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II
(Voorbereidende besluiten)

ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „Huishoudens met een schuldenprobleem”
(2002/C 149/01)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 13 juli 2000 besloten, overeenkomstig artikel 23, lid 3, van
zijn reglement van orde, een advies op te stellen over „Huishoudens met een schuldenprobleem”.
De afdeling „Interne markt, productie en consumptie”, die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 8 april 2001 goedgekeurd; rapporteur was de heer Ataı́de
Ferreira.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 390e zitting op 24 en 25 april 2002 (vergadering
van 24 april 2002) het volgende advies uitgebracht, dat met 78 stemmen vóór, 6 tegen, bij 8 onthoudingen
werd goedgekeurd.
1. Schuldenlast: een actueel onderwerp
1.1.
Op 13 juli 1992 besloot de Raad voor het eerst, in een
resolutie over de toekomstige prioriteiten voor de ontwikkeling
van het consumentenbeleid, het onderzoek naar
schuldenproblemen als één van zijn prioriteiten te beschouwen.
1.2.
Hoewel het verschijnsel „schuldenlast” sindsdien in
diverse lidstaten duidelijk aan nationaal belang heeft gewonnen, uit hoofde waarvan— overwegend specifieke— wettelijke
en bestuursrechtelijke maatregelen zijn genomen, zijn in
Europees verband geen beleidsinitiatieven ontplooid, ondanks
de aandacht die, op overigens zeer professionele en uitstekende
wijze, aan dit onderwerp wordt besteed in de studie van prof.
N. Huls (1) en door de diensten van het huidige DG SANCO.

vestigde de aandacht van de Commissie en de lidstaten op
de behoefte aan een gemeenschappelijke aanpak van dit
probleem.
1.5.
In de laatste paragraaf van het informatief rapport
verzoekt het Comité „de Commissie derhalve, als eerste stap in
deze richting, onverwijld een groenboek inzake huishoudens
met schuldenproblemen in Europa op te stellen, waarin
melding wordt gemaakt van de reeds beschikbare studies
terzake, de balans wordt opgemaakt van de rechtsstelsels en
de statistische gegevens in de diverse kandidaat-lidstaten,
wordt getracht een eensluidende definitie van het begrip
„schuldenprobleem” te presenteren en de aanzet wordt gegeven
voor verdere actie ter verwezenlijking van de in het onderhavige rapport genoemde doelstellingen”.

1.3.
Op 27 mei 1999 besloot het Economisch en Sociaal
Comité de afdeling „Interne markt, productie en consumptie”
te belasten met het opstellen van een informatief rapport over
„Huishoudens met een schuldenprobleem”, dat bij besluit van
de voltallige vergadering aan alle Europese instellingen werd
toegezonden.

1.6.
Het is bekend dat de Commissie na deze aanbeveling
een aanbestedingsprocedure heeft opgestart voor de uitvoering
van twee studies in de lidstaten, één over de statistische
aspecten en een ander over de verschillende rechtsstelsels die
van toepassing zijn op schuldenproblemen.

1.4.
Toen bovengenoemd rapport nog in voorbereiding
was, en tijdens het Portugese voorzitterschap, stelde de Raad
van ministers van consumentenaangelegenheden op 13 april
2000 in Luxemburg dit onderwerp weer aan de orde en

Feit is echter dat de Commissie de studie over de juridische
aspecten niet heeft aanvaard en het desbetreffende contract
nietig heeft verklaard; bij de analyse van de studie over de
statistische aspecten doet zich het probleem voor dat de
beschikbare gegevens moeilijk te vergelijken zijn, wat uiteraard
te verwachten was gezien de uiteenlopende opvattingen over
en de verschillende benaderingen van het verschijnsel in de
diverse lidstaten. Tot dusver heeft de Commissie nog geen
officiële mededelingen gedaan over het belang dat zij hecht

(1) Nick Huls et al., „Overindebtedness of Consumers in the EC
Member States: Facts and Search for Solutions”, in Collection
Droit et Consommation, no 29, 1994.

C 149/2

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

aan een gemeenschappelijke aanpak van deze kwestie en
men kan constateren dat zij het onderwerp niet in haar
actieprogramma heeft opgenomen. Positief is wél dat er in het
kader van de herziening van de richtlijn over consumptief
krediet afzonderlijke, maar fragmentarische maatregelen zijn
genomen.
1.7.
Met het oog op het opstellen van dit initiatiefadvies
besloot het Comité, in samenwerking met het Zweedse
voorzitterschap, op 18 juni 2001 in Stockholm een openbare
hoorzitting te houden om actuele informatie in te winnen over
en kennis te nemen van de ervaringen van de Scandinavische
landen op dit gebied, een aspect dat in het eerder genoemde
informatief rapport onderbelicht was gebleven.
1.7.1. Tijdens die hoorzitting kreeg de Zweedse staatssecretaris de gelegenheid om uiteen te zetten hoeveel belang de
Zweedse regering hecht aan een Europese aanpak van deze
kwestie, ten einde de problemen als gevolg van het feit dat elk
land deze kwestie op een andere manier aanpakt en tot andere
oplossingen komt, die tot uiteenlopende resultaten leiden, uit
de weg te ruimen (1).
1.8.
Op 2 juli 2001 organiseerde de „Consiglio Nazionale
dei Consumatori e degli Utenti (CNCU)”, in samenwerking met
de Europese Commissie, een belangrijke conferentie over
het thema „Mededingingsregels in de EU en tegenstrijdige
bankstelsels”, waar het hoofd van de eenheid financiële diensten van DG SANCO een uiteenzetting hield over de richtsnoeren die ten grondslag liggen aan het voorstel voor een
nieuwe richtlijn betreffende consumptief krediet en waar
de communautaire dimensie van schuldenproblemen werd
besproken (2).
1.8.1. DG SANCO nam ook het initiatief tot het organiseren
van een hoorzitting op 4 juli 2001 in Brussel, waar regeringsdeskundigen in discussie gingen over de voorstellen tot
wijziging van de richtlijn betreffende consumptief krediet; hier
kwamen aspecten aan de orde die schuldenproblemen kunnen
helpen voorkomen.
1.9.
Tijdens het Belgische voorzitterschap vond op 13 en
14 november 2001 in Charleroi een belangrijk colloquium
plaats over „Consumptief krediet en harmonisering binnen
de EU”, waar met name de minister van Economie en
Wetenschappelijk Onderzoek van België de sociale en economische aspecten van het probleem en het verband daarvan
met de ontwikkeling van de financiële dienstverlening en de
grensoverschrijdende handel op de interne markt belichtte.

(1) Een markante uitspraak was dat „het reële gevaar bestaat dat de
grote verschillen tussen de huidige regelingen in de Europese Unie
tot praktische belemmeringen van het vrije verkeer van goederen
en diensten in de interne markt leiden”.
(2) In Italië hebben de consumentenorganisatie Adiconsum en andere
ngo’s alsook enkele kredietinstellingen aangedrongen op een
wetsvoorstel om een eind te maken aan de schuldenproblemen
van huishoudens.
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1.10. Voorts dient te worden gewezen op de Raad van
ministers van interne markt, consumenten en toerisme van
26 november 2001, waar o.m. werd geconstateerd dat „de
verschillen qua preventieve, sociale, juridische en economische
aanpak van de overmatige schuldenlast in de lidstaten aanleiding zouden kunnen geven tot grote discrepanties, zowel
tussen Europese consumenten als tussen kredietverleners”, als
gevolg waarvan „beraad op Europees niveau wenselijk is, om,
in aanvulling op de maatregelen ter ontwikkeling van de
grensoverschrijdende kredietverlening, tevens maatregelen ter
preventie van overmatige schuldenlast te treffen tijdens de
gehele kredietcyclus”.

2. De Europese dimensie van de kwestie „huishoudens
met een schuldenprobleem”
2.1.
Het verschijnsel „schuldenlast” omvat sociale, economische, financiële, civiel- en procesrechtelijke en, natuurlijk,
politieke aspecten, die allemaal Europese aandacht verdienen.
2.1.1. Van fundamenteel belang, althans binnen het bestek
van dit initiatiefadvies, zijn de juridische aspecten die rechtstreeks van invloed zijn op het beleid ter voltooiing van de
interne markt.
2.2.
Uit de studies en hoorzittingen is ontegenzeglijk naar
voren gekomen dat de ontwikkeling van een markt voor
grensoverschrijdende financiële diensten staat of valt bij het
vertrouwen van de producenten, handelaren, zelfstandigen en
consumenten.
2.2.1. Essentieel voor het garanderen van dit vertrouwen is,
van de kant van de kredietverschaffers, doorzichtigheid van de
regels voor marktregulering, zelfs in situaties waarin die regels
niet worden nageleefd.
2.3.
Hoewel een belangrijk deel van de gevallen waarin de
regels niet worden nageleefd, en die de eerste stap op weg naar
een schuldenprobleem zijn, kunnen worden geregeld op het
niveau van de kredietverschaffing, en met name consumptief
krediet, bestaat er een hele reeks maatregelen ter voorkoming
en oplossing van schuldenproblemen die veeleer tot het terrein
van justitie en de interne markt behoren.
2.4.
Gezien het subsidiariteitsbeginsel en de nieuwe formulering van artikel 153 van het Verdrag van Rome en
artikel 34 van het Verdrag van Amsterdam is het niet alleen
mogelijk maar ook absoluut noodzakelijk voor de werkelijke
totstandbrenging van de interne markt om de hoofdzakelijk
juridische aspecten van de kwestie gezinnen met een
schuldenprobleem op een geharmoniseerde, Europese manier
aan te pakken.
2.5.

Er zijn drie argumenten die hiervoor pleiten:
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2.5.1. Het eerste heeft betrekking op het gelijktrekken van
de concurrentieverhoudingen tussen de verschillende instanties
die leningen aan particulieren verstrekken, gaande van kredietverlenende instanties tot andere financiële instellingen en
handelaren die hun goederen op afbetaling en op krediet
verkopen.
2.5.2. Het tweede argument heeft te maken met de werking
van de interne markt, die weliswaar „geen grenzen” meer kent
wanneer het gaat om de mogelijkheden van grensoverschrijdende transacties, maar waar tal van nationale juridische
barrières worden opgeworpen zodra er kwesties moeten
worden aangepakt die in feite het resultaat zijn van die
weggevallen grenzen. Gezien de recente ontwikkelingen op
het vlak van de elektronische handel en de verkoop op afstand
van goederen en financiële diensten valt er veel voor te zeggen
om, zoals ook bij faillissementen van handelaren reeds het
geval is, de aanpak van schuldenproblemen van gezinnen te
harmoniseren omdat er anders nieuwe barrières worden
opgeworpen voor de concurrentieverhoudingen tussen bedrijven en hun concurrentiepositie wordt ondermijnd.
2.5.3. Het derde argument houdt rechtstreeks verband met
de bescherming van de consument en vloeit voort uit het
nieuwe art. 153 van het Verdrag. In lid 3 van dit artikel,
sub b), wordt verklaard dat de Gemeenschap bijdraagt tot de
verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstellingen,
waaronder
ongetwijfeld
ook
de
aanpak
van
schuldenproblemen valt, door middel van „maatregelen om
het beleid van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te
controleren”. Het lijdt derhalve geen twijfel dat een kwestie als
„gezinnen met een schuldenprobleem” een communautaire
aanpak verdient die garandeert dat alle nationale initiatieven
ter zake op dezelfde lijn zitten en er geen verwerpelijke
situaties van discriminatie jegens hetzij de sector hetzij de
consument ontstaan.
2.6.
Dan zijn er nog drie andere, bijkomstige argumenten
die voor onmiddellijk handelen van de Commissie pleiten.
2.6.1. De eerste hangt samen met de feitelijke invoering
van de gemeenschappelijke munt en de impuls die de grensoverschrijdende handel en, bijgevolg, de kredietverschaffing
hierdoor zal krijgen, waarmee één van de belangrijkste en
erkende barrières voor grensoverschrijdende handel zal verdwijnen.
2.6.2. De tweede heeft te maken met de ontwikkeling van
de elektronische handel en de verkoop op afstand en met alles
wat de richtlijnen dienaangaande beogen bij te dragen tot de
afschaffing van de geografische en logistieke barrières en de
voordelen die de sector en de consument hiervan ondervindt.
De ophanden zijnde goedkeuring van het voorstel voor een
richtlijn over de verkoop op afstand van financiële diensten
maakt het rechtskader dat noodzakelijk is voor de toename
van grensoverschrijdende kredietverlening compleet.
2.6.3. De naderende uitbreiding van de Europese Unie,
ten slotte, vergt minstens een onmiddellijke harmonisering
voordat het rechtskader nog complexer en moeilijker te
hanteren wordt.
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3. Conclusies en aanbevelingen
3.1.

Het Comité concludeert derhalve dat:

a)

het verschijnsel schuldenlast in alle landen van de Europese Unie voorkomt en ook in de kandidaat-lidstaten
aanwezig is, en zich waarschijnlijk nog zal uitbreiden met
de openstelling van de grenzen en de grensoverschrijdende handel;

b)

de meeste EU-landen zelf diverse en uiteenlopende stelsels
hebben ontworpen en hanteren om verschillende situaties
van schuldenproblemen te voorkomen en verhelpen;
deze stelsels zijn soms zelfs, hetzij op het vlak van het
materiële recht, hetzij in gevallen van strafvervolging of
administratieve procedures, tegenstrijdig;

c)

deze verschillen vormen een belemmering voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende kredietverlening en
de totstandbrenging van de interne markt, en dragen niet
bij tot het noodzakelijke vertrouwen van de economische
subjecten in de mogelijkheden en voordelen van de
interne markt;

d)

het is derhalve wenselijk dat wordt getracht de juridische
aspecten van het schuldenprobleem te harmoniseren en
een dergelijke harmonisering is mogelijk in het kader van
de bepalingen van de artikelen 2 en 34 van het EUVerdrag en de huidige artikelen 3, sub t), en 153 van het
Verdrag van Rome.

3.2.

Het Comité

3.2.1.

beveelt de Commissie aan:

a)

de resultaten van de studie over de statistische aspecten,
waartoe zij opdracht had gegeven, onmiddellijk openbaar
te maken en een nieuwe aanbestedingsprocedure te
starten voor een studie over de rechtsvergelijking inzake
schuldenproblemen in Europa;

b)

zo snel mogelijk een groenboek op te stellen waarin
wordt nagegaan wat de gevolgen zijn van de huidige
situatie voor de totstandbrenging van de interne markt;

c)

maatregelen voor te stellen ter harmonisering van zowel
het materiële recht als de rechtsvordering inzake het
voorkomen en verhelpen van situaties van te grote
schuldenlast, overeenkomstig de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit en met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 2 en 34 van het EU-Verdrag en
de artikelen 3 en 153 van het Verdrag van Rome;

d)

een informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de
Commissie tot stand te brengen om na te gaan hoe het
verschijnsel „huishoudens met een schuldenprobleem”
zich in de lidstaten en de kandidaat-lidstaten ontwikkelt,
zulks met het oog op de oprichting van een Europese
Waarnemingspost voor Schuldenproblemen;
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bijzondere aandacht te besteden aan het effect dat de
maatregelen die op diverse terreinen van het communautair beleid worden genomen — met name met betrekking
tot consumptief en hypothecair krediet, reclame, publiciteit en marketing, en handelspraktijken — kunnen hebben
op het ontstaan of de verslechtering van de schuldensituatie van huishoudens;

3.2.2.
a)

NL

beveelt de lidstaten aan:

verder te gaan op het pad dat met de resolutie van 13 juli
1992 werd ingeslagen, en dat tijdens de Raad van
ministers van interne markt, consumenten en toerisme
op 13 april 2000 en 26 november 2001 werd hervat,
totdat een rechtskader tot stand is gebracht voor een
communautaire aanpak van de kwestie huishoudens met
een schuldenprobleem;

b)

rekening te houden met de mogelijkheid dat bepaalde
juridische aspecten van het schuldenvraagstuk in een
regeling worden vervat waarvan de reikwijdte parallel
loopt met die van de insolventieregeling voor bedrijven;

c)

er bij de Commissie op aan te dringen dat zij, in het licht
van de ervaringen en de informatie-uitwisseling met de
lidstaten, voorstellen uitwerkt tot harmonisering van
de voorlichting van de consument op het vlak van
kredietverlening, het gebruik van gegevens over diens
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solvabiliteit, de rol van tussenpersonen of financiële
instellingen, de procedure bij ingebrekestelling en de
speciale procedures voor de terugvordering van kredieten;
d)

eventueel gezamenlijk, op basis van vrijwilligheid, gedragscodes op te stellen om situaties van
schuldenproblemen op te lossen;

e)

eventueel samen te werken om situaties van torenhoge
schulden als gevolg van grensoverschrijdende kredietverlening langs niet-rechterlijke weg te verhelpen;

f)

voorlichtingscampagnes en educatieve acties op scholen
te stimuleren om schuldenproblemen te helpen voorkomen.

3.2.3.

beveelt de Raad en het Europees Parlement aan:

a)

zich in duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen uit
te spreken voor maatregelen op Europees niveau om
de juridische aspecten van het schuldenprobleem te
harmoniseren, en wel op de wijze als vermeld in
par. 3.2.2, sub c);

b)

de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen
zodat de Commissie de schuldenproblematiek op de
voet kan blijven volgen en de noodzakelijke actie kan
ondernemen om de eerder genoemde harmonisering van
de wetgeving door te voeren.

Brussel, 24 april 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 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de
lidstaten inzake de typegoedkeuring van spiegels en aanvullende systemen voor indirect zicht en
van voertuigen met deze voorzieningen, tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG”
(COM(2001) 811 def. — 2001/0317 (COD))
(2002/C 149/02)
De Raad heeft op 21 maart 2002 besloten, overeenkomstig de bepalingen van art. 95 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité 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 8 april 2002 goedgekeurd. Rapporteur was de heer
Colombo.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 390e zitting (vergadering van 24 april 2002) het
volgende advies uitgebracht, dat met 94 stemmen vóór en geen stemmen tegen, bij 2 onthoudingen, is
goedgekeurd.
1. Inhoud van het voorstel
1.1.
Dit voorstel voor een richtlijn beoogt de invoering
van geharmoniseerde normen voor achteruitkijkspiegels en
aanvullende systemen voor voertuigen van categorie M (voertuigen voor personenvervoer) en voertuigen van categorie N
(voertuigen voor goederenvervoer).
1.2.
Het voorstel wijzigt en vervangt Richtlijn 71/127/
EEG (1) van 1 maart 1971, een bijzondere richtlijn die is
vastgesteld in het kader van de EG-typegoedkeuringsprocedure,
die is ingevoerd bij Richtlijn 70/156/EEG (2) inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens
daarvan.
1.3.
Rechtsgrondslag voor dit richtlijnvoorstel is artikel 95
van het EEG-Verdrag. Met dit richtlijnvoorstel blijft de oorspronkelijke opzet van Richtlijn 71/127/EEG weliswaar gedeeltelijk behouden, maar wordt de inhoud ervan aanzienlijk
gewijzigd.
1.4.
De Commissie wil met dit voorstel de risico’s verkleinen
die voortvloeien uit onvolledig zicht aan de zij- en achterkant
van het voertuig, en wel door het gezichtsveld te vergroten
middels vernieuwende voertuigonderdelen en de invoering van
nieuwe technologieën. Doel daarvan is de veiligheid van
verkeersdeelnemers te vergroten.
1.5.
Het meest in het oog springende kenmerk van dit
richtlijnvoorstel is dat de facultatieve typegoedkeuring van
Richtlijn 71/127/EEG verplicht wordt voor alle lichte en zware
voertuigen waarop deze wijziging van toepassing is.
(1) PB L 68 van 1.3.1971.
(2) PB L 42 van 23.2.1970.

