieke investeringen door de overheid; het
aandeel daarvan in het BBP is van 2,9 % in 1991 teruggelopen
tot maar 2,3 % in 1999 (2). Dit is economisch gezien des te
onzinniger als men bedenkt dat dergelijke uitgaven het groeicijfer alleen maar opvijzelen en het uiteindelijk gemakkelijker
zullen maken om de doelstellingen van het SGP te halen.
4.5.

Veranderingen in belastingstelsels

4.5.1. Terwijl de positieve effecten van onderzoek en
investeringen nauwelijks ter discussie staan, is er minder
consensus als het gaat om de gevolgen die veranderingen in
belastingstelsels voor de groei en werkgelegenheid hebben.
Belastingstelsels zijn van invloed op de bereidheid om te
werken, te sparen en te investeren. Niet alleen de hoogte van
de tarieven heeft gevolgen, maar ook de opbouw van stelsels.
Hieronder volgen enkele voorbeelden, maar volgens de Com(2) Bruto-investeringen in vaste activa van de gehele overheid in
EU15, Eurostat.
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missie kunnen er op dit moment nog geen eensluidende
conclusies worden getrokken. Over het algemeen kan worden
gesteld dat het lang duurt (enkele jaren) voordat de effecten
aan het licht treden; bovendien zullen de veranderingen
behoorlijk ingrijpend moeten zijn wil ons gedrag erdoor
worden beïnvloed.
4.5.2. Verder moeten de veranderingen van belastingstelsels
in een breder kader worden geplaatst en kunnen ze niet los
worden gezien van de uitkeringsstelsels. De interactie tussen
belastingen en uitkeringen moet als één samenhangend geheel
worden gezien als de invloed op werkgelegenheid en groei
wordt geanalyseerd. Ook dient het streven naar een hogere
werkgelegenheidsniveau via veranderingen in belasting- en
uitkeringsstelsels gepaard te gaan met een verschuiving van
passieve naar actieve arbeidsmarktmaatregelen, waardoor een
grotere arbeidsdeelname mogelijk wordt.
4.5.3. Het is onmogelijk in dit advies alle aspecten van de
vergrijzing onder de loep te nemen, maar het Comité zou er
wel op willen wijzen dat dit probleem het terugdringen van
schulden des te urgenter maakt. Er zijn aanwijzingen dat een
aantal landen zich hierdoor heeft laten weerhouden om in
tijden van laagconjunctuur over te schakelen op een meer
anticyclisch beleid.
4.5.4. In de jaren voorafgaande aan de derde fase van de
EMU werd een zeer strak economisch beleid gevoerd. Al is het
beleid nog altijd strak, toch heeft men de teugels enigszins laten
vieren sinds de begrotingen vrijwel sluitend zijn geworden en
de hervormingen resultaten zijn gaan afwerpen. In de meeste
landen behelsden de veranderingen een verlaging van zowel
de uitgaven als de belastingen, waardoor de openbare sector er
relatief kleiner op is geworden. In enkele landen kwamen de
veranderingen in het belastingstelsel neer op aanpassing van
het systeem van belastinginning of op verandering van de
belastinggrondslagen, zodat de belastingopbrengsten zijn toegenomen zonder dat men daarvoor de tarieven heeft moeten
verhogen. Dit betekende een rechtvaardiger stelsel van belastingen.
4.6.
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4.6.3. Als we daarentegen kijken naar de ontwikkeling van
de participatie op de arbeidsmarkt, dan is deze het snelst
toegenomen in Nederland, Ierland, Luxemburg en Spanje. Het
minst is zij toegenomen in Oostenrijk, Duitsland en Spanje. Er
bestaat geen duidelijk verband tussen veranderingen van het
percentage actieven in de beroepsbevolking gedurende de
afgelopen jaren en het niveau waarop dit daarvoor reeds lag.
Er spelen hier blijkbaar tal van factoren.

4.6.4. Spanje blijkt het gedurende deze periode het beste
gedaan te hebben, al moet daarbij aangetekend worden dat dit
land toch al het hoogste werkloosheidsniveau en een laag
percentage actieven in de beroepsbevolking had. Oostenrijk
heeft het minst bereikt, maar daar was de werkloosheid toch
al gering en lag het percentage actieven in de beroepsbevolking
hoog (1). De diverse ontwikkelingen kunnen misschien op
verschillende wijze worden verklaard, maar wat deze arbeidsmarktfactoren betreft, lijkt er toch een zekere convergentie te
bestaan.

4.6.5. Het groeicijfer is een voor de hand liggende verklaring voor de verschillen die optreden. Daarnaast zijn hoge
groeicijfers nauw gerelateerd aan een gunstige ontwikkeling
van de werkgelegenheid.

4.6.6. Niettemin vragen de soms tegengestelde ontwikkelingen op de nationale arbeidsmarkten om een diepgaander
analyse van de factoren die bepalend zijn voor goede of slechte
resultaten. Voor een deel ligt de verklaring in de discretionaire
economische beleidsmaatregelen van de twaalf landen. In een
door de studiegroep opgesteld begeleidend document met een
beschrijving van het economisch beleid per land wordt de
conclusie getrokken dat maatregelen op dit gebied van land
tot land variëren.

Werkgelegenheid

4.6.1. Voor statistische gegevens inzake ontwikkelingen op
het gebied van de werkgelegenheid moet men zich verlaten op
publikaties als „Werkgelegenheid in Europa”. Blijkbaar is het
feit dat werkgelegenheid in de conclusies van Europese Raden
is opgenomen, nog niet doorgedrongen tot alle diensten van
de Commissie. Werkgelegenheidseffecten worden nog niet
echt meegewogen bij de beoordeling van het economische
beleid van de eurolanden.
4.6.2. In de periode 1999-2000 is de werkloosheid in
Spanje, België en Ierland met meer dan 1 procentpunt per jaar
gedaald. België en Ierland zijn hierin geslaagd ondanks het feit
dat het werkloosheidsniveau in die landen toch al niet erg
hoog lag. Acht van de twaalf landen zijn er niet in geslaagd
hun werkloosheid met 1 procentpunt per jaar terug te dringen,
en er zijn drie landen (Oostenrijk, Luxemburg en Portugal)
die deze doelstelling maar voor de helft hebben kunnen
verwezenlijken, al dient te worden gezegd dat deze landen
toch al de laagste werkloosheidsniveaus hadden (1).
(1) Luxemburg is een speciaal geval: gunstige ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt werken daar in sterke mate door op de buurlanden.

5. Inconsistente aanbevelingen

5.1.
Als naast de GREB ook andere beleidsterreinen in
aanmerking worden genomen, zien we dat de aanbevelingen
voor enkele landen in 2001 niet stroken met het stimuleringsbeleid zoals dat o.g.v. de lagere groeicijfers gerechtvaardigd
lijkt. In haar algemene evaluatie van de economische situatie
(monetair en conjunctureel) toont de Commissie zich voornamelijk bezorgd om de landen die kampen met oververhitting
en inflatoire spanningen. Daarentegen maakt zij zich niet al te
druk om landen waar niet voldoende vraag is om een
verantwoorde economische groei mogelijk te maken. Dit geldt
ook voor de meeste regeringen. Men kan aanvoeren dat in
perioden van sterke groei het economische beleid over het
algemeen genomen het gemeenschappelijke monetaire beleid
kan ondersteunen, maar in perioden van teruglopende groei
kunnen de twee met elkaar in conflict zijn. Een en ander stemt
tot ernstige bezorgdheid t.a.v. de huidige economische situatie
en de hiermee gepaard gaande beleidsaanbevelingen.
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5.2.
Er wordt zelden rekening gehouden met de gevolgen
die het beleid van een bepaalde lidstaat heeft voor andere
lidstaten; alleen de algehele situatie in de eurozone telt. Het
lijkt dan meer te gaan om een wiskundige berekening, waarbij
bijv. de inflatiecijfers van de lidstaten bij elkaar worden
opgeteld, dan om een economische analyse van de feitelijke
verhoudingen tussen de twaalf economieën. Ierland kan hier
als voorbeeld dienen. De aanbeveling van de Ecofin-Raad aan
dit land om het beleid minder expansief te maken, valt alleszins
te rechtvaardigen indien de Ierse economie wordt beschouwd
als een op zichzelf staand geheel. Maar de gevolgen van die al
te sterke groei doen zich nauwelijks gevoelen in de gehele
eurozone. De Ierse economie is zo klein dat de gevolgen ervan
voor de inflatiedoelstelling hoegenaamd niet te merken zijn.
De Ierse handel is zeer sterk georiënteerd op landen buiten de
eurozone (zoals het VK), zodat ook deze nauwelijks van
invloed is op de andere eurolanden.

5.3.
Tijdens perioden van sterke groei kost het weinig
moeite om gunstige cijfers voor werkloosheid en werkgelegenheid te halen, omdat deze gelijk op gaan met de groeicijfers. In
een situatie van zwakke groei ligt het veel ingewikkelder. Als
de groei onder de 3 % blijft, zal de werkgelegenheid niet
automatisch toenemen en als de nadruk daarbij blijft liggen op
het bereiken van een begrotingsevenwicht, bestaat duidelijk
het gevaar dat het gekozen beleid juist tot meer werkloosheid
leidt. Daarom dienen ook groeicijfers en ontwikkeling van de
werkgelegenheid een centrale plaats te krijgen in de discussies
over het economische beleid. De huidige economische ontwikkelingen zijn inmiddels zo evident geworden dat deze verandering tot uitdrukking moet komen in documenten van de
Commissie en besluiten van de Raad.

5.4.
Omdat de doelstellingen van het SGP voor een deel
zijn opgenomen in het Verdrag, zijn hierop gebaseerde aanbevelingen van veel meer gewicht dan wanneer het gaat om
doelstellingen die enkel tijdens bijeenkomsten van de Raad
zijn goedgekeurd. Dit verschil in rechtsgrondslag zou bij
aanbevelingen t.a.v. het concreet te voeren beleid geen al te
grote rol mogen spelen. Aanbevelingen voor beleidsmaatregelen zouden meer gebaseerd moeten zijn op economische
argumenten dan op politieke overwegingen.
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6.2.
De invloed van de groei op deze doelstellingen wordt
precies berekend. Daarentegen wordt voorbijgegaan aan de
invloed van het economische beleid op de groei en werkgelegenheid. Hierin schuilt waarschijnlijk de voornaamste verklaring voor het feit dat wij in onze aanbevelingen vaak eerder de
neiging hebben om de nadruk te leggen op een expansief
beleid. Terugdringing van begrotingsoverschotten of vergroting van tekorten zou heel goed kunnen worden aanbevolen
als men zowel het begrotingsbeleid als de groei en werkgelegenheid voor ogen houdt. Daarom zou een minimale groei
van 3 % als doelstelling op de middellange termijn, zoals
vastgelegd in de conclusies van de Raad ook expliciet kunnen
worden vastgelegd in de GREB en het SGP.
6.3.
In Lissabon is een lange-termijndoelstelling voor werkgelegenheid geformuleerd, nl. terugdringing van de werkloosheid totdat een situatie van volledige werkgelegenheid is
bereikt. Wat de arbeidsparticipatie betreft zijn de streefcijfers
voor de lange termijn vastgesteld op 70 % (voor mannen) en
60 % (voor vrouwen). Deze lange-termijndoelstellingen zouden
in het SGP moeten worden opgenomen als doelstellingen voor
de middellange termijn, op grond waarvan dan een beleid kan
worden ontwikkeld dat mikt op verwezenlijking van de
doelstellingen voor de lange termijn.
6.4.
Omdat inmiddels al enkele jaren ervaring is opgedaan
met het SGP, is nu het moment aangebroken voor een
voorlopige evaluatie en voor een precisering van de uitgangspunten van het economisch beleid in de eurolanden. Het
Comité vraagt daarnaast aandacht voor een aantal op meer
flexibiliteit afgestemde richtsnoeren voor het jaarlijks op te
stellen beleid:
—

de doelstellingen dienen afgestemd te zijn op de middellange termijn, zodat de resultaten per jaar kunnen worden
beoordeeld;

—

er moet te allen tijde rekening worden gehouden met
conjunctuurcyclus-aspecten;

—

korte-termijnevaluaties van de situatie per lidstaat dienen
altijd gerelateerd te worden aan de doelstellingen voor de
lange termijn, en

—

deze dienen tevens te worden bezien tegen de achtergrond
van de demografische ontwikkelingen in de respectieve
lidstaten.

7. Afsluitende opmerkingen
6. Een nieuw kader voor de doelstellingen

6.1.
Uit rapporten van de Commissie en besluiten van de
Raad blijkt duidelijk dat prijsstabiliteit, begrotingsevenwicht
en het terugdringen van schulden de belangrijkste doelstellingen zijn. Wij moeten lering trekken uit de eerste jaren van
het eurotijdperk en daartoe is het zaak te streven naar
verwezenlijking van de in het SGP genoemde doelstellingen.
Vervolgens kan er een beleidsmix worden uitgewerkt waarbij
alle economische beleidsdoelstellingen in aanmerking worden
genomen.

7.1.
Over het algemeen kan worden gesteld dat er een
sterke behoefte bestaat aan een betere coördinatie van het
economische beleid (incl. versterking van de macro-economische dialoog) en een behoefte aan meer flexibiliteit t.a.v. de
beleidsaanbevelingen in SGP-kader. Daarnaast wil het Comité
echter wijzen op enkele goede praktijken in de lidstaten,
waarbij voldaan is aan alle verschillende doelstellingen inzake
begrotingsevenwicht, terugdringing van schulden, inflatiecijfer,
groei en werkgelegenheid. Verder horen bij een consistent
beleid ook streefcijfers op het gebied van hervorming van de
pensioenstelsels, nodig om de gevolgen van de vergrijzing op
te vangen, en van financiering van openbare investeringen op
sleutelterreinen, zulks in het verlengde van de conclusies van
de Top van Lissabon.
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7.2.
Het heeft er alle schijn van dat maatregelen die gericht
zijn op handhaving van een hoog groeicijfer, meer bijdragen
tot een terugdringing van de schulden dan maatregelen
waarmee men rechtstreeks beoogt schulden af te lossen
door de begrotingsoverschotten aanzienlijk te laten oplopen.
Daarom is een op hoge groeicijfers gericht beleid de beste
garantie voor schuldreductie.
7.3.
In sommige gevallen kan worden gesproken van
structurele hervormingen, waarvan de effecten zich over
langere tijd doen gevoelen, en in andere gevallen eerder
van anticyclische maatregelen. In Griekenland schijnen de
maatregelen ter bestrijding van belastingfraude — o.a. invoering van een negatieve inkomstenbelasting — effect te hebben
gesorteerd. De belastingverlagingen in Duitsland, zowel t.a.v.
inkomens als t.a.v. vennootschappen, zijn te beschouwen als
goede voorbeelden van anticyclische maatregelen, hoewel deze
niet primair als zodanig waren bedoeld. In België hebben de
uitgavenplafonds en het akkoord met de regionale en lokale
overheden een aanzienlijke impact op het begrotingsevenwicht
gehad. Interessant is de Nederlandse oplossing om groeieffecten op de overheidsbegroting te compenseren met een
combinatie van belastingverlagingen en aflossing van
staatsschulden. Vanuit een oogpunt van verdeling is dit
misschien rechtvaardig, maar het is de vraag of de conjunctuurcyclus er hierdoor stabieler op wordt. Het Finse begrotingsbeleid lijkt over het algemeen goed te stroken met de stringente
maatregelen die, ondanks een ingrijpend veranderd inkomstenen uitgavenpatroon, vereist zijn in een situatie van gunstige
monetaire voorwaarden en hoge groei.
7.3.1. Enkele landen zijn overgegaan tot verandering van
hun belastingstelsel om de belastingvlucht terug te dringen
en de belastinggrondslagen te verbreden. Deze maatregelen
hebben niet alleen effect gesorteerd, maar ook gezorgd voor
convergentie in de opzet van belastingstelsels. Dit soort
veranderingen zijn heel belangrijk en dienen te worden
voortgezet.
7.3.2. Sommige landen zijn ook overgegaan tot verlaging
van verschillende belastingtarieven. Dankzij de hoge groeicijfers heeft dit niet geleid tot lagere belastingopbrengsten,
integendeel, deze zijn alleen maar toegenomen. Als de groeicijfers dalen, is het moeilijk voor te stellen dat deze tendens zal
aanhouden en zullen de opbrengsten zich waarschijnlijk
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neerwaarts gaan ontwikkelen. De effecten van deze lagere
belastingtarieven aan de vraagzijde doen zich op dit moment
wellicht al gevoelen, maar de nagestreefde effecten aan de
aanbodzijde zullen nog wel een tijd op zich laten wachten.
Helaas zouden deze zich kunnen voordoen in een economische
context waarin het de vraagzijde is die moet worden ondersteund. Hieruit blijkt eens te meer hoe moeilijk het is om
veranderingen op fiscaal vlak op het juiste moment door te
voeren.
7.3.3. Behalve de te verwachten convergentie van belastinggrondslagen en het moeilijker worden van belastingvlucht
schijnt zich op dit moment ook een verschuiving voor te doen
van belastingen op arbeid en inkomen naar andere vormen
van belasting. Zowel qua structuur van de belastingstelsels als
op het gebied van de tarieven tekenen zich bepaalde lichte
maar niettemin duidelijk waarneembare convergerende tendensen af.
7.4.
Enkele landen hebben in een of andere vorm plafonds
voor hun uitgaven ingesteld. Hierdoor kunnen bepaalde problemen worden verholpen, zoals de neiging van overheidsuitgaven om automatisch omhoog te gaan als er meer openbare
middelen ter beschikking komen. Aangenomen wordt dat een
en ander geen electorale gevolgen heeft als hiertoe ruim van
te voren en unaniem wordt besloten. Daarentegen kunnen
hierdoor weer andere problemen ontstaan: als de uitgaven
voor een aantal jaren van te voren worden vastgelegd, kan
men al te gemakkelijk gebruik gaan maken van veranderde
opbrengsten als anticyclische maatregelen geboden zijn. Bovendien kan men daardoor minder flexibel reageren als
verandering optreedt in bepaalde „fundamentals” die de
plafonds indertijd noodzakelijk hebben gemaakt.
7.5.
Dit zijn enkele voorbeelden van goede praktijken, die
deels voor afzonderlijke landen, deels meer in het algemeen
gelden. Er dient op gewezen te worden dat wat voor het ene
land geldt, niet automatisch voor de andere landen hoeft te
gelden. De economische situatie kan per land zo verschillend
zijn dat een en dezelfde maatregel niet overal even doeltreffend
of gewenst is. De in onderhavig advies behandelde beleidsvormen en de opmerkingen over de toepasbaarheid ervan in één
of meer landen, verdienen weliswaar in alle eurolanden
aandacht, maar of ze ook werkelijk in een bepaald land
bruikbaar zijn, hangt af van de specifieke situatie ter plaatse.

Brussel, 21 maart 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „De toekomst van het GLB”
(2002/C 125/18)
Op 31 mei 2001 heeft het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 23, lid 3, van het
reglement van orde besloten een advies op te stellen over „De toekomst van het GLB”. Vervolgens besloot
het Europees Parlement op 4 september 2001, overeenkomstig artikel 262, laatste alinea, van het EGVerdrag, het Economisch en Sociaal Comité te verzoeken een advies op te stellen over de tussentijdse
evaluatie van het GLB in het kader van Agenda 2000.
Op basis van deze besluiten heeft de afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die was belast
met de voorbereidende werkzaamheden, haar advies op 4 maart 2002 goedgekeurd; rapporteur was de
heer Ribbe, co-rapporteur de heer Geraads.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 20 en 21 maart 2002 gehouden 389e zitting
(vergadering van 21 maart) het volgende advies uitgebracht, dat met 91 stemmen vóór, bij 6 onthoudingen,
is goedgekeurd.
1. Opmerkingen vooraf
1.1.
In de „Verklaring van Laken” van de Europese Raad
van 15 december 2001 wordt expliciet gewezen op het
succesverhaal van de Europese Unie, dat is begonnen met
Gemeenschap voor Kolen en Staal en dan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het Comité wijst erop dat het
gemeenschappelijk landbouwbeleid het enige beleid is waarbij
beleidsvoering en beheer op communautair niveau gebeuren.
In de Europese constructie neemt het GLB ook een zeer
centrale plaats in. De Verklaring maakt echter ook duidelijk
dat Europa zich thans geplaatst ziet voor nieuwe uitdagingen,
die een andere aanpak vergen dan tot dusver.
1.2.
De besluiten die zijn neergelegd in de tijdens de Top
van Berlijn van maart 1999 vastgestelde Agenda 2000 gelden
tot eind 2006. Alleen via een zogenoemde tussentijdse evaluatie kunnen in 2002 en 2003 kleine aanpassingen in de
bestaande verordeningen worden aangebracht. De landbouw
kan derhalve tot eind 2006 rekenen op betrouwbare randvoorwaarden.
1.3.
Het is echter heel goed mogelijk dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2006 moet worden gewijzigd.
Momenteel blijkt reeds de noodzaak daartoe, die voortvloeit
uit o.m.:
—

de komende uitbreiding van de Unie;

—

de komende WTO-onderhandelingen (waarbij de liberaliseringsdruk toeneemt);

—

economische, sociale, regionale en milieuproblemen die
nog steeds niet zijn opgelost;

—

de discussie over duurzame ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van het Europese landbouwmodel, en

—

de nieuwe eisen die aan de landbouw worden gesteld.

1.4.
De gebeurtenissen van de jaren 2000 en 2001 (de BSEcrisis, het dioxineschandaal en de gruwelijke beelden die de
mensen bij de bestrijding van de mond- en klauwzeerepidemie
te zien kregen) hebben in niet geringe mate bijgedragen aan
een ongekend breed en heftig debat over de wijze waarop
landbouw wordt bedreven en landbouwbeleid wordt gevoerd.

1.5.
Zowel de in het voorjaar van 2001 gehouden Eurobarometer-enquête als de in opdracht van de Europese Commissie
gehouden flashpeiling van november 2001 laten zien dat het
vertrouwen van de Europese burger in het gemeenschappelijk
landbouwbeleid een deuk heeft gekregen. Dit gebrek aan
vertrouwen bij de Europese consument was doorgaans niet
rechtstreeks terug te voeren op de boeren, maar op bijvoorbeeld de toeleveringsbedrijven (en dan met name op de
diervoedersector). Toch richt de kritiek zich voornamelijk op
de boeren, die daardoor steeds meer in een verdomhoekje
dreigen te geraken.

1.6.
Aan deze toestand moet snel een einde worden gemaakt; het behoud en de verdere ontwikkeling binnen de EU
van een op de duurzaamheidsbeginselen gebaseerde multifunctionele landbouw waarin boeren de hoofdrol spelen (1) (het
„Europese landbouwmodel” (2), vormen immers de sleutel tot
het behoud van kwantitatief toereikende, kwalitatief hoogwaardige en regionaal gedifferentieerde levensmiddelenproductie en van de rijk geschakeerde Europese cultuurlandschappen met grote soortenvariatie, alsmede tot de ontwikkeling
van het platteland.

(1) Hiermee wordt niet de grootte van het bedrijf aangegeven, maar
de wijze waarop boerderijen produceren, alsook hun filosofie:
ijveren voor het voortbestaan van de boerderij en het behoud van
gekwalificeerd en gediversifieerd personeel, rekening houden met
volgende generaties, integratie in dorp of regio, produceren in
met elkaar vervlochten en elkaar completerende processen die
zich zoveel mogelijk op en rond de boerderij afspelen, en
verantwoordelijkheid nemen voor natuur en dieren.
(2) Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „Een beleid
ter consolidering van het Europese landbouwmodel”, PB C 368
van 20.12.1999, blz. 76-86.
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1.7.
Het ESC pleit er dan ook voor om de uit bovengenoemde politieke en maatschappelijke factoren voortvloeiende
noodzaak tot hervorming aan te grijpen en een toekomstgericht beleid te ontwikkelen dat boeren en alle personen die
bij de landbouw zijn betrokken of van de landbouw afhankelijk
zijn goede vooruitzichten biedt. Er moet gebruik worden
gemaakt van de toegenomen belangstelling van veel burgers
en organisaties voor landbouwproductiemethoden, om het
„Europese landbouwmodel” als belangrijke voorwaarde voor
multifunctionaliteit politiek duurzaam te verankeren.

1.8.
Dit houdt in dat de uiteenlopende eisen die aan
de landbouw worden gesteld zo spoedig mogelijk worden
gebundeld om te voorkomen dat binnen afzienbare tijd
nieuwe discussies over hervorming van de Europese landbouw
losbranden. Voortdurende discussies over hervorming zijn
schadelijk, aangezien ze binnen zowel de beroepsgroep als de
samenleving onvermijdelijk leiden tot irritaties, ongenoegen
en onzekerheid.

1.9.
Als spreekbuis van de maatschappelijke organisaties
krijgt het ESC — meer dan enig ander orgaan — te maken met
de diverse aan de landbouw gestelde eisen en met discussies
over landbouw. Daarom heeft het besloten nu al — dus vóór
het komende debat over de hervorming — in de vorm van een
initiatiefadvies een inhoudelijke bijdrage te leveren. Hieraan
moet in nog uit te brengen adviezen over bijvoorbeeld de
WTO, de uitbreiding en gemeenschappelijke marktordeningen
verdere invulling worden gegeven. Onderhavig advies heeft in
de eerste plaats betrekking op de hervorming na afloop van
Agenda 2000, en niet op de ophanden zijnde tussentijdse
evaluatie.

1.10. Met dit advies wil het ESC tevens tegemoetkomen aan
de wens van het Europees Parlement om de standpunten van
het Comité ten aanzien van het GLB en de resultaten van
Agenda 2000 toe te lichten.

2. 45 jaar GLB

2.1.

De grondslag van het GLB volgens het Verdrag

2.1.1. In 1957 werden in artikel 39 van het toenmalige
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap de
toenmalige doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vastgelegd, namelijk:
—

de productiviteit van de landbouw doen toenemen;

—

aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard verzekeren;

—

de markten stabiliseren;
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—

de voorziening veilig stellen;

—

redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers verzekeren.

2.1.2. In de loop der tijd is steeds weer gebleken dat
aanpassing van het GLB met name vanuit financieel oogpunt
en om redenen van marktbeleid noodzakelijk was. De politiek
heeft hier telkens op ingespeeld.
2.1.3. Momenteel zijn met name de volgende artikelen van
het Verdrag van groot belang voor het GLB:
—

artikel 6 (het integreren van de eisen inzake milieubescherming in het beleid en optreden van de Gemeenschap, in het bijzonder met het oog op het bevorderen
van duurzame ontwikkeling);

—

artikel 152 (het verzekeren van een hoog niveau van
bescherming van de menselijke gezondheid bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van
de Gemeenschap);

—

artikel 153 (het waarborgen van een hoog niveau van
consumentenbescherming);

—

artikel 158 (het verkleinen van de verschillen tussen de
ontwikkelingsniveaus van de regio’s binnen de Gemeenschap);

—

artikel 174 (het beleid van de Gemeenschap op milieugebied, dat onder meer gericht is op behoud, bescherming
en verbetering van de kwaliteit van het milieu, berust
onder meer op het voorzorgsbeginsel, op het beginsel
van preventief handelen en op het beginsel dat de
vervuiler betaalt).

2.2.

De verschillende fasen van het GLB en de bijbehorende eisen

2.2.1. In de begintijd van het GLB waren het landbouwbeleid en de instrumenten daarvan primair gericht op verhoging van de productiviteit en van de geproduceerde hoeveelheid. Destijds ging het er in de eerste plaats om, voldoende
voedsel te produceren, de destijds om economische redenen
noodzakelijke structurele aanpassingen in de landbouwsector
te bevorderen en er aldus voor te zorgen dat de groeiende
industriële sector en de dienstensector de beschikking kregen
over arbeidskrachten. Men slaagde erin om de ook in de
toenmalige EEG ontoereikende voorziening van belangrijke
landbouwproducten binnen relatief korte tijd weg te werken.
2.2.2. De door de EU ingestelde instrumenten die daarbij
doorslaggevend waren, hadden betrekking op ondersteuning
van bepaalde interne producentenprijzen en op bescherming
tegen goedkope importproducten (in de vorm van invoerrechten) (1).
(1) Op nationaal niveau kwamen daar ter verhoging van de productie
vaak nog investeringsbevorderende maatregelen voor bedrijven
en wijzigingen in de landbouwstructuur (bijv. herverkaveling) bij.
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2.2.3. Toen de doelstelling van kwantitatief aanvaardbare
voorziening tegen redelijke prijzen (1) in een aantal sectoren
was gerealiseerd, deed zich in deze sectoren het probleem voor
hoe de almaar groeiende geproduceerde hoeveelheden, die niet
meer konden worden afgezet op de gemeenschappelijke markt,
een halt kon worden toegeroepen. De oorzaak van deze
overproductie was enerzijds gelegen in de verhoogde Europese
productie, anderzijds in het krimpen van het marktaandeel als
gevolg van import. Daar de consumptiegroei binnen de EU
slechts in beperkte mate opgedreven kon worden, ging men
zich meer richten op de export. Daar de prijzen veelal ver
boven het prijsniveau op de wereldmarkt lagen, kon in de
meeste gevallen slechts door middel van steunbetalingen
worden geëxporteerd. Naast interventies in de vorm van opslag
werden exportrestituties een belangrijk instrument van het
landbouwbeleid.

2.2.4. Vanwege een aantal negatieve gevolgen (met name
te grote voorraden binnen de EU en te hoge kosten) werden de
instrumenten aangepast. Zo kon door bijvoorbeeld invoering
van een quotaregeling (voor bijv. melk en suiker) in sommige
sectoren het aanbod worden gestuurd.

2.2.5. Op zijn laatst sinds halverwege de jaren tachtig wordt
met betrekking tot het GLB een intensievere discussie over
sociale en milieuvraagstukken gevoerd. Ook deze discussie
leidde tot eerste concrete beleidsmaatregelen.

2.2.6. Noch de destijds ingevoerde programma’s voor
vrijwillige braaklegging, noch de overige maatregelen voor
extensivering (zoals het bevorderen van biologische landbouw)
boden een oplossing voor de groeiende milieuproblemen en
het probleem van de exorbitante kosten van de marktordeningen. Toch kunnen zij beschouwd worden als voorlopers van
de eerste maatregelen die economische en milieudoelstellingen
met elkaar in overeenstemming brengen. Daaruit blijkt dat het
GLB zich zo’n vijftien jaar geleden al bezig begon te houden
met vraagstukken die vandaag de dag in het kader van
duurzaamheid een steeds belangrijker rol spelen. Naast de
productiviteitsstijging in de Europese landbouw hebben ook
de ontwikkelingen op de wereldmarkt — vooral de concurrentie van sterk gesubsidieerde Amerikaanse producenten en het
ontstaan van nieuwe, internationaal actieve uitvoerlanden
(zoals Brazilië en Argentinië) ertoe bijdragen dat de EU in
enkele sectoren nog steeds met overschotten te kampen heeft.
Dit heeft het succes van de extensiveringsmaatregelen nog
verder uitgehold.

2.2.7. Gesteld kan worden dat bovengenoemde, betrekkelijk kleinschalige programma’s ongetwijfeld zeer belangrijke
ontwikkelingen in gang hebben gezet. Toen de EU bijvoorbeeld
de ontwikkeling van de biologische landbouw financieel
steunde en met de eco-verordening relevante randvoorwaarden

(1) Het ESC wijst erop dat „redelijke prijzen” iets anders betekent dan
„goedkoop”.
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creëerde, heeft de biologische landbouwsector zich sterk
ontwikkeld. Het aantal landbouwbedrijven dat volgens biologische landbouwmethoden produceert, steeg van 9 521 in 1988
tot 28 868 in 1993. In 2000 bedroeg het aantal 124 462 (2).
2.2.8. In de discussie over de sociale en ecologische gevolgen van het GLB stonden tenminste twee vragen centraal,
namelijk of
—

de voortgaande structurele veranderingen negatieve gevolgen zouden hebben voor de levensvatbaarheid van
regio’s en milieu, en zo ja, welke;

—

de door Brussel verstrekte financiële steun op de juiste
plaats terecht zou komen.

2.2.9. Steeds meer werd onderkend dat de met de traditionele GLB-instrumenten geïnitieerde en gerealiseerde productiviteitsverhoging niet alleen aan economische, maar ook
aan biologische, ecologische, ethische en sociale grenzen is
gebonden, en bovendien van invloed is op regio’s en bij de
consument vragen oproept. Ook werd duidelijk dat voor de
landbouw, die areaalgebonden is en te maken heeft met
levende „productiefactoren”, andere criteria ten aanzien van de
productiviteitsverhoging moeten gelden dan voor de industriële sector.
2.2.10.

Er kan worden vastgesteld dat:

—

met de meeste aanpassingen van het landbouwbeleid de
betreffende doelstellingen zijn gerealiseerd; het GLB ging
zelfs een essentiële functie vervullen bij de eenwording
van Europa, en dan met name bij de toetreding van ZuidEuropese landen;

—

alle hervormingen aanleiding hebben gegeven tot heftige
politieke discussies over herijking van het GLB, en

—

steeds weer nieuwe „probleemgebieden” (zijn) ontstaan
die hebben geleid — en nog steeds leiden — tot nieuwe
discussies over hervormingen. Zo komen duurzame
ontwikkeling en de toetreding van de Oost-Europese
kandidaat-lidstaten momenteel steeds meer centraal te
staan. Er zij op gewezen dat de overname van het GLB
door de kandidaat-lidstaten op bepaalde gebieden tot
problemen kan leiden die niet eenvoudig zullen op te
lossen zijn.

2.3.

De hervorming van 1992

2.3.1. De hervorming van 1992 vormde een belangrijke
cesuur in het GLB; de daarbij genomen besluiten moeten
worden gezien in het licht van de GATT-onderhandelingen die
toen werden gevoerd en na de hervorming werden afgesloten.
2.3.2. De in 1992 genomen maatregelen bestonden in
hoofdzaak uit
—

verlaging van de gegarandeerde producentenprijzen (3);

—

compensatie daarvan in de vorm van directe compensatiebetalingen;

(2) De cijfers hebben betrekking op de 15 EU-lidstaten. In sommige
lidstaten ligt de toename boven het gemiddelde.
(3) Ondanks dalende productiekosten heeft dit zich niet in lagere
consumentenprijzen vertaald.
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—

invoering van verplichte braaklegging;

—

verlaging van de exportrestituties (aantal en begroting) en
vermindering van de bescherming aan de buitengrenzen.

2.3.3. Wat de kwesties betreft die de aanleiding vormden
voor de hervorming van 1992, was de hervorming een succes:
—

—

De slechts tegen zeer hoge kosten nuttig toepasbare
overschotten van boter, melkpoeder, graan, en groenten
en fruit (en het doordraaien daarvan) behoren sindsdien
grotendeels tot het verleden. Steeds meer landbouwproducten uit de EU worden zonder exportrestituties uitgevoerd naar markten buiten de Unie (1);
in de jaren na 1992 konden de hoge kosten voor
interventies (2) en het aandeel van de exportrestituties (3)
in de totale uitgaven (4) sterk worden teruggebracht. Het
inkomen van de boeren moest in het vervolg niet zozeer
door de traditionele instrumenten als wel door de toen
geïntroduceerde prijscompensaties (5) worden gewaarborgd.

2.3.4. Tegelijkertijd werden er begeleidende maatregelen
geïntroduceerd, waaronder de milieuprogramma’s voor de
landbouw. Het aandeel van dit op extensivering van de
productie gerichte onderdeel van de hervorming van 1992
bleef echter beperkt tot slechts 5% van de uitgaven in het kader
van de EOGFL-garantie.
2.3.5. Terugblikkend op de voorafgaand aan de hervorming
van 1992 gevoerde discussies moet echter ook worden
vastgesteld dat met sommige van de daarbij aan de orde
gestelde onderwerpen in de praktijk niets werd gedaan. De
toenmalige commissaris van landbouw MacSharry formuleerde de volgende nieuwe doelstellingen van het landbouwbeleid:
—

instandhouden van een voldoende aantal boeren teneinde
het milieu, het cultuurlandschap en het model van een
landbouw waarin boeren de hoofdrol spelen te behouden;

—

onderkennen dat boeren twee vitale functies vervullen:
produceren én het leveren van een bijdrage aan milieubescherming in het kader van plattelandsontwikkeling;

—

een hierop gericht plattelandsontwikkelingsbeleid dat
tevens voorziet in het bevorderen van andere economische activiteiten dan louter agrarische activiteiten.

(1) In 2001 in totaal 70 %.
(2) In de sector akkergewassen, die momenteel ongeveer 40 % van de
totale EOGFL-uitgaven voor zijn rekening neemt, valt een daling
van 63,4 % in 1991 tot 5,1 % in 1999 (aandeel in de totale
uitgaven) waar te nemen.
(3) In de sector akkergewassen is er een daling van 38,9 % in 1991
tot 4,9 % in 1999 (aandeel in de totale uitgaven).
(4) In 1991 kwam nog 91 % van de uitgaven in het kader van de
EOGFL-garantie voor rekening van restituties en opslagmaatregelen; in 2001 ging nog slechts 21 % van deze uitgaven naar de
traditionele marktondersteunende maatregelen.
(5) In de sector akkergewassen steeg het aandeel van de prijscompensaties (incl. braaklegging) van 0,8 % in 1991 tot 89,3 % in 1999.

27.5.2002

2.3.6. De Commissie was destijds van mening dat de
marktordeningen zodanig moesten worden ingericht dat extensivering en milieuvriendelijke productiemethoden werden
gestimuleerd (6). De geïntroduceerde directe inkomenssteun
moest op basis van sociale en regionale criteria en volgens een
progressieve schaal worden verleend. Hetzelfde gold voor alle
overige kwantitatieve beperkingen, zoals met betrekking tot
quota en braaklegging. De vergoeding van akkergewassen
moest afhankelijk worden gesteld van de toepassing van
milieuvriendelijke productiemethoden.
2.3.7. Zoals we nu weten, is het toen niet gekomen tot
invoering van een progressieve schaal en tot koppeling van de
pas geïntroduceerde directe inkomenssteun daaraan.
Agenda 2000

2.4.

2.4.1. Eerder dan verwacht moesten na de hervorming van
1992 nieuwe hervormingsmaatregelen worden overwogen en
ingevoerd.
2.4.2.

Uitgangspunt daarbij was onder meer:

—

sterkere marktgerichtheid van de landbouwproductie
en vergroting van het concurrentievermogen op de
wereldmarkt door afstemming van de EU-prijzen op die
van de wereldmarkt;

—

versterking van de positie van de EU bij de volgende
WTO-onderhandelingen, onder meer door verlaging van
de exportrestituties en herziening van de marktondersteuning ten gunste van rechtstreekse steunbetalingen;

—

voorbereiding op de uitbreiding van de EU;

—

grotere integratie van milieudoelstellingen in het GLB;

—

bundeling van de diverse landbouwstructuurmaatregelen
en steunprogramma’s, om te komen tot een geïntegreerd
beleid voor plattelandsontwikkeling (tweede pijler van
het GLB).

2.4.3. Met Agenda 2000 werd een hervorming doorgevoerd
in het kader van de naleving van de Overeenkomst van
Marrakech. Doelstellingen waren:
—

handhaving van het beginsel van communautaire preferentie voor de voornaamste landbouwproducten, ondanks de verlaging van de douanerechten;

—

herovering van marktaandelen op de interne markt, met
name in de diervoedersector;

—

benutting van mogelijkheden op wereldmarkten waar in
de periode 2000-2007 geen daling wordt verwacht;

—

opname van de milieudoelstellingen in het GLB;

—

uitwerking van een plattelandsontwikkelingsbeleid als
tweede pijler.

(6) De rechtstreekse steun werd gebaseerd op de productiviteit in het
voorafgaande jaar in elk land.
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2.4.4. Voorafgaand aan deze hervormingsmaatregelen werden wederom kritische kanttekeningen geplaatst bij de verdeling van de EOGFL-gelden. „De Commissie erkende (...) dat het
systeem van steun (...) gericht was op een kleine minderheid
van bedrijven” (1). Binnen de Commissie leidde dit opnieuw tot
voorstellen voor herijking van de steunverdeling op basis van
de behoeften van bedrijven en regio’s.
2.4.5. Zo werden enkele van de fundamentele overwegingen van de hervorming van 1992 in het kader van integratie
van nieuw sociale en milieuaspecten in deels gewijzigde vorm
opnieuw aan de orde gesteld. Een voorbeeld hiervan was het
voorstel om voor rechtstreekse steunverlening aan bedrijven
een maximum vast te stellen. De Commissie wilde door middel
van onder meer een bindende, op de welvaart van het
bedrijf resp. het aantal werknemers gebaseerde sleutel een
„rechtvaardiger” verdeling van de middelen realiseren. Ook
moest de koppeling van rechtstreekse steunverlening en milieuvoorschriften worden ingevoerd.
2.4.6. Meer dan ooit werd tijdens de besprekingen over
Agenda 2000 gesproken over kwesties die tot de drie „duurzaamheidspijlers”, in de zin van gelijkwaardige aandacht voor
economie, milieu en sociale vraagstukken, behoren Hoewel de
Raad het na lange besprekingen intern uiteindelijk eens werd
over een maatregelenpakket voor herijking van een groot
aantal marktordeningen (economische pijler), bleven ten aanzien van de sociale en ecologische aspecten sterke meningsverschillen bestaan (2).
2.4.7. Zo kreeg de Commissie geen goedkeuring van de
Raad voor haar voorstel voor een verplichte differentiëring van
steunbetalingen of voor handhaving van het maximumaantal
van 90 dieren in het geval van de speciale premie voor
mannelijke runderen. Hetzelfde geldt voor het voorstel van de
Commissie om de premies voor silomaïs af te schaffen (3).
Daarmee blijft de achterstelling van andere voedergewassen
die vanuit ecologisch oogpunt zouden moeten worden bevorderd — zoals luzerne en klaver — bestaan.
3. Evaluatie van de veranderingen in het landbouwbeleid gedurende de afgelopen tien jaar
3.1.
De hervormingen van 1992 en de hervormingen in
het kader van Agenda 2000 hebben onder meer geleid tot
verbetering van het internationale concurrentievermogen van
de Europese landbouw. Het probleem van de overschotten is
grotendeels opgelost doordat enerzijds de toegang tot de
wereldmarkt werd vergemakkelijkt en anderzijds het vervoederen van Europees graan economisch interessant werd. De in
het kader van de zogenoemde eerste pijler genomen besluiten
hebben duidelijk soelaas geboden voor veel van de „marktproblemen”.
(1) Jaarverslag 1996 van de Europese Rekenkamer, PB C 348 van
18.11.1997, punt 3.30.
(2) Het feit dat door de tweede pijler, die goed is voor ongeveer 10 %
van de landbouwbegroting, de plattelandsontwikkeling werd
versterkt, verandert daar niets aan.
(3) Een geval van subsidiëring dat door de Europese Rekenkamer om
ecologische redenen wordt bekritiseerd (vgl. „Speciaal Verslag
Nr. 3/98 van de Europese Rekenkamer over de tenuitvoerlegging
door de Commissie van het beleid en de acties van de EU op het
gebied van de waterverontreiniging”, PB C 191 van 18.6.1998).
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3.2.
De met Agenda 2000 geïntroduceerde vermindering
van de prijsondersteuning werd slechts ten dele gecompenseerd
door de verhoging van de rechtstreekse steun in het kader van
de eerste pijler („prijscompensaties”). Als gevolg hiervan is de
economische druk op veel landbouwbedrijven nog verder
toegenomen. Het spanningsveld tussen enerzijds de nieuwe
maatschappelijke eisen (duurzaamheid, multifunctionaliteit)
die aan de landbouwproductie worden gesteld en anderzijds
de economische eisen waarmee de boeren als gevolg van de
almaar groeiende concurrentie te maken krijgen, is toegenomen.
3.3.
De rechtstreekse steun aan landbouwbedrijven speelt
inmiddels een uiterst belangrijke rol. De omvang ervan is thans
veel groter dan de omvang van de traditionele financieringsinstrumenten van het landbouwbeleid, zoals exportrestituties,
interventies en opslag, en over het geheel genomen lijkt er een
steviger maatschappelijk draagvlak te zijn voor rechtstreekse
betalingen aan de boer dan voor indirecte steun via de oude
instrumenten. Er zijn nu drie verschillende vormen van
rechtstreekse steunverlening aan boeren, namelijk
—

prijscompensaties (verstrekt in het kader van de eerste
pijler);

—

compenserende betalingen, die worden verstrekt in probleemgebieden (tweede pijler), en

—

rechtstreekse betalingen, die boeren ontvangen in ruil
voor concrete prestaties in het kader van de milieuprogramma’s voor de landbouw (eveneens tweede pijler).

3.3.1. Het systeem van de aan areaal en stuks vee gebonden
rechtstreekse steun in het kader van de eerste pijler sluit dan
ook vrijwel naadloos aan bij de gedachte achter de vroegere
prijsondersteuning en moet — overeenkomstig het oorspronkelijke doel ervan — de verliezen compenseren die boeren
lijden als gevolg van wijzigingen in het oude systeem voor
prijsondersteuning.
3.3.2. Op grond hiervan is het begrijpelijk dat vooral die
bedrijven en regio’s profiteren die ook het meest profiteerden
van het vroegere systeem voor prijsondersteuning. Dit leidt in
de samenleving vaak tot de kritiek dat een groot deel van de
rechtstreekse steun naar een relatief klein aantal bedrijven gaat
resp. heeft geleid tot concentraties bij bepaalde akkergewassen (4). Er mag echter niet aan worden voorbijgegaan dat de
lidstaten door middel van de zogenoemde modulatie of door
vaststelling van een maximumaantal mannelijke runderen
invloed zouden kunnen uitoefenen op de verdeling van deze
rechtstreekse steun.
3.3.3. Het ESC vindt dat zeer zorgvuldig moet worden
nagegaan of het bestaande systeem inderdaad het best tegemoetkomt aan de door de samenleving voor de toekomst
gestelde eisen inzake duurzaamheid, multifunctionaliteit en
handhaving van een landbouw die het gehele grondgebied van
de Unie bestrijkt, en of dit systeem duurzaam in overeenstemming met de WTO-regels kan worden gebracht.
(4) In de akkerbouw gaat ongeveer 40 % van alle rechtstreekse steun
naar slechts 3 % van de landbouwbedrijven.

C 125/92

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

3.3.4. Dit geldt niet voor de onder de tweede pijler vallende
rechtstreekse steun. Het gaat hierbij namelijk om financiële
compensatie voor daadwerkelijk bestaande natuurlijke handicaps dan wel voor concrete prestaties op milieugebied. Deze
rechtstreekse steun draagt derhalve in belangrijke mate bij aan
de integratie van milieubescherming in het GLB, maar is
vatbaar voor verbetering.
3.3.4.1. Een negatief aspect is dat met deze rechtstreekse
steunbetalingen uitsluitend de handicaps resp. de bijkomende
lasten worden gecompenseerd, maar dat in veel gevallen de
overgang van intensieve op extensieve productiemethoden niet
rechtstreeks wordt gestimuleerd. Ook wordt de uitvoering van
belangrijke aspecten van de consumentenbescherming in het
kader van het Europese landbouwmodel (zoals verbetering van
de voedselveiligheid, de traceerbaarheid en de kwaliteitsbewaking) vaak onvoldoende bevorderd.
3.3.4.2. Slechts in enkele lidstaten zijn via milieuprogramma’s voldoende stimulansen gecreëerd voor de overstap op
meer extensieve productiemethoden, waar veel boeren overigens mee instemmen. Uit een studie van de Commissie blijkt
dat de milieumaatregelen voor de landbouw doorgaans veel
effect sorteren in landbouwregio’s die wat productie betreft
tot de probleemgebieden behoren, terwijl ze in intensief
producerende regio’s juist vrijwel ineffectief zijn omdat hier de
financiële prikkels voor de boeren te gering zijn.
3.4.
Als gevolg van het systeem van rechtstreekse steun in
het kader van de eerste pijler worden gewassen die van belang
zijn voor het milieu en de economie van regio’s — zoals
voedergewassen of gewassen van weidegronden — nog steeds
achtergesteld ten opzichte van gewassen waarvan de prijzen
vroeger werden ondersteund; hiervoor wordt immers geen
rechtstreekse steun verleend.
3.5.
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er conflicten kunnen ontstaan tussen in bedrijfseconomisch opzicht
nuttige en vanwege de bestaande randvoorwaarden noodzakelijke productiviteitsverhogingen enerzijds en eisen ten aanzien
van regionale economie, milieu, ethische behandeling en
bescherming van dieren en consumentenbelangen anderzijds.
Het GLB heeft deze conflicten nog niet opgelost, dat wil zeggen:
een goed evenwicht tussen de drie duurzaamheidspijlers is
nog niet gevonden.
3.6.
Ook met Agenda 2000 is dit nog niet gelukt, hoewel
de in 1992 geïntroduceerde „begeleidende maatregelen” (bebossingsprogramma’s, mogelijkheden voor vervroegde uittreding, milieuprogramma’s voor de landbouw) zijn uitgebreid en
samen met de deels reeds bekende stimuleringsmaatregelen uit
de structuurfondsen het „plattelandsbeleid” (de zogenoemde
„Tweede pijler van het GLB”) vormen. Weliswaar is hiermee
een nieuw tijdperk in de geschiedenis van het GLB ingeluid,
maar het is twijfelachtig of de maatregelen van de huidige
eerste pijler al zodanig gecoördineerd zijn dat zij een optimale
aanvulling vormen op de doelstellingen inzake regionaal,
milieu- en sociaal beleid die specifiek met de maatregelen van
de tweede pijler dienen te worden verwezenlijkt.
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Het ESC is altijd ingenomen geweest met het belang dat aan
„plattelandsontwikkeling” wordt gehecht, al neemt de tweede
pijler momenteel nog slechts 10 % van de totale landbouwbegroting voor zijn rekening. Bovendien zijn voor de tweede
pijler niet méér middelen vrijgemaakt dan voor het totaal van
de vroegere „begeleidende maatregelen” en de aan het eind van
de jaren negentig in het kader van doelstelling 5a en 5b
verleende steun uit de structuurfondsen. De maatregelen in het
kader van een geïntegreerd beleid voor plattelandsontwikkeling
moeten een zinvolle aanvulling vormen op een aantal essentiële instrumenten van de eerste pijler — die wellicht aan
herziening toe zijn – en moeten sterk worden uitgebreid,
aangezien ze steeds belangrijker worden met het oog op de
multifunctionaliteit in de landbouw. Het ESC benadrukt dat
zowel de maatregelen van de eerste pijler als de plattelandsontwikkelingsinstrumenten moeten bijdragen tot de instandhouding en verdere uitbouw van het multifunctionele karakter
van de landbouw en dat zij moeten aansluiten bij de drie
„duurzaamheidspijlers” (d.w.z. duurzaamheid op economisch,
sociaal en milieugebied); noch de eerste, noch de tweede pijler
van het GLB mag op slechts één aspect van duurzaamheid
gericht zijn.
3.7.
Bij de komende tussentijdse evaluatie van Agenda
2000 mag niet alleen de vraag centraal staan of de voor de
afzonderlijke marktordeningen geformuleerde doelstellingen
voor stabilisering van markt en begroting inderdaad zijn
gerealiseerd; volgens het ESC is het belangrijker dat antwoord
wordt gegeven op een reeks andere vragen, zodat duidelijk
wordt hoe kan worden tegemoetgekomen aan de nieuwe eisen
inzake het GLB. De antwoorden op deze vragen zijn van groot
belang voor de invulling van het GLB na het jaar 2006. Wat
het ESC betreft gaat het daarbij om vragen als:
—

Is het inkomen van de meeste boeren verbeterd?