2. Doel van het voorstel
2.1.
Het spreekt vanzelf dat de Commissie met de invoering
van dit voorstel naar de harmonisatie van de diverse oplossingen die in de afzonderlijke lidstaten worden gehanteerd, en
uniforme normen voor de gehele Europese Unie streeft.
Daarom is in dit richtlijnvoorstel voorzien dat Richtlijn 71/
127/EEG twee jaar na de inwerkingtreding ervan, komt te
vervallen.
2.2.
De met dit voorstel aan te brengen belangrijkste
wijzigingen zijn, afgezien van de in par. 1.5 bedoelde verplichting, de montage van aanvullende spiegels en de aanpassing
van bepaalde kenmerken daarvan om het indirecte gezichtsveld
te vergroten, alsook de mogelijkheid om de momenteel
gebruikte spiegels door camera-beeldschermsystemen te vervangen.

3. Algemene opmerkingen
3.1.
Bij de beoordeling van het Commissievoorstel is het
Comité uitgegaan van het standpunt dat de veiligheid ten
opzichte van eventuele problemen bij de invoering van de
geplande nieuwe voorschriften zwaar dient te wegen.
3.1.1. Het Comité stemt in met de grote lijnen van dit
richtlijnvoorstel, omdat het altijd al steun heeft verleend aan
wetsvoorstellen ter verbetering van de veiligheidsnormen die,
behalve op bescherming van de voertuigen zelf, speciaal
toegespitst zijn op de veiligheid van de meest kwetsbare
weggebruikers (voetgangers, fietsers, motorrijders enz.).
3.1.2. Volgens het Comité vormt de in onderhavig voorstel
voorgestane overgang van facultatieve typegoedkeuring krachtens Richtlijn 71/127/EEG naar een verplichte typegoedkeuring, ondanks technische problemen waarop in de algemene
en bijzondere opmerkingen wordt ingegaan, een belangrijke
voorwaarde voor een geleidelijke harmonisatie van de regelgeving voor typegoedkeuringsstelsels.
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3.1.3. Bij volledige invoering van dit voorstel komen er in
de Europese Unie verplichte voorschriften en kwaliteitsnormen
t.a.v. op motorvoertuigen van de categorieën M en N toegepaste systemen voor indirect zicht. Dit alles in afwachting
van de momenteel bij de Commissie in behandeling zijnde
kaderrichtlijn voor alle aspecten van het vrachtverkeer, die een
uitweg moet bieden uit de huidige situatie, waarin de lidstaten
hun recht uitoefenen om eigen regelgeving te blijven toepassen.
3.1.4. Het Comité betreurt dat het richtlijnvoorstel geen
economische evaluatie bevat, met dien verstande dat daarin
geen verwijzing is opgenomen naar een analyse van de
gevolgen van de aanbrenging van extra spiegels.
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5.2.
Het Comité beseft terdege dat de pogingen om deze
negatieve factor uit te schakelen technische problemen kunnen
opleveren, bijvoorbeeld vanwege vervormd zicht, maar stemt
in met de invoering van alle mogelijke instrumenten die tot
meer veiligheid kunnen bijdragen.
5.3.
Volgens het Comité vloeien problemen bij het gebruik
van asferische spiegels vooral voort uit de noodzaak voor de
automobilist om zich aan te passen. Anderzijds zal deze
aanpassing vlotter verlopen door de verplichte en algemene
uniformisering van dergelijke inrichtingen.
5.4.
Het Comité zou graag zien dat ook voertuigen die niet
onder de communautaire regelgeving vallen, maar wel op het
grondgebied van de Unie circuleren, met de in de richtlijn
genoemde veiligheidsvoorzieningen worden uitgerust.

4. Bijzondere opmerkingen

4.1.

Termijnen

4.1.1. In het licht van het voorgaande vraagt het Comité
zich af of de geplande termijnen voor de uitvoering van het
voorstel niet te kort zijn en of dus daarmee niet wordt
voorbijgegaan aan de diverse te verwachten technische moeilijkheden als gevolg van de complexiteit van de te monteren
apparaten.
4.1.2. Zo lijken de in art. 2, leden 1 en 2, genoemde data
acceptabel, maar is de in lid 3 van dit artikel vermelde termijn
voor de toepassing van de richtlijn op de „nieuwe registraties”
(eerste registratie) misschien te kort.

6. Bijlage III — Toepassingsgebied voor voertuigen van
categorie M1
6.1.
In bijlage III wordt voor de nieuwe gezichtsvelden voor
de hoofdspiegels van klasse III (punt 5.3) zowel voor de spiegel
aan de bestuurders-, als voor die aan de passagierszijde een
zichtbaarheid vereist van 4 m op grondniveau vanaf de
oogpunten.
6.2.
Het Comité ziet in dat de spiegels groter zouden
moeten zijn om zo’n gezichtsveld te bereiken, en dat de
aërodynamica hierdoor enigszins in het gedrang komt. Toch
geeft het de voorkeur aan de toepassing van deze voorzieningen, die het van groot belang acht voor meer veiligheid voor
de meest kwetsbare weggebruikers.
7. Conclusies

5. Bijlage II — Asferische spiegels
5.1.
Krachtens bijlage II (punten 3.1 en 3.3.3) moeten de
hoofdspiegels van motorvoertuigen van de categorieën M1 en
N1 zijn uitgerust met een aanvullend asferisch deel, zowel aan
de bestuurders- als aan de passagierszijde, ter opheffing van de
zogenaamde „dode hoek”.

7.1.
Het Comité onderschrijft en aanvaardt de hoofdlijnen
van dit voorstel, afgezien van de geplaatste kanttekeningen.
Voorts hoopt het dat de voorgenomen kaderrichtlijn voor
een Europese typegoedkeuring betreffende voertuigen voor
goederenvervoer binnenkort wordt uitgevaardigd en in EUverband een referentie wordt voor de typegoedkeuringen in
deze sector.

Brussel, 24 april 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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C 149/7

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over:
—

het „Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot bevordering van
het gebruik van biotransportbrandstoffen”, en

—

het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/81/EEG wat
betreft de mogelijkheid een verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde minerale oliën
die biobrandstoffen bevatten en op biobrandstoffen”
(COM(2001) 547 def. — 2001/0265 (COD) — 2001/266 (CNS))
(2002/C 149/03)

De Raad heeft op 18 januari 2002 besloten, overeenkomstig artikel 80, lid 2, van het EG-Verdrag, het
Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over de voornoemde voorstellen.
De afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”, die met de voorbereiding van de
desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 5 april 2002 goedgekeurd; rapporteur
was de heer Wilkinson.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 390e zitting van 24 en 25 april 2002 (vergadering
van 25 april 2002) het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen werd goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1.
Commissiedocument (1) bevat een mededeling en twee
ontwerprichtlijnen betreffende alternatieve brandstoffen. De
twee richtlijnen vormen een voorstel om het gebruik van
biobrandstoffen te stimuleren en de lidstaten toe te staan een
verlaagd accijnstarief op deze brandstoffen toe te passen.

1.2.
De bevordering van het gebruik van alternatieve brandstoffen wordt ingegeven door milieu-overwegingen en de wens
om de voorzieningszekerheid in de EU te verbeteren. De
bevoegdheid, dus niet de verplichting, van de lidstaten om een
verlaagd accijnstarief op biobrandstoffen toe te passen, stoelt
op het streven om deze stoffen concurrerend te maken. Het
kost namelijk per 1 000 liter diesel 300 EUR extra om deze
door biobrandstof te vervangen (2). Wil men dat dit soort
brandstof met oliederivaten (diesel, benzine) kan concurreren,
dan zou de olieprijs volgens de Commissie ongeveer 70 EUR
per vat moeten bedragen (3).

1.3.
Voorgesteld wordt dat de lidstaten ervoor zorgen dat
in 2005 biobrandstoffen 2 % van de op hun grondgebied
verhandelde vervoerbrandstoffen uitmaken en dat het percentage daarna zal worden verhoogd. Voorts is het de bedoeling
dat de lidstaten in een tweede fase op basis van een door de
Commissie eind 2006 af te ronden onderzoek voorschrijven

(1) COM(2001) 547 def.
(2) Deze cijfers zijn een gemiddelde: ter vervanging van 1 000 liter
normale diesel is 1 100 liter biodiesel nodig. Overeenkomstig de
in de EU toegestane mengverhoudingen (max. 2,7 % zuurstof) is
1 000 liter bioethanol nodig ter vervanging van 1 000 liter
benzine.
(3) Dit is momenteel het geval, maar schaalvergroting zou dit bedrag
op termijn kunnen terugdringen tot ongeveer 55 EUR per vat.

dat alle voor vervoer bestemde brandstoffen biobrandstoffen
bevatten. Verder is het de bedoeling dat in 2020 20 % van de
conventionele brandstoffen zal zijn vervangen en biobrandstoffen vertegenwoordigen in dat verband 8 % (4).
1.4.
Sommige voertuigen kunnen zonder grote aanpassingen rijden op mengsels die in het geval van benzine voor
maximaal 15 % en in het geval van diesel voor maximaal
5 % uit biobrandstoffen bestaan. Uitsluitend op biobrandstof
rijdende voertuigen zullen gedurende een aantal jaren hoofdzakelijk beperkt blijven tot wagenparken met een beperkt bereik
zoals het openbaar en het taxivervoer (5).

2. Algemene opmerkingen
2.1.
Het Comité schaart zich achter de strekking van het
voorstel, te weten de vervanging van een aantal fossiele
brandstoffen door alternatieve, uit duurzame bronnen gewonnen brandstoffen. Momenteel worden reeds flink wat soorten
alternatieve brandstoffen ontwikkeld of gebruikt. Ook kan het
zich vinden in de in het voorstel uiteengezette mogelijkheden
voor diversificatie in de landbouw en toename van de werkgelegenheid, alsook in de voorspelde milieuvoordelen — met
name wat de bestrijding van klimaatverandering betreft — en
de verhoogde zekerheid van de energievoorziening.
(4) Het is de bedoeling dat de overige 12 % uit aardgas en waterstof
wordt gewonnen.
(5) Het is bemoedigend te constateren dat in de VS en Zweden, de
uitvalsbasis in de EU voor Ford, steeds meer „Flexible Fuel
Vehicles” (FFVs), voertuigen die op een mengsel rijden dat voor
85 % uit bioethanol bestaat, worden verkocht. Dit zou erop
kunnen wijzen dat deze voertuigen onder consumenten sneller
gemeengoed zullen worden dan aanvankelijk werd verwacht.
Voorwaarde voor de competitiviteit van deze voertuigen is dat of
het aandeel bioethanol van belasting wordt vrijgesteld of de
productiekosten worden gesubsidieerd.
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2.2.
Uit de vele studies blijkt dat het nauwelijks te doen is
om de materie op eenduidige wijze cijfermatig in kaart te
brengen, al zijn de pogingen van de Commissie verdienstelijk
te noemen. Het Comité denkt dat er nog meer zal moeten
worden gedaan om de cijfers te verfijnen en meer inzicht te
geven in de mogelijke kosten en in een aantal milieu-,
technische en economische aspecten. Het vraagt zich met
name af hoe groot de milieuvoordelen precies zullen zijn (voor
de vaststelling waarvan steeds dezelfde methode dient te
worden gebruikt) die de voorgestelde maatregelen zouden
moeten opleveren.

2.3.
De voorstellen hebben betrekking op een ingewikkelde
problematiek die zich tot veel EU-beleidsterreinen uitstrekt
(milieu, landbouw, belastingen, enz.) en betreffen tevens
een gebied waarop zich talloze technische ontwikkelingen
voordoen. Deze laatste zullen nauwlettend moeten worden
gevolgd om de doelstellingen zo efficiënt en goedkoop mogelijk te kunnen verwezenlijken. Dit is vooral van belang omdat
kosten worden gemaakt in een periode waarin reeds veel
investeringen voor het komende decennium zijn gepland ten
behoeve van de productie van zwavelvrije brandstoffen (1).
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3.1.3. Binnen de globale context van het EU-energiebeleid
heeft diversiteit het voordeel dat over een breed front in
duurzame brandstoffen kan worden geïnvesteerd en aan de
verdere ontwikkeling hiervan kan worden gewerkt. Op die
manier komen meerdere oplossingen beschikbaar en ontstaat
er ook meer ruimte voor de marktkrachten.

3.1.4. De Commissie beschouwt handel tussen de lidstaten
in biobrandstoffen als een stap in de goede richting. Wellicht
kunnen, om tot zoveel mogelijk flexibiliteit te komen, zoals
voorgesteld per lidstaat afzonderlijke streefcijfers worden vastgesteld, maar dan moet wel een „model voor de handel in
emissierechten” worden ingevoerd om de nationale autoriteiten
zo veel mogelijk armslag te geven. Op die manier zouden op
EU-niveau de gevolgen voor de uitstoot, de voorzieningszekerheid en de werkgelegenheid gelijk blijven, terwijl alle lidstaten
toch verplicht zouden zijn, zij het nu met meer armslag, om
hun „target” te halen.

3.1.5. De voorgestelde en in 2006 voor herziening in
aanmerking komende verplichting om alle verkochte brandstoffen met biobrandstoffen te mengen doet afbreuk aan de
flexibiliteit en vergt nader onderzoek.
3. Specifieke opmerkingen

3.1.

Flexibiliteit

3.1.1. Zoals opgemerkt, worden er reeds veel alternatieve
brandstoffen ontwikkeld of daadwerkelijk geproduceerd (2). Er
kan niet met nauwkeurigheid worden voorspeld hoe snel de
ontwikkelingen ten aanzien van de meeste van deze producten
zich zullen voltrekken, of welke de voordelen op milieu- en
economisch gebied zullen zijn. Het is dan ook goed dat de
Commissie alle ontwikkelingen nauwlettend wil volgen.

3.2.

Milieu

3.2.1. Grootste voordeel van het voorstel is dat een aantal
fossiele brandstoffen door duurzame stoffen wordt vervangen.
Het Comité kan zich daar volledig in vinden. In de richtlijn
moet duidelijk tot uiting komen dat „duurzame” brandstoffen
betere resultaten opleveren met betrekking tot milieu en
de voorzieningszekerheid dan „alternatieve” brandstoffen. In
bepaalde „niches” zal de hoeveelheid afval flink omlaag gaan;
plantaardige oliën en vetten — in de EU goed voor zo’n
3 miljoen ton aan afvalstof per jaar — kunnen bijvoorbeeld
worden gebruikt als „secundaire” biomassa.

3.1.2. Daarnaast verschilt momenteel de situatie met betrekking tot alternatieve brandstoffen van lidstaat tot lidstaat,
en hetzelfde geldt voor de nationale vervoerparken. De lidstaten hebben dan ook baat bij onderling verschillende oplossingen. Het is daarom van belang dat de lidstaten maximale
vrijheid wordt gelaten om de globale doelstelling te verwezenlijken. Daarbij valt het niet uit te sluiten dat nationale
maatregelen alle soorten duurzame brandstoffen zullen mogen
omvatten. Die vrijheid mag er uiteraard niet in resulteren dat
sommige lidstaten hun doelstellingen niet halen.

3.2.2. Het effect van biobrandstoffen op CO2- en andere
emissies zal aanvankelijk nog gering zijn vanwege de geringe
hoeveelheden in kwestie.

(1) Bijmenging van oliehoudende methylester zou het verlaagde
zwavelgehalte van de brandstoffen echter goed kunnen compenseren.
(2) Biobrandstoffen (uit een groeiend aantal grondstoffen), aardgas
(incl. diesel uit aardgas en de derivaten methanol en dimethylether), waterstof en brandstofcellen, elektriciteit, en LPG.

3.2.3. De meningen over de milieuvoordelen van biobrandstoffen lopen uiteen, maar de Commissie constateert dat het
resultaat van de meeste studies positief is. Milieuvoordelen
vormen de hoofddoelstelling van het voorstel en daarom is het
cruciaal om over optimale informatie te beschikken. Dit aspect
dient dan ook te worden uitgediept.
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Landbouw (1)

3.3.1. Het voorstel biedt een basis voor de gewenste
landbouwdiversiteit en daarmee voor de stimulering van de
plattelandseconomie, maar de Commissie zwijgt over de
mogelijkheden om een groot gedeelte van de benodigde
biobrandstoffen van derde landen te kopen. Hier liggen kansen
voor sommige ontwikkelingslanden, maar waarschijnlijk zullen de Verenigde Staten en Brazilië in dit verband de beste
zaken doen. Beide landen beschikken namelijk over een
significante productiecapaciteit met alle mogelijkheden van
dien voor schaalvergroting en dus aantrekkelijke prijzen.
Import kan de werkgelegenheidsperspectieven nadelig beïnvloeden, maar daar staat tegenover dat op de lange termijn
export van EU-biobrandstoffen een attractieve optie zou
kunnen worden. De voorzorgsmaatregelen van de EU met
betrekking tot GGO’s mogen echter niet in de knel komen in
het geval dat de landbouw inderdaad meer op de productie
van biomassa wordt ingericht.

3.3.2. Het gebruik van restproducten uit het bos (en andere
grondstoffen die cellulose bevatten) voor het produceren van
biobrandstoffen vormt een andere perspectiefrijke methode
voor de middellange termijn. Zoals altijd zullen de vorderingen
op dit gebied goeddeels afhangen van de middelen die ervoor
worden uitgetrokken.

3.3.3. Ontwikkelingen op het gebied van biobrandstoffen
zullen deel uitmaken van een groter geheel, waaronder het
toekomstige GLB en het energiebeleid van de EU. Hierbij
komt het onder meer aan op een evenwichtig gebruik van
landbouwgrond, zowel voor voedselproductie als voor andere
doeleinden. Naast het gebruik van biobrandstoffen zou volgens
de Commissie ook de verbranding van biomassa er op een
economisch haalbare manier voor kunnen zorgen dat het
verbruik van fossiele brandstoffen daalt; bovendien zouden de
landbouw, het milieu en de voorzieningszekerheid hier baat
bij hebben.

3.4.
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nieuwe lidstaten in de EU zal vergemakkelijken. Ook zou het
op poten zetten van de benodigde nieuwe infrastructuur veel
nieuwe (maar grotendeels tijdelijke) banen genereren.

3.5.

Voorzieningszekerheid

3.5.1. Naarmate het vervoerpark van de EU groeit, wint de
voorzieningszekerheid aan belang. In het beste geval zouden
de voorgestelde maatregelen slechts een bescheiden drukkend
effect op de olieprijzen hebben (2). Wel helpen ze de EU om in
haar eigen behoeften te voorzien. Europa heeft momenteel
reeds een overschot aan benzine (3), waarmee de voorzieningszekerheid in aanvaardbare mate is gegarandeerd. Biodiesel
komt in dit verband stellig van pas en het gebruik ervan
verdient dan ook alle ondersteuning.

3.6.

Belastingen

3.6.1. Marktkrachten zijn onvermijdelijk van belang voor
het stimuleren van de overschakeling naar biobrandstoffen.
Wanneer het onmogelijk is om deze stoffen, incl. mengsels,
tegen concurrerende prijzen aan de man te brengen, dan zal er
uiteraard geen animo bestaan om op een ruimer gebruik van
biobrandstoffen in te zetten. Fiscale maatregelen vormen hier
de enige denkbare „incentive”. De Commissie twijfelt echter of
de voorgestelde maximale accijnsreductie van 50 % in de
meeste lidstaten zal voldoen (4). Verder staat het nut van deze
limiet niet vast: de ministers van financiën behouden immers
alle vrijheid om tarieven vast te stellen. Voorts levert
schrapping van de huidige regeling om 100 %-biobrandstoffen
volledig vrij te stellen evenmin een prikkel op.