—

Hebben de hervormingen het verlies van werkgelegenheid (1) in de landbouw en op het platteland een halt
toegeroepen, en zo ja, in hoeverre? Is dit eigenlijk wel een
doelstelling van het GLB?

—

Hebben de hervormingen geleid tot wijzigingen in de
verdeling van de steun aan de boeren, en zo ja, welke
wijzigingen?

—

In hoeverre en met welk resultaat is in de lidstaten gebruik
gemaakt van artikel 3 „Eisen inzake milieubescherming”
(cross compliance), en artikel 4 „Differentiëring” (modulatie) van Verordening (EG) nr. 1259/1999?

—

In hoeverre is tegemoetgekomen aan de nieuwe eisen
inzake de landbouwproductie? Voldoen de aan steunverlening verbonden criteria aan de eisen zoals die voortvloeien uit het „Europese landbouwmodel” en de discussie
over duurzaamheid?

(1) Gemiddeld gaat binnen de EU elke twee minuten een arbeidsplaats
in de landbouwsector verloren.
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—

Welke resultaten zijn er behaald bij het aanpakken van
de bestaande problemen op het gebied van milieu en
natuurbescherming en bij het opheffen van de bestaande
regionale verschillen?

—

Is er een evenwichtige verdeling tussen de steunverlening
in het kader van de eerste en de tweede pijler en tussen
de steunverlening aan sectoren die tot de eerste pijler
behoren (1)?

—

Is er voldoende evenwicht tussen de regio’s en tussen de
producenten?

—

Is het mogelijk aanvullende maatregelen te nemen waarmee de specifieke kenmerken en de kwaliteit van veel
landbouwproducten, en het belang van veel landbouwproducten voor milieu, dierenbescherming en regio’s,
meer centraal komen te staan (2)?

—

Worden de middelen van de tweede pijler daadwerkelijk
op efficiënte wijze gebruikt voor de ontwikkeling van het
platteland? Hoe effectief zijn de afzonderlijke onderdelen
van programma’s nu echt geweest? Komen bijvoorbeeld
regelingen voor vervroegde uittreding ten goede aan de
„plattelandsontwikkeling”? Zijn maatregelen voor bebossing niet gedeeltelijk in strijd met het streven naar een
open landschap?

—

Hoe zou een zo belangrijk instrument als de compenserende betalingen voor probleemgebieden verder kunnen worden uitgebouwd?

—

Waarom maken lidstaten — maar ook regio’s van
lidstaten — in zo verschillende mate aanspraak op
bijvoorbeeld de middelen van de tweede pijler, zoals bij
milieumaatregelen voor de landbouw (3)?

4. Eisen inzake de landbouw: nu en in de toekomst
4.1.
Hoewel het GLB voortdurend aan verandering onderhevig is en veel problemen in het verleden zijn opgelost, valt
niet te loochenen dat er nog grote uitdagingen wachten. Deze
hebben betrekking op zowel de politiek als op de individuele
consument, wiens gedrag dikwijls indruist tegen de roep
om bijvoorbeeld een meer regionale benadering of meer
milieuvriendelijkheid.
4.2.
De verwachtingen en eisen van de burger ten aanzien
van de landbouw zijn gewijzigd.
4.3.
In de politiek en de samenleving wordt vandaag de dag
anders aangekeken tegen landbouwproductie. De afgelopen
(1) Zo gaat 40 % van de steun in het kader van de EOGFL-garantie
naar de sector akkergewassen en 4 % naar de sector groenten en
fruit.
(2) Zou er in de toekomst bijvoorbeeld geen compensatie moeten
komen voor regionale producentenverenigingen die gebruik maken van bepaalde rassen die zijn afgestemd op de regio, maar
minder „productief” zijn?
(3) Zo werd ongeveer de helft van de middelen die van de EU naar de
nationale landbouw van Oostenrijk en Finland vloeiden, verstrekt
in het kader van de tweede pijler; voor België en Nederland was
dit nog geen 5 %. In Duitsland bestaan wat betreft de gebruikmaking van de programma’s voor plattelandsontwikkeling grote
verschillen tussen het noorden en het zuiden.
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vijftien jaar laten zien dat in de discussie over integratie van
duurzaamheid in het GLB steeds meer de nadruk wordt gelegd
op milieuaspecten en op regionale ontwikkeling, werkgelegenheid en kwaliteit van de arbeidsplaatsen, en bescherming van
dier en consument. In heel Europa wordt meer waarde
gehecht aan de kwaliteit van het landschap en van de
productiemethodes. De Europese landbouw gaat geen louter
producerende, maar een multifunctionele rol op het platteland
spelen.
4.4.
Vandaag de dag hebben boeren te maken met extra
eisen, die tot dusver alleen maar geld hebben gekost in plaats
van opgeleverd omdat de in het kader van multifunctionaliteit
geleverde prestaties van de landbouw niet werden doorberekend in de door de markt bepaalde prijzen voor landbouwproducten.
4.5.
Bij de beoordeling van de huidige inkomenssituatie in
de landbouw moet men zich er in het algemeen rekenschap
van geven dat de kloof tussen de ontwikkeling van de
producentenprijzen en de consumentenprijzen enorm is en
steeds groter wordt. Ook binnen de landbouw zelf zijn echter
enorme inkomensverschillen waar te nemen, die niet alleen
kunnen worden verklaard door verschillen in bekwaamheid,
ijver of ondernemingsgeest. Door prijsdumping in de levensmiddelensector hebben enkele distributieketens bijgedragen
aan ongunstige prijsontwikkelingen. Bij marktprijzen die soms
onder de kostprijs liggen, wordt het voor boeren uiterst
moeilijk om meer duurzaamheid en multifunctionaliteit te
realiseren. In veel landbouwregio’s en -sectoren staat het
inkomen van boeren in geen verhouding tot het gepresteerde
werk.
4.6.
De boeren zien zich genoodzaakt om alle mogelijke
(legale) ontwikkelingen op het gebied van productiviteitsverhoging te volgen om compensatie te vinden voor de reëel of
daadwerkelijk dalende (producenten-)prijzen en de stijgende
productiekosten. (Geschrapte tekst met voetnoot 27).
4.7.
Daar komt nog bij dat de Europese boeren niet alleen
met elkaar concurreren op deels oververzadigde markten, maar
dat de WTO tegelijk blijft streven naar liberalisering van de
wereldhandel in landbouwproducten. De productieomstandigheden en -voorschriften in de EU verschillen van die in andere
gebieden. Buiten Europa worden landbouwproducten vaak
goedkoper geproduceerd. Dat komt onder meer doordat:
—

daar in een aantal gevallen betere klimaatomstandigheden
dan wel betere bedrijfsstructuren bestaan;

—

daar in een aantal gevallen wordt geproduceerd op een
wijze die indruist tegen de Europese normen en waarden
(normen op het gebied van milieu, dierenbescherming,
consumptie of sociale regelgeving en gebruik van in
Europa verboden productieverhogende middelen);

—

de prijzen op de wereldmarkt dikwijls sterk worden
beïnvloed en verstoord door exportsubsidies en -garanties.
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4.8.
Hierdoor wordt steeds duidelijker dat de vanuit bedrijfseconomisch oogpunt noodzakelijke productiviteitsverhoging indruist tegen de belangen van milieu, dier en consument (multifunctionaliteit).

4.9.
De harde onderhandelingen over de hervormingen
en de zich voortslepende discussie over te nemen verdere
maatregelen maken duidelijk dat de EU voortdurend te kampen
heeft met tegenstrijdige doelstellingen en geen ijzer met
handen kan breken. Het is en blijft onmogelijk om
—

te komen tot een landbouw die in staat is te produceren
bij de vaak verstoorde verhoudingen op de wereldmarkt
(en dat zo mogelijk zonder financiële ondersteuning), en

—

tegelijkertijd alle wensen ten aanzien van de productie
(kwaliteit, veiligheid, het sparen van natuurlijke hulpbronnen, het op de juiste wijze houden van dieren, etc.) te
vervullen en daarbij de kosten voor Europa te beperken (1),

—

en daarnaast ook nog te zorgen voor een moderne en
aantrekkelijke arbeidsmarkt die de werknemers de nodige
bescherming geeft, veel werkgelegenheid biedt in de vorm
van stabiele arbeidsplaatsen, en zich onderscheidt door
een hoog opleidingspeil, ook waar het gaat om voortgezette beroepsopleiding.

4.13. Het ESC beklemtoont dat het van het grootste belang
is om deze verschillende functies van de Europese landbouw
te handhaven. In theorie is het mogelijk om de benodigde
levensmiddelen te betrekken bij producenten buiten Europa
omdat dit „economischer” zou zijn, al zou dit uiteraard
indruisen tegen het beginsel van de voorzieningszekerheid.
Landbouwcultuur, landschappen, werkgelegenheid — kortom:
alles wat bij multifunctionaliteit hoort — kunnen echter niet
worden geïmporteerd!
4.14. De instandhouding van het Europese landbouwmodel
en de invoering daarvan in de nieuwe lidstaten zal veel geld
kosten, waarschijnlijk méér dan de bedragen waarvan bij het
opstellen van het landbouwrichtsnoer was uitgegaan. Met de
schaarse openbare middelen en het streven van veel ministers
van financiën om de overheidsuitgaven te beknotten, zal
rechtvaardiging van de overdracht van overheidsgelden aan de
landbouw centraal komen te staan. De voor de toekomst
belangrijke kwestie van de duurzaamheid zou wel eens de
sleutel tot de instandhouding van het maatschappelijk draagvlak voor een langdurige overdracht van gelden aan de
landbouw kunnen blijken te zijn.

5. Overwegingen met betrekking tot de toekomstige
invulling van het GLB

5.1.
4.10. Bij een evaluatie van de tot dusver doorgevoerde
hervormingen van het GLB en bij besprekingen over herijking
van het GLB moeten alle betrokken partijen zich rekenschap
geven van deze tot nog toe onopgeloste tegenstrijdigheden.
Zelfs veel politieke besluitvormers lijken zich onvoldoende
bewust van de complexiteit van de verbanden.

4.11. De grootste uitdaging voor de toekomst bestaat er
dus in, duurzaamheid en multifunctionaliteit te integreren in
de landbouw. Het Europese landbouwmodel kan alleen goed
functioneren indien er een nieuw evenwicht wordt gevonden
tussen de economische, de sociale en de ecologische duurzaamheidspijler.

4.12. Er moet een middel zijn die ook de landbouwers, en
in het bijzonder de toekomstige generaties landbouwers, de
jonge boeren, aantrekkelijke en economisch stabiele vooruitzichten biedt. In dit verband verwijst het Comité naar de in
een recent advies opgenomen richtsnoeren (2), en naar zijn
steun aan de gemeenschappelijke verklaring van het Europees
Parlement, het Comité van de Regio’s en het Economisch en
Sociaal Comité, die op 6 december 2001 over het thema
„jonge landbouwers” werd afgegeven.

(1) Een Braziliaanse landarbeider verdient misschien 50 EUR per
maand.
(2) Advies van het Economisch en Sociaal Comité over nieuwe
economie, kennismaatschappij en plattelandsontwikkeling. Perspectieven voor „jonge boeren” (PB C 36 van 8.2.2002, blz. 29).
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Overwegingen vooraf

5.1.1. Europa heeft gekozen voor een „multifunctionele
landbouw”. De door de Europese boeren te leveren prestaties
omvatten onder meer:
—

productie van een voldoende hoeveelheid (3) kwalitatief
hoogwaardige en veilige agrolevensmiddelen;

—

produceren binnen een agrarische structuur die is afgestemd op het platteland en op de regionale behoeften;

—

produceren volgens milieunormen (milieubescherming);

—

tegengaan dat het platteland ontvolkt;

—

behoud van werkgelegenheid;

—

veehouderij zonder hormonen en antibiotica;

—

het op de juiste wijze houden van vee;

—

behoud van cultuur en erfgoed van het platteland;

—

zorgen voor belangrijke cultuurlandschappen;

—

behoud van de biodiversiteit.

(3) Het Comité herinnert in dat verband o.m. aan zijn advies over
„Een nieuwe communautaire strategie inzake de voorziening
van plantaardige eiwitten in de Europese Unie” (PB C 80 van
3.4.2002.).
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5.1.2. Deze prestaties gaan veel verder dan het produceren
van voedsel, en in dit opzicht kan de landbouw niet zonder
meer worden vergeleken met andere economische sectoren.

5.1.3. Er zijn slechts twee mogelijkheden om zowel deze
kwaliteitsproductie als de geleverde prestaties te honoreren
(waarmee de extra kosten van de boeren worden gedekt):
—

hetzij via productprijzen;

—

hetzij via rechtstreekse nationale overdrachtsbetalingen
(ofwel een combinatie van beide).

5.1.8. Dit houdt uiteraard in dat alle tot dusver toegepaste
beleidsinstrumenten in het kader van de discussie over de
„Toekomst van het GLB” moeten worden getoetst op dit
nieuwe uitgangspunt en daarmee op hun compatibiliteit
met het „Europese landbouwmodel”. Verder moeten nieuwe
instrumenten en modellen worden getoetst.

5.1.9. In principe moeten beproefde GLB-instrumenten
worden gehandhaafd; deze moeten dan uiteraard wel worden
verfijnd en aangepast aan veranderende omstandigheden.

5.2.
5.1.4. Zolang men er niet in slaagt om via de consumentenprijzen de (externe) kosten te dekken die het toepassen van
multifunctionaliteit met zich meebrengt, zijn inkomensondersteunende overdrachtsbetalingen aan boeren die voldoen aan
de nog vast te stellen criteria voor „multifunctionaliteit”,
noodzakelijk.

5.1.5. Men moet zich er daarbij rekenschap van geven dat
het bedrag van deze inkomensoverdrachten verder zal oplopen
indien
—

de aanvullende voorschriften voor de boeren worden
aangescherpt;

—

de producentenprijzen verder dalen, onder meer onder
druk van de verstoorde wereldmarkt of van de distributeurs.

5.1.6. Het maatschappelijk draagvlak voor de verwachte
inkomensondersteunende maatregelen ten behoeve van de
Europese landbouw zou kunnen bestaan uit concrete aanvullingen in de vorm van rechtstreekse steunverlening. De Europese boer wordt niet meer alleen gesteund om continu en
op kosteneffectieve wijze agrolevensmiddelen te produceren
(promotie van producten), maar ook omdat hij als gevolg van
de maatschappelijke roep om duurzame en multifunctionele
productie in plattelandsregio’s nadeel ondervindt bij het concurreren op de geliberaliseerde wereldmarkt en omdat hij in
sociaal en territoriaal opzicht een grote bijdrage levert (behoud
van werkgelegenheid, ontginning van minder productieve
perifere regio’s) (beloning voor het toepassen van het juiste
productiemodel). Doel moet zijn, op het hele grondgebied een
ecologisch verantwoorde en op kwaliteit gerichte productie
in stand te houden, hetgeen in bepaalde sectoren speciale
inspanningen en maatregelen kan vergen.

5.1.7. Aldus zou binnen de Europese samenleving erkenning ontstaan voor de unieke positie die de boer inneemt als
producent van gezond en veilig voedsel, als hoeder van
landschap en cultureel erfgoed en als pleitbezorger van de
diversiteit van de natuur en de regio.

C 125/95

Rechtstreekse betalingen

5.2.1. Directe steunverlening zal een steeds grotere rol gaan
spelen zolang de met multifunctionaliteit gepaard gaande
„externe” kosten niet worden doorberekend in de prijzen, maar
moeten worden opgebracht door de maatschappij.

5.2.2. Het Comité staat nadrukkelijk achter het beginsel
van functionele rechtstreekse betalingen en van een duurzame
handhaving van dit steeds belangrijkere GLB-instrument. Dit
neemt niet weg dat iedere vorm van rechtstreekse steun
voldoende gerechtvaardigd moet zijn met het oog op een
breed maatschappelijk draagvlak.

5.2.3. Daarbij rijst de vraag in hoeverre de huidige regeling
voor directe steun moet worden gewijzigd. Belangrijke maatschappelijke organisaties zullen in de toekomst in sterkere
mate de doelstellingen en de grondslag van de huidige, in het
kader van de eerste pijler verstrekte rechtstreekse steun aan de
orde stellen en een verplichte koppeling verlangen tussen
rechtstreekse steun en prestaties op het gebied van multifunctionaliteit. De discussie hierover zal door de politiek moeten
worden gevoerd.

5.2.4. In de toekomst zou een dergelijke koppeling tussen
rechtstreekse steunverlening en in het kader van multifunctionaliteit te leveren prestaties dus een uitermate belangrijk
punt van discussie kunnen worden. Naleving van bestaande
wetgeving geeft op zich nog geen recht op overheidssteun.
Nagegaan moet echter worden of er — gelet op de uiteenlopende productienormen en -omstandigheden in de wereld — van
dit beginsel moet worden afgeweken om het multifunctionele
karakter van de Europese landbouw te waarborgen.

5.2.5. Het ESC benadrukt dat multifunctionaliteit niet alleen
betekent dat wordt voldaan aan eisen op het gebied van milieuen natuurbescherming. Het betekent o.m. ook duurzaamheid,
bescherming van het landschap, landbouwteelt in probleemgebieden, het afzien van resp. gebruik maken van bepaalde
productiemethoden, het op de juiste wijze houden van dieren,
en voorts ook het voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen.
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5.2.6. Het ESC verzoekt de Commissie na te gaan of in de
toekomst
a)

een uit meerdere schalen bestaand stelsel van rechtstreekse steunbetalingen aan nog actieve boeren zou kunnen
worden ingevoerd. Dit systeem zou als volgt zijn opgebouwd:
—

de eerste schaal is bestemd voor boeren die in hun
productieproces voldoen aan gemeenschappelijk
vastgelegde geharmoniseerde Europese normen ten
aanzien van milieu en dierenbescherming die verder
gaan dan de in landen buiten Europa gehanteerde
voorschriften. Hiermee moeten de uit de strengere
Europese normen voortvloeiende concurrentienadelen worden gecompenseerd;

—

de tweede schaal is gericht op boeren die in hun
productieproces voldoen aan aanvullende, bindende
normen op het gebied van multifunctionaliteit,
welke verder gaan dan de voorschriften voor „goede
bedrijfsvoering” vereisen (1) en rekening houden met
aspecten als het maximumaantal dieren per hectare
of het behoud van landschapskenmerken;

—

met de derde schaal moet — evenals onder de
huidige milieuprogramma’s voor de landbouw —
niet alleen compensatie worden geboden voor concrete prestaties, maar moet de invoering van multifunctionele productiemethoden worden gestimuleerd.

en of
b)

de eerste pijler van het GLB zou kunnen worden aangevuld met nieuwe vormen van steunverlening, die iedere
lidstaat (overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en
zonder scheeftrekking van de concurrentie) in staat
moeten stellen om meer steun te verlenen aan bedrijven
die extra inspanningen willen leveren op het gebied van
kwaliteitsbewaking, milieubescherming en behoud van
werkgelegenheid.

5.2.7. Het ESC is zich ervan bewust dat het eventueel
koppelen van alle rechtstreekse steun aan het leveren van
bepaalde (ecologische, sociale en territoriale) prestaties door
de beroepsgroep een ingrijpende verandering betekent, temeer
daar een dergelijke koppeling zou kunnen leiden tot een
grootschalige herverdeling van steunbetalingen aan bedrijven,
regio’s en zelfs lidstaten. Desondanks vormt een dergelijke
koppeling volgens het Comité de maatschappelijke grond voor
een duurzame handhaving van de overdrachtsbetalingen.

27.5.2002

kunnen maken op steun, maar deze maatschappelijke beloning
in zijn algemeenheid op basis van het toepassen van multifunctionele productiemethoden en derhalve voor alle landbouwsectoren wordt verstrekt (2).
5.2.9. Of dit mogelijk zou zijn door alle boeren die
overeenkomstig voor multifunctionele landbouwpraktijken
vast te stellen criteria produceren (3) bijvoorbeeld — zoals van
diverse zijden is geopperd — rechtstreekse steun in de vorm
van areaalpremies te verstrekken, ongeacht het verbouwde
gewas —, moet nader worden onderzocht. Het Comité verzoekt de Commissie hiervoor zorg te dragen. Ervaringen die
de Commissie heeft opgedaan bij de tenuitvoerlegging van
Verordening (EG) nr. 1244/2001 (vereenvoudigde regeling
inzake rechtstreekse steunverlening aan kleine producenten)
kunnen daarbij mogelijk van pas komen. Tegelijkertijd moet
rekening worden gehouden met de typische productiekenmerken van specifieke landbouwproducten (zoals bv. olijfolie).
5.2.10. Ter beantwoording van de in de paragrafen 3.7 en
5.2.6 gestelde vragen moet bovendien worden ingeschat in
hoeverre de verdeling van rechtstreekse betalingen bij een
uniforme areaalpremie zou veranderen ten opzichte van het
huidige systeem, en welke gevolgen dit zou hebben voor de
afzonderlijke sectoren, regio’s en bedrijven.
5.2.11.

Verder moet worden nagegaan

—

of op deze wijze inderdaad een breder politiek en
maatschappelijk draagvlak kan worden gerealiseerd;

—

of op deze wijze de multifunctionaliteit van de Europese
landbouw in alle regio’s beter kan worden gewaarborgd;

—

of het beheer zelf kan worden vereenvoudigd.

5.2.12. Om de huidige tegenstelling tussen de eisen die
worden gesteld door de natuurbescherming enerzijds en door
de landbouw anderzijds, te overbruggen, moet de Commissie
nagaan of eventuele areaalpremies ook moeten worden verstrekt voor landbouwgrond die bedrijfseconomisch gezien niet
of slechts beperkt productief is (bijv. grond die is aangewezen
als FFH-gebied of grond die dienst doet als broedplaats of als
reen).

5.2.8. Er zou moeten worden nagegaan of het zinvol zou
zijn indien in de toekomst niet alleen bedrijven waarvan de
producten onder een marktordening vallen of vielen aanspraak

5.2.13. Rechtstreekse betalingen vinden momenteel in het
kader van zowel de eerste als de tweede pijler plaats. In het
geval van maatregelen die onder de tweede pijler vallen, zijn
de lidstaten verplicht tot medefinanciering. Het ESC doet de
aanbeveling om bij de komende discussies over hervormingen
na te gaan of er een groter draagvlak en meer samenhang
zouden ontstaan indien deze aparte financiering gedeeltelijk
wordt afgeschaft, dan wel of er nog andere mogelijkheden
bestaan om de duidelijk zichtbare problemen bij de cofinanciering van de tweede pijler op te lossen .

(1) De niet-areaalgebonden veehouderij zoals die in bepaalde Europese regio’s wordt bedreven, voldoet aan de eisen voor „goede
bedrijfsvoering”. Met de premie voor stieren, die momenteel nog
gebonden is aan een maximum van 2,0 grootvee-eenheden per
hectare voederareaal, wordt de steun voor de betreffende bedrijven
al teruggebracht tot 2,0 grootvee-eenheden (tot 1,9 grootveeeenheden in 2002 en in een later stadium zelfs tot 1,8 grootveeeenheden). Hiermee worden deze bedrijven, die zeker niet als
„multifunctioneel” kunnen worden aangemerkt, evenwel niet
geheel uitgesloten van steun.

(2) Er moet een einde komen aan de uit het huidige systeem
voortvloeiende achterstelling van bijvoorbeeld weidegronden of
van de teelt van zogenoemde „heilzame” gewassen zoals leguminosen en klaver.
(3) Voorbeelden: areaalgebonden veehouderij (max. twee grootveeeenheden per hectare), vruchtwisseling, het creëren/behouden
van landschapskenmerken resp. het vaststellen van een bepaald
percentage landbouwgrond dat landschapskarakter moet hebben
of waar (per regio verschillende) „extensieve” teelt moet plaatsvinden.
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De toekomst van de plattelandsontwikkeling (tweede pijler van
het GLB)

5.3.1. Het platteland vervult niet alleen een belangrijke
functie als landbouwgrond, maar is vooral ook in economisch,
sociaal en cultureel opzicht van groot belang voor de bevolking.

5.3.2. Het platteland dankt haar unieke karakter aan de
grote verscheidenheid van de regionale hulpbronnen. Tegenover toekomstige generaties zijn we verplicht te zorgen voor
duurzaamheid; deze zwaarwegende verplichting behoort dan
ook beslist gepaard te gaan met dienovereenkomstig handelen.
Het platteland en de landbouw zijn functioneel nauw met
elkaar verbonden. Het beleid inzake plattelandsontwikkeling
vereist dan ook dat de diverse beleidslijnen goed op elkaar zijn
afgestemd. De instrumenten van de tweede pijler moeten
derhalve ook in de toekomst worden ondersteund door
maatregelen die verder gaan dan de landbouwsector. Daarbij
gaat het met name om de technische en de sociale infrastructuur, die voor het platteland van essentieel belang zijn voor
het vervullen van zijn uiteenlopende functies.

5.3.3. Als gevolg van de sterke liberalisering van de markt
bestaat er een concentratietendens, die ten koste gaat van
regio’s met een zwakke structuur en bovendien belangrijke
uitgangspunten van het Europese landbouwmodel op losse
schroeven zet (zoals regionale kringlopen). In het door de
Europese Commissie gepresenteerde Witboek (1) over de handel staat: „Op lange termijn dreigt een extreme concentratie
van de distributie in Europa te resulteren in een zeer beperkt
aantal grote ketens die de hele detailhandelsmarkt domineren (...). In de distributiesector kan een dergelijke concentratie
uiteindelijk leiden tot een beperking van het aantal aangeboden
producten, van de diversiteit van de verkoopsystemen en van
het aantal winkels, vooral in stadscentra en plattelandsgebieden, en zou zij ook de relatie tussen kleine producenten en
detaillisten veranderen”. De afgelopen jaren hebben de grote
distributieketens een sterke marktpositie veroverd, wat leidde
tot een sterke concentratie van de verwerkende industrie. Deze
neemt steeds meer agrarische basisproducten af, waar ze ook
vandaan komen. De eisen die de verwerkende industrie stelt
aan de mate waarin deze producten verder kunnen verwerkt,
vertalen zich vaak in normen die haaks staan op de van de
oudsher grote diversiteit van de landbouw en de regio’s.

5.3.4. Het GLB en het regionaal beleid moeten ervoor
zorgen dat dit proces bewust wordt tegengegaan om te
voorkomen dat regio’s met een zwakke structuur ontvolkt
raken. Daarbij gaat het met name om het scheppen van
duurzame werkgelegenheid voor de plattelandsbevolking. Het
duurzame gebruik van regionale hulpbronnen in het kader van
een endogene ontwikkelingsstrategie vereist dat in regio’s met
een zwakke structuur aanvullende en op solidariteit gebaseerde
compensatieregelingen worden ingevoerd.

(1) PB C 279 van 1.10.1999, blz. 74.
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5.3.5. De tweede pijler van het GLB moet door middel een
gecoördineerd pakket steunbetalingen voorzien in compensatie van de vele in het kader van multifunctionaliteit geleverde
prestaties van de boeren, zorgen voor diversificatie van de
landbouwactiviteiten teneinde de inkomensbasis te verbreden
en het concurrentievermogen van de regio’s vergroten door
middel van investeringssteun. Vanwege de specifieke functies
van de diverse instrumenten voor plattelandsontwikkeling
(tweede pijler) kunnen deze niet als vervanging van de GLBinstrumenten dienen, maar hierop wel een essentiële aanvulling
vormen. Vooral de bij de meest recente hervorming van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid ingevoerde normen op het
gebied van milieu, hygiëne en dierenbescherming maken
consensus en samenhang in de gehele Unie noodzakelijk,
teneinde gelijkwaardige voorwaarden en concurrentieverhoudingen te waarborgen. De betreffende normen moeten echter
worden getoetst om na te gaan of alle genomen maatregelen
— waarvan een aantal belemmerend blijkt te werken voor
bepaalde sectoren — ook echt noodzakelijk zijn.

5.3.6. Het programma Plattelandsontwikkeling in het kader
van het EOGFL neemt zonder enige twijfel een sleutelpositie
in. Het ESC wijst er echter op dat voor een in alle opzichten
positieve plattelandsontwikkeling tevens structuurfondsmaatregelen moeten worden genomen. Toekomststrategieën
voor het platteland dienen ingrijpend te worden vernieuwd.
Het is dan ook noodzakelijk om de communautaire initiatieven, met name Leader+ en Interreg, verder uit te bouwen
en de hiermee opgedane ervaringen mee te nemen in het
plattelandsbeleid.

5.4.

Sturing van het aanbod/marktordeningen

5.4.1. De meningen over sturing van het aanbod lopen
voor een deel sterk uiteen, zoals de discussie over bijvoorbeeld
de melkquota aantoont. Vanwege de mondialisering in het
algemeen en de uitbreiding van de EU in het bijzonder
worden quota niet alleen door landbouweconomen, sommige
regeringen en EU-lidstaten, maar ook door veel boeren als
nadelig ervaren en bekritiseerd.

5.4.2. Om ervoor te zorgen dat boerenbedrijven kunnen
voldoen aan de eisen die aan de productie worden gesteld,
moeten de marktverhoudingen enigszins stabiel zijn. Een
louter op concurrentie ingestelde landbouw zal zijn multifunctionele taken zeker niet kunnen vervullen.

5.4.3. Aangezien de markten voor landbouwproducten van
oudsher instabiel en uiterst gevoelig voor prijsschommelingen
zijn en de invloed van boeren op de quota gering is, kunnen
beperkingen of juist verhogingen van het aanbod door middel
van quotaregelingen een zeer belangrijke rol spelen bij het
stabiliseren van een duurzame productie van landbouwproducten.
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5.4.4. Dit kan worden verduidelijkt aan de hand van de
melkquota. Het afschaffen van melkquota zonder hiervoor iets
in de plaats te stellen — zoals de regeringen van sommige
lidstaten willen —, zou er zeker toe leiden dat de melkproductie
zich concentreert op gunstige locaties, met grote gevolgen
voor het milieu en voor de economische kracht van regio’s
waar de omstandigheden ongunstig zijn. Met name weidegronden, die vanuit het oogpunt van milieubescherming van groot
belang zijn, zijn afhankelijk van duurzame begrazing door
herkauwers.

5.4.5. Het afschaffen van quota zonder hiervoor iets in de
plaats te stellen, zou in ieder geval rechtstreeks kunnen
indruisen tegen overwegingen met betrekking tot multifunctionaliteit, het Europese landbouwmodel en het exploiteren
van het totale landbouwareaal.

5.4.6. Voor een gedegen discussie in het kader van de
tussentijdse evaluatie is het volgens het ESC dan ook noodzakelijk dat wordt onderzocht wat op regionaal niveau de economische gevolgen zouden zijn van afschaffing van de melkquota
en andere quotaregelingen, welke compenserende maatregelen
(op welke maatschappelijk aanvaardbare grond?) zouden kunnen worden genomen, wat deze zouden kosten en hoe
weidegronden op het gehele landbouwareaal duurzaam kunnen blijven worden geëxploiteerd.

5.5.

5.5.5. Het ESC wijst erop dat dergelijke regelgeving in
andere sectoren als vanzelfsprekend worden aanvaard. Zo is
het ondenkbaar dat bijvoorbeeld motorvoertuigen zonder
katalysator op de Europese markt zouden worden toegelaten.
5.5.6. Bescherming aan de buitengrenzen waarbij ook de
communautaire preferentie ten aanzien van voor de Europese
landbouw gevoelige producten wordt gegarandeerd, vormt een
essentieel uitgangspunt van het GLB. Afschaffing hiervan op
grond van WTO-voorschriften of regelingen inzake vrijhandelszones zou een bedreiging vormen voor fundamentele
beginselen van het GLB en daarmee voor de multifunctionaliteit van de Europese landbouw.
5.5.7.

5.5.2. Het ESC realiseert zich terdege dat de EU bij de
komende WTO-onderhandelingen te maken krijgt met de eis
van verschillende staten en groepen van staten tot het geheel
of grotendeels afschaffen van tolheffingen en het geheel
openstellen van haar grenzen.

5.5.3. Het garanderen van een multifunctionele, door alle
maatschappelijke groepen gesteunde landbouw is bij de huidige verhoudingen op de wereldmarkt niet mogelijk.

5.5.4. Het Comité verwacht dan ook van het beleid inzake
de internationale handel dat samenlevingen/economische mogendheden, hun producenten en hun consumenten producten
moeten kunnen weren die niet zijn vervaardigd overeenkomstig hun eigen geldende regelgeving voor duurzame productie
resp. die niet voldoen aan de normen (bijv. hormoonvlees,
legbatterijen, genetisch gemodificeerde producten en BST in
zuivelproducten).

Het ESC pleit ervoor dat

—

niet alleen wordt onderhandeld over verdere vermindering van de bescherming aan de buitengrenzen, maar
— met het oog op het creëren van eerlijke concurrentievoorwaarden — ook over sociale en ecologische minimumnormen voor alle staten die zijn aangesloten bij
de WTO;

—

bij voortgezette liberalisering gedifferentieerd te werk
wordt gegaan op basis van de situatie en de behoeften
van de betreffende productievorm;

—

de zogenoemde „non-trade-concerns” (niet op de handel
betrekking hebbende aspecten) op de onderhandelingsagenda worden geplaatst, overeenkomstig de wens van
de EU in het kader van waarborging van de multifunctionaliteit van de landbouw;

—

op grond van de WTO-regelgeving geen toegang tot de
markt mag worden afgedwongen van producten aan de
veiligheid waarvan gerede twijfel bestaat (precisering
hiervan in de SPS-overeenkomst is noodzakelijk);

—

wordt onderhandeld over regelgeving die voorkomt dat
stringente EU-voorschriften — bijvoorbeeld inzake de
nieuwe groene technologie (gentechnologie) of de dierenbescherming — ad absurdum worden doorgevoerd vanwege import uit derde landen met minder strenge regelgeving. Met duidelijke definities en etiketteringsvoorschriften moeten verwarring en misleiding van de consument worden voorkomen.

Bescherming aan de buitengrenzen/export

5.5.1. Wereldwijd is de EU de grootste importeur van
landbouwproducten. De EU herbergt ongeveer 6 % van de
wereldbevolking, maar haar aandeel in de totale import
bedraagt rond de 20 % (de intracommunautaire handel niet
meegerekend).
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5.5.8. Uit de uitspraak van de Amerikaanse staatssecretaris
Ann Venemann dat „de Overeenkomst van Doha (...) een
stokje heeft gestoken voor Europese milieumaatregelen — als
ongeoorloofde handelspraktijken — (...) en dat het ons is
gelukt ook de toepassing van het voorzorgsbeginsel te beperken”, blijkt hoe fundamenteel de opvattingen in het algemeen
en over Doha in het bijzonder verschillen. Dit wijst erop dat
de WTO-onderhandelingen hard zullen zijn. Het ESC verwacht
echter van de Commissie dat zij een consequent standpunt zal
innemen, aangezien cultuur en landschap als resultaat van een
„Europees landbouwmodel” geen handelswaar zijn, maar deel
uitmaken van een maatschappelijk erfgoed dat door de politiek
moet worden beschermd. We moeten dit erfgoed tenminste
even goed beschermen als bijvoorbeeld de Verenigde Staten
doen met de exportbelangen van grote bedrijven als Microsoft.
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Exportrestituties

5.6.1. In zijn advies over de consolidering van het Europese
landbouwmodel heeft het Comité zijn fundamentele standpunten ten aanzien van de export van landbouwproducten reeds
uiteengezet. Deze gelden uiteraard nog steeds.
5.6.2. Het ESC heeft met name benadrukt dat ernaar moet
worden gestreefd de exportondersteunende maatregelen zoveel
mogelijk te beperken. Ook heeft het Comité erop gewezen dat
met name de door de Verenigde Staten toegepaste exportkredieten en -garanties volgens art. 10, lid 2, van de landbouwovereenkomst van de WTO als exportsubsidies dienen te
worden aangemerkt, maar dat hiervoor geen regels zijn
vastgelegd. Voor het internationale concurrentievermogen van
de Europese landbouw vormt dit een fundamenteel probleem
dat moet worden opgelost.
5.6.3. Europese boeren die in de toekomst in nog grotere
mate gaan produceren volgens de beginselen van een duurza-
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me en multifunctionele landbouw komen natuurlijk niet
alleen onder druk te staan vanwege de eventuele import van
producten die niet aan deze voorwaarden voldoen, maar ook
vanwege de omstandigheid dat in bepaalde sectoren tegen
hoge kosten vervaardigde producten moeilijker kunnen worden afgezet op de wereldmarkt.
5.6.4. Tegelijkertijd moet worden onderkend dat met
„kwaliteitsproducten” (zoals kaas en wijn) ook zonder exportrestituties op de wereldmarkt (goed) kan worden verdiend.
5.6.5. Het staat iedere boer vrij om — binnen de grenzen
die wet- en regelgeving stellen — te produceren wat en hoe hij
wil, en voor welke markt. De slinkende openbare middelen en
de toekomstige WTO-regelgeving zullen in de toekomst nopen
tot evaluatie van het communautaire exportbeleid voor landbouwproducten. Daarbij wordt het ontsluiten van „markten
voor kwaliteitsproducten” (zonder exportondersteunende
maatregelen) tegenover markten voor massaproducten (bijv.
graan voor China dat door exportondersteuning in prijs is
verlaagd) steeds belangrijker, wat tot uitdrukking moet komen
in alle steunprogramma’s en regelgeving voor de landbouw.

Brussel, 21 maart 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het onderwerp „Een Europees statuut voor
mkb’s”
(2002/C 125/19)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 26 april 2001, overeenkomstig artikel 23, lid 3, van zijn
reglement van orde, besloten een op te stellen over het onderwerp „Een Europees statuut voor mkb’s”.
De afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 4 februari 2002 goedgekeurd; rapporteur was de
heer Malosse.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 389e zitting van 20 en 21 maart 2002 (vergadering
van 21 maart) het volgende advies uitgebracht, dat met 81 stemmen vóór, bij 2 onthoudingen werd
goedgekeurd.
1. De behoeften van middelgrote en kleine bedrijven
(mkb’s)

1.2.

Invoering van een op het MKB toegesneden instrument

1.2.1. Het Europees Economisch Samenwerkingsverband
(EESV) was tot op heden de enige supranationale structuur op
Europees niveau die mkb’s diensten „op maat” kon bieden,
maar deze rechtsvorm biedt slechts een gedeeltelijke oplossing.
1.1.

Achtergrond

1.1.1. Juristen en Europese autoriteiten koesterden gedurende decennia nagenoeg uitsluitend belangstelling voor grote
ondernemingen, die als hoofdrolspelers in het integratieproces
werden beschouwd. Momenteel wordt echter alom ingezien
dat mkb’s cruciaal zijn voor de Europese economie, 90 % van
het bedrijfsleven uitmaken en goed zijn voor 2/3 van het
aantal arbeidsplaatsen. Het is dan ook onlogisch dat het
onlangs goedgekeurde statuut voor de Europese vennootschap
(SE — Societas Europaea) slechts is toegesneden op het
grootbedrijf, d.w.z. op ondernemingen die hun kapitaal via
een beursgang kunnen aantrekken. Het is tevens ongewettigd
dat via de SE andermaal uitsluitend grote ondernemingen
zouden profiteren van de pogingen van de Commissie om
door invoering van één grondslag voor de vennootschapsbelasting een einde aan dubbele heffing te maken.

1.1.2. Het is nu zaak om de samenwerking tussen de
Europese mkb’s te stimuleren. Daarop heeft de Europese Raad
van Feira overigens reeds bij de goedkeuring van het „Europees
Handvest voor het kleinbedrijf” aangedrongen. In een in dit
verband in oktober 1997 door de Commissie gepubliceerde
studie over de periode 1989-1995 (Centre de recherche sur le
droit des affaires de la Chambre de commerce et d’industrie de
Paris — CREDA —, „Propositions pour une société fermée
européenne”, onder leiding van J. Boucourechliev, Bureau voor
officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 1997.
Zie in deze studie met name S. Urban, U. Mayrhofer en
P. Nanopoulos „Analyse des rapprochements d’entreprises en
Europe”, blz. 11 e.v.) wordt geconstateerd dat mkb’s onderling
verhoudingsgewijs meer gemeenschappelijke ondernemingen
oprichten dan grote bedrijven. Echter, vooral het MKB wordt
bij deze vormen van samenwerking gehinderd door talloze
lange en kostbare procedures.

1.2.2. De onlangs goedgekeurde statuten voor de SE (1) zijn
in hoge mate gebaseerd op de voorschriften voor NV’s en
daarmee dus op grote ondernemingen gericht. De SE vormt
weliswaar een reële stap vooruit, maar kent een aanloop van
meer dan drie decennia en berust goeddeels op een ouderwets
concept: zij is in juridisch opzicht log en ingewikkeld, ongeschikt voor het MKB en moeilijk te verenigen met ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsverhoudingen. Het Europees
Parlement benadrukt in zijn verslag over de laatste „ontwerpverordening van de Raad betreffende het statuut voor een
Europese vennootschap” (rapporteur: de heer Mayer) dat „het
belangrijk (is) dat er meer aandacht komt voor het MKB. Het
Europees MKB draagt zorg voor veel werkgelegenheid en
vormt de motor voor een groot deel van de Europese
economie”.

1.2.3. Voorts heeft de harmonisatie van het vennootschapsrecht hoofdzakelijk betrekking op NV’s, terwijl de regelgeving
voor BV’s of eenmanszaken grotendeels op nationaal recht
blijft stoelen.

1.2.4. Ook de Commissie zelf lijkt zich hiervan bewust
te zijn. Zij heeft op 4 september 2001 een groep van
vennootschapsrechtdeskundigen opgericht, die zich in eerste
instantie zal bezighouden met pan-Europese regels voor
openbare overnamebiedingen en daarna met de belangrijkste
prioriteiten voor de modernisering van het vennootschapsrecht. Tot dit laatste behoren eventueel noodzakelijke nieuwe
rechtsvormen, zoals een met name voor het MKB interessante
Europese Besloten Vennootschap (EBV).

(1) PB L 294 van 10.11.2001.
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1.2.5. Verder heeft het Comité er in recente adviezen op
aangedrongen, op Europees niveau een rechtsvorm voor het
MKB in te voeren. In het initiatiefadvies over „De sociale
economie en de interne markt” van 2 maart 2000 (1) werd het
volgende opgemerkt: „Ook individuen en kleine ondernemingen zouden de kans moeten hebben, zich (...) op Europees
niveau te organiseren, mochten zij behoefte hebben aan
grensoverschrijdende samenwerking ter versterking van hun
concurrentiepositie”. Voorts werd in het op 28 november
2001 goedgekeurde vervolg van initiatiefadvies over het
„Europees Handvest voor het kleinbedrijf (2)” gepleit voor
een „studie naar een statuut voor een Europese besloten
vennootschap”.

1.2.6. Verschillende Europese werkgeversorganisaties hebben zich reeds sterk gemaakt voor een op het MKB toegesneden
statuut. Verder heeft een werkgroep bestaande uit juristen
van verschillende nationaliteit, specialisten en universitaire
onderzoekers een zeer uitvoerig ontwerp opgesteld. Dit ontwerp komt overeen met het resultaat van de in paragraaf 1.1.2
genoemde en in het PB gepubliceerde studie van het CREDA.
De Kamer van Koophandel van Parijs en de „Mouvement des
Entreprises de la France” hebben via een uit deskundigen
en hooggeplaatste personen uit het bedrijfsleven bestaande
werkgroep een vervolgstudie uitgebracht: „La société privée
européenne: une société de partenaires”, september 1998.

1.2.7. Er wordt dus nagedacht over een Europees vennootschapsstatuut dat ook voor mkb’s toegankelijk is, en kan
worden gebruikt om transacties tussen deze bedrijven op
de interne markt te vergemakkelijken, ondernemingen uit
verschillende lidstaten in staat te stellen om hun middelen te
bundelen, maar ook om van meet af aan een Europese
dimensie te verlenen aan de oprichting van een nieuw bedrijf
of wijziging van statuten. Een eenvormig statuut is overigens
des te noodzakelijker omdat de verschillen tussen de nationale
rechtstelsels door de uitbreiding er alleen maar groter op zullen
worden.

1.2.8. Het Comité heeft in dit verband op 22 oktober 2001
een hoorzitting gehouden waaraan werd deelgenomen door
vertegenwoordigers van ruim 20 Europese organisaties, juristen en andere deskundigen. Bij die gelegenheid bleek dat er
een reële behoefte bestaat aan een statuut voor mkb’s. Zulks
met name om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen, maar ook om nieuwe vormen van discriminatie van deze
categorie ondernemingen te voorkomen. Zij kunnen namelijk
niet profiteren van het SE-statuut dat, zoals opgemerkt,
voornamelijk op het grootbedrijf is toegesneden. De deelnemers wensten vooral een eenvoudig statuut dat aantrekkelijk
moet worden gemaakt door toegang tot reële faciliteiten te
bieden en voor alle ondernemingsvormen open staat. Ook
werd er op de voordelen van een dergelijk statuut gewezen:

(1) PB C 117 van 26.4.2000, blz. 52-58.
(2) PB C 48 van 21.2.2002.
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1.2.8.1. in politiek opzicht: meer transnationale en grensoverschrijdende samenwerking stimuleert het integratieproces;

1.2.8.2. qua vereenvoudiging: dank zij één enkel Europees
statuut kunnen onder andere administratieve formaliteiten
worden verminderd en kan worden volstaan met één belastingaangifte;

1.2.8.3. in economisch opzicht: het concurrentievermogen
en de reputatie van mkb’s die voor het nieuwe statuut kiezen,
zullen verbeteren omdat het als het ware een Europees
„label” vormt. Voorts kan het statuut aantrekkelijk zijn voor
buitenlandse investeerders in Europa.

2. Een Europees statuut voor mkb’s

2.1.
Het MKB wordt momenteel gediscrimineerd omdat het
over het algemeen niet in dezelfde mate als het grootbedrijf
van Europese statuten kan profiteren. Verder is het vooral
vanwege de zeer grote verschillen en de uitbreiding onrealistisch te hopen dat de nationale wetgevingen spoedig zullen
worden geharmoniseerd. Belemmeringen voor de uitbouw van
transnationale activiteiten van mkb’s lijken dan ook het beste
te kunnen worden weggewerkt, door als aavulling op de SE
één enkel vereenvoudigd instrument in te voeren.

2.2.
Verder lijkt het in dit verband gepast dat het Comité
als spreekbuis van de sociaal-economische actoren de discussie
op institutioneel niveau aanzwengelt. In dit initiatiefadvies
worden een aantal denkbeelden geschetst ten behoeve van een
op het MKB toegesneden Europees statuut en formuleert het
Comité een reeks richtsnoeren die zijns inziens bij het opstellen
daarvan voor ogen moeten worden gehouden.

3. De hoofddoelstellingen

3.1.
Het EBV-statuut moet de ondernemersgeest en het
opstarten van nieuwe activiteiten bevorderen, alsook tot
grensoverschrijdende partnerschappen op de interne markt
prikkelen. Het dient daartoe aan de volgende vier hoofddoelstellingen te voldoen:

3.1.1. zowel natuurlijke als rechtspersonen moeten ongehinderd toegang tot het statuut hebben;

3.1.2. het dient eenvoudig en soepel te zijn en moet
gemakkelijk kunnen worden gewijzigd in het licht van de
wensen van de partners;
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3.1.3. het moet eenvoudig aangepast kunnen worden aan
structuurveranderingen van de vennootschap en externe wijzigingen; en

3.1.4. er dient sprake te zijn van een ondernemingsstructuur met een echte Europese dimensie , d.w.z. zij mag niet in
nationaal vennootschapsrecht wortelen. Zij mag evenwel geen
speciale voordelen of een voorkeursbehandeling genieten.