Werkgelegenheid

3.4.1. De werkgelegenheidschattingen lopen ver uiteen,
maar dat neemt niet weg dat het produceren van biobrandstoffen arbeidsintensief is. De Commissie gaat ervan uit dat een
verhoging met 1 % van het aandeel van deze stoffen in het
totale brandstofverbruik van de EU goed is voor 45 000 à
75 000 nieuwe arbeidsplaatsen, die meestal in plattelandsgebieden zullen worden gecreëerd (maar zie de opmerking in
par. 3.3.1). Verder denkt zij dat de teelt van gewassen voor
biobrandstoffen de integratie van de landbouwsector van de

(1) Zie het recente ESC-advies over „Een nieuwe communautaire
strategie inzake de voorziening van plantaardige eiwitten in de
Europese Unie” (CES 26/2002).

3.6.2. Het Comité stelt dan ook voor om de tarieven aan de
lidstaten over te laten. Deze zouden dus zelfs een nultarief op
de op hun grondgebied verkochte biobrandstoffen kunnen
toepassen. Speciale tarieven mogen de markt voor ethylalcohol, een product dat veel industriële toepassingen kent, echter
niet verstoren.

(2) Een daling van de vraag naar olie met 2 % zou de EU-consumptie
met ongeveer 4 miljard vaten per jaar terugbrengen.
(3) Hierbij moet evenwel worden opgemerkt dat slechts ongeveer
44 % van de benodigde aardolie uit Europa komt.
(4) Voorgesteld wordt dat het aandeel van biobrandstoffen in brandstof tot 50 % volledig belastingvrij is, maar dat daarboven geen
enkele vrijstelling kan worden toegestaan.

C 149/10

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

3.6.3. In deze nieuwe nijverheidssector zijn stabiele randvoorwaarden cruciaal om werkelijk vooruitgang te boeken.
Het Comité vraagt zich af of de genoemde planningstermijn
van zes jaar voldoende is en vindt dat moet worden overwogen
deze te verlengen.
3.7.

4.2.
Wel vindt het dat er zo flexibel mogelijk te werk
moet kunnen worden gegaan bij de verwezenlijking van de
doelstellingen, zodat rekening kan worden gehouden met de
nationale situatieverschillen. Dit betekent met name dat er
voldoende aandacht aan de verschillende soorten duurzame
brandstoffen gegeven moet worden.

Stimuleringsmaatregelen

3.7.1. Fiscale prikkels zijn de enige specifieke stimuleringsmaatregelen die de Commissie voorstelt (zie boven). Daarom
zou het Comité graag zien dat de Commissie en lidstaten een
voorlichtingscampagne opstarten om het publiek de voordelen
van biobrandstoffen en van andere duurzame energiebronnen
uit te leggen.
3.8.
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Kosten

3.8.1. De Commissie geeft geen duidelijk beeld van de
kosten die naar verwachting aan haar voorstellen verbonden
zullen zijn. Alleen al door de eventueel aanzienlijke hoogte
hiervan zou het voorgestelde tijdpad wel eens in gevaar kunnen
komen. Zij moet haar voorstellen dus met een duidelijk
kostenoverzicht aanvullen.
4. Conclusies
4.1.
Het Comité schaart zich volledig achter de doelstellingen van de voorstellen. Het is met name ingenomen met de
verwachte milieuvoordelen die uit een grootschaliger gebruik
van duurzame brandstoffen zullen voortvloeien en met de
mogelijkheid om de landbouw te diversifiëren en de hoeveelheid in het kader van het GLB braakgelegde grond omlaag te
brengen.

4.3.
Verder dient te worden benadrukt dat de actoren in de
nieuwe bedrijfstakken die de EU-doelstellingen moeten gaan
realiseren, een stabiel kader moet worden geboden waarin zij
kunnen groeien en dat er economische randvoorwaarden
worden gecreëerd die de consumenten zullen stimuleren om
biobrandstoffen te gebruiken.
4.4.
Gegeven de sleutelrol die fiscale prikkels zullen spelen
bij de acceptatie van bio- en andere duurzame brandstoffen
vindt het Comité dat accijnsverlagingen voor deze stoffen niet
aan beperkingen mogen worden onderworpen, maar exclusief
aan de lidstaten dienen te worden overgelaten.
4.5.
Het Comité betreurt het dat weinig informatie wordt
gegeven over de te verwachten kosten van de voorstellen en
dringt er bij de Commissie op aan om adequate gegevens te
verschaffen. Op die manier kan niet alleen beter worden
gepland, maar zal er ook meer duidelijkheid over de kosten/
efficiëntie-verhouding van de voorstellen komen.
4.6.
Hier en daar wordt getwijfeld aan de milieuvoordelen
van de voorstellen. Om hierover duidelijkheid te verschaffen
zou de Commissie er daarom voor moeten zorgen dat alle
reeds afgeronde en nog te verrichten studies in dit verband
worden getoetst.

Brussel, 25 april 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité betreffende het „Voorstel voor een verordening
van de Raad inzake de instandhouding, de karakterisering, de verzameling en het gebruik van
genetische hulpbronnen in de landbouw en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1258/1999”
(COM(2001) 617 def. (volume I) — 2001-0256 (CNS))
(2002/C 149/04)
De Raad heeft op 22 november 2001 besloten, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 36 en 37
van het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité te
raadplegen over het voornoemde voorstel.
De afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die met de voorbereiding van de desbetreffende
werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 4 april 2002 goedgekeurd. Rapporteur was de
heer Ribbe.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 390e zitting van 24 en 25 april 2002 (vergadering
van 24 april 2002) het volgende advies uitgebracht, dat met 89 stemmen, bij twee onthoudingen, is
goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
Bij Verordening (EG) nr. 1467/94 van de Raad inzake
de instandhouding, de karakterisering, de verzameling en het
gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw is een
vijfjarig actieprogramma vastgesteld, dat afliep op 31 december
1999. Met dit actieprogramma gaf de Commissie gevolg aan
initatieven van het Europese Parlement, dat reeds in de jaren
tachtig in meerdere resoluties op het probleem van genetische
erosie wees en communautaire initatieven aandroeg om dit
proces het hoofd te bieden.

—

een benadering waarbij de acties in het algemeen worden
afgestemd op een actievere deelname van de lidstaten.

1.4.
Met de voorgelegde ontwerpverordening stelt de Commissie een nieuw communautair actieprogramma voor met
opnieuw een looptijd van vijf jaar.

2. Algemene opmerkingen

1.2.
In het kader van het actieprogramma werden diverse
projecten gefinancierd. Het merendeel van deze projecten
betrof hoofdzakelijk de karakterisering van ex situ beschikbare
genetische hulpbronnen; deelnemers waren met name genenbanken, wetenschappelijke instituten en gebruikers. In sommige gevallen namen onder verantwoordelijkheid van de
wetenschappelijke instituten ook NGO’s deel.

2.1.
Het Comité juicht het toe dat de Commissie met een
nieuw communautair actieprogramma komt. Het verlies van
genetische hulpbronnen in de landbouw is nog lang niet tot
staan gebracht, zodat verdere inzet geboden is ten aanzien van
de karakterisering, inventarisering en instandhouding van het
genetisch potentieel enerzijds, en de handhaving van het
gebruik van de genetische verscheidenheid door landbouwbedrijven anderzijds.

1.3.
Na afloop werd het actieprogramma overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1467/94 door een groep onafhankelijke
deskundigen geëvalueerd. Het opgestelde evaluatierapport
werd ingediend bij de Raad en het Parlement. Het actieprogramma wordt in zijn geheel positief beoordeeld. Het rapport
dringt aan op zowel handhaving als versterking van de acties,
waarbij onder meer wordt gepleit voor:

2.2.
De eigenschappen, d.w.z. het genetisch potentieel, van
de bekende soorten — die soms in groot gevaar verkeren of
met uitsterven worden bedreigd — zijn slechts zeer ten dele
geëvalueerd. Een belangrijke reden voor de instandhouding
van alle genetische hulpbronnen bestaat derhalve in het
mogelijk gebruik van tot dusverre onbekende eigenschappen.

—

een beter evenwicht tussen projecten inzake planten en
projecten inzake dieren;

—

integratie van het concept van instandhouding in situ/op
het landbouwbedrijf om rekening te houden met de
internationale verbintenissen en kenmerken van „ecoregio’s”;

2.3.
Zowel de inventarisatie van het genetisch potentieel
in databanken als de netwerkvorming tussen de bestaande
databanken is ontoereikend. Ook zijn er onduidelijkheden
omtrent de toegankelijkheid en het gebruiksrecht van voornoemde databanken.

—

een actievere deelname van NGO’s;

—

betere coördinatie tussen de lidstaten en de Commissie
bij de onderhandelingen en de acties op het niveau van
de FAO;

2.4.
Aan de ene kant is er het wetenschappelijk uitgangspunt om de instandhouding van het genetisch potentieel te
waarborgen voor eventueel toekomstig gebruik. Theoretisch
gezien is hiervoor slechts de genenbank nodig of de instandhouding van een relatief klein aantal levende exemplaren in
een soort „botanische of dierentuin”.
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2.5.
De ontwikkeling van de biologische verscheidenheid
op plantengebied hangt, met name in de landbouw, niet
alleen samen met economische criteria, maar tevens met
klimaatomstandigheden, het verschijnen van nieuwe ziektes
op het Europese grondgebied en een positieve ontwikkeling
van de fytosanitaire omstandigheden. Aan de andere kant is
het echter minstens zo belangrijk dat het gebruik van de
verscheidenheid aan genetische hulpbronnen in de landbouwpraktijk wordt gehandhaafd door in het kader van de tweede
pijler van het GLB milieuvriendelijke praktijken te bevorderen,
zoals wisselbouw. Ook zouden er andere maatregelen moeten
overwogen om het gebruik van zeldzaam wordende landbouwhuisdieren te handhaven.

2.6.
Het instandhouden van de verscheidenheid is ongetwijfeld een taak van openbaar — en Europees — belang. Het
Comité heeft reeds in zijn advies over „De toestand van de
natuur en de natuurbescherming in Europa (1)” vastgesteld dat
het instandhouden van wilde dier- en plantensoorten een
Europese taak is, ook al komt een deel van deze soorten alleen
in bepaalde regio’s voor. Dit geldt ook voor niet-wilde dier- en
plantensoorten, die méér zijn dan mogelijkerwijs te exploiteren
genensequenties. Ze dienen te worden behouden als symbool
van de gevarieerde agrarische en landschapscultuur van
Europa.

3. Bijzondere opmerkingen

3.1.
Het valt op dat er tussen het aflopen van de oude actie
(31 december 1999) en het huidige voorstel voor een nieuwe
actie bijna twee jaren zijn verstreken. Dit doet vermoeden dat
er binnen de Commissie uitvoerig beraad is geweest over het
vervolg van de actie.

3.2.
Het Comité stelt met genoegen vast dat het actiebudget,
dat voorheen in totaal 20 miljoen euro bedroeg, voortaan tot
10 miljoen euro per jaar wordt verhoogd. Het moge evenwel
duidelijk zijn dat met een dergelijk bedrag weliswaar belangrijke maatregelen op het gebied van wetenschappelijke inventarisatie, karakterisering en archivering van genetische hulpbronnen kunnen worden gefinancierd, maar dat het beslist niet
toereikend is om het grootschalige gebruik van minder rendabele soorten in de landbouw te ondersteunen.

3.2.1. Het Comité stelt derhalve met genoegen vast dat in
artikel 9 van de voorgestelde verordening aan artikel 1, lid 2,
van Verordening (EG) nr. 1258/1999 het volgende punt wordt
toegevoegd: „maatregelen met het oog op de instandhouding,
de karakterisering, de verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw”.

(1) Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „De toestand
van de natuur en de natuurbescherming in Europa”, PB C 221 van
7.8.2001, blz. 130-137 .
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3.2.2. Het is in dit kader evenwel van belang dat de
betreffende programma’s en maatregelen op het niveau van de
lidstaten verplicht worden gesteld; ze mogen evenmin — zoals
tot dusverre het geval was — worden beperkt tot soorten
die alleen nog in kleine aantallen voorkomen en dus met
onmiddellijk uitsterven worden bedreigd.

3.3.
Hoewel de Commissie een nieuw actieprogramma
voorstelt, heeft het Comité de indruk dat het belang van
onmiddellijk ingrijpen van de Europese Gemeenschap op dit
gebied niet ten volle wordt erkend. Zo zullen er in de toekomst
— in tegenstelling tot de laatste actie — geen communautaire
projecten meer worden opgezet en uitgevoerd. Deze nieuwe
actie moet uitsluitend door maatregelen op het niveau van de
lidstaten, deels in de vorm van multinationale programma’s,
worden gerealiseerd. Zelfs goedkeuring voor de met EUmiddelen gefinancierde programma’s komt niet uit Brussel:
de lidstaten stellen de Commissie alleen in kennis van de
programma’s en eventuele wijzigingen daarvan (artikel 4,
lid 1). De Commissie verspeelt zo de mogelijkheid om
communautaire maatregelen te initiëren in sectoren waarin de
lidstaten geen activiteiten ontplooien. Dit is een minpunt.

3.4.
Er moet opnieuw worden nagedacht over de geplande
intrekking van Verordening (EG) 1467/94, op grond waarvan
eigen projecten kunnen worden ontplooid. De belangrijke
coördinerende functie van de Commissie op dit gebied dient
zeker behouden te blijven. Deze functie bestrijkt niet alleen de
maatregelen uit deze verordening, maar omvat bijvoorbeeld
ook de coördinatie van lidstaten op internationaal niveau.

3.5.
Overeenkomstig artikel 7 financieren de lidstaten ten
minste 15 % van de kosten, terwijl de financiële bijdrage van
de Gemeenschap 35 % bedraagt. Dit betekent dat de voor het
project verantwoordelijke partij een eigen bijdrage tot 50 %
moet leveren. Bij dit soort programma’s, waarbij er niet altijd
een direct financieel voordeel is, bestaat dan ook het gevaar
dat bepaalde projecten die voor de instandhouding en met
name het gebruik van genetische hulpbronnen van belang
zouden kunnen zijn, blijven liggen.

3.6.
Het is trouwens niet duidelijk in hoeverre de Commissie
voornemens is zich met deze belangrijke aangelegenheid
bezig te blijven houden. De door de Commissie geplande
maatregelen en activiteiten, die nodig zijn om recht te doen
aan de uitgebreide taak, en die veel verder dienen te strekken
dan het concrete vijfjarenprogramma in kwestie, dienen de
Europese instanties, alsook het publiek, in een afzonderlijke
mededeling ter kennis te worden gebracht.
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3.7.
Ook is niet duidelijk wat onder „ecoregio’s” wordt
verstaan (zie artikel 4, lid 1, sub c). Wie legt deze regio’s (en
op grond van welke criteria) vast?
3.7.1. De Commissie dient een rapport op te stellen over
de wijze waarop Verordening (EG) nr. 1257/99 over de
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EOGFL-steun voor plattelandsgebieden ten uitvoer zou moeten
worden gelegd om de teelt van zeldzaam geworden plantensoorten en huisdierrassen, als onderdeel van de multifunctionale landbouw en van een breed programma ten behoeve van
instandhouding en gebruik van de genetische hulpbronnen,
sterker te bevorderen.

Brussel, 24 april 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 tot wijziging van Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december
1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen
zijn betrokken”
(COM(2001) 624 def. — 2001/0257 (COD))
(2002/C 149/05)
Op 21 december 2001 heeft de Raad, overeenkomstig art. 175 van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, besloten het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het voornoemde
voorstel.
De afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die met de voorbereidende werkzaamheden
was belast, heeft haar advies op 4 april 2002 goedgekeurd; rapporteur was de heer Levaux.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft dit advies tijdens zijn 390e zitting op 24 en 25 april 2002
(vergadering van 24 april 2002) met algemene stemmen goedgekeurd.
1. Doel van het voorstel
1.1.
Onderhavig voorstel behelst een aanpassing van de
richtlijn van de Raad van 9 december 1996, de zgn. Seveso IIrichtlijn. Deze richtlijn is bedoeld om zware ongevallen met
gevaarlijke stoffen te voorkomen en de gevolgen hiervan voor
mens en milieu te beperken.

op 21 september 2001 in Toulouse (Frankrijk) de Seveso IIrichtlijn niet onmiddellijk moest worden gewijzigd. Hier werd
echter vastgesteld dat (in tegenstelling tot wat in Baia Mare en
Enschede het geval was) de richtlijn volledig van toepassing
was op het fabrieksterrein. Als zou worden gewacht op de
definitieve uitkomst van het onderzoek in Toulouse, zouden
bovendien de in onderhavig document voorgestelde wijzigingen pas later van kracht kunnen worden.

1.2.
Genoemde aanpassing is nodig na een aantal recente
zware industriële ongevallen, waaronder:
—

—

de breuk in de dam van een residubekken in Baia Mare
(Roemenië) in januari 2000, waardoor een aanzienlijke
hoeveelheid cyanide uiteindelijk in de Donau terechtkwam;
de ontploffing van een vuurwerkopslagplaats in Enschede
(Nederland) in mei 2000.

1.2.1. De Commissie heeft erover nagedacht of als gevolg
van de explosie op het terrein van het chemische bedrijf AZF

1.2.2. Derhalve heeft de Commissie haar besluit over de
termijn waarop de Seveso II-richtlijn opnieuw wordt herzien,
uitgesteld. Daarbij benadrukte ze wel dat de gevolgen van de
ongevallen in Toulouse en Enschede werden verergerd doordat
de betrokken bedrijven in of dichtbij woongebieden lagen. Het
ESC wil erop wijzen dat deze gebieden, ongelukkigerwijs, soms
zijn aangelegd terwijl de bedrijven reeds op die plekken waren
gevestigd.
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1.2.3. De Commissie wijst erop dat artikel 12 over ruimtelijke ordening in de Seveso II-richtlijn op de lange termijn een
scheiding teweeg moet brengen tussen gevaarlijke industriële
vestigingen en woongebieden. In de praktijk zijn de lidstaten
echter onkundig van een dergelijke scheiding of dwingen ze
deze niet af.
1.2.4. Bijgevolg zal de Commissie meer gaan samenwerken
met de lidstaten om op een aantal specifieke punten een
passende follow-up van de ongevallen te ontwikkelen. Naar
aanleiding van de uitkomsten van de lopende werkzaamheden
en onderzoeken zal de Commissie nagaan of zij haar voorstel
moet wijzigen of een nieuwe wijziging van de Seveso IIrichtlijn moet voorstellen.
1.3.
De voorgestelde aanpassing van de richtlijn is eveneens
nodig nu twee technische werkgroepen hun eindverslagen
hebben gepubliceerd:
—

de werkgroep TWG 7 („voor het milieu gevaarlijke
stoffen”);

—

de werkgroep TWG 8 („kankerverwekkende stoffen”).

1.4.
Ten slotte kunnen met genoemde aanpassing redactionele wijzigingen worden aangebracht in een aantal enigszins
dubbelzinnige of niet geheel correcte passages in bijlage I van
de Seveso II-richtlijn.