3.2.
De EBV dient door de volgende facetten duidelijk als
aanvulling op de SE:

3.2.1. Europese dimensie: het statuut moet worden voorbehouden aan activiteiten die door een Europese dimensie in
ruime zin worden gekenmerkt, te weten deelname van minstens twee partners uit twee verschillende lidstaten dan wel
een bestaande economische activiteit op Europees niveau, of
een project in minimaal twee lidstaten. In beide gevallen, en in
tegenstelling tot hetgeen bij fusies van grote ondernemingen
het geval is, is en zal de samenwerking tussen mkb’s bijna
altijd gericht zijn op uitbreiding en groei of zelfs het opstarten
van nieuwe activiteiten;

3.2.2. aard: een EBV kan in tegenstelling tot een SE haar
kapitaal niet via de beurs aantrekken;

3.2.3. opzet: de nieuwe vennootschap zou berusten op
contractsvrijheid en worden gekenmerkt door een zeer sterke
band tussen vennoten en bedrijf (affectio societatis). Het is de
bedoeling dat de vennoten zoveel mogelijk vrijheid wordt
gelaten om hun betrekkingen, en meer in het algemeen het
functioneren van het bedrijf, te regelen. Er zou een modelstatuut kunnen worden opgesteld dat als voorbeeld en leidraad
dient;

3.2.4. toepasselijk recht: de EBV zou een vennootschap
naar Europees recht zijn en aanknoping bij de rechtsstelsels
van de lidstaten dient tot het minimum en tot gespecificeerde
gevallen te worden beperkt;

3.2.5. doelgroep: Omwille van de flexibiliteit lijkt het
ongewenst om een maximum aantal werknemers vast te stellen
als criterium voor de toegang van mkb’s tot een EBV-statuut,
dat gericht zou moeten worden op de categorieën mkb’s die
worden genoemd in de momenteel aan herziening onderworpen aanbeveling van de Commissie. Verder zou het statuut
ook moeten worden toegesneden op de vele soorten kleine
bedrijven of eenmanszaken;

3.2.6. sociale dimensie: het is de bedoeling dat in het statuut
over het algemeen wordt verwezen naar de beginselen van het
recht van het land waar de werknemers werken. Verder lijkt
het juist om de volgende richtsnoeren voor de betrokkenheid
van de werknemers aan te houden.
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3.2.6.1. Wat grensoverschrijdende informatie en consultatie betreft, moet het statuut worden gebaseerd op een momenteel in behandeling zijnd richtlijnvoorstel (1). Bijgevolg dient
een aantal van 50 werknemers als drempel voor verplichte
regelingen ter zake te gelden.

3.2.6.2. Met betrekking tot grensoverschrijdende inspraak
in de ondernemingsleiding stelt het Comité een realistische en
pragmatische benadering voor, waarbij, conform de desbetreffende regels voor de SE, verworven rechten worden behouden
en een te log systeem wordt vermeden.

3.2.6.3. Genoemde benadering sluit aan bij de dynamiek
die werd losgemaakt met het Groenboek „De bevordering van
een Europees kader voor de sociale verantwoordelijkheid van
bedrijven” [goedgekeurd op 18 juli 2001 (2)]. Verder zal een
inspraakregeling als een sterk punt van het integratieproces
worden beschouwd, hetgeen het door het statuut toegekende
Europees „label” alleen maar ten goede kan komen; en

3.2.7. fiscale status: a priori kan aan geen enkel duurzaam
voordeel worden gedacht, maar bedrijven die in het kader van
de door de Commissie in haar mededeling „Naar een interne
markt zonder belastingbelemmeringen” (3) voorgestelde
strategie voor de EBV kiezen, zouden wel eens de eerste
kunnen zijn om te profiteren van één enkele geconsolideerde
belastinggrondslag, hetgeen neerkomt op vereenvoudiging
waardoor ook „meervoudige” heffing kan worden vermeden.
De Commissie heeft overigens een proefproject voor ogen ten
behoeve van mkb’s en/of ondernemingen met het EBVstatuut. Het Comité zal binnenkort advies uitbrengen over de
mededeling dienaangaande.

4. Mogelijke regels voor de EBV

Te denken valt aan de volgende modaliteiten, die diepgaand
met de betrokken kringen moeten worden onderzocht.

4.1.

Toepasselijk recht

De reikwijdte van de respectieve regelingen (verordening,
statuten en nationaal recht) moet duidelijk worden afgebakend.

(1) Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie
en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap (gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 23 juli
2001, PB C 307 van 31.10.2001).
(2) COM(2001) 366 def.
(3) COM(2001) 582 def.
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4.1.1. De regeling voor de EBV (vooral met betrekking tot
oprichting, kapitaal, maatschappelijke zetel, registratie en
aansprakelijkheid van bestuurders) moet volledig zijn en
losstaan van nationaal recht, dat zelfs niet subsidiair kan
worden ingeroepen. Dit is van het grootste belang voor het
uniforme, dus Europese karakter van de tekst, de duidelijkheid
ervan en de zekerheid die vennoten en derden eraan moeten
kunnen ontlenen.

4.1.2. De toepasselijke regels dienen de contractsvrijheid
van de partners te respecteren, maar wel moeten er ten aanzien
van een aantal zaken (vooral organisatie en functioneren
van de vennootschap en een aandelenregeling) duidelijke
voorschriften komen. Ook dienen bepaalde aangelegenheden
dwingend in de statuten te worden geregeld. Ten slotte zou
het handelsregister, om omissies te vermijden, moeten nagaan
of de statuten alle verplichte clausules ook daadwerkelijk
bevatten.
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4.2.4. De maatschappelijke zetel en de administratieve
hoofdzetel dienen zich op hetzelfde adres binnen de EU te
bevinden. Ontbinding of oprichting van een nieuwe rechtspersoon is niet nodig om de zetel naar een andere lidstaat te
verplaatsen.
4.2.5. In de statuten zou een regeling moeten worden
opgenomen voor gedwongen cessie, uittreding van een vennoot en prijsbepaling bij terugkoop of cessie van aandelen.
Tevens kan in de statuten worden bepaald dat het aandeel van
de vennoten (geldelijk of in natura) in het geplaatste kapitaal
niet gelijk hoeft te zijn, of dat aandelenverkoop gedurende een
bepaalde termijn aan een blokkeringsclausule is onderworpen.
Dergelijke clausules zouden slechts met algemene stemmen
kunnen worden gewijzigd.

5. Aanvullende bepalingen
4.1.3. Het spreekt voor zich dat de EBV, evenals nationale
vennootschappen, aan nationaal recht is onderworpen op
gebieden als verslaglegging, fiscaal en strafrecht, alsook insolvabiliteits-, surséance- en faillissementsprocedures.

4.2.

Algemene bepalingen

Het is de bedoeling dat de statuten worden gekenmerkt door
eenvoud en vergaande praktische flexibiliteit.

4.2.1. In principe kan de EBV worden opgericht door een
of meerdere natuurlijke of rechtspersonen die niet noodzakelijkerwijs binnen de EU behoeven te zijn gevestigd. Het minimumkapitaal zou kunnen worden vastgesteld op
15 000 EUR en in aandelen kunnen worden opgesplitst, maar
ook valt aan andere modaliteiten te denken. Voorts reikt de
aansprakelijkheid van een vennoot niet verder dan zijn inbreng.

4.2.2. De contractsvrijheid zou groot zijn, maar wel moeten
minderheidsaandeelhouders en derden die onder de regeling
vallen, worden beschermd. De rechten van de vennoten,
organisatie en functioneren van de vennootschap, bevoegdheden van haar organen en de voorwaarden voor overdracht van
aandelen moeten statutair worden vastgelegd. In beginsel is de
inhoud van de statuten vrij, maar dienen er wel minimumverplichtingen te komen, zoals opsomming in de statuten van
onderwerpen waarover de vennoten gezamenlijk dienen te
besluiten.

4.2.3. De externe vertegenwoordigingsbevoegdheid dient te
worden gebaseerd op de Eerste richtlijn inzake het vennootschapsrecht.

Gegeven het risico van concurrentiedistorsies mag het EBVstatuut niet ten opzichte van nationale statuten worden
bevoordeeld. Toch kan aan het volgende worden gedacht om
het statuut aantrekkelijker te maken:

5.1.
uniforme, vereenvoudigde, snelle en goedkope oprichtingsformaliteiten (men kan zelfs aan gratis inschrijving
denken);

5.2.
een speciaal mechanisme voor informatie en ondersteuning (bijv. met assistentie van de Euro Info Centres,
Europese netwerken van risicokapitaal, „business angels”, enz.);
en

5.3.
als nieuwe banen worden gecreëerd, steun via verschillende nationale of Europese ondersteuningsmechanismen (bijv.
het programma JEV, waarmee steun wordt verleend voor
haalbaarheidsstudies en investeringen, het Europees Sociaal
Fonds, enz.).

6. Andere ondernemingsvormen

6.1.
Andere ondernemingsvormen, zoals coöperaties en
ondernemingen van de sociale economie, verdienen tevens
aandacht.

6.2.
Het is wenselijk dat het gewijzigd voorstel voor een
verordening van het Europees Parlement en de Raad (1993)
inzake de Europese coöperatieve vennootschap (ECV), waarmee goeddeels tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van
de betrokken sectoren, zo snel mogelijk wordt goedgekeurd.

C 125/104

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

6.3.
Het ontwerpstatuut voor de ECV lijkt evenals het SEstatuut minder aantrekkelijk voor kleine bedrijven, met name
wegens het vereiste minimumkapitaal, en voor nieuwe soorten
ondernemingen met sociale doestellingen die hun activiteiten
op Europees niveau willen uitbreiden.

6.4.
Daarom steunt het Comité niet alleen de EBV, maar ook
het denkproces over nieuwe rechtsinstrumenten op Europees
niveau waarmee kan worden ingespeeld op de opkomst van
deze nieuwe ondernemingsvormen.

7. Conclusies

7.1.
Uit de analyse van de behoeften van het MKB blijkt dat
de EBV er moet komen. Zulks in de eerste plaats om de
sector op voet van gelijkheid te behandelen met grotere
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ondernemingen, die vooral gebruik van de SE kunnen maken,
en om mkb’s ter vergemakkelijking van hun activiteiten op de
interne markt een Europees „label” te bieden.
7.2.
Om het EBV-statuut aantrekkelijk te maken, dient het
risico van meervoudige belastingheffing te worden uitgebannen, moeten regelingen in juridisch opzicht van grote soepelheid getuigen en dienen er faciliteiten te worden gecreëerd voor
oprichting, advisering, en ondersteuning van partnerschappen
tussen ondernemingen.
7.3.
Het Comité benadert de EBV in het licht van de in de
conclusies van de Europese Raad van Lissabon geformuleerde
doelstellingen: verhoging van het Europese concurrentievermogen en creatie van nieuwe activiteiten en arbeidsplaatsen.
Tevens dient met deze nieuwe rechtsvorm de positie van de
werknemers op Europees niveau te worden versterkt. Dit
laatste vormt een belangrijke bijdrage tot het succes van het
integratieproces.
7.4.
Het Comité pleit er dus voor om, als aanvulling op de
statuten voor de SE, snel een eenvoudig Europees statuut voor
mkb’s in te voeren.

Brussel, 21 maart 2002.
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
— Vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving”
(COM(2001) 726 def.)
(2002/C 125/20)
De voorzitter van de Europese Commissie, de heer Prodi, heeft het Economisch en Sociaal Comité op
10 januari 2002 overeenkomstig de bepalingen van art. 262 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap verzocht, een verkennend advies op te stellen 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 1 maart 2002 goedgekeurd. Rapporteur was de heer
Walker.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 389e zitting (vergadering van 21 maart 2002) het
volgende advies uitgebracht, dat met 56 stemmen vóór, 1 tegen, bij 1 onthouding werd goedgekeurd.
1. Inleiding

1.1.
Regelgeving speelt een belangrijke rol bij het bereiken
van de doelstellingen van de Europese Unie waaronder die van
een Europees sociaal model, en biedt burgers en bedrijfsleven
veel voordelen. Regelingen zijn noodzakelijk om de gezondheidszorg te verbeteren en de veiligheid te verhogen, het milieu
te beschermen, aan sociale doelstellingen te voldoen, de
universele verlening van diensten van algemeen belang te
waarborgen en consumenten te beschermen. Ook dragen zij
bij tot mededinging omdat zij ondernemingen gelijke kansen
bieden, marktdistorsies voorkomen en overheden, bedrijven
en consumenten rechtszekerheid bieden. Ook kunnen de
soms strijdende belangen van de diverse stakeholders door
regelgeving met elkaar worden verzoend.

1.1.1. Deze voordelen zijn evenwel niet gratis. Uit de laatste
door de Commissie bij het bedrijfsleven gehouden enquête
(Commissie, scorebord van de interne markt nr. 9, november
2001, http://europa.eu.int/comm/internal–market) wordt geconcludeerd dat regelgeving van betere kwaliteit de Europese
ondernemingen minstens 50 EUR euro aan besparingen
kan opleveren. Dit komt neer op een vermindering van de
nalevingskosten voor het bedrijfsleven met 15 %; extrapolerend betekent dit dus dat deze kosten meer dan 330 mld
EUR per jaar bedragen. Overigens is er bij deze schattingen
uitgegaan van een status quo. De Commissie merkt echter zelf
op dat betere regelgeving zeer waarschijnlijk een nieuwe
economische dynamiek zal losmaken en dat de voordelen
daarvan ongetwijfeld nog hoger zullen liggen.

1.1.1.1. De nalevingskosten komen voor het bedrijfsleven
in wezen neer op een bijkomende last en het is onvermijdelijk
dat deze, zoals iedere andere belasting of heffing, via prijsver-

hogingen op de consument wordt afgewenteld. Burgers moeten de verzekering krijgen dat zij waar voor hun geld krijgen,
maar dat is momenteel stellig niet het geval.

1.2.
Dit is evenwel nog maar de helft van het verhaal. Bij
genoemde schattingen is geen rekening gehouden met de
kosten van regelgeving voor overheden of kosten in de
vorm van uit regelgeving van slechte kwaliteit voortvloeiende
economische inefficiëntie, d.w.z. duurdere en slechtere producten en diensten als gevolg van verminderde van mededinging
en innovatie. Worden deze factoren wel meegenomen, dan
zou kwalitatief laagwaardige regelgeving volgens berekeningen
van de Commissie de samenleving wel eens 10 % van het BBP
kunnen kosten. Het wekt daarom geen verbazing dat de
Commissie verbetering van de regelgeving als een alleszins
nastrevenswaardig doel beschouwt. Regelingen van goede
kwaliteit zouden eveneens bijdragen tot herstel van het
vertrouwen in de overheid en in de instellingen in het
algemeen.

2. De tot op heden geboekte vooruitgang

2.1.
De Europese Raad van Edinburgh (december 1992)
verhief vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving tot
een van de voornaamste prioriteiten van de EG. De Unie stelde
zich tijdens de Europese Raad van Lissabon (maart 2000) tot
doel „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”. Tijdens deze Top en ook tijdens die van
Feira (juni 2000) werd het belang van betere regelgeving voor
het verwezenlijken van deze doelstelling benadrukt. Ten slotte
werd het streven naar een strategie voor gecoördineerde
maatregelen ter vereenvoudiging van de regelgeving bevestigd
en uitgebreid door de Europese Raden van Stockholm en
Göteborg.
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2.1.1. De Europese Raad van Lissabon drong er met name
op aan dat in 2001 zowel op Europees als op nationaal niveau
vereenvoudigingsmaatregelen zouden worden genomen. Tot
nog toe zijn de resultaten teleurstellend. Er zijn weinig
aanwijzingen dat de lidstaten substantieel vooruitgang boeken
en de Commissie ligt een jaar achter op haar schema. Deze
achterstanden zijn vooral zorgwekkend met het oog op de
snel naderende uitbreiding; het is immers de bedoeling dat er
nog vóór de verkiezingen van het Europees Parlement in 2004
tien nieuwe lidstaten bijkomen.
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2.5.
De mededeling van de Commissie ten behoeve van de
voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad (Barcelona) (4)
bevat de aanbeveling dat de Europese Raad maatregelen
zou moeten steunen om in juni 2002 een actieplan voor
vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving gereed te
hebben.

3. De mededeling van de Commissie aan de Europese
Raad van Laken
2.2.
Tussen de bijeenkomsten in Edinburgh en Lissabon
was er slechts weinig vooruitgang geboekt. In 1995 deed de
groep Molitor in haar verslag 18 algemene aanbevelingen. Het
Comité was het met die aanbevelingen eens, maar moet helaas
constateren dat er ondertussen erg weinig mee is gedaan om
deze in de praktijk te brengen.

2.3.
In mei 1996 werd het initiatief SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market) opgestart om te bezien hoe de
interne marktwetgeving zou kunnen worden vereenvoudigd,
maar ook dat heeft erg weinig opgeleverd: het initiatief werd
incoherent en ondoelmatig ten uitvoer gelegd en het effect
ervan was nagenoeg nihil. Een reden hiervoor is dat Raad en
Parlement vaak geen gehoor hebben gegeven aan voorstellen
van de Commissie om wetgevingsinstrumenten te verbeteren.
Maar al te vaak blijven de nodige vervolgmaatregelen van de
lidstaten uit. Uit een recent verslag over het resultaat van de
vijfde fase van SLIM [Werkdocument van de diensten van de
Commissie over vereenvoudiging van de regelgeving voor de
interne markt, SEC… (2001)] bleek dat gedurende deze fase
slechts vijf lidstaten initiatieven hadden genomen om hun
wetgeving op basis van EG-verordeningen en/of richtlijnen te
vereenvoudigen en dat in de meeste gevallen de besparingen
voor de economische actoren niet konden worden berekend.
Er is dus duidelijk behoefte aan verbetering van de methodes
voor post hoc evaluaties.

2.4.
Sinds de Europese Raad van Lissabon zijn er verschillende pogingen ondernomen om vaart achter de vereenvoudiging te zetten. Het Comité bracht in oktober 2000 een
initiatiefadvies (1) en in november 2001 een vervolgadvies (2)
ter zake uit. In november 2000 werd door de ministers van
binnenlandse zaken een groep op hoog niveau opgericht om
over alle aspecten van de materie te adviseren. Deze groep
presenteerde haar verslag, het Mandelkern-rapport, in november 2001. Ten slotte kwam de Commissie in december 2001
met een mededeling aan de Europese Raad van Laken over
vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving (3).

(1) PB C 14 van 16.1.2001, blz. 1.
(2) PB C 48 van 21.2.2002.
(3) COM(2001) 726 def. van 5 december 2001.

4. Het rapport Mandelkern

5. De adviezen van het Comité

5.1.
Het Comité wees in zijn advies van oktober 2000 (4)
erop „dat de regelgeving voor de interne markt met spoed
moet worden vereenvoudigd. Daarbij moet de kwaliteit van de
voorschriften worden verbeterd, dient de omzetting in nationaal recht effectiever gestalte te krijgen en moet passende
aandacht worden geschonken aan de vrijheden en verantwoordelijkheden van de actoren van de georganiseerde samenleving.”

5.1.1. Verder deed het een beroep op de Europese Raad van
Stockholm om op voorstel van de Commissie, in het voorjaar
van 2001 een vereenvoudigingsprogramma voor de periode
2001-2005 goed te keuren, en in dat programma doelstellingen, prioriteiten, methoden, financiële middelen en instrumenten voor follow-up en controle op te nemen. Verder pleitte het
ervoor dat de Europese Raad jaarlijks, in het voorjaar, de
tenuitvoerlegging van dit programma op basis van een Commissieverslag nagaat.

5.1.2. Voorts stelde het voor om in dit plan gedragscodes
voor de EU-instellingen op te nemen waarin deze zich
ertoe verbinden om de regelgeving eenvoudiger, en niet
ingewikkelder, te maken. De Commissie zou in dat verband
het goede voorbeeld moeten geven, en de lidstaten en hun
administraties moeten worden aangemoedigd om dergelijke
gedragscodes goed te keuren. In het advies formuleerde het
Comité overigens een eigen gedragscode.

(4) COM(2002) 14 def.
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5.1.3. Daarnaast deed het Comité de aanbeveling om de
effectbeoordeling over te laten aan een externe instantie die
over de vereiste kwalificaties beschikt en aan de nodige
onafhankelijkheidscriteria voldoet.
5.2.
In het advies van november 2001 (1) werd de idee van
een onafhankelijke deskundige instantie voor de evaluatie
van het regelgevingsproces nader uitgewerkt en werden de
volgende concrete voorstellen voor verbetering van de regelgeving gedaan:
—

Er moet een specifiek orgaan in het leven worden
geroepen om op de herziening van de bestaande regelgeving toe te zien, richtsnoeren voor de invoering van
nieuwe regelgeving op te stellen en achteraf te evalueren
wat de gevolgen van regelgeving zijn. Dit orgaan moet
bestaan uit vertegenwoordigers van de Commissie, nationale instanties en het bedrijfsleven.

—

Er moeten streefcijfers worden vastgesteld voor het
terugdringen van de hoeveelheid regelgeving. Zo zou het
totale aantal verordeningen en richtlijnen de komende
vijf jaar met 20 % kunnen worden teruggebracht.

—

Voor alle nieuwe regelgeving en alle bestaande regelgeving die vernieuwd wordt, zou een beperkte geldigheidstermijn moeten worden vastgesteld. Daarna worden
de regels vervallen geacht, tenzij ze (opnieuw) worden
verlengd.

—

Bepaalde regelingen of delen daarvan zouden voor middelgrote en kleine ondernemingen, en met name microbedrijven, niet moeten gelden. Hierbij zou proportioneel
te werk kunnen worden gegaan, d.w.z. dat bedrijven
met minder dan tien werknemers de omvangrijkste
vrijstellingen zouden krijgen.

—

Het acquis communautaire zou gestroomlijnd moeten
worden door een „kernacquis” vast te stellen en door naar
Zweeds voorbeeld tot een codificatie te komen waarbij
van buitenaf voor enige ordening en rationalisering wordt
gezorgd.

—

Het acquis moet toegankelijker worden gemaakt door het
Publicatieblad aan te passen en wetgevingsteksten on line
beschikbaar te stellen.

—

Waar mogelijk moet naar alternatieven voor regulering
worden gezocht.

—

Bij alle wetgevingsvoorstellen moet worden nagegaan of
ze in het algemeen belang zijn.

—

Er moet optimaal gebruik worden gemaakt van moderne
ICT-mogelijkheden om de kosten van het naleven van
regelgeving te beperken.

(1) COM(2002) 14 def.

—
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Wanneer de Commissie een effectrapportage van wetgevingsvoorstellen maakt, moet zij voortaan ook aangegeven of er alternatieven voor regulering bestaan.

5.2.1. Het Comité herhaalt deze voorstellen en is van
mening dat zij de basis moeten vormen voor een systematische
en brede aanpak om de regelgeving op alle niveaus te
verbeteren.

5.3.
Ten slotte constateerde het Comité dat de wetgeving
wordt gekenmerkt door een hiërarchie van EG-verordeningen
en richtlijnen, in nationale wetten en beschikkingen om te
zetten gemeenschapsrecht, regelingen van agentschappen en
regionale en lokale overheden en collectieve akkoorden. Naarmate men lager in de hiërarchie aanbelandt groeit de hoeveelheid regels, nemen transparantie en verantwoordingsplicht af
en complexiteit, tegenstrijdigheden en grilligheid toe.

5.4.
Voorts merkte het Comité nog het volgende op:
kaderwetgeving is inherent flexibeler en geeft bedrijven
— binnen van tevoren vastgestelde grenzen — meer vrijheid,
maar brengt het risico met zich mee dat het regelgevingsproces
er slechts door verplaatst wordt naar een lager niveau en dat
de regels van de afzonderlijke lidstaten meer uiteen gaan
lopen. Hetzelfde gevaar dreigt bij de toepassing van het
subsidiariteitsbeginsel.

5.5.
Het Comité merkte ook het volgende op: „Er moet
flinke vaart worden gezet achter het vereenvoudigingsproces
om de uitbreiding van de Unie mogelijk te maken.” Het Comité
wil het belang hiervan onderstrepen. Vanaf het moment dat er
in juni 2002 — als deze termijn althans wordt gehaald
— een actieplan ter vereenvoudiging en verbetering van de
regelgeving op tafel ligt, resteren nog maar nauwelijks twee
jaar alvorens de eerste golf nieuwe lidstaten zal worden
toegelaten.

6. Algemene opmerkingen

6.1.
Het Comité is het met de Commissie eens dat vereenvoudiging op een breed front ter hand moet worden genomen,
d.w.z. via een nauwe samenwerking en coördinatie tussen alle
betrokkenen op EU- en nationaal niveau.

6.1.1. Het voornemen van de Commissie om het probleem
daadwerkelijk aan te pakken is prijzenswaardig, maar het valt
te betwijfelen of er op alle niveaus voldoende politieke wil
bestaat om het karwei met de nodige vastberadenheid te
klaren. De samenwerking, of beter gezegd het gebrek daaraan
tussen de administraties van de lidstaten op andere gebieden,
b.v. bij bestrijding van belastingfraude, biedt niet veel uitzicht
op succes, tenzij de politiek er werkelijk zijn schouders onder
zet.
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6.1.1.1. Daarnaast merkt de Commissie terecht op dat er
nieuwe usances en werkmethodes moeten worden ingevoerd
en dat er een nieuwe administratieve en politieke cultuur dient
te komen. Op Europees niveau is dit al moeilijk genoeg en
naarmate men lager op de ladder van de wetgevingshiërarchie
komt, zal het er alleen maar problematischer op worden. Men
name moeten sommige lidstaten ertoe worden aangezet, ervan
af te zien om regelgevende bevoegdheden toe te kennen
aan anonieme agentschappen die nauwelijks verantwoording
schuldig zijn.

6.2.
Ook het voornemen van de Commissie om het acquis
communautaire te vereenvoudigen en te reduceren verdient
bijval en is in overeenstemming met de aanbevelingen die het
Comité in zijn twee adviezen formuleerde. Het Comité kan
zich met name vinden in het voornemen van de Commissie
om aan het einde van haar ambtstermijn het volume wetsteksten met 25 % te hebben teruggebracht. Dit zou de kwaliteit
van de teksten ten goede komen en het volume ervan
reduceren, een overweging die van even groot, zo niet van nog
groter belang is. Verder vindt het dat er een streefdatum moet
worden vastgesteld voor de voltooiing van dit proces tegen het
einde van de volgende ambtstermijn (2010). Voorts verdient
het bijval dat de Commissie voorstellen die niet meer actueel
zijn wil intrekken. Het Comité vindt dat de lidstaten soortgelijke initiatieven zouden moeten nemen.

6.2.1. Naar het oordeel van het Comité moeten in het
vereenvoudigingsproces criteria worden gehanteerd waarop
besluiten kunnen worden gebaseerd, b.v. sociale en milieunormen of zorgen. Het vaststellen van deze criteria moet gebeuren
in overleg met alle relevante actoren.

6.3.
Het Comité schaart zich achter het plan van de
Commissie om het raadplegingsproces te versterken en te
intensiveren. Dit kan het best gebeuren door tot consultatie in
zo breed mogelijk kring over te gaan. Met name zouden er
procedures moeten worden ingevoerd om vertegenwoordigers
van kleine ondernemingen en andere geledingen uit de samenleving die momenteel ondervertegenwoordigd zijn, beter te
kunnen raadplegen. De Commissie zou niet alleen geselecteerde overlegpartners in het kader van het formele proces moeten
raadplegen, maar ook andere geïnteresseerden, waarbij het
initiatief eigenlijk van laatstgenoemden zou moeten uitgaan.
Dit zou vóór publicatie van een wetgevingsvoorstel moeten
geschieden, en er moeten duidelijke termijnen komen waarbinnen geïnteresseerden hun belangstelling voor deelname aan
het raadplegingsproces kenbaar kunnen maken.

6.3.1. Het raadplegingsproces zou substantieel aan transparantie winnen wanneer de Commissie haar voorstel vergezeld
zou doen gaan van een overzicht van de ontvangen reacties en
van de mate waarin daarmee rekening is gehouden.

6.4.
De Commissie merkt op goede gronden op dat met
co-regulering, mits adequaat in praktijk gebracht, meer flexibiliteit en effectiviteit kan worden verwezenlijkt, en het Comité
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is het met haar eens dat deze werkwijze niet bedoeld is als
middel om de wetgever buitenspel te zetten en wet- of
regelgevingsprocedures te omzeilen. Dit was ook de conclusie
van een door de Waarnemingspost voor de interne markt van
het Comité in mei 2001 georganiseerde hoorzitting over coregulering.

6.5.
Voorts kan het Comité zich vinden in het voornemen
van de Commissie, in eigen huis een netwerk voor de
wetgeving op te zetten om de invoering van goede praktijken
te bevorderen, en deelt het de opvatting van de Commissie dat
tegelijkertijd een interinstitutioneel netwerk tot stand moet
worden gebracht dat zal toezien op de legislatieve kwaliteit
van Commissievoorstellen.

6.6.
Tevens merkt de Commissie terecht op dat de lidstaten
EG-wetgeving nauwgezet en binnen de vastgestelde termijn
moeten omzetten. Op haar scorebord van de interne markt
(nr. 9, november 2001) belicht zij de tekortkomingen op dit
gebied. Het Comité acht vooruitgang in dit verband van groot
belang.

6.7.
Tenslotte steunt het Comité in grote lijnen de aanbevelingen van het Mandelkern-rapport.

7. Effectbeoordeling

7.1.
De Commissie wil haar ontwerpvoorstellen aan een
voorafgaande analyse (pre-assessment) onderwerpen teneinde
vast te stellen welke voorstellen in aanmerking moeten komen
voor een gedetailleerde effectbeoordeling. Zij is van mening
dat het huidige systeem van impactevaluatie zwakke punten
vertoont en is het met het European Policy Centre („Regulatory
Impact Analysis: improving the quality of EU regulatory
activity”, EPC, september 2001 eens dat wet- of regelgeving
van Commissie, Raad of Europees Parlement aan een effectbeoordeling moet worden onderworpen.

7.2.
Deze effectbeoordeling stoelt op een reeks methodes
die bedoeld zijn om systematisch de negatieve en positieve
gevolgen van voorgestelde en bestaande regelgeving in kaart
te brengen. Dit is niet hetzelfde als een kosten/batenanalyse en
evenmin vormt de rapportage een alternatief voor besluitvorming door politici of gekozen functionarissen. De werkwijze
is gebaseerd op risicoanalyse waarbij erkenning van het feit
dat er geen risicovrije opties bestaan het uitgangspunt vormt.

7.2.1. Effectbeoordeling laat de bevoegdheden van de besluitvormers intact, biedt regelgevers meer informatie en raakt
op geen enkele wijze het evenwicht tussen de Europese
instellingen.
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De analyse is gebaseerd op zes pijlers:

—

rechtvaardiging: duidelijke omlijning van een specifiek
probleem en overtuigende rechtvaardiging van de waarde
en de waarschijnlijke efficiëntie van beoogde regelgeving;

—

raadpleging: uitgebreide en transparante raadpleging van
alle stakeholders ten einde de kosten en voordelen van
regelgevingsvoorstellen te identificeren;

—

analyse: systematische en empirische analyse van kosten,
baten en alternatieven waarbij gekeken wordt naar de
impact van een regelgevingsstrategie op het dagelijkse
leven;

—

maximering van de totale nettobaten: streven naar oplossingen van regelgevende aard waarmee de totale nettovoordelen voor alle burgers en stakeholders worden
gemaximeerd;

—

consistentie: gebruik van gemeenschappelijke, gestandaardiseerde, praktische uitvoeringsprocedures waarbij
consistentie in het leven wordt geroepen van binnen het
gehele overheidsapparaat gemaakte analyses; en

—

verantwoordingsplicht: duidelijke, gestructureerde voorlichting van besluitvormers over de gevolgen van de
keuze voor specifieke regelgevende doelstellingen of
strategieën.
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lidstaten zouden moeten worden verplicht om een analyse te
maken bij omzetting van een richtlijn en wanneer zij de
Commissie melden dat zij regels gaan uitvaardigen op technische gebieden die nog niet door de voorschriften voor de
interne markt worden bestreken. Dit mag echter niet als
voorwendsel worden gebruikt om de voor omzetting vereiste
termijn te verlengen.
7.6.
Daarom is het Comité het met het European Policy
Centre eens dat:
—

op EU-niveau een vereenvoudigde rechtsgrondslag moet
worden ingevoerd voor het opzetten van een effectief
systeem voor effectbeoordeling;

—

een document met leidende beginselen dient te worden
opgesteld; en

—

een langetermijnvisie dient te worden ontwikkeld voor
toekomstige stelsels van effectbeoordeling op EU-niveau.

7.7.
Voorts kan het Comité zich vinden in de aanbevelingen
van het European Policy Centre voor een actieplan op korte
termijn.

8. Verdere kwesties in verband met regelgeving
7.4.
Het Comité is van mening dat veel van de in de
mededeling van de Commissie (1) behandelde voorstellen moeten worden uitgevoerd in de context van een geïntegreerd, op
bovengenoemde beginselen voor effectbeoordeling gebaseerd
proces ter ondersteuning van de besluitvorming.
7.5.
De regelgevingspraktijk van de EU is duidelijk noch
eenvoudig. Zij is vastgelegd in door de voorzitter van de
Commissie in 1996 uitgevaardigde richtsnoeren ter zake. Deze
zijn evenwel niet verbindend en ook ontbreekt het aan een
rechtsbasis voor effectbeoordeling op Europees niveau. Verder
is er geen wettelijke verplichting om uitgebreide effectanalyses
te maken. Het Comité is van opvatting dat dergelijke analyses
integraal onderdeel van zowel het EU- als het nationale
beleidsvormingsproces moeten gaan vormen.
7.5.1. De analyse moet deel uitmaken van het hele wetgevingsproces, d.w.z. van het Commissievoorstel, via het
Raadsbesluit tot en met, indien noodzakelijk, het besluit
in tweede lezing van het Europees Parlement, waarbij alle
amendementen en compromissen voortdurend op hun effect
worden beoordeeld.
7.5.1.1. In principe dient het bevoegde DG alle wetgevingsvoorstellen van een voorafgaande analyse vergezeld te doen
gaan, zodat het Comité daarover advies kan uitbrengen.
7.5.2. Volgens het Comité moet effectbeoordeling ook in
de nationale wetgevingsprocedures worden opgenomen. De
(1) COM(2002) 14 def.

8.1.
Los van andere overwegingen (b.v. duurzame ontwikkeling, leef- en werkomstandigheden) is regelgeving met name
een zaak van de interne markt. Fragmentatie van deze markt
en ernstige concurrentieverstoringen worden in het leven
geroepen door verschillen in tempo en methoden van omzetting, uiteenlopende interpretaties van de lidstaten van EUvoorschriften, verschillen in de nationale uitwerking van
EU-basisvoorschriften en bijkomende regels van nationale
agentschappen, regionale overheden en lokale autoriteiten.
8.1.1. Er valt veel voor te zeggen om de regels voor de
interne markt vaker vast te leggen in verordeningen. Deze
moeten namelijk in alle lidstaten op dezelfde wijze ten uitvoer
worden gelegd, terwijl richtlijnen moeten worden omgezet
met alle vertraging en uitvoeringsverschillen van dien.
8.2.
Ook kunnen met behulp van een zekere centralisatietendens de verschillen tussen de nationale regelingen worden
teruggebracht. In de VS wordt regelgeving gecoördineerd
en gecontroleerd door het „Office of Regulatory Affairs”.
Weliswaar vormt deze instantie onderdeel van de dienst van
het Witte Huis „Management & Budget” en is zij daarmee tot
op zekere mate afhankelijk van de president (aan wie zij
rapporteert), maar zij is onafhankelijk van alle andere regeringsinstanties en nationale regelgevende agentschappen. Zij
bezit significante bevoegdheden om in te grijpen in de
activiteiten van alle regelgevingsorganen. Wetgevingsvoorstellen moeten aan haar als eerste worden voorgelegd waarbij een
goedkeuringstermijn wordt vastgesteld. Op die manier kan het
„Office” eisen dat door haar gewenste tekstuele of inhoudelijke
wijzigingen worden aangebracht.
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8.2.1. Het Europese regelgevingslandschap kent momenteel
geen vergelijkbare instantie. De Commissie heeft voorgesteld
om een intern netwerk voor de wetgeving en een interinstitutioneel netwerk op te richten die op Europees niveau als het
„Office” zouden gaan functioneren. Het probleem is echter dat
90 % van de wetgeving door de lidstaten worden uitgevaardigd
waardoor overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel er in
iedere lidstaat een dergelijke instantie zou moeten komen.
Tevens zou het dan wenselijk zijn om het werk van deze
organen op Europees en nationaal niveau te coördineren en
het is niet uitgesloten dat daartoe een gemeenschappelijk
orgaan zou moeten worden opgericht waarin de nationale
netwerken, de Commissie en andere Europese instellingen
zouden zijn vertegenwoordigd.

8.2.2. Ook valt er aan te denken dat binnen de Commissie
een instantie naar het model van het Amerikaanse „Office
of Regulatory Affairs” wordt opgericht. Invoering van een
mechanisme voor effectbeoordeling en het daaropvolgende
toezicht in de uitvoeringsfase dient een prioriteit op korte
termijn te zijn.

8.3.
Een ander kenmerk van het regelgevingssysteem van
de VS is dat regulerende agentschappen elkaars werk aan „peer
reviews” onderwerpen. Regelingen van ene autoriteit worden
aan de andere voorgelegd voor analyse en constructieve kritiek.
Dit is niet alleen een aanvullend toetsingproces maar vormt
tevens een stimulans om gemeenschappelijke wetgevingsmethodes te ontwikkelen. Men mag er van uitgaan dat invoering
van „peer reviews” in Europa ook dergelijke voordelen zou
opleveren. Nationale agentschappen kijken binnen een lidstaat
reeds naar het werk van andere agentschappen en de instellingen doen hetzelfde op EG-niveau. Het zou nuttig zijn wanneer
de lidstaten elkaars werk op deze wijze zouden analyseren.

8.4.
Verder moet aandacht worden geschonken aan consolidatie, d.w.z. het samenvoegen van een oorspronkelijke wetstekst en de daarop volgende wijzigingen in één enkele nietbindende tekst. Ook dit gebeurt binnen de lidstaten op EUniveau op vergaand uiteenlopende manieren en met grote
termijnverschillen. Over het algemeen blijken de termijnen te
lang om tegemoet te komen aan de adressaten van wetgeving:
een beknopte, samenhangende en eenvoudige, maar begrijpelijke regeling die zo snel mogelijk wordt uitgevaardigd.

8.4.1. Afgezien van het feit dat betrekkelijk weinig instanties tot consolidatie overgaan, speelt het probleem dat een
geconsolideerde tekst juridisch niet bindend is en daarom
bedrijven en burgers onvoldoende rechtszekerheid biedt. Toch
vormen consolidatie en bijwerking van teksten nuttige instrumenten. In december 1994 werd een interinstitutioneel akkoord gesloten inzake een versnelde methode voor officiële
codificatie van wetsteksten, maar dit lijkt tot op heden slechts
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mondjesmaat in de praktijk te zijn gebracht. Onlangs werd
nog een akkoord gesloten betreffende een meer gestructureerde
bijwerking van wetgevingsteksten. De bedoeling daarvan is om
het gebruik van deze methode te vergemakkelijken, maar dan
moeten er wel voldoende prikkels zijn om een en ander in de
praktijk goed te laten functioneren.

8.5.
Regelingen dienen niet alleen aan het proportionaliteitsvereiste te voldoen, maar ook uitvoerbaar te zijn. Wetgevers dienen de praktische gevolgen van het voorstel voor het
dagelijkse leven van ondernemingen en burgers voor ogen te
houden en zich vooral te hoeden voor onbedoelde negatieve
effecten.

8.6.
In het huidige tijdvak van snelle technologische ontwikkelingen is het van groot belang dat regelgeving uit
technologisch oogpunt neutraal is. Voorkomen dient te worden dat de mededinging wordt verstoord omdat technologische
processen in de wetgeving verschillend worden behandeld,
tenzij het algemeen belang zulks rechtvaardigt. Ook dienen de
teksten dusdanig te worden geformuleerd dat deze op het
moment van uitvaardiging niet terstond door technische
vooruitgang achterhaald zijn.

8.7.
Voorwaarde voor het welslagen van het vereenvoudigingsproces is het bestaan van één leidende instantie. De
ervaring heeft geleerd dat er op hoog politiek niveau een
stuwende kracht moet zijn, die vastbesloten is om geformuleerde doelstellingen binnen een bepaalde termijn te realiseren,
om inertie, conservatisme en bescherming van „nationale
belangen” tegen te gaan.

8.8.
Het is voor de geloofwaardigheid van het vereenvoudigingsproces van cruciaal belang dat doelgerichte en meetbare
resultaten op redelijke termijn worden behaald. Het stemt dan
ook tot bezorgdheid dat het bijna tien jaar geleden ingezette
proces momenteel nog zo weinig heeft opgeleverd. Het is in
dit verband ontmoedigend te constateren dat b.v. Frankrijk
vijftig jaar geleden met codificatie is begonnen en momenteel
slechts iets meer dan de helft van de daar bestaande regelgeving
heeft doorgewerkt. Een dergelijke „vooruitgang” brengt de hele
operatie alleen maar in diskrediet.

8.9.
Vereenvoudiging op EU-niveau is tot mislukken gedoemd wanneer deze niet met overeenkomstige nationale
maatregelen gepaard gaat. Toch moet, om vaart achter project
te zetten, op Europees niveau een aanzet worden gegeven
zonder op de lidstaten te wachten. Het valt ten zeerste te
hopen dat deze dan spoedig zullen volgen. Succes hangt
daarom af van een zo nauw mogelijke samenwerking en
coördinatie tussen de Commissie en de verantwoordelijke
instanties in de lidstaten. Tevens zijn politiek commitment en
actieve participatie van de nationale overheden geboden.
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9. Conclusies
9.1.
De lasten van kwalitatief laagwaardige wetgeving komen direct voor rekening van de Europese burger. Conservatisme dat inherent is aan een grote bureaucratie als die van de
Unie en de nadruk die de lidstaten blijven leggen op nationale
usances, tradities en praktijken vormen de belangrijkste belemmeringen om werkelijk vooruitgang te boeken op het gebied
van vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving. Uitsluitend met een volstrekt nieuwe EU- en nationale bestuurscultuur
kan aan deze problemen iets worden gedaan. Daartoe is een
tot op heden onbestaande samenwerking tussen EU- en
nationaal niveau nodig die alleen maar door politici op beide
niveaus in het leven kan worden geroepen.
9.2.
Vereenvoudiging dient te zijn gericht op een hoog
niveau van harmonisatie en coördinatie tussen nationale en
EU-wetgeving. De Commissie is de stuwende kracht achter
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politieke veranderingen in de Unie, maar dat laat onverlet dat
nog altijd 90 % van de wetgeving nationaal geaard is.
Samenwerking is de enige voedingsbron voor vereenvoudiging.
9.2.1. Vooruitgang op het gebied van vereenvoudiging
vereist ook dat de burgers vertrouwen hebben in de methodes
en doelstellingen van vereenvoudiging. Als burgers duidelijk
de voordelen en baten zien en als zij ervan overtuigd zijn dat
veranderingen in regelgeving hun leef- en werkomstandigheden ten goede komen, zullen zij eerder geneigd zijn het
vereenvoudigingsproces positief te beoordelen. Dit zou op zijn
beurt impact hebben op het politieke commitment.
9.3.
Veel tijd heeft Europa niet meer. Vereenvoudiging en
verbetering van de regelgeving zijn essentiële stappen die de
EU moet zetten om zich op de uitbreiding voor te bereiden. Er
moeten onmiddellijk maatregelen worden genomen op het
niveau van de EU en op dat van de lidstaten wil in de nog
resterende korte tijd iets substantieels bereikt kunnen worden.

Brussel, 21 maart 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „De rol van de georganiseerde civiele
samenleving bij immigratie en maatschappelijke integratie”
(2002/C 125/21)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 31 mei 2001 besloten overeenkomstig artikel 23, lid 3 van
zijn reglement van orde een advies op te stellen over „De rol van de georganiseerde civiele samenleving
bij immigratie en maatschappelijke integratie”.
De afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die met de voorbereiding van de werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 27 februari 2002 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Pariza
Castaños; co-rapporteur de heer Melı́cias.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 20 en 21 maart 2002 gehouden 389e zitting
(vergadering van 21 maart) het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.

1. Integratie en burgerschap

1.1.
Toen de Europese landen in de jaren zestig en zeventig
een actief immigratiebeleid voerden, heerste de mening dat
deze migratie tijdelijk van aard zou zijn. Nu de immigranten
zich hier definitief blijken te hebben gevestigd, is de overheid
gaan inzien dat de immigranten in onze maatschappij zullen
moeten worden geïntegreerd. De nieuwe beleidsmaatregelen (1)
inzake immigratie (2) moeten zonder enige terughoudendheid
van deze gedachte uitgaan.

1.2.
In de Mededeling over het communautair immigratiebeleid poneert de Europese Commissie dat, gezien de economische vooruitzichten en de demografische ontwikkeling in
Europa, immigratie fundamenteel en noodzakelijk voor onze
ontwikkeling is geworden. In het overheidsbeleid moet dan
ook worden weerspiegeld dat de Europese maatschappij van
vandaag en morgen een maatschappij met een groot aantal
immigranten is. Voorts is het zaak een helder en doeltreffend
beleid ter bevordering van de maatschappelijke integratie
van immigranten uit te stippelen. Ter verduidelijking: met
„immigranten” worden álle immigranten bedoeld, i.e. niet
alleen mensen die immigreren om hier werk te vinden, maar
ook immigranten die in het kader van gezinshereniging of als
vluchteling naar Europa komen of er om andere redenen van
humanitaire aard worden opgevangen.

1.3.
Om in alle landen van de Europese Unie met het begrip
integratie uit de voeten te kunnen, moet het eerst goed worden
gedefinieerd. Denkbeelden over maatschappelijke integratie
(niet alleen die van immigranten en vluchtelingen) verschillen
namelijk nogal, afhankelijk van culturele gewoonten en tradities.

(1) Mededeling van de Commissie COM(2000) 757 def.
(2) In dit advies heeft het begrip „immigratie” in bepaalde gevallen
ook betrekking op etnische minderheden.

1.4.
Met „integratie” wordt in dit advies „integratie als
burger” bedoeld. Basispremisse is de geleidelijke gelijkstelling
van de immigranten met de rest van de bevolking. Dit
impliceert gelijke kansen en gelijke behandeling; iedereen heeft
dezelfde rechten en plichten en gelijke toegang tot goederen,
diensten en kanalen voor burgerparticipatie. Zowel de Europese Unie als de lidstaten dienen bij het uitwerken van
nieuwe wetgeving uit te gaan van een solide en positieve
rechtsgrondslag, nl. het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie.

1.5.
De voornaamste component van deze „integratie als
burger” is niet zozeer cultuur, als wel burgerschap. Culturele
diversiteit wordt immers, afhankelijk van het cultuurmodel dat
zich in een land ontwikkeld heeft, telkens weer anders ingevuld,
terwijl het principe gelijke rechten en plichten algemeen en
ongewijzigd geldig is. M.a.w.: immigranten mogen verschillende culturele maatstaven hebben, zij moeten wel dezelfde
rechten en plichten hebben als de rest van de bevolking.

1.6.
Culturele diversiteit mag niet als reden worden aangehaald om de rechten van immigranten in twijfel te trekken.
Het Comité wijst elke poging om immigranten op grond van
culturele verschillen bepaalde rechten te ontzeggen, volledig
van de hand. Zo geldt de vrijheid van godsdienst zowel voor
immigranten als voor de overige burgers. Alle grondrechten,
alsmede alle rechten die door wetgeving worden gewaarborgd,
kunnen ook door immigranten worden ingeroepen; culturele
achtergrond speelt hierbij geen enkele rol. Net zo min als de
rechten, kunnen de wettelijke plichten aan de hand van
culturele argumenten worden omzeild. Immigranten kunnen
zich niet op culturele gronden onttrekken aan de wetten
en regels die in een maatschappij gelden. Zij moeten de
democratische waarden van de Europese samenleving respecteren en zich met het oog op hun maatschappelijke integratie
inpassen in de democratische kanalen.
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1.7.
Cultuur is van groot belang. Culturele diversiteit is één
van de kenmerken van het democratische en pluralistische
Europa. Immigratie uit derde landen levert een belangrijke
bijdrage tot deze diversiteit en verrijkt onze samenleving op
cultureel gebied. Cultuur dient niet als iets statisch te worden
beschouwd, maar als iets wat voortdurend in beweging is en
vanuit de meest uiteenlopende bronnen wordt gevoed. Vanuit
deze optiek moet ook de culturele inbreng van de immigranten
worden bekeken: als bijdrage aan de dynamiek van onze
culturele ontwikkeling.

1.8.
Het Comité wil dan ook de aandacht vestigen op
de positieve bijdrage die de immigratie aan de culturele
ontwikkeling van Europa levert en wijst met klem elk fundamentalistisch standpunt af, waarin gesproken wordt van het
„gevaar voor culturele besmetting” of van de „verdediging
van de essentiële Europese culturele waarden tegen externe
culturele invloeden”. Dergelijke standpunten druisen in tegen
de principes van het democratisch pluralisme en zijn schadelijk
voor de sociaal-culturele ontwikkeling van de Europese samenleving.

1.9.
Er bestaat een nauwe relatie tussen maatschappelijke
integratie en immigratie- en asielbeleid. Het integratieproces
moet aanvangen zodra iemand immigreert. De manier waarop
immigranten en asielzoekers worden ontvangen en de rechten
die hun van meet af aan worden toegekend, zijn dan ook van
groot belang. Het op onwettige manier binnenkomen van het
land en het zwart gaan werken, vormen een belemmering voor
de integratie. Het immigratiebeleid moet er dan ook op gericht
zijn wettelijke toegang tot het land mogelijk te maken en
uitvoerig te omschrijven welke rechten immigranten hebben.
De Commissie heeft ontwerprichtlijnen (1) inzake deze onderwerpen uitgewerkt, waarover het Comité advies (2) heeft uitgebracht.