2. Algemene opmerkingen
2.1.
Het ESC kan zich vinden in de toelichting bij het
Commissievoorstel. Deze is gedetailleerd en goed onderbouwd
en verschaft een helder inzicht in:
—

het pragmatische karakter van de voorgestelde maatregelen: zodra zich een ongeluk heeft voorgedaan gaat de
aandacht uit naar de gevolgen hiervan;

—

de manier waarop overleg is gevoerd: het is gelukt om in
een vroeg stadium een maximum aantal partijen bij de
uitwerking van de wijzigingen te betrekken.

2.1.1. In dit verband wijst de Commissie terecht op het
grote belang van het permanente overleg dat met belanghebbenden is gepleegd over de tenuitvoerlegging van de Seveso IIrichtlijn en op mogelijke verbeteringen en wijzigingen.
2.1.2. De Commissie vermeldt verder dat in het kader
van dit overleg verscheidene conferenties en seminars zijn
gehouden. Over onderhavig voorstel heeft ze advies gevraagd
aan de EER-landen, de kandidaat-lidstaten, de betrokken
milieuorganisaties, de Europese en nationale industriële federaties en verenigingen, en aan een aantal internationale organisaties waaronder de VN.
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2.1.3. Het ESC is zeer laat bij genoemd overleg betrokken
en het is pas onlangs gevraagd op korte termijn advies over
onderhavig voorstel uit te brengen. Het kan dan ook niet
beschikken over alle informatie die in de verschillende overlegrondes naar voren is gekomen.
2.2.
De Commissie heeft er goed aan gedaan de publicatie
van onderhavig voorstel niet uit te stellen naar aanleiding van
het ongeluk bij AZF in Toulouse op 21 september 2001.
Aangezien het onderzoek naar deze recente ramp nog aan de
gang is, zal ze de gevolgen hiervan pas in een eventueel latere
wijziging betrekken.
2.2.1. Desondanks wil het ESC, zonder daarbij vooruit te
lopen op de uitkomsten van het onderzoek noch op toekomstige Commissievoorstellen, erop wijzen dat het ongeluk in
Toulouse gebeurde op een fabrieksterrein waarop de Seveso IIrichtlijn volledig van toepassing was. Dit heeft het ongeval
echter niet kunnen voorkomen en de rampzalige gevolgen
daarvan niet kunnen beperken. Het ESC is het dan ook met de
Commissie eens dat nu snel moet worden nagedacht over
noodzakelijke wijzigingen in de richtlijn.
2.2.2. Voor artikel 12 over ruimtelijke ordening — dat dus
betrekking heeft op de ligging van gevaarlijke industriële
vestigingen in of nabij woongebieden of andere door de
bevolking veel bezochte plaatsen — blijft op grond van gezond
verstand en eerdere ongelukken maar één mogelijkheid over:
er moeten strenge regels gaan gelden voor de afstand van
nieuwe vestigingen tot bebouwing en voor de veiligheid. Het
ESC spreekt zich nogmaals uit [zoals het dat in zijn advies van
2 juni 1994 op soortgelijke wijze heeft gedaan (1)] vóór de
besluiten van 1996, die in het licht van de recente ongevallen
zullen worden herzien.
2.2.3. Het ESC vraagt zich echter af of de voorstellen die
de Commissie doet ten aanzien van bestaande gevaarlijke
industriële vestigingen adequaat genoeg zijn. Volgens de
toelichting (par. 1, vijfde alinea) namelijk „zal de Commissie in
de nabije toekomst meer samenwerken met de lidstaten om
een passende [...] follow-up van de ongevallen te ontwikkelen”.
2.2.4. Het is zeer zeker nuttig en nodig lering te trekken uit
ongelukken, maar met de maatregel die de Commissie voorstelt
(zie bovenstaand citaat), bagatelliseert ze het prioritaire karakter van een preventief beleid, hét uitgangspunt van de Seveso
II-richtlijn.
2.2.5. Als onderdeel van een dergelijk preventief beleid
moet ook systematisch voorlichting worden gegeven aan
vooral de volwassenen die in de buurt van gevaarlijke industriële vestigingen wonen, maar ook aan alle scholieren.

(1) Advies van het Economisch en Sociaal Comité van 2 juni 1994
over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken” (COM(94) 4 def. — SYN 94/0014), CES
760/94, PB C 295 van 22.10.1994.
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2.2.6. Daar komt bij dat, als er sprake is van bijzonder
ernstige risico’s, de formulering „in de nabije toekomst”
ongepast is. Volgens het ESC zou juist moeten worden gewezen
op het dringende karakter van de te nemen besluiten en
zouden de betrokken bedrijven dan ook moeten worden
gedwongen een planning te maken van de noodzakelijke
maatregelen, zodat ze hun investeringen hierop afstemmen.

2.4.3. Verder heeft het ESC geconstateerd dat ongevallen
die gebeuren tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen —
of dit nu via pijpleidingen, over de weg, per spoor, per
binnenvaartschip of over zee plaatsvindt — op Europees
niveau niet worden geïnventariseerd en dat hier geen systematische follow-up voor bestaat. Dit in tegenstelling tot ongevallen
die gebeuren op fabrieksterreinen: hierop is de Seveso IIrichtlijn van toepassing.

2.2.7. Ten slotte verbaast het ESC zich erover dat de
Commissie alleen van plan is de samenwerking met de lidstaten
te versterken, terwijl verscheidene kandidaat-lidstaten op dit
gebied ook op een aantal punten achterlopen. Deze landen
moeten ten behoeve van de veiligheid van hun eigen bevolking
meteen wat aan deze verontrustende situatie doen.

2.4.4. Weliswaar heeft de Seveso II-richtlijn niet direct
betrekking op dit probleem, maar het gaat hier wel over
gevaarlijke stoffen en deze worden niet alleen op fabrieksterreinen opgeslagen en verwerkt, maar moeten ook worden
vervoerd en kunnen dan ernstige ongelukken veroorzaken.

2.3.
Naar aanleiding van het ongeluk in Baia Mare zijn
zowel het ESC als de Commissie van mening dat de Seveso IIrichtlijn moet worden gewijzigd. Deze gebeurtenis heeft aangetoond dat de kans op ernstige ongevallen reëel is. Er kan zelfs
worden gesteld dat aan de in de richtlijnen Seveso I en II
(1980 en 1996) opgenomen uitsluitingen een gebrek aan
ervaring met dit soort rampen ten grondslag lag.

2.4.5. Het ESC vindt dat de Commissie de mogelijkheid
moet onderzoeken om op basis van het model dat wordt
gebruikt voor de follow-up van ongevallen met gevaarlijke
stoffen op fabrieksterreinen, een follow-up-procedure in te
stellen voor ongevallen die tijdens het vervoer van deze stoffen
gebeuren. Het Bureau voor risico’s van zware ongevallen
(MAHB, Major Accident Hazards Bureau) of een andere op
dit gebied bevoegde instantie zou, na uitbreiding van zijn
takenpakket, hiermee kunnen worden belast.

2.3.1. Het ESC kan zich vinden in de argumentatie van de
Commissie in paragraaf 3.1 van de toelichting. Omdat het
echter een goed oordeel wil kunnen geven over de werkingssfeer van deze uitsluitingen, betreurt het dat zij niet aangeeft
hoeveel plaatsen waar gevaarlijke, via mijnbouwactiviteiten
verkregen stoffen worden opgeslagen en verwerkt, voortaan
óók onder de richtlijn zouden vallen en ook niet voor
hoevéél stortplaatsen (voor afval dat tijdens de verwerking van
delfstoffen ontstaat) de beoogde verruiming geldt. Uit het
oogpunt van doorzichtigheid, nodig om een groter draagvlak
te creëren voor noodzakelijkerwijs bindende maatregelen of
voorschriften, moeten volgens het ESC burgers en bedrijfsleven
volledig worden geïnformeerd.

2.4.
Het ESC staat achter de wijzigingen die door de
Commissie naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede
zijn voorgesteld. Hierin wordt voldoende rekening gehouden
met de lessen die uit dit dramatische ongeval zijn getrokken.

2.4.1. Tijdens het opstellen van onderhavig advies kwam
het ESC erachter dat wat explosieven en dan met name
vuurwerk betreft een aantal zaken niet goed geregeld zijn.
Deze betroffen vooral dergelijke vanuit Azië geïmporteerde
stoffen. De douaneverklaringen waarmee deze stoffen in
verschillende categorieën kunnen worden ingedeeld, zijn vaak
misleidend. Hierdoor worden deze stoffen niet volgens de
regels vervoerd en opgeslagen, wat eveneens ernstige ongelukken tot gevolg kan hebben.

2.4.2. Het ESC zou graag zien dat de Commissie bovengenoemde problemen, waarvan zij op de hoogte is, voor ogen
houdt wanneer een nieuwe herziening van de Seveso IIrichtlijn aan de orde is.

3. Specifieke opmerkingen
3.1.

De voorgestelde richtlijn bestaat uit vier artikelen.

3.2.
Het eerste artikel beperkt het toepassingsgebied van de
uitsluitingen die worden genoemd in artikel 4, sub (e) en
(f) van de Seveso II-richtlijn en betekent derhalve dat de
werkingssfeer van deze richtlijn wordt uitgebreid. Die zal nu
ook gelden voor chemische en thermische verwerkingsactiviteiten en voor de opslag in het kader van mijnbouwactiviteiten.
Eigenlijke mijnbouwactiviteiten (exploitatie, exploratie, winningen en verwerkingen) en activiteiten in groeven vallen ook
in de toekomst niet onder genoemde richtlijn. Het ESC hecht
om die reden zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, dat
het resultaat is van de tijdens de raadpleging van de betrokken
partijen bereikte consensus. Ten aanzien van de verwerking
van residuen die gevaarlijke stoffen bevatten is het ESC echter
voorstander van toepassing van de Seveso II-richtlijn of
uitwerking van specifieke regelgeving.
3.3.
In hetzelfde artikel wordt de Seveso II-richtlijn ook van
toepassing verklaard op de voorzieningen voor de verwijdering
van residuen die gevaarlijke stoffen bevatten en die worden
gebruikt in verband met de chemische en thermische verwerking van mineralen. Andere stortplaatsen voor afval vallen ook
in de toekomst niet onder de werkingssfeer van de richtlijn.
Het ESC hecht om die reden zijn goedkeuring aan het
Commissievoorstel, onder voorbehoud van de reeds in de
vorige paragraaf gemaakte opmerking.
3.4.
Na lezing van de toelichting bij het Commissievoorstel
kan het ESC zich volledig vinden in de voorgestelde wijzigingen
van bijlage I van de Seveso II-richtlijn.
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3.4.1. De Commissie heeft echter de stof hydrazine pas aan
de lijst van carcinogenen toegevoegd na een discussie waarin
aan het licht kwam dat de betrokkenen het op dit vlak niet op
alle punten eens waren. De voorgestelde drempelwaarden zijn
de uitkomst van een compromis dat tijdens vergaderingen met
deskundigen werd bereikt.
3.4.2. Volgens het ESC zou de Commissie de voorgestelde
tekst nauwkeuriger moeten uitwerken, aangezien deze nu
moeilijk toegankelijk is. Daarnaast zou ze bij een volgende
wijziging moeten nagaan of de bepalingen inzake hydrazine in
het licht van nieuw onderzoek nog wel gegrond zijn.
3.4.3. Voorts is het ESC van mening dat in de voetnoten
van deel 2 van bijlage I van de Seveso II-richtlijn een verwijzing
zou moeten worden opgenomen naar Richtlijn 91/689/EEG
van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke
afvalstoffen (1), zodat een volledige en consistente indeling van
gevaarlijke stoffen en preparaten is gegarandeerd.
3.5.
In het tweede artikel van de voorgestelde richtlijn
wordt de omzettingstermijn vastgesteld op 12 maanden. Gelet
op de aard van de voorgestelde wijzigingen en het belang van
de Seveso II-richtlijn voor de beheersing van de gevolgen van
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken,
stemt het ESC in met deze termijn. Het vindt deze weliswaar
kort, maar redelijk.
3.5.1. Het ESC zou daarnaast graag zien dat elke lidstaat,
op basis van de huidige staat van de betrokken installaties en
in overleg met de belanghebbenden, realistische termijnen
vaststelt, zodat de betrokken bedrijven de nieuwe bepalingen
gaan toepassen. Hierbij zou rekening moeten worden gehouden met specifieke economische omstandigheden en zouden
geen arbeidsplaatsen verloren mogen gaan.
(1) PB L 377 van 31.12.1991, blz. 20.

21.6.2002

4. Conclusies
Het ESC wil op drie aspecten de aandacht vestigen.
4.1.
Tussen de betrokken lidstaten blijven er grote verschillen bestaan in de wijze waarop risico’s worden beoordeeld.
Ten behoeve van meer harmonisatie zou de Commissie dan
ook met deze lidstaten uitwisselingen op touw moeten zetten
voor inspecteurs die met de beoordeling van deze risico’s zijn
belast.
4.2.
Infrastructuur waarover gevaarlijke stoffen worden
vervoerd, doorkruist dichtbevolkte gebieden en een zwaar
ongeval zou derhalve catastrofale gevolgen kunnen hebben.
Gegevens hierover zijn niet in een databank opgenomen. De
Commissie zou, met als voorbeeld de follow-up voor ongevallen met gevaarlijke stoffen op fabrieksterreinen, het Bureau
voor risico’s van zware ongevallen (MAHB) moeten belasten
met een follow-up van ongevallen die tijdens het vervoer van
deze stoffen gebeuren.
4.3.
De Commissie stelt in de toelichting bij haar voorstel:
„Bovendien is de verplichting om het publiek over industriële
risico’s te informeren en de bij ongevallen te kiezen gedragslijn
van cruciaal belang, wil men de gevolgen van zware ongevallen
kunnen beperken.” De Commissie zou echter, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, ook de lokale overheden
en het grote publiek bij deze voorlichtingscampagne moeten
betrekken en daarbij de toepassing van de door haarzelf
opgestelde richtsnoeren (2) moeten aanbevelen. Bovendien zou
ze er bij de lidstaten op moeten aandringen om via de
onderwijsinstellingen jongeren over dit onderwerp te informeren.
(2) Algemene richtsnoeren voor voorlichting aan het publiek, Richtlijn 85/501/EEG — bijlage VII, uitgegeven door de Europese
Commissie (te raadplegen in Engels, Frans, Duits en Spaans op
http://mahbsrv.jrc.it/GuidanceDocs.html — Information to the
Public Guidance).

Brussel, 24 april 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 Besluit van het
Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Jaar van opvoeding door sport
2004”
(COM(2001) 584 def.).
(2002/C 149/06)
Op 23 november 2001 heeft de Commissie besloten, overeenkomstig artikel 149 van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, het Economisch en Sociaal Comité te raadplegen over het
voornoemde voorstel.
De afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 10 april 2002 goedgekeurd; rapporteur was de heer
Koryfidis.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 390e zitting van 24 en 25 april 2002 (vergadering
van 24 april 2002) het volgende advies uitgebracht, dat met 98 stemmen vóór en geen stemmen tegen,
bij 1 onthouding, werd goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
„Sport is een menselijke activiteit die berust op essentiële maatschappelijke waarden van educatieve en culturele
aard. Sport is een factor die bijdraagt tot integratie, deelneming
aan het maatschappelijk leven, verdraagzaamheid, aanvaarding
van verschillen en naleving van de regels. Sportbeoefening
moet toegankelijk zijn voor allen, met inachtneming van de
ambities en capaciteiten van eenieder en uitgaande van de
verscheidenheid aan sportbeoefening, in wedstrijdverband of
op recreatieve grondslag, in clubverband of individueel” (1).
1.2.
„De verantwoordelijkheid op sportgebied ligt in de
eerste plaats bij de sportorganisaties en de lidstaten. Ook al
beschikt de Gemeenschap niet over rechtstreekse bevoegdheden op dit gebied, toch moet zij bij haar optreden uit hoofde
van de verschillende Verdragsbepalingen rekening houden met
de maatschappelijke, educatieve en culturele functie van de
sport, die het specifieke karakter ervan bepaalt, teneinde de
ethiek en de solidariteit die noodzakelijk zijn voor het behoud
van de maatschappelijke rol van de sport, te eerbiedigen en te
bevorderen” (2).
1.3.
„De beroeps- en amateursport vervult naast zijn economische betekenis ook een belangrijke educatieve en maatschappelijke rol door het bevorderen van vriendschap, solidariteit en
fair play en door vreemdelingenhaat en racisme te helpen
overwinnen” (3).
1.4.
„De economische ontwikkelingen in de sportsector en
de reacties van de overheid en de sportorganisaties op de
problemen die eruit voortvloeien, staan niet a priori borg voor
het behoud van de bestaande sportstructuren en de sociale
functie van sport. Het stijgend aantal gerechtelijke procedures
(1) Punten 3 en 4 van bijlage IV bij de conclusies van de Europese
Raad van Nice (7, 8 en 9 december 2000).
(2) Punt 1 van de bovenvermelde bijlage.
(3) Resolutie van het Europees Parlement m.b.t. het Verslag van
Helsinki over sport.

is symptomatisch voor het feit dat het aantal conflicten
toeneemt” (4).
1.5.
In 2004 zal de publieke opinie in Europa bijzonder
gevoelig zijn voor al wat sport aanbelangt. Het Europees
voetbalkampioenschap en in het bijzonder de Olympische
Spelen en de Paralympics in Athene zullen de topsport op de
voorgrond stellen.
Op die manier beschikt de Gemeenschap, die steeds belang
heeft gehecht aan de educatieve waarden die de sport kan
overbrengen, over een buitengewone kans om de regeringen
van de lidstaten, de onderwijsinstellingen en de sportorganisaties gevoelig te maken voor het belang van een breed
partnerschap om de sportactiviteiten beter aan te wenden voor
onderwijsdoeleinden.
Aangezien de overmatige commercialisering de beroepssport
bedreigt en de sport bij de burgers in een kwaad daglicht stelt,
is het van belang de echte Olympische idealen te herstellen,
zodat ze weer kunnen bijdragen tot volledige persoonlijke
ontplooiing. Op die manier zal het Europees Jaar bijdragen tot
de herwaardering van het imago van de sport in de Europese
samenleving en het gevaar van een sedentair leven en sociaal
isolement ingevolge het toenemende gebruik van nieuwe
technologieën helpen tegengaan (5).
1.6.
„De Olympische geest is een ongeschreven wet, die
niet kan worden gecodificeerd, geregistreerd of omschreven.
Hij kan alleen worden beleefd. De Olympische geest is
bijgevolg een levenshouding, een levenskeuze waarbij cultuur,
sport, opvoeding en ontspanning een onlosmakelijk geheel
vormen, zoals dit ook bij de opvoeding van de Oude Grieken
het geval was” (6).
(4) COM(1999) 644 def. (punt 4.1, eerste alinea).
(5) Conclusie van de toelichting bij het onderhavige voorstel van de
Commissie — COM(2001) 584 def.
(6) http://www.sport.gov.gr (Olympic Youth Festival).
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1.7.
„Bij de Olympische Spelen is deelnemen belangrijker
dan winnen. In het leven is een goede strijd belangrijker dan
een overwinning” (1).
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2.3.
De doelstellingen van het Europees Jaar van opvoeding
door sport zijn in deze context duidelijk vastgesteld en kunnen
in het kort als volgt worden omschreven:
—

de Europese samenleving moet bewust worden gemaakt
van de traditionele waarde, de actuele rol en de bijzondere
educatieve betekenis van de sport;

—

de onderwijswereld en de sportverenigingen moeten
worden aangemoedigd om nauwe partnerschapsbanden
te leggen en gemeenschappelijke doelstellingen uit te
werken;

—

er moet worden gewezen op het potentieel waarover de
georganiseerde sportbeweging beschikt, met name op
het stuk van vrijwilligerswerk en aanverwante aspecten,
mobiliteit en uitwisseling, normale integratie in een
multiculturele omgeving zonder maatschappelijke — of
andere — discriminatie; van dit potentieel moet voor
onderwijsdoeleinden gebruik worden gemaakt;

—
1.10. Aan de hand van de bovenstaande, van verschillende
bronnen afkomstige opmerkingen en verklaringen kan men
zich enigszins een beeld vormen van het klimaat waarin sport
thans beoefend wordt en van de achtergrond waartegen de
Europese Commissie het onderhavige voorstel „tot instelling
van het Europees Jaar van opvoeding door sport 2004” heeft
opgesteld.

de onderwijswereld moet ervan bewust worden gemaakt
dat het huidige sedentaire leven moet worden tegengegaan door de sportactiviteiten op school op te voeren;

—

de onderwijsproblemen van jonge sporters, van wie de
sportloopbaan steeds vroeger aanvangt, moeten worden
blootgelegd en aangepakt.

2. Het voorstel van de Commissie

2.4.
Volgens het voorstel van de Commissie is de instelling
van dit Europees Jaar de meest geschikte communautaire actie
om de bovenvermelde doelstellingen te verwezenlijken, te
meer daar een en ander in de tijd samenvalt met bijzondere
sportmanifestaties — die voor de media van groot belang zijn
— als de organisatie van de Olympische Spelen en de
Paralympics te Athene en het Europees voetbalkampioenschap
in Portugal.

1.8.
„Wij verzoeken de lidstaten met klem om individueel
en collectief het Olympisch Bestand in acht te nemen, nu en in
de toekomst, en om het Internationaal Olympisch Comité
steun te bieden bij zijn inspanningen te komen tot vrede en
onderling begrip door middel van de sport en het Olympisch
ideaal” (2).
1.9.
„De generatie die tussen 1985 en 1995 geboren is,
keert zich op grote schaal af van sportbeoefening waarvoor
een vergunning en georganiseerde training vereist zijn. Ze
heeft meer belangstelling voor videospelletjes en simulaties van
sportbeoefening die zonder enig risico en totaal vrijblijvend
emoties oproepen. In 2003 beloopt het percentage virtuele
sportbeoefening bij jongeren tussen 10 en 25 jaar reeds
40 %” (3).

2.1.
Met het voorstel „tot instelling van het Europees Jaar
van opvoeding door sport 2004” zet de Europese Commissie
een belangrijke concrete stap om de kloof tussen het sociaaleconomische beleid van de Unie en de dagelijkse werkelijkheid
van de Europese burgers te dichten.
2.2.
Het voorstel van de Commissie is in eerste instantie
gericht op de georganiseerde en gestructureerde sportbeweging
en de onderwijswereld.
2.2.1. Een en ander is echter van belang voor alle burgers:
zij die bij de sport betrokken zijn als sportbeoefenaars,
sportliefhebbers of initiatiefnemers; zij die erbij betrokken zijn
op grond van zuiver economische belangen; zij, ten slotte, die
afwijzend staan tegenover de huidige sportprestaties die met
name verband houden met steeds vaker voorkomende commerciële uitwassen en andere al te ver gaande praktijken op
sportgebied.

(1) Olympisch credo (zie foto op http://www.athens2004.gr (About
de games)).
(2) Millenniumverklaring van de VN (punt 10) — New York, 68 september 2000.
(3) Mogelijk scenario voor de ontwikkeling van de Europese sportbeoefening (Sport en werkgelegenheid in Europa — Eindverslag
(PR-div/99-09/C6, punt IV-2-1, voorlaatste alinea) (niet in het
Nl.).

2.4.1. Volgens de Commissie zullen met name de Olympische Spelen en de Paralympics te Athene de Olympische
waarden en idealen op de voorgrond plaatsen en zal de hele
Europese samenleving aldus de kans krijgen om de sport, en
ook het onderwijs, op een geheel nieuwe manier te benaderen.
2.5.
Rechtsgrondslag van het voorstel voor een besluit is
artikel 149 van het Verdrag; de middelen die voor de
tenuitvoerlegging ervan op de begroting worden uitgetrokken,
belopen 11,5 miljoen euro.

3. Algemene opmerkingen
3.1.
Het EESC steunt het voorstel van de Commissie tot
„instelling van het Europees Jaar van opvoeding door sport
2004”. Het stemt in met de doelstellingen ervan en het erkent
tevens de noodzaak van een algemene, goed doordachte en
geïntegreerde communautaire actie op dit gebied vooraleer het
helemaal te laat is. Deze actie moet erop gericht zijn het
werkingskader van de sportbeweging opnieuw te definiëren en
ervoor te zorgen dat een en ander in overeenstemming is met
de klassieke waarde van de sport en aan de huidige eisen op
onderwijs- en economisch gebied beantwoordt.
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3.1.1. In het licht van het voorgaande zijn de opmerkingen
en de voorstellen die in dit advies worden geformuleerd erop
gericht:
—

sommige punten van het voorstel te verduidelijken;

—

ideeën, methoden en middelen aan te reiken voor aanvullende en/of alternatieve vormen van communautaire
actie, om de bovenvermelde doelstellingen te verwezenlijken;

—

via maatregelen van praktische aard bij te dragen tot een
zo succesvol mogelijk verloop van het Europees Jaar.

3.2.

Belang van sport

3.2.1. De cijfers die i.v.m. sport kunnen worden genoemd,
boezemen ontzag in. Hierbij zij met name gedacht aan sport
als:
—

een gedachte die nagenoeg de hele menselijke cultuurgeschiedenis is doorgegeven en die als menselijke (individuele of collectieve) actie het unieke kenmerk van
historische continuïteit draagt;

—

een maatschappelijk fenomeen dat als katalysator fungeerde bij de totstandkoming van de menselijke wereldbeschaving;

—

een activiteit die lange tijd het belangrijkste middel was
om jongeren sociaal vaardig te maken en hen te integreren
in de waardesystemen van elke afzonderlijke periode en
ieder geografisch gebied op de wereld;

—

een belangrijke parameter voor de ontwikkeling en
vervolmaking van het individu, alsmede voor het cultiveren van maatschappelijke samenhang;

—

een economische activiteit, met een enorm belang, dat
echter niet precies kan worden becijferd aan de hand van
de tijd en de energie die de mens, als sportbeoefenaar,
sportliefhebber of intellectueel, erin investeert.

3.2.2. Sport is volgens het EESC zeer belangrijk voor de
toekomst van de Europese samenleving, de Europese levensstijl
en de vooruitzichten van de Europese cultuur. Het Comité
spreekt zich dan ook duidelijk uit tegen elke keuze die indruist
tegen de waarden die aan de sport ten grondslag liggen en
deze hebben gemaakt tot een maatschappelijk fenomeen van
grote betekenis.

3.3.
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3.3.1.1. Opgemerkt zij dat deze sportethiek aanvankelijk
vooral werd gecultiveerd op school en in het onderwijs in het
algemeen. Onderwijs en sport vertoonden steeds een parallelle
ontwikkeling en tussen beide bestond ook een dialectisch
verband.
3.3.1.2. Bovenstaand functioneel kader van de sport dreigt
thans grondig overhoop te worden gehaald. De overmatige
commercialisering van de sport is hier duidelijk de oorzaak
van.
3.3.1.2.1.
Overigens heeft de sport zich thans tot een zich
snel ontwikkelende en winstgevende sector van economische
activiteit (1) ontpopt, met alle gevolgen van dien voor het
behoud van zijn traditionele identiteit.
3.3.1.2.2.
De hamvraag is dus hoe deze verandering kan
worden tegengegaan zodat de sport haar belangrijkste functie,
die met name op het gebied van de volksgezondheid en op
educatief, maatschappelijk, cultureel en ontspanningsgebied
ligt, kan blijven vervullen.

3.3.2. Het EESC verwerpt elk voorstel om een Europees
sportmodel aan te nemen dat uitsluitend — en zelfs in
de marge — op basis van marktvoorwaarden werkt en
economische rentabiliteit als enig criterium hanteert. Het wijst
erop dat sport als sociaal fenomeen een organisch geheel
vormt en ook op politiek gebied als zodanig moet worden
benaderd.

3.3.2.1. De verenigingsstructuur van de sportbeweging (2),
die op vrij partnerschap en vrijwillig aanbod is gebaseerd,
vormt het fundament voor de ontwikkeling van een gezonde
dialectische relatie met de onderwijswereld. Deze relatie moet
met name door de lokale overheden worden ondersteund.
Daarbij moeten de beide partijen:
—

gemeenschappelijke doelstellingen hebben (bevordering
van de traditionele waarden van de sport, verbetering van
de fysieke en mentale conditie van het individu en van
zijn sociale vaardigheden, enz.);

—

de rol en de taak van de andere partij erkennen (aanvullende taak van de school op het gebied van sportbeoefening;
aanvullende taak van de sportverenigingen op het gebied
van (buitenschools) onderwijs;

Het functionele kader

3.3.1. Het kader waarbinnen de sportbeweging functioneert, is jarenlang (nagenoeg) onveranderd gebleven. Het
werd in wezen bepaald door individuele en maatschappelijke
behoeften (gezondheid, onderwijs, collectieve actie, discipline,
militaire behoeften, enz.) die ook met overlevingsdrang in
verband kunnen worden gebracht. In deze context groeide er
in de sportsector een stevige en duidelijke ethiek.

(1) De omzet van de sector wordt op 107 miljard dollar geraamd
(sponsoring 15 miljard, televisierechten 42 miljard, toegangskaartjes 50 miljard dollar). Europa neemt daarvan 36 % voor zijn
rekening, de VS 42 %. (Zie het Verslag van Helsinki over sport.
Bron: Finding the Right Balance for Sport — Stephen Townley,
SPORTVISION, tijdschrift van GAIFS, januari 1998.).
(2) Naar schatting zijn er meer dan 600 000 sportverenigingen in de
Unie.
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functioneren op basis van transparantie, democratische
controle en uiteraard ook voor een gemeenschappelijke
ethiek.

3.3.2.2. In deze context is het EESC van mening dat de
gecommercialiseerde sportbeoefening niet strookt met de
doelstellingen van het Europees Jaar van opvoeding door sport.

3.4.

Doelstellingen

3.4.1. Centrale doelstelling van een gemeenschappelijk en
geïntegreerd sportbeleid van de Unie — waarbij het onderwijs
ongetwijfeld een cruciale rol zal worden toebedeeld — is in
eerste instantie het creëren van de voorwaarden om een
dergelijk beleid waar te maken.

3.4.1.1. Een en ander betekent in wezen dat er een beleid
moet worden gevoerd dat erop gericht is de belemmeringen
weg te werken (op institutioneel, juridisch, economisch en
sociaal gebied) die een negatieve invloed hebben op de
ontwikkeling van dat beleid.

3.4.1.2. In dat kader is het beleid gericht op de totstandbrenging van een maatschappelijke perceptie en een maatschappelijk bewustzijn op sportgebied van groot belang.

3.4.2. Volgens het EESC zijn de instelling van het Europees
Jaar en de daarmee verbonden concrete doelstellingen een stap
in de goede richting. Gelet op de omvang en de ernst van de
problematiek is het volgens het Comité echter ook zaak nu
reeds ruimere doelstellingen op middellange en lange termijn
vast te stellen.
3.4.2.1. Het EESC erkent dan ook de noodzaak nu reeds
een concretere strategie uit te stippelen, die o.m. erop gericht
is een goed doordachte en dynamische massabeweging op
gang te brengen.
3.4.2.1.1.
De lancering van een dergelijke maatschappelijke
beweging vergt politieke ondersteuning, met name met het
oog op verspreiding van de nodige kennis en voorlichting over
de negatieve vooruitzichten die de tomeloze commercialisering
van de sport en de mogelijke teloorgang van het ideeëngoed
achter de sport voor de Europese levenswijze meebrengen. Een
en ander moet evenwel tegelijkertijd worden ingepast in een
bredere maatschappelijke beweging, die overigens nu reeds op
gang komt en verband houdt met de algemenere problematiek
van de toekomst van de Europese levensstijl en de Europese
cultuur in het licht van het nieuwe millennium en de nieuwe
context ten gevolge van de globalisering en de technologische
ontwikkelingen.

3.5.
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Actiegebied en middelen

3.5.1. Als belangrijkste middel om de aangegeven doelstellingen te verwezenlijken stelt de Commissie voor partnerschappen tussen onderwijsinstellingen en sportorganisaties tot stand
te brengen. Anderzijds omvatten de maatregelen ook acties die
op de hele Europese samenleving gericht zijn.

3.5.2. Volgens het EESC is het van groot belang dat ten
volle duidelijk wordt gemaakt op welke doelgroepen het
voorstel is gericht. Naar zijn mening zijn sport en onderwijs
individuele én collectieve activiteiten die alle Europese burgers
betreffen, ongeacht hun leeftijd, geslacht of beroep.

3.5.2.1. Vooral vandaag, in een periode die wordt gekenmerkt door ambitieuze doelstellingen in het kader van de
kennismaatschappij, waarbij van de Europese burgers geëist
wordt dat zij vertrouwd zijn met digitale technologieën en
kunnen inspelen op nieuwe economische en werkomstandigheden, krijgen bovenstaande beschouwingen een bijzonder
gewicht. In dit Europese Jaar van opvoeding door sport moeten
alle organisaties uit de Europese samenleving dan ook worden
opgeroepen tot actieve samenwerking en participatie.

3.5.2.2. De verwezenlijking van de doelstellingen van het
Europees Jaar hangt uiteindelijk niet af van o.m. obligate
manifestaties waaraan alleen door specialisten wordt deelgenomen, noch van verklaringen die voor het publiek onbegrijpelijk
zijn. Het succes van het initiatief zal blijken uit de mate waarin
de doelstellingen van het Europees Jaar op lokaal niveau
worden nagestreefd, met name in de leeftijdscategorie van de
Europese bevolking die thans een of andere vorm van macht
bezit en gebruikt.

3.5.2.3. In deze context is het zaak de georganiseerde
samenleving van burgers, de sociale partners en alle organisaties in de onderwijssector (b.v. studiekringen, volkshogescholen, vormingscentra) bij dit proces te betrekken. Voorts
moet ook worden gestreefd naar medewerking van de lokale
en regionale overheden, die immers over aanzienlijke mogelijkheden beschikken om op zowel de onderwijssystemen als de
sportverenigingen in te werken.

3.6.

2004

3.6.1. Met 2004 als Europees Jaar van opvoeding door
sport heeft de Europese Commissie volgens de EESC een zeer
goede keuze gemaakt. De belangrijke sportgebeurtenissen
van dat jaar (Olympische Spelen en Paralympics te Athene,
Europees voetbalkampioenschap in Portugal) bieden immers
een uitstekende gelegenheid, van cruciale betekenis, voor het
voeren van specifieke, op de Europese samenleving gerichte
acties. De vraag is natuurlijk hoe deze acties moeten worden
ingevuld en hoe ze moeten worden ontwikkeld.
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3.6.2. Volgens het EESC moeten de EU-acties zich voornamelijk concentreren op de kwaliteit van het verband tussen
onderwijs en sport. Het Europees Jaar moet m.a.w. worden
toegespitst op acties met een inhoud die gebaseerd is op de
traditionele waarden van de sport, zoals door de Olympische
beweging wordt geïllustreerd. Dit betekent ook dat 2004 de
gelegenheid bij uitstek is om de educatieve en pedagogische
basisprincipes die in de Europese onderwijsstelsels gelden, in
hun geheel opnieuw te bekijken. Hierbij zal moeten worden
nagegaan hoe deze principes kunnen aansluiten bij de nieuwe
omstandigheden die werden gecreëerd door de nieuwe technologieën en de nieuwe behoeften op onderwijsgebied, ook in
het licht van de ontwikkelingen in de sport.

Ook moet worden gepreciseerd welke acties op grensoverschrijdend, nationaal, regionaal en lokaal vlak zullen worden
ontplooid, en op welke wijze op openbare en particuliere
organisaties zal worden ingewerkt om zelf niet-gesubsidieerde
acties op touw te zetten. Deze preciseringen kunnen, in de
aanloop naar het Europees Jaar, als een toelichtend voorstel
van de Commissie worden gepresenteerd, en voor de lokale
initiatiefnemers als leidraad fungeren bij de aanpak van hun
problemen. In dit verband formuleert het EESC met name de
volgende voorstellen:

3.6.2.1. Het koppelen van de EU-acties op sport- en
onderwijsgebied aan de traditionele waarden van de sport en
de Olympische idealen is een moeilijke opgave, die een
systematische, alomvattende en aanzienlijke inspanning vergt.
Belangrijk in deze ontwikkeling is, deze idealen te omschrijven
en op de voorgrond te plaatsen, er de Europese burgers inzicht
in te verschaffen en een massabeweging ter ondersteuning
ervan op gang te brengen.

4.1.1.1. Met het oog op een nieuwe kijk op de banden
tussen onderwijs en sport is het volgens het EESC van belang
de sport te herwaarderen als een educatieve activiteit. In de
praktijk betekent dit dat de prioriteiten binnen de huidige
onderwijsdoelstellingen, -methodes en -modellen moeten worden herschikt, hetgeen uiteindelijk ook de huidige manier
van leven van de Europese burger zal heroriënteren. Deze
heroriëntering schept met name voor kinderen en jongeren
meer uitwegen, die hun hele leven lang een natuurlijker
alternatief zullen vormen voor hetgeen hen anders door een
virtuele realiteit en videospelletjes wordt geboden.

3.6.2.2. In de aanloop naar het Europees Jaar kunnen er
belangrijke stappen worden ondernomen om deze traditionele
waarden van de sport te identificeren en op te voorgrond te
plaatsen, en om ze begrijpelijk te maken voor het brede
publiek. Zo moeten specifieke en gerichte maatregelen worden
genomen die door de Commissie en de andere EU-instellingen
moeten worden ondersteund.

3.6.2.3. Door bestaande Europese programma’s (EVS,
Jeugd, andere mobiliteitsprogramma’s, enz.) op de doelstellingen van het Europees Jaar af te stemmen, kan spoed worden
gezet achter de verbetering van de mobiliteit op gebieden met
raakpunten tussen onderwijs en sport.

3.6.2.4. Met het oog op het welslagen van het Europees
Jaar wijst het EESC er hoe dan ook op dat op lokaal gebied een
dynamiek terzake kan en moet worden ontwikkeld. Het stelt
daarom voor een directe actie op touw te zetten die op iedere
school en op iedere sportorganisatie is gericht. Een en ander
moet het voorstel van de Commissie tot instelling van het
Europees Jaar van opvoeding door sport bekendheid geven en,
belangrijker nog, iedereen ertoe oproepen initiatieven te
ontwikkelen om de doelstellingen te verwezenlijken.

4. Bijzondere opmerkingen

4.1.
Gezien de bovenstaande algemene beschouwingen is
het EESC van mening dat de door de Commissie voorgestelde
acties en initiatieven (artikel 3 van het voorstel en de bijlage),
evenals de actoren die ze moeten ondersteunen, duidelijker
moeten worden aangegeven. De acties die de Commissie zelf
voornemens is te ontwikkelen, moeten worden gespecificeerd.

4.1.1.