1.10. Immigranten moeten positief staan tegenover integratie, waarvoor kennis van taal, wetten en gebruiken van hun
nieuwe land een pre is.

1.11. Aangezien kennis van de taal van het nieuwe land
van cruciaal belang is voor de integratie van immigranten,
moeten zij de kans krijgen om deze taal te leren.

2. Het beleid van de Europese instellingen ten aanzien
van de maatschappelijke integratie van immigranten
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raamwerk dat tijdens de Europese Raad van Tampere is
vastgesteld, heeft de Europese Commissie een groot aantal
beleidsinitiatieven genomen, waar het Comité positief tegenover staat. Anderzijds stelt het Comité vast dat de werkzaamheden in de Raad zeer traag vorderen en dat de politieke
standpunten die daar worden ingenomen, te restrictief zijn. In
Laken hebben de staatshoofden en regeringsleiders zich ertoe
verbonden het gemeenschappelijk immigratie- en asielbeleid
een nieuw elan te geven. Het Comité dringt er bij de Raad op
aan de daad bij het woord te voegen en de desbetreffende
Commissie-initiatieven te steunen.

2.2.
De overheidsinstellingen van de EU-lidstaten hebben
de laatste tientallen jaren beleidsmaatregelen voor de maatschappelijke integratie van immigranten uitgewerkt. Doordat
ervan werd uitgegaan dat migratie een fenomeen van korte
duur zou zijn, heeft de uitvoering van deze beleidsmaatregelen
een aanzienlijke achterstand opgelopen.

2.3.
De Europese instellingen zijn al jaren actief op het
vlak van maatschappelijke integratie van immigranten. De
maatregelen die de Unie in dit verband heeft genomen, zijn
met name gericht op integratie in de arbeidsmarkt, onderwijs
en bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en discriminatie.

2.4.
Reeds in de Commissiemededeling uit 1994 (3) over
immigratie- en asielbeleid wordt maatschappelijke integratie
genoemd als een van de drie centrale thema’s van het
immigratiebeleid (de twee andere zijn samenwerking met de
landen van herkomst en beheersing van de migratiestromen).
De voorstellen die in de mededeling (4) over het nieuwe
communautaire immigratiebeleid met het oog op de maatschappelijke integratie van onderdanen van derde landen
worden gedaan, zijn gericht op gelijkberechtiging, vrij verkeer,
verbetering van de economische en sociaal-culturele situatie
van de immigranten en bestrijding van vreemdelingenhaat en
rassendiscriminatie.

2.5.
Eén van de talrijke communautaire initiatieven in dit
verband is het programma Integra, dat als doel heeft de
integratie in de arbeidsmarkt van groepen die met maatschappelijke uitsluiting worden bedreigd, te bevorderen. Dankzij dit
programma is een groot aantal voor immigranten bestemde
projecten ontwikkeld. Met Equal (5) worden soortgelijke doelen
nagestreefd. Tot slot zij nog gewezen op de Europese werkgelegenheidsstrategie, die tijdens de Europese Raad van Luxemburg
in 1997 is vastgesteld, en waarin het probleem van discriminatie op het werk aan de orde wordt gesteld.

2.1.
In overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie en binnen het politieke

(1) Voorstel voor een richtlijn betreffende de voorwaarden inzake
toegang en verblijf (PB C 332 van 27.11.2001); Richtlijn over de
status van vluchtelingen (PB C 62 van 27.2.2001).
(2) PB C 193 van 10.7.2001.

(3) Mededeling van de Commissie COM(94) 23 def.; PB C 393 van
31.12.1994.
(4) Mededeling van de Commissie COM(2001) 757 def.; PB C 260
van 17.9.2001.
(5) PB C 75 van 15.3.2000.
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2.6.
De bestrijding van vreemdelingenhaat en discriminatie
— een aspect dat voor de maatschappelijke integratie van
enorm groot belang is — is door de Europese instellingen, met
name na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam,
ter hand genomen. Er zijn al twee richtlijnen met bijhorend
actieprogramma van kracht: één inzake gelijke behandeling
ongeacht etnische herkomst en de andere inzake gelijke
behandeling op het werk. Tezamen vormen deze een solide
basis voor een anti-discriminatiebeleid. Het Comité maakt zich
echter zorgen over de niet te rechtvaardigen achterstand die
sommige lidstaten bij de omzetting van de richtlijnen in
nationaal recht hebben opgelopen.

2.7.
Zeer belangrijk is de oprichting, in 1997, van de
Europese Waarnemingspost voor racisme en vreemdelingenhaat. Deze EU-instantie heeft tot taak analyses te verrichten en
voorstellen te doen om de strijd tegen racisme en andere
vormen van discriminatie op het grondgebied van de Gemeenschap doeltreffender aan te pakken.

2.8.
Hoewel de overheidsinstanties zich duidelijk inzetten
voor maatschappelijke integratie, staat buiten kijf dat de
beleidsmaatregelen die zij tot dusverre hebben genomen,
onvoldoende zijn. Immigranten worden nog steeds gediscrimineerd. Dit uit zich maatschappelijk o.m. in achterstelling bij
aanwervingen op de arbeidsmarkt, segregatie in stedelijke
gebieden en conflicten bij het samenleven met andere groepen
(getuige de incidenten op verschillende plaatsen in Europa).

2.9.
Het maatschappelijke-integratiebeleid heeft behoefte
aan een krachtige impuls, waaraan alle instellingen — op
Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau — hun medewerking moeten verlenen. Ook de civiele samenleving moet
haar steentje bijdragen, aangezien er alleen op die manier voor
kan worden gezorgd dat het beleid daadwerkelijk effect
sorteert. Het Economisch en Sociaal Comité is bereid tot de
ontwikkeling van nieuwe beleidsmaatregelen ter bevordering
van maatschappelijke integratie bij te dragen en de Europese
civiele samenleving daarbij te betrekken.

3. Integratiebeleid
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ontvangende land te bestrijden, de communicatie en harmonie
tussen de immigranten en de samenleving waarin zij worden
ontvangen, te bevorderen en culturele uitwisseling, wederzijdse
kennis en wederzijdse participatie op de meest uiteenlopende
maatschappelijke terreinen te stimuleren. Het integratiebeleid
moet dus op zowel de immigranten als de autochtone
bevolking gericht zijn.
3.3.
Beleidsmaatregelen ten behoeve van de maatschappelijke integratie van immigranten mogen er niet toe leiden dat
deze mensen „een speciale behandeling” krijgen. Hoewel
specifiek overheidsoptreden voor immigranten soms nodig is,
moeten immigranten er in het algemeen toe worden aangezet
om — op voet van gelijkheid met de rest van de bevolking —
gebruik te maken van de gewone kanalen en diensten, en van
de goederen die de maatschappij aanbiedt.
3.4.
De politieke impuls die voor de integratie van de
immigranten noodzakelijk is, moet worden vertaald in een
verhoging van de openbare middelen. Op alle bestuursniveaus
— Europees, nationaal, regionaal en lokaal — moeten actieplannen ten behoeve van de integratie worden opgesteld. Wat
tot nu toe is gedaan, is immers duidelijk onvoldoende.
Het huidige peil van de maatschappelijke integratie van de
immigranten kan onmogelijk bevredigend worden genoemd.
Het moge duidelijk zijn dat niet alleen de lidstaten, maar ook
de kandidaat-lidstaten worden opgeroepen om zich intensiever
voor het integratiebeleid in te spannen.
3.5.
Het Comité werkt aan een advies (1) over de open
coördinatiemethode voor het immigratiebeleid.

3.6.

Een communautair kaderprogramma

3.6.1. Er moet onverwijld een zo ruim mogelijk, in het
EU-beleid ingebed Europees initiatief komen om nieuwe
beleidsmaatregelen voor maatschappelijke integratie te bevorderen. Op communautair niveau moet de Europese Commissie
het initiatief nemen tot een breed opgezet Kaderprogramma
ter bevordering van de maatschappelijke integratie van immigranten en vluchtelingen. Een dergelijk programma moet als
motor dienen om de overige instellingen, op alle niveaus, ertoe
te bewegen hun beleidsmaatregelen inzake integratie uit te
breiden. Bij dit kaderprogramma moeten de organisaties van
de civiele samenleving zoveel mogelijk worden betrokken. In
dit verband is een belangrijke rol weggelegd voor het Economisch en Sociaal Comité.

3.1.
Het beleid ter bevordering van integratie van immigranten moet door de overheid en de particuliere sector,
in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties,
worden uitgewerkt. Doel van dit beleid moet zijn de belemmeringen uit de weg te ruimen waarmee immigranten worden
geconfronteerd; dit gaat van toegang tot goederen, diensten en
kanalen voor burgerparticipatie, over integratie in
het arbeidscircuit, tot toegang tot huisvesting en tot basis-,
beroeps- en universitair onderwijs.

3.6.2. Het overheidsbeleid moet alle fasen van het integratieproces bestrijken: vanaf het moment dat de immigranten in
het land van ontvangst worden opgevangen tot het moment
waarop zij daadwerkelijk dezelfde rechten en plichten hebben
als de andere burgers. Hiertoe moeten op talrijke terreinen
maatregelen worden genomen. Aangezien deze in dit advies
niet allemaal de revue kunnen passeren, worden in de volgende
paragrafen alleen de belangrijkste toegelicht.

3.2.
Deze beleidsmaatregelen moeten er ook op gericht
zijn discriminerende standpunten in de samenleving van het

(1) Zie het advies over de „Open coördinatiemethode voor het
communautaire integratiebeleid”.
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3.6.3. Voor de eerste opvang moeten de nodige middelen
beschikbaar zijn om de immigrant, waar in Europa hij zich
ook vestigt, de kans te geven zich te integreren. Het Comité
pleit in zijn advies (1) over het voorstel voor een richtlijn
betreffende voorwaarden inzake toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op arbeid, voor gunstige
voorwaarden voor de opvang van deze immigranten. Ook
heeft het Comité advies uitgebracht over een richtlijnvoorstel
inzake de voorwaarden voor de opvang van asielzoekers (2). In
de desbetreffende adviezen breekt het Comité o.m. een lans
voor menswaardige huisvesting, juridische bijstand, voorlichting in verschillende talen, taalcursussen waaraan iedere pas
aangekomen immigrant kan deelnemen en beroepskeuzevoorlichting.

3.6.4. Opneming in het arbeidscircuit is ongetwijfeld een
van de belangrijkste componenten van maatschappelijke integratie. Een werkloze immigrant zal ook op andere terreinen
van het maatschappelijk leven niet integreren. In het werkgelegenheidsbeleid moet dan ook rekening worden gehouden met
het nieuwe immigratiebeleid en moeten maatregelen worden
genomen om de toegang tot de arbeidsmarkt voor de immigranten te vergemakkelijken (3).

3.6.5. Huisvesting en de stedelijke woonomgeving zijn een
betrouwbare graadmeter voor maatschappelijke integratie en
uitsluiting. Op veel plaatsen zijn huisvesting en stedelijke
woonomgeving alarmerende bewijzen van de erbarmelijke
leefomstandigheden en de maatschappelijke uitsluiting van
zowel pas aangekomen als reeds lang verblijfhoudende immigranten.

3.6.6. Onbelemmerde toegang tot goed onderwijs is een
andere doorslaggevende factor voor de maatschappelijke integratie van immigranten. Met gebruikmaking van passende
Europese instrumenten moeten de betrokken autoriteiten
academische titels en beroepskwalificaties die de immigrant in
zijn land van herkomst heeft verworven, erkennen; zij dienen
hierbij elke zweem van discriminatie te vermijden.

3.6.7. Gezondheidszorg en andere openbare sociale dienstverlening moeten voor immigranten en andere burgers tegen
dezelfde voorwaarden toegankelijk zijn. Dit betekent dat elke
vorm van discriminatie moet verdwijnen en dat diensten en
verstrekkingen aan deze egalitaire manier van zorgverlening
moeten worden aangepast.

(1) ESC-advies uitgebracht op 16.1.2002.
(2) PB C 48 van 21.2.2002.
(3) PB C 36 van 8.2.2002.
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3.6.8. Er moeten op alle niveaus actieprogramma’s komen
om immigranten tegen racisme, vreemdelingenhaat, geweld
en elke vorm van discriminatie te beschermen. Om deze
maatschappelijke problemen te voorkomen, moeten overheid,
bedrijven, particuliere instellingen, sociale partners en de
gehele civiele samenleving beslist aan deze programma’s
meewerken. Preventie is zonder twijfel de beste manier om te
vermijden dat dergelijke problemen de kop opsteken.

3.6.9. Overheid en georganiseerde civiele samenleving hebben o.m. tot taak de contacten tussen verschillende culturen te
bevorderen en de waarden van multiculturaliteit uit te dragen.
Van culturele integratie is pas sprake, als de waarden en
culturele tradities van immigranten en hun kinderen worden
gerespecteerd. Gestreefd moet worden naar interculturaliteit,
aangezien is gebleken dat deze vorm van samenleven het
gemakkelijkst door de bevolking van het gastland wordt
geaccepteerd.

3.6.10. Er moet voor worden gezorgd dat ook immigranten
in de samenleving kunnen participeren. Immigranten moeten
onder dezelfde voorwaarden als de rest van de bevolking
toegang hebben tot het verenigingsleven, het culturele leven
en maatschappelijk leven in het algemeen. Dit doel kan langs
verschillende kanten worden bereikt. Zo moeten immigranten
lid kunnen worden van verenigingen die in het ontvangende
land reeds aanwezig zijn: buurtverenigingen, schoolverenigingen, werkgeversverenigingen, vakbonden, politieke
partijen en bewegingen, sportbonden, organisaties van vrije
beroepen, NGO’s, enz. Deze verenigingen moeten zelf alle
discriminerende opvattingen laten varen en de gelijke behandeling van immigranten concreet bevorderen.

3.6.11. Bij het organiseren van culturele evenementen,
sportmanifestaties, religieuze activiteiten en feesten, moet
rekening worden gehouden met de samenstelling van de
bevolking, zodat ook immigranten gestimuleerd worden eraan
deel te nemen.

3.6.12. De organisaties van de „sociale economie” kunnen
een zeer positieve bijdrage tot de maatschappelijke integratie
van immigranten leveren. Als immigranten op dezelfde manier
als de andere burgers aan de samenleving kunnen deelnemen,
wordt het voor alle betrokkenen gemakkelijker om met elkaar
in contact te komen.

3.6.13. Om de integratie van immigranten te bevorderen
en te vermijden dat zij en hun nakomelingen slachtoffer van
sociale uitsluiting en isolement worden — een fenomeen dat
zich momenteel in veel Europese steden voordoet — is zowel
op politiek niveau als op andere vlakken een voortgezet beleid
nodig. Immigranten van de tweede en derde generatie, die
intussen de nationaliteit van een lidstaat hebben verworven,
krijgen soms nog steeds met xenofoob en racistisch discriminerend gedrag af te rekenen.
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Follow-up

3.7.1. Naast het communautaire kaderprogramma moet er
een follow-upsysteem komen om de resultaten van het beleid
ter bevordering van maatschappelijke integratie te toetsen.
Hiervoor zijn de volgende elementen onontbeerlijk: kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, streefdoelen en concrete
scenario’s en aanbevelingen voor de overheid en de civiele
samenleving op nationaal en Europees niveau.

3.7.2. Dit follow-upsysteem moet worden ingebed in de
open-coördinatiemethode die de Raad m.b.t. het Europees
immigratiebeleid zal aannemen.

3.7.3. Voor een goede werking van het systeem is de actieve
deelname van de georganiseerde civiele samenleving, en met
name van het Economisch en Sociaal Comité, een must.
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4.1.4. De openbare diensten voor de arbeidsvoorziening
moeten, in samenwerking met de sociale partners,
steekhoudende criteria voor een adequaat beheer van de
migratiestromen uitwerken. Werkzoekende immigranten moeten zich bij de openbare diensten laten inschrijven; hiertoe
moeten zij over de nodige informatie beschikken. Voor
vakbonden en andere maatschappelijke organisaties is bij
de informatieoverdracht een belangrijke rol weggelegd. In
gemeenten en regio’s waar de immigranten bij het vinden van
werk specifieke moeilijkheden hebben, moeten de openbare
diensten voor de arbeidsvoorziening gerichte maatregelen
nemen om de integratie op de arbeidsmarkt, zonder enige
vorm van discriminatie, te vergemakkelijken.

4.1.5. Voor de sociale partners, die de werking van de
arbeidsmarkt grotendeels bepalen en de belangrijkste steunpilaren van het Europese economische en sociale leven zijn, is
bij het bevorderen van de integratie van immigranten een
belangrijke rol weggelegd. In de praktijk blijkt immers dat veel
immigranten op de arbeidsmarkt en wat arbeidsomstandigheden betreft te maken krijgen met discriminatie en met voorwaarden die indruisen tegen de arbeids- en sociale wetgeving.

4. De rol van de civiele samenleving bij de maatschappelijke integratie

4.1.

Arbeid en arbeidsverhoudingen

4.1.1. Het beschikken over voldoende geld is een essentiële
voorwaarde om niet in de marginaliteit te belanden. Arbeid is
de meest gebruikelijke manier om geld te verdienen en
werkervaring op te doen. Bovendien vormt arbeid — als
zelfstandige of als loontrekkende — een fundamentele schakel
in intermenselijke relaties.

4.1.2. Met het oog op een vlotte maatschappelijke integratie
moet het voor immigranten gemakkelijker worden een beroepsopleiding te volgen, een baan te vinden en toegang tot
de bijbehorende sociale zekerheidsvoorzieningen te krijgen.
Zolang zij op de arbeidsmarkt worden gediscrimineerd, kan
van integratie geen sprake zijn.

4.1.3. Bij het opzetten en leiden van een onderneming
ondervinden immigranten door de bank genomen meer problemen dan andere burgers. Dit geldt ook voor het vinden
van een (goede) baan. Het is weliswaar voor verscheidene
maatschappelijke groepen en voor heel veel mensen moeilijk
om een goede baan te krijgen, maar voor immigranten zijn de
belemmeringen nog groter. Niet alleen mensen met geringe
beroepskwalificaties, maar ook de hoogst opgeleiden stuiten
op deze barrières. Beroepsverenigingen moeten er alles aan
doen om immigranten op dezelfde voorwaarden als andere
burgers — zonder aanzien des persoons — de kans te geven
een beroep uit te oefenen.

4.1.6. Op het gebied van CAO-onderhandelingen en arbeidsverhoudingen moeten de sociale partners hun verantwoordelijkheid t.a.v. de integratie van de immigranten opnemen. Zo moeten zij ervoor zorgen dat elke vorm van directe
of indirecte discriminatie uit de CAO’s, de arbeidswetgeving en
de arbeidspraktijk verdwijnt. De discriminatie kan verband
houden met geslacht, etnische of nationale herkomst, cultuur,
godsdienst, leeftijd, enz. In veel gevallen worden immigranten
op meer dan één grond gediscrimineerd.

4.1.7. Het Economisch en Sociaal Comité stelt voor dat de
sociale partners op Europees niveau — met inachtneming van
hun autonomie — in het kader van de sociale dialoog nagaan
of er steun moet worden verleend aan sociale akkoorden en
initiatieven die tot doel hebben de integratie van de immigranten te bevorderen door de arbeidsverhoudingen en -voorwaarden te verbeteren en elke vorm van discriminatie te verbieden.

4.1.8. Hoewel de nationale methoden van collectieve onderhandeling, de nationale arbeidsverhoudingen en stelsels van
sociale zekerheid van elkaar verschillen en met deze verschillen
ook rekening moet worden gehouden, moeten in elk systeem
door de sociale partners op de verschillende niveaus — staat,
regio, sector, onderneming — evaluatie- en onderhandelingsmethoden worden uitgewerkt om de integratie van de immigranten in het arbeidscircuit te stimuleren.
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4.1.9. Permanente educatie is een essentieel instrument om
echte gelijkheid op de arbeidsmarkt te bevorderen. De sociale
partners moeten meer doen om immigranten toegang tot
permanente educatie te verschaffen, op dezelfde voorwaarden
als de eigen burgers. Voor immigranten die de talen van het
land waar zij verblijven, niet kennen, is het extra moeilijk om
deel te nemen aan permanente educatie en om werk te vinden.
Om die reden zijn voor anderstalige immigranten specifieke
maatregelen op het gebied van permanente educatie noodzakelijk.
4.1.10. Veel mensen ondervinden in de loop van hun
carrière extra problemen als gevolg van het feit dat zij
immigrant zijn. Daarom moeten de sociale partners erop
toezien dat niemand op grond van discriminatie in zijn
loopbaan wordt tegengewerkt en dat iedereen gelijk loon voor
gelijk werk krijgt.
4.1.11. In het communautaire kaderprogramma ter bevordering van de integratie van immigranten moeten voor de
sociale partners, die aan het programma zouden moeten
meewerken, specifieke doelstellingen en maatregelen worden
opgenomen.
4.1.12. In de werkgelegenheidsrichtsnoeren (1) die elk jaar
aan de hand van de open-coördinatiemethode worden opgesteld, moeten niet alleen criteria ter beheersing van de migratiestromen worden opgenomen, maar ook doelstellingen en
maatregelen ter bevordering van de integratie van de immigranten door middel van werk.

4.2.
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4.2.4. Overal in Europa zijn maatschappelijke organisaties
actief die zich, samen met de plaatselijke overheid, inspannen
voor een betere levenskwaliteit en voor betere sociale contacten
tussen buurtbewoners. Deze organisaties mogen dan traditioneel van land tot land verschillen, allemaal hebben zij als
organisaties van de plaatselijke civiele samenleving een belangrijke taak te vervullen.

4.2.5. Deze organisaties moeten hun deuren open zetten
voor immigranten, en de behoeften, problemen en meningen
van deze mensen een plaats geven in hun programma’s en
activiteiten. Het doel moet zijn iedereen, ook immigranten, op
basis van gelijkheid, actief in de plaatselijke gemeenschap te
laten participeren. De activiteiten van vrijwilligersorganisaties
waarin immigranten en andere burgers samenwerken, zijn
uitermate integratiebevorderend.

4.2.6. Vaak is het voor immigranten enorm moeilijk een
behoorlijke woning te vinden. Soms worden zij gedwongen
om opeengepakt in slechte woningen en in afgelegen en
verwaarloosde buitenwijken onderdak te vinden. De overheid
— met name de lokale — is in eerste instantie verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van geschikte woningen
voor deze mensen. Hiertoe moeten de lokale overheden niet
alleen over sociale woningen beschikken, maar ook over
voldoende financiële middelen om aan degenen die dit nodig
hebben (autochtonen én immigranten), op voet van gelijkheid,
een huursubsidie uit te keren. Een goed stedenbouwkundig
beheer en een doeltreffend huisvestingsbeleid zijn onontbeerlijk voor een geslaagde integratie in de samenleving.

De plaatselijke gemeenschap

4.2.1. Soms wonen immigranten in verwaarloosde, stedelijke getto’s waar de overheid haar handen van heeft afgetrokken.
Deze vorm van maatschappelijke uitsluiting doet zich helaas
op veel plaatsen in Europa voor en is een bron van talrijke
conflicten. Een „getto” kan omschreven worden als een buurt
met een hoge concentratie bewoners met dezelfde nationaliteit
of culturele achtergrond, die daarenboven zeer vaak door de
overheid verwaarloosd wordt en gekenmerkt wordt door
stedelijk en sociaal verval. Niet de concentratie is voor de
gettovorming verantwoordelijk, maar het falen van de overheid
en de discriminatie bij de toegang tot goederen en overheidsdiensten en tot het maatschappelijke en gemeenschapsleven.
4.2.2. Mensen die in die omstandigheden leven, ondervinden de ernstige gevolgen van extreme ongelijkheid en discriminatie aan den lijve. Voor de Europese civiele samenleving en
de overheid moet de maatschappelijke integratie van de
immigranten in de plaatselijke gemeenschap bovenaan de
prioriteitenlijst staan.
4.2.3. Immigranten moeten zich laten inschrijven in het
bevolkingsregister van de plaats waar zij wonen, omdat zij aan
dit bestuursrechtelijke feit bepaalde rechten en plichten als
burger ontlenen, die een eerste stap op weg naar integratie
betekenen.
(1) PB C 36 van 8.2.2002.

4.2.7. Het komt voor dat huiseigenaren, uit een duidelijke
en verwerpelijke xenofobe en racistische reflex, weigeren
immigranten een woning te verhuren. De lokale overheden
moeten krachtig optreden om dergelijk gedrag, dat het de
immigranten nog moeilijker maakt om een geschikte woning
te krijgen, te voorkomen en te bestrijden.