Plaats voor schoolsport

4.1.1.2. Om de huidige banden tussen onderwijs en sport
succesvol te veranderen, moeten volgens het EESC voorts ook
bepaalde keuzes worden gemaakt. Bij deze keuzes is het van
belang te streven naar:
—

gebruikmaking van de individuele belangstelling en vaardigheden van jongeren op sportgebied;

—

ontwikkeling van „sportvriendelijke” netwerken, op basis
van deze bovenvermelde affiniteiten en belangstelling;

—

totstandbrenging van grensoverschrijdende en transEuropese communicatienetwerken op sportgebied, uitgaande van de schoolgemeenschap of de plaatselijke
sportvereniging;

—

ontwikkeling van een Europese dimensie van de
schoolsport door instelling van o.m. trans-Europese
schoolkampioenschappen per sporttak of per onderwijssector;

—

ontwikkeling van geïntegreerde elektronische netwerken
op Europees niveau, met het oog op communicatie en,
belangrijker nog, ontwikkeling van alle mogelijke vormen
van mobiliteit op sportgebied.

4.1.1.3. Het EESC wijst met name op de noodzaak de
schoolsport af te stemmen op de huidige Europese context en
de toekomst van Europa. In dit verband moeten de voorwaarden worden gecreëerd voor het cultiveren en ontwikkelen
van een Europees sportbewustzijn. Zo moeten met name
stimulansen worden gegeven voor het vormen van grensoverschrijdende en internationale sportteams. De eerste teams van
dit soort zouden misschien vanuit het tweedekansonderwijs
kunnen worden samengesteld.
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4.1.1.4. Het EESC wijst er in ieder geval op dat sportactiviteiten — met name in het kader van schoolsport — geen
scheidingslijnen, van welke aard of reikwijdte ook, mogen
trekken, maar daarentegen de voorwaarden moeten creëren
om alle vormen van tegenstelling en uitsluiting tegen te gaan.
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4.1.3.2. Het EESC attendeert de Commissie op de noodzaak
de activiteiten van het Europees Jaar te bundelen, met name
m.b.t.:
—

4.1.1.5. Het EESC stelt de Commissie voor gebruik te
maken van deskundigen in de promotiecampagne voor 2004
als Europees Jaar van opvoeding door sport.

arme gebieden (gebieden met een ontwikkelingsachterstand) waar door de sociaal-economische omstandigheden nog geen individuele of collectieve banden met de
georganiseerde sportbeweging zijn ontwikkeld;

—

de bevordering van de deelname door vrouwen aan
sportactiviteiten;

4.1.2.

—

de bevordering van sportbeoefening door personen met
bijzondere behoeften;

—

de integratie van het hele initiatief in een algemener
politiek kader dat een gezondheidscultuur moet bevorderen;

—

de ondersteuning van sportactiviteiten die een mentaliteit
cultiveren en bevorderen waarbij racisme en vreemdelingenhaat geen kans krijgen.

Enkele beschouwingen
sport

over massa-

4.1.2.1. Er moet bijzondere aandacht worden geschonken
aan de massasport, die moet worden ontwikkeld met het oog
op de verwezenlijking van de in het Commissievoorstel
aangegeven doelstellingen, ter compensatie van het feit dat
thans zowel op de arbeidsplek als in de vrije tijd een sedentair
leven wordt geleid, met alle gevolgen van dien. Meer dan ooit
tevoren is sportbeoefening thans voor de lichamelijke en
geestelijke gezondheid van het individu noodzakelijk. Alle
sporten bevorderen tevens de persoonlijke ontplooiing en de
sociale vaardigheid van hun beoefenaars.
4.1.2.2. Alle betrokken actoren moeten bijdragen tot de
ontwikkeling van de massasport zodat zij zoveel mogelijk
vruchten afwerpt. Het is van belang dat sport algemeen
toegankelijk is en dat overal over de infrastructuur kan
worden beschikt (met name als zij met overheidsmiddelen is
gefinancierd) zodat er zo veel mogelijk gebruik van kan
worden gemaakt. Alle betrokkenen en organisaties die belang
stellen in massasport en zijn verwezenlijkingen moeten dan
ook aan de ontwikkeling ervan meewerken.
4.1.2.3. Wat de actoren betreft, moet volgens het EESC
worden gedacht aan o.m. onderwijsinstellingen voor hoger
onderwijs en levenslang leren, lokale en regionale overheden,
overheidsdiensten die zich bezighouden met sport, gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke en milieuaangelegenheden, alsmede particuliere instanties die instaan voor infrastructuur en diensten voor massasport. Met deze samenwerking wordt beoogd een maximale invloed van de massasport
op het onderwijs, de gezondheid en het maatschappelijk
gedrag van de burgers te verzekeren.

4.1.3.

Voorstellen inzake sport voor maatschappelijk kwetsbare groepen

4.1.3.1. Wil men een geïntegreerd beleid van opvoeding
door sport voeren, dan moet volgens het EESC terdege
rekening worden gehouden met de huidige relatie van maatschappelijk kwetsbare groepen met sport in het algemeen.
Het Comité hecht grote waarde aan het werk dat vele
sportverenigingen op het gebied van sociale integratie, met
name van jongeren, verrichten. Dergelijke initiatieven moeten
worden ondersteund en worden verspreid onder verenigingen
die op dit gebied nog niet actief zijn.

4.1.3.2.1.
Wat met name personen met bijzondere behoeften betreft, wijst het EESC op:
—

de koppeling van het Europees Jaar van opvoeding door
sport (2004) aan dat van personen met bijzondere
behoeften (2003);

—

de bevordering, via het Europees Jaar, van massasport
voor personen met bijzondere behoeften;

—

de bevordering van een algemeen vriendelijkere houding
van de georganiseerde sportbeweging tegenover deze
personen, o.m. door ervoor te zorgen dat de sportinfrastructuur ook voor hen toegankelijk is.

4.1.4.

De Europese dimensie van opvoeding
door sport

4.1.4.1. Sport is een geprivilegieerd gebied voor grensoverschrijdende, internationale en interregionale samenwerkingsverbanden ter ontwikkeling van gemeenschappelijke educatieve en culturele actieplannen. Het Europees Jaar van opvoeding
door sport biedt een gelegenheid om het algemenere probleem
van de totstandbrenging van een Europese leer- en opvoedingsruimte in het licht te stellen. Dit probleem is nog steeds niet
opgelost, ondanks de steeds grotere gevolgen van een en
ander voor o.m. het concurrentievermogen van de Europese
economie.

4.1.5.

Naar een nieuwe sportethiek

4.1.5.1. Het Europees Jaar van opvoeding door sport zal
naar de mening van het EESC zijn doel hebben bereikt als het
een dynamiek op gang heeft gebracht waarbij de huidige gang
van zaken op sportgebied kritisch wordt onderzocht. Thans
spiegelt sportbeoefening zich immers aan de prestaties van een
„bovenmenselijke” atleet die zijn grenzen steeds vaker en steeds
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verder verlegt en alleen bestaat op het moment van en voor de
overwinning. Als men erin slaagt deze dynamiek op gang te
brengen waarbij een en ander met name op school en door
jongeren in vraag wordt gesteld, zal er ongetwijfeld behoefte
aan een nieuwe sportethiek ontstaan.
4.1.5.2. De Europese sportethiek van de 21e eeuw mag niet
verschillen van de ethiek die verreist is voor de opvoeding van
Europeanen en moet worden afgestemd op de eisen van de
tijd. In deze context zal moeten worden geluisterd naar
de signalen die worden uitgezonden door de massa- en
amateursport, m.a.w. de honderdduizenden sportverenigingen
die op vrijwillige inzet steunen. Voor deze sportethiek moet
ook de nodige politieke steun worden gevonden.
4.1.6.

Olympische spelen van Athene: de
waarden van de Olympische beweging
op het voorplan

4.1.6.1. De Olympische spelen van Athene, die een uitermate belangrijke gebeurtenis op cultureel en sportgebied zijn, zijn
voor de Olympische beweging een gelegenheid die met beide
handen moet worden aangegrepen. Het EESC hoopt en bepleit
dat de Olympische basiswaarden opnieuw op de voorgrond
worden geplaatst. De vriendschappelijke wedstrijd, het Olympische „staakt-het-vuren”, het cultiveren van de geest samen
met het lichaam moeten opnieuw worden erkend als waarden
die ook als doelstellingen van de huidige Europese samenleving
kunnen fungeren. In deze context zal de Europese samenleving
de kans krijgen om sommige door haar gehuldigde standpunten ten aanzien van de kwaliteit van het huidige leven te
bespreken, te belichten en misschien te herzien. Daarbij zal zij
met name aantonen, onderstrepen en erkennen dat:
—

het streven naar een „goed leven” een complexer en
moeilijker probleem is dan het verzekeren van de noodzakelijke overlevingsvoorwaarden;

—

het streven naar levenskwaliteit een zaak is van elk
individu afzonderlijk maar tegelijkertijd ook van allen
tezamen, wat meebrengt dat zeer moeilijk kan worden
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gedefinieerd wat van belang is voor de levenskwaliteit en
wat niet;
—

de sportbeoefening vooral van belang is voor het kwalitatieve aspect van het individuele en het collectieve leven,
terwijl zij tegelijkertijd ook de voorwaarden creëert voor
een langer actief leven van de mens;

—

er in het leven niet alleen concurrentie maar ook samenwerking bestaat, dat er niet alleen kwantitatieve maar ook
kwalitatieve indicatoren zijn;

—

de grenzen van de huidige mens moeten worden vastgelegd, en dat moet worden bepaald wat thans wel of niet
menselijk is;

—

„goed leven” niet noodzakelijkerwijs en altijd wordt
verzekerd via het bereiken van kwantitatief steeds hogere
doelstellingen, maar in hoofdzaak het resultaat is van een
onafgebroken en evenwichtig individueel en collectief
streven naar het verwerven van kennis en opvoeding (1).

4.1.6.2. Volgens het EESC is het bij deze zoektocht niet
wenselijk modellen van andere tijdperken naar voren te
schuiven. Doel is een uitwisseling van ideeën op gang te
brengen teneinde de factoren op te sporen die ertoe hebben
geleid dat sommige perioden in de geschiedschrijving als
„gouden tijdperk” worden aangemerkt. Gewapend met kennis
over deze factoren zal de zoektocht van de Europeanen
ongetwijfeld gemakkelijker verlopen en zal men gemakkelijker
tot een consensus komen over de thans aan te nemen
levenshouding, de toekomst van Europa en de nieuw te kiezen
bestuursvormen; de keuze zal voorts ook duidelijk bewust zijn
gemaakt en, wie weet, vooruitzichten bieden op langere
termijn.
(1) Zie definitie (4) van het begrip opvoeding in voetnoot 1 in de
bijlage (niet in het Nl.) bij het informatief rapport CES 1113/
1999 „Europese dimensie in het onderwijs: aard, inhoud en
vooruitzichten”. Opvoeding: is de som van alle invloeden die het
individu en de maatschappij van opvoedings- en leerprocessen
ondergaan; dit resultaat kan actief worden weergegeven als
positieve levenshouding.

Brussel, 24 april 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 inzake de communautaire statistiek van inkomens en
levensomstandigheden (EU-SILC)”
(COM(2001) 754 def. — 2001/0293 (COD))
(2002/C 149/07)
De Raad heeft op 18 februari 2002 besloten 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 10 april goedgekeurd. Rapporteur was mevrouw
Florio (co-rapporteurs: Bento Gonçalves, Burani).
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn op 24 april 2002 gehouden 390e zitting het
volgende advies uitgebracht, dat met 98 stemmen vóór en geen stemmen tegen, bij 1 onthouding, is
goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
De noodzaak van een verordening inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU
SILC) komt tot uiting in de hoge prioriteit die de Raad en de
Commissie toekennen aan de bestrijding van armoede en
sociale uitsluiting. Deze prioriteit vereist nl. dat er betrouwbare,
vergelijkbare en actuele gegevens worden verzameld om een
realistisch beeld van de situatie te hebben en om de uitvoering
van het tot hiertoe ontwikkelde beleid te kunnen volgen.
1.2.
De rechtsgrondslag van de verordening inzake de
communautaire statistiek (EU-SILC) wordt gevormd door de
artikelen 136, 137 en 285 van het Verdrag van Amsterdam,
waarin nadrukkelijk gewezen wordt op de noodzaak en de
mogelijkheid om statistieken op te stellen over inkomens,
levensomstandigheden en sociale uitsluiting.
1.3.
Voorts is in de conclusies van de Europese Raden van
Lissabon (23-24 maart 2000) en Nice (7-9 december 2000)
de communautaire doelstelling bekrachtigd om armoede te
bestrijden aan de hand van een permanente dialoog, de
uitwisseling van gegevens en goede praktijken op basis van in
onderling overleg vastgestelde indicatoren.
1.4.
In 2000 heeft de Commissie het „Communautair
actieprogramma ter aanmoediging van samenwerking tussen
lidstaten ter bestrijding van sociale uitsluiting” opgesteld; het
programma was onder meer gericht op „de verzameling en
verspreiding van vergelijkbare statistische gegevens in de
lidstaten en op communautair niveau”. In dit programma
zijn ook de financieringsvoorwaarden vastgelegd voor het
verkrijgen van betrouwbare en vergelijkbare statistische gegevens voor de beoordeling van armoede en sociale uitsluiting.
1.5.
In de Mededeling van de Commissie over de structurele
indicatoren (1) zijn onder meer de indicatoren opgenomen over
de ongelijke inkomensverdeling en de armoedepercentages.
(1) COM(2000) 594 def.

1.6.
De aanzet tot de verordening over de EU-SILCstatistieken was de publicatie van het Tweede verslag over de
economische en sociale cohesie.

2. Het verordeningsvoorstel

2.1.
De verordening is erop gericht voor alle lidstaten een
gemeenschappelijk kader te scheppen voor de systematische
productie van communautaire statistieken over inkomens en
levensomstandigheden van de bevolking, om aldus meer
inzicht te krijgen in het verschijnsel armoede en sociale
uitsluiting, zowel op nationaal als Europees niveau. De verordening is derhalve een nuttig instrument om de doelstellingen te
verwezenlijken en om de actuele ontwikkelingen te volgen.

2.2.
Bepaald wordt dat de verzamelde gegevens enerzijds
rekening houden met huishoudens en anderzijds met afzonderlijke personen, met gebruikmaking van geharmoniseerde methoden en definities die voor alle lidstaten gelijk zijn.

2.3.
De voorgenomen statistische onderzoeken zullen een
„transversale” en een „longitudinale” dimensie omvatten. De
transversale dimensie betreft de verzameling van gegevens die
een beeld schetsen van de situatie op een bepaald moment van
de onderzochte periode.

2.4.
Onder „longitudinale” dimensie daarentegen wordt een
analyse verstaan waarin de veranderingen in een bepaald
tijdsbestek tot uiting komen binnen dezelfde groep van de
steekproef. De longitudinale dimensie werkt met een kleinere
steekproef dan de transversale dimensie; zij bestrijkt een
tijdsspanne van ten minste vier jaar.
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2.5.
De verordening gaat uit van een zekere flexibiliteit als
het op de gegevensbronnen aankomt, waarbij vooral het
gebruik van bestaande nationale gegevens — registers, enquêtes, nationale steekproeven, enz. —, en van nieuwe
bronnen wordt aangemoedigd. Het gebruik van gegevens uit
reeds bestaande registers is dus mogelijk, hoewel er ook
bijvoorbeeld interviews kunnen worden afgenomen.
2.6.

De gegevensverzameling vindt elk jaar plaats.

2.7.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en
secundaire doelgebieden, met de mogelijkheid om jaarlijks
diverse modules toe te voegen voor het bestuderen van nieuwe
verschijnselen.
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3.2.
Volgens het Comité is het een beperking dat de in de
verordening bedoelde statistieken de verschijnselen armoede
en sociale uitsluiting alleen op nationaal niveau weergeven.
Van verzameling van regionale en lokale gegevens is immers
in de verordening geen sprake. Dit lijkt in flagrante tegenspraak
te zijn met de richtsnoeren van de Europese Unie, met name
in verband met het beleid voor economische en sociale
samenhang, dat sinds 1992 een van de drie pijlers van de Unie
vormt.
3.3.
Het Comité wil dat er een duidelijk verband wordt
gelegd met het regionaal beleid, vooral als het gaat om
regios met een ontwikkelingsachterstand (Doelstelling 1), waar
werkloosheid, armoede en uitsluiting bijzonder zorgwekkende
vormen aannemen.

2.8.
Gedurende de eerste vier jaar na de start van het
programma worden voor de lidstaten ad hoc-middelen uitgetrokken. Daarna komt twee derde van de kosten van de
gegevensverzameling ten laste van de Commissie.

3.4.
Er zou ook een meer doelgerichte analyse moeten
komen voor de grote stedelijke gebieden, waar deze verschijnselen in de periferie overduidelijk zijn. Verder dient er veel
aandacht te worden besteed aan de plattelandsgebieden die te
kampen hebben met hoge armoedepercentages.

3. De voorstellen van het Europees Economisch en
Sociaal Comité (1)

3.5.
Gegevens naar geslacht worden niet expliciet verzameld, terwijl vele onderzoeken van internationale organisaties
en de Europese Commissie aantonen dat uitsluiting en armoede
verschijnselen zijn die vooral de vrouwelijke bevolking treffen.

3.1.
Zoals reeds in eerdere adviezen is opgemerkt, zijn de
verschillen tussen de nationale systemen voor de gegevensverzameling echter nog te groot. Dit belemmert de vergelijking
en de analyse van de gegevens.
(1) Zie ook
— het advies van het ESC over het „Voorstel voor een verordening
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreffende de
organisatie van een steekproefenquête naar de arbeidskrachten
in de Gemeenschap”, PB C 48 van 21.2.2002.
— het advies van het ESC over het onderwerp „Sociale indicatoren”
(in voorbereiding).

3.6.
Ten behoeve van geharmoniseerde methoden en definities die een feitelijke vergelijkbaarheid van de gegevens mogelijk maken, zijn er wellicht termijnen nodig, en zouden de
lidstaten in dit verband, ook in financiële zin verbintenissen
moeten aangaan.
3.7.
Voor een optimale toepassing en inzet van de instrumenten — zoals het EU-SILC — acht het Comité het samenwerkingsverband tussen Eurostat, de Europese Commissie, de
in het Comité vertegenwoordigde sociale en beroepsorganisaties en de verenigingen die de meeste voeling hebben met de
situatie op het terrein gekenmerkt door marginalisering en
uitsluiting, van fundamenteel belang.

Brussel, 24 april 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
Göke FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de „Mededeling van de Commissie aan de
Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s
— Een sterkere lokale dimensie voor de Europese werkgelegenheidsstrategie”
(COM(2001) 629 def.)
(2002/C 149/08)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 17 januari 2002 besloten overeenkomstig artikel 23, lid 3,
van het reglement van orde een advies op te stellen over de voornoemde mededeling.
De afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 10 april 2002 goedgekeurd. Rapporteur was de
heer Vinay.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 390e zitting (vergadering van 24 april 2002) het
volgende advies uitgebracht, dat met 97 stemmen vóór en 0 stemmen tegen, bij 2 onthoudingen, is
goedgekeurd.

1. Inleiding en presentatie van het voorstel
1.1.
Onderhavige Mededeling past binnen de steeds grotere
aandacht van de Commissie voor het belang van de lokale
dimensie in de context van de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS), en volgt op een Mededeling uit april 2000,
waarover datzelfde jaar een zeer uitgebreide raadpleging heeft
plaatsgevonden. De tijdens de conferentie van Straatsburg
gepresenteerde samenvatting hiervan geeft stof tot nadenken
voor nieuwe voorstellen.
1.1.1. Het Comité heeft zich in zijn advies over de eerdere
Mededeling (1) gebogen over de lokale actoren, waaronder de
sociale partners, en hun rol; het belang van een volledige en
gedegen vorming en voorlichting t.b.v. de lokale actoren; het
probleem van een gemeenschappelijke definitie van de sociale
economie (non-profitsector); en de noodzaak om op lokaal
niveau een samenhangende aanpak te volgen die is gericht op
alle vier de pijlers van de werkgelegenheidsstrategie. Het stelt
tevreden vast dat een aantal van deze aspecten in het nieuwe
Commissiedocument zijn terug te vinden.
1.2.
In de onderhavige Mededeling wordt eerst een chronologisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de problematiek sinds de start van het Luxemburg-proces. Daarna wordt
erop gewezen dat de lidstaten in de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2002 werden verzocht de regionale en lokale
overheden te helpen strategieën voor werkgelegenheid te
ontwikkelen, en dat in bijna alle lidstaten van de Unie een
groeiende tendens bestaat tot decentralisatie, ondersteuning
van de non-profitsector (de sociale economie) en ontwikkeling
van partnerschappen. Ook de nationale actieplannen voor de
werkgelegenheid (NAP) van 2001 laten zien dat de nationale
regeringen steeds meer samenwerken met de lokale en regionale overheden.

(1) Advies over de Mededeling van de Commissie „Lokale werkgelegenheidsinitiatieven — Een lokale dimensie voor de Europese
werkgelegenheidsstrategie”, PB C 14 van 16.1.2001.

1.3.
De Commissie beklemtoont dat de informatie nog
duidelijk onvoldoende is en het lokale bestuursniveau nog
niet stelselmatig wordt betrokken bij het NAP-proces en de
uitvoering van het ESF, en zij is van mening dat de ontwikkeling
van een lokale EWS-dimensie een belangrijke bijdrage kan
leveren aan de verwezenlijking van de algemene doelstellingen
van de Gemeenschap op het gebied van werkgelegenheid en
aan de strijd tegen sociale uitsluiting.

1.4.
Met het oog op het subsidiariteitsbeginsel wijst de
Commissie erop dat de ontwikkeling van een lokale dimensie
voor de EWS, een eensgezinde politieke wil op communautair,
nationaal, regionaal en lokaal niveau vergt. Het is van fundamenteel belang een permanente uitwisseling van goede
praktijkvoorbeelden op gang te brengen, naast een brede
voorlichting op lokaal niveau over de EWS en de relevante
NAP’s, alsmede over de NAP’s ter bestrijding van sociale
uitsluiting en de programma’s van de structuurfondsen.

1.5.
De Commissie geeft de criteria aan die ten grondslag
moeten liggen aan de uitwerking van lokale werkgelegenheidsstrategieën, en dringt er voorts op aan voort te borduren en
beter gebruik te maken van bestaande instrumenten, met
name de structuurfondsen, maar ook Eures, Urban en Equal.
Bijzondere aandacht krijgen de innovatieve acties uit hoofde
van artikel 6 van de ESF-verordening en de begrotingslijn voor
2000 en 2001 ter ondersteuning van de voorbereiding van
lokale werkgelegenheidsinitiatieven.

1.6.
In het document wordt aangekondigd dat op verschillende momenten een evaluatie zal plaatsvinden van de lopende
initiatieven en programma’s, waarbij specifiek naar de lokale
dimensie zal worden gekeken. De Commissie zal bij haar
evaluatiewerkzaamheden in de lopende programmeringsperiode voorrang geven aan de lokale ontwikkeling.
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2. Algemene opmerkingen

2.1.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité is ingenomen met deze Mededeling, en juicht het toe dat de Commissie
net als in de vorige Mededeling meer aandacht besteedt aan de
ontwikkeling van een echte lokale werkgelegenheidsstrategie,
waar het Comité al sinds jaar en dag voor ijvert.

2.2.
Het Comité is bijzonder ingenomen met de wijze
waarop de raadplegingsfase zich in 2000 heeft voltrokken.
Deze fase heeft tal van problemen aan het licht gebracht die de
ontwikkeling van initiatieven op lokaal niveau afremmen; in
het onderhavige document wijst de Commissie activiteiten en
instrumenten aan waarmee deze problemen, binnen de grenzen van wat mogelijk is, kunnen worden opgelost. Ook wijst
zij op ruimten en vormen die in het bereik van de lokale
actoren liggen, en wil zij tegelijkertijd de lidstaten nog meer
bewustmaken van de noodzaak van een eenduidige aanpak bij
de uitwerking van NAP’s.

2.3.
De keuze om de lopende programmering prioritair te
beoordelen in het licht van haar gevolgen voor de lokale
ontwikkeling heeft een betekenis die het onderhavige onderwerp enigszins te buiten gaat, maar aan de andere kant wordt
zo wel bevorderd dat bij de uitwerking van de door de Raad
van Lissabon gedefinieerde werkgelegenheidsstrategie meer
aandacht gaat naar de lokale plannen voor de werkgelegenheid,
die er een onmisbare aanvulling op vormen.

2.4.
In het document wordt benadrukt hoe de rol van het
lokale niveau binnen de EWS expliciet wordt erkend in de
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid voor 2002:
richtsnoer nr. 11 wordt nl. letterlijk geciteerd. Dit richtsnoer is
echter opgenomen in het hoofdstuk over de tweede pijler
„Ontwikkeling van ondernemerschap en het scheppen van
werkgelegenheid”. Het Comité had in zijn vorige advies al de
overtuiging uitgesproken dat de ontwikkeling van lokale
werkgelegenheidsstrategieën juist ook vanwege de diversiteit
aan actoren en functies die hiertoe kunnen bijdragen, kan
helpen de doelstellingen van alle vier de pijlers van de Europese
strategie te verwezenlijken. Het herhaalt derhalve zijn eerder
naar voren gebrachte overweging en dringt erop aan dat de
Commissie zich deze eigen maakt, ook omdat juist de vierde
pijler, betreffende gelijke kansen, in de Mededeling wordt
geciteerd.

2.4.1. De aandacht die in het document aan het gelijkekansenbeleid wordt besteed gaat uit van de overtuiging — waar
het Comité volledig achter staat — dat juist op lokaal niveau
de voorwaarden aanwezig zijn die de gelijkheid tussen mannen
en vrouwen kunnen beperken of doen toenemen, niet alleen
met specifieke beleidsacties en gerichte opleidingsmaatregelen,
maar ook d.m.v. een groei van het culturele en sociale
bewustzijn. Het verzoek aan de lokale overheden om de
werkgelegenheid van vrouwen te stimuleren met behulp van
„maatregelen (...) waardoor werk en gezinstaken met elkaar
gecombineerd kunnen worden” lijkt in dit opzicht ongepast,
omdat dit streven zowel voor mannen als vrouwen zou
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moeten gelden. Deze idee is immers ook terug te vinden in de
Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid voor 2002, in
het hoofdstuk „Combineren van arbeid en zorg”, waarin staat
dat beleidsmaatregelen op dit terrein „bijzonder belangrijk
voor vrouwen en mannen” zijn (1).

2.5.
De rol van de sociale partners krijgt in het onderhavige
document meer nadruk dan in het vorige; onderstreept wordt
dat zij steeds sterker betrokken raken bij de uitwerking en
implementatie van lokale strategieën.

2.5.1. Zoals het Comité in zijn eerdere advies al heeft
onderstreept is deze rol echter niet alleen van belang in de
context van het sociaal overleg — waarover de Raad van Laken
onlangs een belangrijk besluit heeft genomen —, maar ook als
actief onderdeel van partnerschappen. Deze rol wordt overigens reeds op positieve en proactieve wijze vervuld in de
territoriale pacten en de grensoverschrijdende partnerschappen
op basis van Eures. Als de sociale partners bovendien een
toonaangevende rol moeten spelen bij „de bepaling, de uitvoering en de evaluatie van de werkgelegenheidsrichtsnoeren”,
zoals tijdens de Raad van Feira is vastgesteld, dan krijgt dit des
te meer betekenis op lokaal niveau.

2.6.
De Commissie erkent de moeilijkheden — waarvan het
Comité reeds uitgebreid heeft bericht — die voortvloeien uit
de verschillende definities die de lidstaten hanteren voor het
begrip „sociale economie”, maar onderstreept dat deze sector
— welke definitie ook wordt gehanteerd — hoe dan ook een
grote rol kan spelen bij de lokale ontwikkelingsinitiatieven, en
benadrukt dat de politieke prioriteiten van de Europese
werkgelegenheidsstrategie de drijvende kracht zijn achter lokale partnerschappen. Het zou wel wenselijk zijn dat de
Commissie voor zover mogelijk en binnen de grenzen van het
subsidiariteitsbeginsel, een gemeenschappelijke definitie geeft,
ook met het oog op het begin 2003 te houden forum over
lokale ontwikkeling.

2.7.
Wat het subsidiariteitsbeginsel betreft, dat onverkort
moet worden gerespecteerd, is het Comité ingenomen met de
verwijzing die de Commissie maakt naar het Witboek over
Europese governance: hierin wordt zowel in het algemeen als
meer specifiek m.b.t. het werkgelegenheidsvraagstuk aangedrongen op een sterke interactie tussen de verschillende
bestuursniveaus van de Unie, de afzonderlijke lidstaten en de
regionale en lokale overheden. Deze interactie is niet alleen
noodzakelijk om het beleid van de Unie zo doeltreffend
mogelijk te maken, maar ook om de band tussen de Europese
instellingen en de burgers te herstellen en ervoor te zorgen dat
de burgers kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de
kwaliteit van de politieke en economische keuzen.

(1) Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten
voor 2002, COM(2001) 511 def.
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3. Bijzondere opmerkingen
3.1.
Van de vele doeltreffende Europese initiatieven voor de
ontwikkeling van de werkgelegenheid op lokaal niveau noemt
de Commissie het Eures-initiatief, dat in 1993 het levenslicht
zag en steeds is vernieuwd. Het belang van dit instrument
wordt alom erkend, en momenteel wordt de rechtsgrondslag
ervan hervormd. Het is echter vreemd dat de Commissie zich
wel bewust is van de mogelijkheden, maar geen voorstellen
doet voor een ingrijpende hervorming, en ook niet voorstelt
het instrument volledig te integreren in de EWS. Zij stelt wel
verschillende criteria en bronnen van financiering voor, maar
neemt het instrument niet op in de begroting van de structuurfondsen. Zoals bekend omvat het Eures-netwerk de openbare
arbeidsbureaus en de sociale partners: zij komen in de
onderhavige Mededeling duidelijk naar voren als de actoren
van een lokale werkgelegenheidsstrategie. Door deze logica te
volgen zou de Commissie uiteindelijk moeten terechtkomen
bij een model voor hervorming dat overeenkomsten vertoont
met het hierboven genoemde model.
3.2.
De Commissie onderstreept de positieve gevolgen van
het communautaire initiatief Urban voor de werkgelegenheid;
dit initiatief bestaat uit maatregelen op sociaal- en milieugebied
t.b.v. stadscentra die in grote problemen verkeren. Het Comité
heeft al eerder, in zijn advies over de vernieuwing van dit
initiatief (1), onderstreept dat Urban, hoewel dit niet de primaire
doelstelling is, mogelijk positieve gevolgen heeft voor de
werkgelegenheid. Bovendien heeft het initiatief als belangrijke
bijzonderheid dat het een sterke betrokkenheid van de hele
civil society aan de programmering van de gefinancierde
activiteiten bevordert. Het Comité hoopt dat de Commissie in
de geplande analyse van de resultaten van Urban en ieder
ander initiatief ook kijkt naar de impact van de verspreiding
van goede praktijkvoorbeelden, waar altijd ruimte voor wordt
ingebouwd.
3.2.1. Daar waar de Commissie verwijst naar de mogelijkheden van reeds lopende programma’s en initiatieven t.b.v. de
lokale werkgelegenheid, zou ook het programma Interreg III
moeten worden genoemd, waarvan dit specifieke thema een
van de programmacriteria is.
3.3.
Bij de presentatie van de uitvoeringscriteria voor
innovatieve acties die op grond van artikel 6 van de ESFverordening worden gefinancierd, heeft de Commissie destijds
al aangegeven (2) dat er een expliciet — maar op grond van
de ervaring, tevens natuurlijk — verband bestaat met de
ontwikkeling van de werkgelegenheid op lokaal niveau. Bovendien werd erop gewezen dat voorstellen gebaseerd op het
partnerschapbeginsel tussen verschillende actoren prioriteit
genoten, waarbij de overheid, de particuliere sector, de sociale
(1) Advies over de „Ontwerpmededeling van de Commissie aan de
lidstaten tot vaststelling van de richtsnoeren voor een communautair initiatief voor economische en sociale rehabilitatie van in
crisis verkerende steden en voorsteden met het oog op een
duurzame stadsontwikkeling — Urban”, PB C 51 van 23.2.2000.
(2) Mededeling van de Commissie over de uitvoering van innovatieve
acties uit hoofde van artikel 6 van de Verordening betreffende het
Europees Sociaal Fonds voor de programmeringsperiode 20002006, COM(2000) 894 def.
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partners, het „derde systeem” enz. als partners werden genoemd. In de Mededeling van de Commissie wordt het
voorafgaande beschreven en wordt erop gewezen dat een van
de prioritaire thema’s de titel „Lokale werkgelegenheidsstrategieën en innovatie” heeft meegekregen. Het Comité is het
hier uiteraard mee eens, maar wijst erop dat het verzoek om
voorstellen te presenteren vooralsnog uitsluitend is gericht tot
„de bevoegde instanties en territoriale overheden”.
3.3.1. Hiermee wordt een soort impliciete hiërarchie geschapen tussen de lokale actoren, die ook in de onderhavige
Mededeling lijkt te worden bevestigd, terwijl zowel in het
eerste Commissiedocument als in het huidige onder „lokale
actoren” een breed scala aan instanties en organisaties wordt
verstaan. Onduidelijk is of het initiatief voor een lokale
werkgelegenheidsstrategie ook kan worden uitgewerkt en
ingediend door een van deze actoren in het kader van een
gericht partnerschap, dan wel of de initiatiefnemer altijd een
lokale overheidsinstantie moet zijn.
3.4.
In het document wordt voldoende aandacht besteed
aan de noodzaak om de lokale actoren gedegen te informeren
over het beleid van de EU en de lidstaten, hetgeen uiteraard
van het grootste belang is voor het ontstaan van initiatieven
en strategieën die niet alleen uitvoerbaar zijn m.b.v. communautaire instrumenten en middelen, maar ook samenhangen
met het Europees en nationaal beleid. Bij het omschrijven van
de elementen waaruit een lokale werkgelegenheidsstrategie
moet zijn opgebouwd vergeet de Commissie echter één punt
dat volgens het Comité van essentieel belang is: de opleiding.
3.4.1. De door de Commissie voorgestelde strategische
procedure verloopt als volgt: een doelgebied afbakenen; een
diagnose maken van de sterke en zwakke punten; mogelijke
actoren in kaart brengen; analyseren van de mogelijkheden en
risico’s in verband met de werkgelegenheid in een gebied;
inschakelen van de regionale en lokale overheden. Het is zaak
erop te wijzen dat de sterke en zwakke punten en de
mogelijkheden en risico’s voor de werkgelegenheid niet alleen
gelegen kunnen zijn in sociaal-economische, infrastructuur-,
productie- en organisatie-omstandigheden van een gebied,
maar ook — in sterke mate — in vereisten op het stuk van de
opleiding, die de inzetbaarheid vergroten, de ontwikkeling van
het ondernemerschap ondersteunen, het aanpassingsvermogen
van werknemers en bedrijven bevorderen, en de gelijkheid
tussen mannen en vrouwen — zowel vanuit het oogpunt van
de beroepskwalificaties als op het stuk van het sociaal-cultureel
bewustzijn — vergroten.
3.4.2. Het Comité benadrukt dat opleiding, samen met
onderwijs en levenslang leren, wezenlijke onderdelen zijn van
ieder initiatief ter ontwikkeling van de werkgelegenheid op
lokaal niveau. Uiteraard kunnen en zullen er projecten zijn
die specifieke maar wijdverspreide opleidingsactiviteiten tot
doelstelling van een lokale strategie maken, maar bijlage 2
bevat het voorstel dat het Comité in zijn eerdere advies
heeft gedaan, nl. om „territoriale opleidingsactiviteiten en
leercontracten” te bevorderen. Deze noodzaak wordt nogmaals
onder de aandacht van de Commissie gebracht, als onderdeel
van een nog bredere, fundamentele strategische aanpak voor
het formuleren van initiatieven.
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3.5.
Het Comité is ingenomen met het besluit van de
Commissie om volgend jaar een forum over lokale ontwikkeling te organiseren, en laat nu al weten geïnteresseerd en bereid
te zijn om een bijdrage te leveren tot een brede discussie. Uit
het onderhavige document blijkt dat dit forum gepland is voor
begin 2003, terwijl halverwege hetzelfde jaar een evaluatie zal
worden gemaakt van de 89 lokale en regionale werkgelegenheidspacten die in 1997 als modelprojecten van start zijn
gegaan. Aangezien hier slechts enkele maanden tussen zitten,
en aangezien het forum wordt voorgesteld als plaats voor
uitwisseling van ervaring en informatie, zou het misschien
beter zijn beide evenementen tegelijkertijd te laten plaatsvinden.
3.6.
De omzetting en het succes van de EWS op lokaal
niveau, evenals de actieve participatie van de civil society aan
de vaststelling van strategieën en procedures, dragen zoals
gezegd in sterke mate bij tot de bevordering van de saamhorigheid van de Europese burgers en het herstel van hun verbondenheid met de instellingen. Wel is het zaak dat het werkgelegenheidsbeleid trouw blijft aan de in Lissabon vastgelegde
beginselen, en wordt verrijkt met de resultaten van de recente
Top van Laken. Enerzijds moeten duurzame en kwalitatief
hoogwaardige arbeidsplaatsen worden gecreëerd (het is overigens zorgwekkend dat de Commissie in een recent document
heeft erkend dat het begrip „kwalitatief hoogwaardige arbeid”
duidelijke en doeltreffende referentiecriteria ontbeert), anderzijds dient het Europees sociaal model te worden omschreven,
ondersteund en bevorderd; dit zijn twee fundamentele elemen-
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ten voor de instandhouding en — in het kader van de
uitbreiding — versterking van de sociale cohesie binnen de
Unie.
3.6.1. Er zijn echter sterke signalen dat de Europese economie vertraagt, en de verwachtingen dat zij weer zal aantrekken,
zijn zeer voorzichtig. Het lokale bestuursniveau kan niet
los worden gezien van het nationale en communautaire
bestuursniveau. Er moeten derhalve besluiten worden genomen die prioritair de groei van de economie en de werkgelegenheid tot doel hebben.
3.6.2. De bestaande manoeuvreerruimte moet op slagvaardige wijze worden aangesproken, en tegelijkertijd dient een
duurzaam ontwikkelingsmodel te worden geconsolideerd vanuit zowel milieu- als sociaal oogpunt, en waarvoor garanties
moeten gelden. Deze twee punten zijn van fundamenteel
belang voor het evenwicht en dienen op alle niveaus — van
communautair tot lokaal niveau — te worden nageleefd.
3.6.3. Het lokale bestuursniveau is een microkosmos waarin de meest directe en realistische mogelijkheden en risico’s
één aspect gemeen hebben: het feit dat de burger de werkelijke
doeltreffendheid van de politieke keuzen onmiddellijk kan
verifiëren. Het succes van de keuzen waarover de onderhavige
Mededeling gaat, hangt dus niet alleen op korte, maar vooral
op lange termijn af van de doeltreffendheid van de voorstellen
waaraan het Comité een bijdrage heeft getracht te geven, maar
ook en vooral van de keuzen betreffende de vooruitgang die
op Topconferenties worden gemaakt.