4.2.8. Een goede opvang van immigranten door de plaatselijke gemeenschap is noodzakelijk voor de integratie. Het komt
voor dat sommige bewoners de immigranten vooringenomen
en achterdochtig en zelfs met een xenofobe en afwijzende
houding ontvangen. Tal van mensenrechtenorganisaties zetten
zich in voor de opvang van de immigranten in hun gemeenschap en doen uiterst belangrijk werk op het gebied van
solidariteit en maatschappelijke integratie. Deze organisaties
geven ook de aanzet tot plaatselijke informatiecampagnes om
de eventuele minderheidsstandpunten van xenofobe aard te
overwinnen. Tevens stellen zij de immigranten op de hoogte
van hun rechten en plichten in de nieuwe maatschappij waarin
zij worden opgevangen.

4.2.9. De overheden moeten deze organisaties, die de civiele
samenleving vertegenwoordigen, bij het opstellen en evalueren
van de integratieprogramma’s raadplegen en hun activiteiten
ondersteunen.
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Het onderwijsstelsel

4.3.1. In onze samenleving biedt de school een omgeving
waarin jongens en meisjes kennis en vaardigheden verwerven,
waarin hun socialisatie en maatschappelijke integratie als
burger een aanvang neemt en zich verder ontwikkelt en waarin
sociale en culturele waarden worden overgedragen. Bovendien
is onderwijs politiek enorm belangrijk, omdat het een essentieel
middel is voor het bevorderen van gelijke kansen.

4.3.2. Gelijke behandeling van immigrantenkinderen vanaf
het peuter- en kleuteronderwijs is van doorslaggevend belang
voor de maatschappelijke integratie. Soms is het voor deze
kinderen erg moeilijk om op dezelfde voorwaarden als andere
kinderen toegang tot onderwijs te krijgen en hebben ze met
duidelijke gevallen van discriminatie af te rekenen: scholen
waar de kwaliteit te wensen overlaat, leerboeken en didactische
hulpmiddelen die voor hen te hoog gegrepen zijn en discriminerend gedrag van de zijde van het onderwijzend personeel en
andere kinderen. Dergelijke toestanden zijn onaanvaardbaar in
een Europees democratisch bestel; overheden dienen dan
ook beleidsmaatregelen te treffen om dergelijke situaties te
vermijden. Voor alle actoren die in het onderwijs actief zijn is
in dit verband een bijzonder belangrijke taak weggelegd.

4.3.3. Onderwijs voor vrouwelijke immigranten verdient
bijzondere aandacht. Aangezien vrouwen de verworven kennis
op hun beurt weer doorgeven, is het voor de maatschappelijke
integratie van deze vrouwen en hun familieleden van fundamenteel belang dat zij de taal leren, kennis opdoen over
mensenrechten, burgerrechten en sociale rechten in het gastland, en een beroepsopleiding kunnen volgen.

4.3.4. Onderwijsvakbonden en -verenigingen, werkgevers
en maatschappelijke organisaties moeten de verantwoordelijkheid op zich nemen om de gelijkheid van kansen voor alle
kinderen in het onderwijsstelsel, ongeacht hun herkomst,
nationaliteit, godsdienst, taal of cultuur, te bevorderen. Tevens
moeten zij samen met de overheden erop toezien dat tolerantie
en pluraliteit als waarden worden overdragen.

4.3.5. De inhoud van leerboeken en andere leermiddelen
moet worden onderzocht om daaruit alle negatieve oordelen
over immigranten, alsmede alle andere directe of indirecte
verwijzingen van racistische of xenofobe aard (zelfs al zijn die
onbewust) en alle negatieve beoordelingen van de verschillende
culturen, te verwijderen.

4.3.6. Ouderverenigingen spelen een heel belangrijke rol
bij de participatie van de maatschappij in het schoolleven. Zij
kunnen een zeer positieve rol spelen bij de integratie van
immigrantenkinderen en kunnen ervoor zorgen dat deze op
school op dezelfde manier als de andere kinderen worden
behandeld. Deze verenigingen moeten het lidmaatschap openstellen voor immigranten en voldoende aandacht besteden aan
de zorgen van deze mensen en aan de problemen van hun
kinderen.
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4.3.7. Een van de grootste problemen waarmee immigrantenkinderen op school te maken krijgen, is de overgang naar
een beroepsopleiding of naar de universiteit. Overheid en
georganiseerde civiele samenleving moeten zich inspannen
om alle hindernissen uit de weg te ruimen en positieve
beleidsmaatregelen treffen om werkelijke gelijkheid in het
onderwijs tot stand te brengen.

4.3.8. Het volwassenenonderwijs is een belangrijk onderdeel van een op maatschappelijke integratie gericht beleid.
Overheid, mensenrechtenorganisaties en organisaties die in het
onderwijs werkzaam zijn, moeten intensief samenwerken om
alle geledingen van de immigrantenbevolking toegang tot
onderwijs te verschaffen.

4.3.9. De moedertaal van de immigranten heeft voor degenen die haar spreken en voor de samenleving van ontvangst
culturele waarde. Daarom dient de overheid het onderwijs in
die taal en het gebruik ervan te bevorderen. Positief element in
dit verband zijn de overeenkomsten ter bevordering van
onderwijs in de taal en de cultuur van het land van oorsprong,
die tussen gastland en land van herkomst zijn afgesloten.

4.4.

Gezondheidszorg en andere vormen van maatschappelijke
dienstverlening

4.4.1. In de Europese Unie is het recht op gezondheidszorg
en op bepaalde vormen van maatschappelijke dienstverlening
en sociale uitkeringen en verstrekkingen gemeengoed. Het is de
taak van de overheid om dit recht te waarborgen. Immigranten
moeten onder dezelfde voorwaarden als andere burgers en
zonder enige vorm van discriminatie toegang krijgen tot
gezondheidszorg, andere sociale diensten en voorzieningen.
Wanneer deze mensen uitgesloten worden van het stelsel van
gezondheidszorg en geen gebruik kunnen maken van sociale
dienstverlening die zij nodig hebben, is er sprake van discriminatie en maatschappelijke uitsluiting.

4.4.2. Voor beroepsorganisaties, organisaties van gebruikers van bedoelde diensten en NGO’s is een heel belangrijke
rol weggelegd bij het uit de weg ruimen van discriminerende
hindernissen die het gebruik van de openbare diensten door
immigranten bemoeilijken.

4.4.3. Immigranten weten niet altijd welke wettelijke instrumenten hun ter beschikking staan om toegang tot de openbare
diensten te krijgen en hoe deze diensten precies werken. De
nationale, regionale en lokale overheden moeten voorlichtingscampagnes voor immigranten opzetten — in de in aanmerking
komende talen — om hen op de hoogte te brengen van de
werking van de openbare gezondheidszorg en andere sociale
dienstverlening. Immigrantenverenigingen, NGO’s en organisaties van de civiele samenleving die in deze sectoren actief zijn,
moeten aan deze voorlichtingscampagnes van de overheden
meewerken.
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4.4.4. In de lidstaten spannen talrijke verenigingen, religieuze gemeenschappen en NGO’s zich in om het gezondheidsniveau te verbeteren en het gebruik van andere sociale diensten
te stimuleren. Deze verenigingen moeten immigranten opnemen en programma’s opstellen om het gebruik van die
openbare diensten door immigranten te bevorderen. Zij moeten er tevens op toezien dat immigranten die van deze
openbare diensten gebruik maken, zo nodig worden geholpen
door speciaal getraind personeel. In sommige gevallen zal het
nodig zijn speciaal op immigranten gerichte gezondheidsvoorlichtingscampagnes te lanceren.

4.4.5. De hierboven bedoelde verenigingen en NGO’s moeten de overheden ertoe brengen in de gezondheidszorg en bij
andere sociale diensten rekening te houden met de specifieke
behoeften van immigranten. Zo is het zaak eventuele taalproblemen die een goede communicatie tussen dienstverlener en
gebruiker in de weg staan, op te lossen en cultuur- en
godsdienstgebonden aspecten in aanmerking te nemen.

4.4.6. Werkgevers- en werknemersorganisaties uit de zorgsector moeten actief meewerken aan programma’s om de
gezondheidszorg en andere openbare dienstverlening dichter
bij de immigranten te brengen.

4.4.7. Overheid en georganiseerde civiele samenleving
moeten brede voorlichtingscampagnes opzetten om de immigranten van het bestaan en de werking van de gezondheidszorg
en andere openbare diensten op de hoogte te brengen en hen
in staat te stellen op voet van gelijkheid met de rest van de
bevolking van deze diensten gebruik te maken.

4.5.
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4.5.3. Talrijke door religieuze bewegingen en kerken gesteunde organisaties en instellingen met een humanitaire of
educatieve inslag zijn op verschillende terreinen van het
maatschappelijk leven werkzaam en spelen een belangrijke rol
bij de integratie van immigranten.
4.5.4. Deze kunnen onder de gelovigen campagnes opzetten en samenwerken met de overheden en andere organisaties
uit het maatschappelijk middenveld om het samenleven in een
omgeving met verschillende godsdiensten en culturen te
vergemakkelijken en de verschillende geloofsgemeenschappen
aan te moedigen de handen ineen te slaan.

4.6.

Sportverenigingen

4.6.1. In onze tijd is sport meer dan een bezigheid. Met
name bij massasporten ontstaat er een groepsgevoel en krijgt
de sport een voorbeeldfunctie voor kinderen en jongeren.
4.6.2. Hoewel racistische, xenofobe en gewelddadige groepen soms onderdak vinden bij de fanclubs van grote massasportteams, is het een feit dat sport in het Europa van vandaag
een zeer belangrijke taak vervult bij de bevordering van
etnische en culturele gelijkheid en maatschappelijke integratie.
4.6.3. De verenigingen, instellingen en sponsors van de
grote massasporten moeten zeer krachtig stelling nemen tegen
xenofoob en racistisch gedrag. Zij moeten extremistische
groepen uit hun midden verwijderen en het publiek van de
laakbaarheid van dergelijk gedrag doordringen. Zij moeten via
resoluut optreden hun boodschap van gelijkheid in niet mis
te verstane bewoordingen naar voren brengen. De enorme
maatschappelijke weerklank van hun activiteiten verplicht
deze organisaties ertoe hun verantwoordelijkheid te nemen.

Religieuze instanties en verenigingen

4.5.1. Elke godsdienst heeft zijn eigen geloofsleer en zijn
eigen rites, maar bevordert daarnaast een morele gedragscode
die een belangrijke stempel drukt op het leven van de mensen
in het algemeen en op dat van de leden van de religieuze
gemeenschap in het bijzonder. Over het algemeen breken
religieuze instanties en organisaties van religieuze signatuur
een lans voor humanitaire waarden en solidariteit, en daarmee
voor burgerparticipatie en een positieve houding ten opzichte
van de integratie van immigranten.

4.5.2. In bepaalde omstandigheden kunnen extremistische
en intolerante religieuze opvattingen vreemdelingenhaat en
uitsluiting stimuleren. Ook de Europese geschiedenis bevat
daar voorbeelden van die niet mogen worden vergeten.
Religieuze instellingen en organisaties moeten in hun rijen elke
poging tot uitsluiting de kop indrukken; met name op
godsdienst gebaseerde discriminatie moet in de kiem worden
gesmoord.

4.6.4. Wetshandhaving is echter niet genoeg. De grote
sportbonden moeten op Europees niveau een ethische gedragscode opstellen om uit hun omgeving opvattingen en groepen
te weren die de menselijke waardigheid aantasten, en zij
moeten humaan en integratiebevorderend gedrag stimuleren.
4.6.5. Immigranten en personen die tot een etnische minderheid behoren, moeten zonder enige vorm van discriminatie
tot sportverenigingen en -clubs worden toegelaten en aan de
activiteiten ervan kunnen deelnemen.

4.7.

Mensen- en burgerrechtenorganisaties

4.7.1. Op het terrein van de verdediging van mensen- en
burgerrechten is in de lidstaten een groot aantal verenigingen
en organisaties werkzaam. Veel van deze organisaties hebben
ruime ervaring in de strijd voor maatschappelijke gelijkheid en
burgerrechten.
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4.7.2. Steeds vaker doen zich in de Europese samenleving
problemen met mensen- en burgerrechten voor die ernstige
gevolgen voor immigranten hebben. Daarom hebben de
hierboven vermelde verenigingen en NGO’s dit onderwerp al
in hun gedachtegoed en hun activiteiten geïntegreerd.
4.7.3. Het meest positieve werk wordt verricht door organisaties die zich bezighouden met de bestrijding van racisme en
vreemdelingenhaat. Zij stellen schendingen van de mensenrechten aan de kaak en informeren en mobiliseren de maatschappij. Het werk dat zij verrichten om deze gedragingen te
voorkomen, verdient bijzondere vermelding. Het feit dat
nakomelingen van migranten van de tweede en derde generatie
nog steeds met racisme en vreemdelingenhaat te maken
krijgen, wijst op het ernstige falen van het integratiebeleid.
4.7.4. De representatieve organisaties die op dit terrein
actief zijn, moeten door de overheden worden geraadpleegd,
wanneer deze beleidsmaatregelen ten behoeve van de integratie
opstellen en zij moeten aan de desbetreffende programma’s
hun medewerking verlenen.

4.8.

Immigrantenorganisaties

4.8.1. Vaak richten immigranten zelf verenigingen van
uiteenlopende aard op: voor opvang, culturele of religieuze
doeleinden, enz. Deze organisaties leveren een zeer belangrijke
bijdrage tot hun maatschappelijke identiteit en maatschappelijke integratie.
4.8.2. Aangezien immigrantenverenigingen een belangrijke
bemiddelingsrol vervullen en uitermate geschikt zijn om
informatie onder immigranten te verspreiden, doen overheden
en organisaties van de civiele samenleving er goed aan met
deze organisaties samenwerkingsverbanden te sluiten.
4.8.3. Immigrantenverenigingen moeten o.m. tot doel hebben de maatschappelijke integratie van hun leden na te streven
en samenwerkingsnetwerken op te zetten.

4.9.

4.10.
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Media

4.10.1. In de huidige maatschappij zijn de massacommunicatiemiddelen de belangrijkste middelen voor overdracht,
niet alleen van informatie, maar ook van maatschappelijke
waarden en gedragingen, alsmede van morele en politieke
zienswijzen. Met de immigratiethema’s wordt in de media soms
sensatiebelust, weinig waarachtig en weinig verantwoordelijk
omgesprongen.

4.10.2. De meeste media doen hun werk naar behoren en
pleiten voor integratie. Sommige echter kweken onder de
bevolking gevoelens van angst en onrust, die een voedingsbodem voor vreemdelingenhaat en racisme vormen.

4.10.3. De massamedia zouden er goed aan doen een
gedragscode tegen racisme en vreemdelingenhaat en vóór de
integratie van migranten op te stellen. De in een democratisch
bestel essentiële beginselen van vrijheid van meningsuiting en
informatie dienen hierbij te allen tijde te worden gerespecteerd.

4.10.4. De massamedia moeten met de overheden samenwerken om de waarden tolerantie, culturele diversiteit en
gelijkheid onder de aandacht van de bevolking te brengen.

4.11.

Politieke partijen

4.11.1. Met het oog op een breed maatschappelijk draagvlak is het van doorslaggevend belang dat politieke partijen
inzake gelijke rechten voor en maatschappelijke integratie
van immigranten op eenzelfde lijn zitten. Met name tijdens
verkiezingscampagnes moeten politieke partijen de integratieproblematiek positief benaderen.

Vrouwenorganisaties

4.9.1. Van bijzonder belang zijn vrouwenorganisaties die
zich inzetten voor gelijke behandeling. Het zijn vaak vooral de
vrouwen onder de immigranten die specifieke moeilijkheden
ondervinden bij het vinden van werk, het krijgen van onderwijs, het gebruik van de sociale diensten en ook op het
gebied van de mensenrechten. Vrouwenorganisaties verdienen
speciale aandacht en steun van de overheid.
4.9.2. Vrouwen spelen een bijzondere rol in het integratieproces; niet alleen omdat zij met specifieke belemmeringen
worden geconfronteerd, maar ook omdat zij hun kinderen
waarden kunnen meegeven waardoor maatschappelijke integratie en respect voor de eigen cultuur niet langer op
gespannen voet met elkaar staan.

4.11.2. Het door de Europese politieke partijen in Utrecht
ondertekende Handvest tegen racisme en vreemdelingenhaat
moet als voorbeeld fungeren voor politici op nationaal,
regionaal en lokaal niveau.

4.11.3. Immigranten en personen die tot een etnische
minderheid behoren, moeten zonder enige vorm van discriminatie tot politieke partijen en bewegingen toegelaten worden
en als volwaardig lid aan de activiteiten ervan kunnen deelnemen. De politieke partijen doen er goed aan de vertegenwoording van minderheden op alle niveaus van het politieke
bedrijf — met name het lokale — te bevorderen en personen
die tot minderheden behoren, ertoe aan te zetten zich verkiesbaar te stellen.

27.5.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

5. Gelijke rechten, gelijke plichten. Burgerschap en
stemrecht

5.1.
Voor de ontwikkeling van de Europese Unie als een
zone van vrijheid, veiligheid en gerechtigheid (waarover de
Europese Raad van Tampere (1) een akkoord bereikte) is het
van essentieel belang dat onderdanen van derde landen
die legaal in de lidstaten verblijven, rechtvaardig worden
behandeld. Hiertoe is zonder meer een integratiebeleid noodzakelijk, dat erop gericht is deze burgers rechten en plichten toe
te kennen die vergelijkbaar zijn met die van de andere burgers
van de Europese Unie.

5.2.
Het is in een democratisch bestel niet aanvaardbaar dat
veel immigranten permanent in een situatie verkeren waarin
zij minder rechten hebben. Hoewel het redelijk is dat de
immigrant pas na verloop van tijd — naarmate hij langer in de
lidstaat verblijft — dezelfde rechten en plichten als de andere
burgers krijgt, moet de gelijkberechtiging na een bepaalde tijd
volledig zijn.

5.3.
Met de door de Europese Commissie voorgestelde
richtlijn betreffende de status van langdurig ingezetenen (2)
wordt een belangrijke stap in die richting gezet. Na een verblijf
van vijf jaar verkrijgt een immigrant deze status, waaraan
rechten zijn gekoppeld die vergelijkbaar zijn met die van de
EU-burgers (zoals het recht op vrij verkeer en op vrije vestiging
op het gehele grondgebied van de Europese Unie). Het
Economisch en Sociaal Comité heeft een advies (3) opgesteld
waarin het die aspecten van de richtlijn steunt en enkele
wijzigingen voorstelt. Hoewel de goedkeuring van deze richtlijn een belangrijke stap zou betekenen, zal volledige gelijkberechtiging ook dan nog niet bereikt zijn.

5.4.
Het verkrijgen van de nationaliteit en het burgerschap
van de staat waarin de immigrant woont, brengt volledige
gelijkstelling qua rechten en plichten met zich mee. Daarom is
het zeer belangrijk dat de nationale wetgeving de toekenning
van nationaliteit en staatsburgerschap aan immigranten die
deze aanvragen, vergemakkelijkt en dat de procedures transparant zijn. Enkele landen hebben de afgelopen tien jaar stappen
in die richting gezet, maar in de meeste lidstaten zijn de
termijnen nog te lang en de bureaucratische moeilijkheden
bijzonder groot. Hoewel naturalisatie tot de bevoegdheden van

(1) Conclusies van de Europese Raad van Tampere.
(2) Voorstel voor een richtlijn in PB C 240 E van 28.8.2001.
(3) PB C 36 van 8.2.2002.
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de lidstaten behoort en dit krachtens het subsidiariteitsbeginsel
ook zo moet blijven, is een zekere vorm van harmonisatie van
de desbetreffende wetten gewenst om degenen die dat willen,
de kans te geven gemakkelijk de nationaliteit en het staatsburgerschap te verkrijgen. Wetgeving die de dubbele nationaliteit
toestaat, is bevorderlijk voor de integratie.
5.5.
Het verkrijgen van gelijke rechten en plichten en
naturalisatie mogen niet aan elkaar worden gekoppeld. Voor
veel mensen is naturalisatie immers geen optie, omdat dit het
verlies van hun oorspronkelijke nationaliteit meebrengt — om
maar één reden te noemen. De enige manier om immigranten
dezelfde rechten en plichten als andere burgers te geven, is
hun de status van langdurig ingezeten onderdaan van een
derde land toe te kennen. Er moet wel op worden toegezien
dat het verschil in status tussen de langdurig ingezeten
onderdaan van een derde land en de communautaire ingezetene minimaal is en de belangrijke aspecten van het maatschappelijk leven geenszins negatief beïnvloedt. Hiertoe moet inzake
burgerschap en stemrecht vooruitgang worden geboekt.

5.6.

Europees burgerschap

5.6.1. Krachtens art. 17 van het EG-Verdrag vult het
burgerschap van de Unie het nationale burgerschap aan en
komt het niet in de plaats daarvan; het nationale burgerschap
is een zaak van de lidstaten. In de Commissiemededeling (4)
wordt opgemerkt dat het Handvest van de grondrechten in de
richting gaat van „een bepaalde vorm van burgerschap” voor
in de EU ingezeten onderdanen van derde landen.
5.6.2. Het Europa van de burgers kan niet binnen zijn
grenzen ook nog een Europa van „de niet-burgers” kennen.
Personen die lange tijd op het grondgebied van de Europese
Unie wonen, moeten op dezelfde manier behandeld worden
en in EU-verband dezelfde rechten en plichten krijgen als
onderdanen van de lidstaten.
5.6.3. Met de instelling van de Europese Conventie is de
aanzet gegeven tot een proces dat moet leiden tot een
herziening van de Verdragen en de uitwerking van een nieuw
model voor de Europese Unie. De Conventie zal het begrip
„Europees burgerschap” onder de loep nemen en nagaan welke
rol het Handvest van de grondrechten moet spelen.
5.6.4. De door de Europese Commissie in haar mededeling
van november 2000 over een communautair immigratiebeleid
voorgestelde „vorm van burgerschap” op basis van het Handvest van de grondrechten, kan een middel zijn om het Europees
burgerschap dichter bij langdurig ingezeten onderdanen van
derde landen te brengen, maar men kan met dit begrip niet
uit de voeten omdat hiervoor in het Verdrag onvoldoende
rechtsgrondslag bestaat.

(4) COM(2000) 757 def.
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5.6.5. De Conventie die zich over de herziening van de
Verdragen buigt, zou de mogelijkheid in overweging moeten
nemen het Europees burgerschap toe te kennen aan onderdanen van derde landen die de status van langdurig ingezetene
bezitten.
5.7.

Stemrecht

5.7.1. Het is onmogelijk een alomvattend voorstel inzake
gelijke rechten en plichten en maatschappelijke integratie uit
te werken, zonder daarbij het stemrecht te betrekken. Dat
recht is van groot gewicht voor de maatschappelijke integratie.
Met zijn stem geeft de kiezer immers een duidelijk signaal,
wanneer het erom gaat te bepalen wie binnen en wie buiten
een gemeenschap staat. Deel uitmaken van een gemeenschap
betekent vertegenwoordigers kiezen en gekozen kunnen worden. Wanneer een deel van de bevolking geen stemrecht wordt
toegekend, krijgen deze mensen in zekere zin het signaal
dat zij geen deel uitmaken van de gemeenschap, wat hun
maatschappelijke integratie in de weg zal staan.
5.7.2. In sommige lidstaten mogen onderdanen van derde
landen hun stem in lokale verkiezingen uitbrengen. Onderdanen van elke lidstaat mogen aan de verkiezingen voor het
Europees Parlement deelnemen, al wonen zij in een andere
lidstaat dan die waarvan zij de nationaliteit bezitten.
5.7.3. De mogelijkheid om onderdanen van derde landen
die de status van langdurig ingezetene hebben, het recht toe te
kennen bij lokale en Europese verkiezingen hun stem uit te
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brengen, dient door de Conventie die zich over de herziening
van de Verdragen buigt, in overweging te worden genomen.
6. Het Economisch en Sociaal Comité
6.1.
Als vertegenwoordiger van de civiele samenleving
kan het Europees Economisch en Sociaal Comité een heel
belangrijke rol spelen bij de uitwerking en evaluatie van
Europese wetgeving ter bevordering van de maatschappelijke
integratie van immigranten. De nationale Sociaal-Economische
Raden en soortgelijke instellingen kunnen in dit verband, elk
in hun eigen lidstaat, uitermate belangrijk werk leveren.
6.2.
Het Economisch en Sociaal Comité wil graag actief
deelnemen aan alle fora en conferenties die de andere EUinstellingen over vraagstukken in verband met immigratie
organiseren. Het Comité wenst samen met Commissie, Raad
en Parlement zeer actief bij het wetgevingsproces inzake het
immigratie- en asielbeleid te worden betrokken.
6.3.
Het Comité is voornemens om in 2002 samen met de
Commissie een conferentie over immigratie en maatschappelijke integratie te houden. Hieraan zal worden deelgenomen door
de nationale SER’s, de sociale partners, andere representatieve
organisaties uit de civiele samenleving, grote NGO’s die op het
terrein van de maatschappelijke integratie werkzaam zijn en
de andere EU-instellingen en -organen. Het is de bedoeling dat
die conferentie een positieve bijdrage tot het opstellen van het
communautaire kaderprogramma ter bevordering van de
maatschappelijke integratie van immigranten zal leveren.

Brussel, 21 maart 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