Brussel, 24 april 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Werkdocument van de Commissie —
Het verband tussen de bescherming van de interne veiligheid en de naleving van internationale
verplichtingen en instrumenten op het gebied van bescherming”
(COM(2001) 743 def.)
(2002/C 149/09)
De Commissie heeft op 21 januari 2002 besloten het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
artikel 262 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap te raadplegen over het
voornoemde werkdocument.
De afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 10 april 2002 goedgekeurd. Algemeen afdelingsrapporteur was de heer Retureau.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 24 april 2002 tijdens zijn 390e zitting het volgende advies
uitgebracht, dat met 92 stemmen vóór en 0 stemmen tegen, bij 1 onthouding, is goedgekeurd.

1. Inleiding
1.1.
Dit werkdocument van de Commissie is bedoeld om
politieke, juridische en praktische oplossingen te zoeken op
het gebied van de interne veiligheid, d.w.z. de bescherming
van de Europese samenleving tegen de aanwezigheid en
activiteiten van terroristische groeperingen en hun leden
op het EU-grondgebied. Aanleiding vormt punt 29 van de
conclusies van de buitengewone Raad Justitie en Binnenlandse
Zaken van 20 september 2001, opgesteld kort na de verschrikkelijke aanslagen in New York van 11 september.
1.2.
In bovengenoemd punt 29 verzoekt de Raad de
Commissie „om dringend het verband te bekijken tussen de
bescherming van de interne veiligheid en de naleving van
internationale verplichtingen en instrumenten op het gebied
van bescherming.”
1.3.
Het gaat in dit Commissiedocument om instrumenten
ter bescherming van personen die in een lidstaat asiel of een
andere beschermende status aanvragen of gekregen hebben.
De Commissie doelt daarbij niet alleen op het Verdrag van
Genève en bijbehorend Protocol (die door alle lidstaten zijn
geratificeerd), maar ook op andere internationale en regionale
documenten waarmee internationale bescherming wordt geboden aan mensen die omwille van hun veiligheid gedwongen
zijn hun land van herkomst of verblijf te verlaten en die een
EU-lidstaat om bescherming vragen.
1.4.
In onderhavig werkdocument wordt allereerst ingegaan
op de wettelijke mogelijkheden om mensen van bescherming
uit te sluiten. Het gaat dan met name om personen die
niet voor bescherming in aanmerking komen omdat zij
terroristische of andere criminele activiteiten ontplooien
(hoofdstuk I). Vervolgens wordt nagegaan wat de rechtsgevolgen zijn als bepaalde personen uitgesloten worden van regelingen betreffende internationale bescherming (hoofdstuk II).
Daarna wordt aandacht besteed aan maatregelen inzake onderlinge aanpassing van wetgeving en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten, administratieve samenwerking en het

gebruik van de open coördinatiemethode (hoofdstuk III). Ten
slotte wordt een analyse gemaakt van de bestaande EGbepalingen betreffende „binnenlandse veiligheid” en van de
toekomstige EG-wetgeving op het gebied van asiel en immigratie (hoofdstuk IV).

1.5.
Aan het Commissiedocument liggen de volgende twee
uitgangspunten ten grondslag:
—

bona fide vluchtelingen en asielzoekers mogen niet de
dupe worden van de recente gebeurtenissen;

—

het moet degenen die terroristische daden plegen of
(financieel) steunen niet gemakkelijk worden gemaakt om
toegang tot het grondgebied van de lidstaten te krijgen.

1.6.
Het asielstelsel wordt een van de kanalen genoemd
waarlangs terroristen de EU kunnen binnenkomen. Hieraan
wordt echter meteen toegevoegd dat terroristen daar in de
praktijk niet snel gebruik van zullen maken omdat andere,
illegale kanalen discreter zijn en zich beter lenen voor criminele
praktijken. De Commissie is het met het UNHCR eens dat het
beter is om — indien nodig — de uitsluitingsbepalingen die
reeds vervat zijn in artikel1F van het Vluchtelingenverdrag, toe
te passen dan om nieuwe of uitzonderlijke bepalingen voor te
stellen.

1.7.

Uitsluitingsgronden en toepassing daarvan op terrorisme

1.7.1. In de verschillende mondiale en Europese rechtsinstrumenten die op de lidstaten van toepassing zijn, bestaat tot
nu toe geen internationaal aanvaarde definitie van terrorisme.
In de rechtspraak wordt per geval, naar gelang van de
omstandigheden, bekeken of bepaalde daden als terroristisch
te beschouwen zijn. Terrorisme wordt in artikel 1F van het
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Vluchtelingenverdrag niet genoemd als uitsluitingsgrond, maar
volgens de Commissie kan terrorisme wel vallen onder een
van de drie groepen algemene criteria uit het Vluchtelingenverdrag op grond waarvan personen van het asielrecht kunnen
worden uitgesloten (met uitzondering van de tweede groep,
omdat terrorisme van nature een politiek misdrijf is of politiek
of ideologisch is gemotiveerd):
—

een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een
misdrijf tegen de menselijkheid zoals omschreven in de
desbetreffende internationale overeenkomsten;

—

een ernstig, niet-politiek misdrijf dat begaan is buiten het
land van toevlucht, voordat de vluchteling tot dit land is
toegelaten;

—

schuld aan handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (1).

1.7.2. De Commissie wijst op jurisprudentie en diverse
resoluties van de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad
van de VN waaruit blijkt dat terrorisme duidelijk een uitsluitingsgrond vormt wanneer sprake is van een van de specifieke
motieven zoals genoemd in artikel 1F, sub a). Wat artikel 1F,
sub c) betreft, heeft de Algemene Vergadering van de VN
in resolutie 1373 d.d. 28 september 2001 verklaard dat
terroristische daden, methoden en handelingen strijdig zijn
met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties,
evenals het doelbewust financieren en plannen van en het
aanzetten tot terroristische daden.

1.7.2.1. Volgens nationale jurisprudentie gaat het bij dergelijke terroristische daden voornamelijk om kapingen van
vliegtuigen of voertuigen, gijzelingen, bomaanslagen, enz.

1.7.3. De Commissie voegt hieraan toe dat het feit dat
iemand lid is van een terroristische groepering in sommige
gevallen gelijk kan staan met persoonlijke en bewuste betrokkenheid bij, of met het instemmen met, en dus medeplichtigheid aan, de desbetreffende strafbare feiten. Wel moet rekening
worden gehouden met de specifieke omstandigheden van
ieder afzonderlijk geval en met de mate van daadwerkelijke
betrokkenheid.

1.7.4. Dit betekent naar het oordeel van de Commissie dat
terrorisme aanleiding kan zijn om de vluchtelingenstatus of
een andere beschermingsstatus, te weigeren of in te trekken.

(1) Zie in dit verband de door het UNHCR gepubliceerde speciale
bundel met richtsnoeren en in specifieke gevallen ingenomen
standpunten over de toepassing van de bepalingen van onderhavig
artikel.
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2. Opmerkingen van het Comité

2.1.
Het Europees Economisch en Sociaal Comité is het er
volledig mee eens dat er een brede en gecoördineerde Europese
strategie wordt uitgewerkt om terrorisme te bestrijden en dat
de wetgeving van de lidstaten inzake het definiëren en
bestraffen van terroristische misdrijven onderling wordt aangepast. De EU heeft het volste recht om eenieder die op haar
grondgebied verblijft of er op doorreis is, alsook alle openbare
en particuliere eigendommen tegen terroristische aanslagen te
beschermen en te beletten dat groepen of individuen dergelijke
aanslagen plannen, organiseren en financieren.

2.2.
De oorzaken van terrorisme, zowel binnen de EU als
daarbuiten, zijn complex en hebben dikwijls te maken met
politieke en morele crises, door politieke of godsdienstige
overtuigingen ingegeven motieven, nationalistische eisen, enz.
Bijgevolg moeten de inspanningen zoveel mogelijk gericht
worden op preventie, waarbij het erom gaat de oorzaken
op passende wijze aan te pakken. Antiterrorismebeleid kan
bijgevolg uiteenlopende vormen aannemen: vreedzame geschillenbeslechting, strafrechtelijke vervolging, economische
en sociale maatregelen, enz. Het Europees beleid terzake zou
in verhouding moeten staan tot oorzaken en aard van de
bedreigingen.

2.3.
Het Comité vraagt zich in dit verband af of het wel
verstandig is om in het kader van de terrorismebestrijding in
één adem te behandelen met het asielbeleid. Het vreest namelijk
dat dit zal leiden tot restrictief optreden dat in strijd is met het
Vluchtelingenverdrag, of tot maatregelen die erop neerkomen
dat de mensenrechten worden ingeperkt. Wel onderschrijft het
dat de bepalingen van artikel 1 F, sub a) en c), desgewenst
als rechtsgrondslag kunnen dienen om personen van de
vluchtelingenstatus of een andere vorm van bescherming uit
te sluiten indien kan worden aangetoond dat de verleende
bescherming inderdaad wordt aangewend om terroristische
aanslagen te plegen.

2.4.
Het Comité wijst met name op zijn advies (2) over
het richtlijnvoorstel betreffende minimumnormen voor de
toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, en op de
principestandpunten die het daarin heeft verwoord.

2.5.
Het Comité is de overtuiging toegedaan dat iedereen
aanspraak moet kunnen maken op het recht om asiel aan
te vragen en dat het beginsel van „non-refoulement” van
asielaanvragers strikt in acht te nemen is, ook in crisissituaties
waarin de vrede of veiligheid bedreigd wordt en de autoriteiten
extra waakzaam moeten zijn.

(2) Zie PB C 193 van 10.7.2001 (rapporteur: de heer Melı́cias).
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2.6.
Zoals de Commissie zelf opmerkt, is het aanvragen van
asiel geen gebruikelijke manier voor terroristen om toegang
tot het EU-grondgebied te krijgen. De vluchtelingenstatus
is niet de meest geschikte dekmantel voor terroristische
activiteiten, al is deze mogelijkheid niet bij voorbaat uit te
sluiten.

2.7.
Een bemoeilijkende factor is dat er geen internationale
of gemeenschappelijke definitie van terrorisme bestaat. Hierdoor dreigt het gevaar dat de uitsluitingsgronden ruimer
worden geïnterpreteerd en in brede zin ook worden toegepast
op gevallen die niet rechtstreeks te maken hebben met het
voorbereiden of plegen van strafbare feiten die in wetgeving
en rechtspraak van de lidstaten doorgaans als terroristische
handelingen worden aangemerkt. Dit gevaar mag niet worden
onderschat.

2.8.
Bij de interpretatie en toepassing van het Verdrag en
het Protocol betreffende de status van vluchtelingen moeten
de mondiale en Europese normen op het gebied van de
mensenrechten steevast als uitgangspunt dienen. Europese
normen zijn onder meer vervat in het Europees Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden en het Europees Verdrag ter Voorkoming van
Foltering, alsook, wat het asielrecht betreft, in het te Nice
aangenomen Handvest van de grondrechten, dat er expliciet
over gaat.

2.9.
Met name het recht om zich te verweren en het recht
op een eerlijk proces mogen niet worden opgeschort omdat
iemand van terrorisme wordt verdacht of beschuldigd. De
terecht gevoerde strijd tegen het terrorisme mag geen argument
vormen om de waarborgen en bescherming aan te tasten of
het non-refoulementbeginsel terzijde te schuiven.

2.10. Ook wijst het Comité erop dat het begrip „terrorist”
in tal van landen in brede zin wordt uitgelegd en gebruikt
wordt om binnen- of buitenlandse politieke tegenstanders mee
aan te duiden. In ieder specifiek geval moet dus goed naar de
omstandigheden worden gekeken en moet objectief onderzoek
plaatsvinden aan de hand van concrete bewijzen, waarbij
voorkomen moet worden dat sommige bepalingen extensief
geïnterpreteerd worden en dat zaken over één kam worden
geschoren door zekere handelingen aan te merken als of gelijk
te stellen met terrorisme, met als gevolg dat iemand die
bescherming vraagt of geniet, van terrorisme beschuldigd
wordt.

2.11. Het baart het Comité daarom zorgen dat onderscheid
gemaakt wordt tussen het strafrechtelijke bewijs en het criterium waaraan voldaan moet worden om iemand van een
beschermingsstatus uit te sluiten dan wel deze in te trekken;
voor dit laatste volstaat namelijk dat er „ernstige redenen zijn
om te veronderstellen” dat de persoon in kwestie een van de
als terroristisch beschouwde handelingen heeft gepleegd, eraan
medeplichtig is of ertoe heeft aangezet. Er hoeft dus niet te
worden bewezen dat de persoon dat strafbare feit ook
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daadwerkelijk heeft gepleegd (1.4.4). Het Comité zou graag
zien dat het bewijs ook echt geleverd wordt, of op zijn minst
dat een grondig onderzoek, in één richting wijzende elementen
aan het licht brengt die erop duiden dat de persoon betrokken
is bij een activiteit waarmee beoogd wordt mensen of zaken
schade te berokkenen teneinde terreur te zaaien. Verdenkingen
op zich zouden niet mogen volstaan.

2.12. Een besluit om bescherming op grond van het
Vluchtelingenverdrag of een andere vorm van internationale
bescherming te weigeren, zou niet automatisch moeten leiden
tot uitzetting naar het land van herkomst of een derde land, in
het bijzonder als in dit land de mensenrechten niet volledig in
dezelfde mate als in de EU zijn gegarandeerd. Ook bij
uitleveringsprocedures zou van dit beginsel moeten worden
uitgegaan. In dit opzicht is het document tamelijk vaag en is
precisering gewenst. De intrekking zou niet automatisch ook
mogen gelden voor gezins- en familieleden, tenzij bewezen
kan worden dat zij bij terroristische activiteiten betrokken zijn.

2.13. Verder maakt het Comité zich ernstig zorgen over het
gevaar dat er via werkdocumenten over terrorismebestrijding
een verband gelegd of gesuggereerd wordt tussen mensen die
om asiel of internationale bescherming vragen en mensen die
zich schuldig maken aan terrorisme, of, op een ander terrein,
tussen arbeidsmigranten en terroristen.

2.14. In het Commissiedocument wordt terrorisme niet
genoemd als misdrijf tegen de vrede. Het Comité vindt echter
dat in vredestijd verrichte oorlogshandelingen die bedoeld zijn
om binnenlandse gewapende confrontaties of een staatsgreep
door het leger of een dictator uit te lokken, of om een geschil
tussen landen op de spits te drijven teneinde militaire escalatie
teweeg te brengen, als misdrijven tegen de vrede bestempeld
zouden kunnen worden.

2.15. Daarentegen mogen bepaalde in oorlogstijd verrichte
handelingen slechts met de grootst mogelijke omzichtigheid
als „terroristische daden” worden aangemerkt. Acties van
bevrijdingsbewegingen (met name die welke door de VN zijn
erkend), verzetsactiviteiten tegen militaire interventies vanuit
het buitenland (met uitzondering van die waartoe de VNVeiligheidsraad heeft besloten) en oorlogshandelingen van
groepen die in een burgeroorlog verwikkeld zijn, worden door
de tegenpartij gewoonlijk als „terroristisch” bestempeld, maar
door de eigen kant als legitiem beschouwd. Er moet dus
rekening worden gehouden met de aard van het bewind, de
oorzaken van de conflictsituatie, en de mate waarin er sprake
is van een legitiem gebruik van middelen, bv. tegen een
totalitair of dictatoriaal regime of een onwettige militaire
interventie. Aan de hand hiervan moet voor ieder afzonderlijk
geval objectief worden bekeken welke handelingen eventueel
beschouwd kunnen worden als „terroristisch”, als oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de vrede of daden die strijdig zijn met
de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties.
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2.16. Voorts mogen bepaalde terroristische handelingen
slechts als oorlogsmisdrijven worden gekwalificeerd als zij
ernstig genoeg zijn, gepleegd worden in een situatie waarin
sprake is van een tamelijk wijdverbreide militaire confrontatie
of voldoende ingrijpende of omvangrijke militaire operaties,
gedurende zekere tijd aanhouden, en door gewapende guerillaof paramilitaire bewegingen gepleegd worden tegen de burgerbevolking of democratisch aangewezen gezagsdragers.

2.17. De resolutie van de Algemene Vergadering van de VN
waarin terrorisme beschouwd wordt als een misdrijf dat in
strijd is met de doelstellingen en beginselen van de VN, is
aangenomen in een periode van diepgaande internationale
emotie. Het Comité vindt dat ook deze resolutie uitgelegd
moet worden in de zin van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag, in het licht van de verdragen en uit het gewoonterecht
voortvloeiende beginselen inzake de mensenrechten, en dat op
basis hiervan onderzochte daden niet extensief geïnterpreteerd
of geëxtrapoleerd mogen worden om ze als terroristisch en
bijgevolg als in strijd met de doelstellingen en beginselen van
de VN aan te merken.

2.18. Wat internationale misdrijven betreft (oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid — het Inter-Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens spreekt in dit
kader van lese-humanity —, genocide), zou moeten worden
nagegaan of de lidstaten maatregelen kunnen nemen om
de beschikking te krijgen over internationale rechterlijke
bevoegdheid, zodat doeltreffender tegen deze misdrijven kan
worden opgetreden. Personen die zich hieraan schuldig maken,
zullen dan niet geneigd zijn bescherming te zoeken in een
lidstaat, omdat ze er het gevaar lopen vervolgd te worden voor
misdrijven die zij in een derde land hebben gepleegd.

2.19. In paragraaf 1.4.2 van het Commissiedocument
wordt voorgesteld om asielverzoeken van personen die om
uitlevering zijn gevraagd of personen die zijn aangeklaagd
door een internationaal straftribunaal dat is opgericht n.a.v.
een besluit of een verdrag van de Verenigde Naties, „nietontvankelijk” te verklaren. Het Comité vraagt zich af of het
niet beter is om asielverzoeken of de status te „bevriezen”. Als
het uitleveringsverzoek of de aanklacht van een straftribunaal
van het land van de aanvrager of van een ander land afkomstig
is in verband met een ernstig strafbaar feit, moet grondig
worden onderzocht wat precies de aard hiervan is en of er
daadwerkelijk sprake is van een misdrijf in de zin van de
Europese strafwetgeving en niet alleen volgens de wetgeving
van het land dat het uitleveringsverzoek of de aanklacht heeft
ingediend. Dat land merkt openbare politieke betogingen, het
uiten van „subversieve” ideeën e.d. misschien als misdrijven
aan. Als het gerecht uitspraak heeft gedaan en de asielaanvrager
van rechtsvervolging wordt ontslagen, kan het verzoek vanaf
het moment waarop het was „bevroren”, verder behandeld
worden of kan de beschermende status weer volledig van
kracht worden. Oordeelt het straftribunaal echter definitief dat
iemand schuldig aan een ernstig misdrijf of een terroristische
handeling die van dien aard is dat weigering of intrekking van
een beschermende status gerechtvaardigd is, dan kan het
verzoek niet-ontvankelijk worden verklaard of de status worden ingetrokken.
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2.20. Bij uitzetting („refoulement”) of uitlevering moet
rekening worden gehouden met het lot dat van asiel of een
andere vorm van bescherming uitgesloten personen te wachten
staat in het land waarnaar zij worden uitgezet of waaraan zij
worden uitgeleverd. Indien er gegronde vrees bestaat dat
hun de doodstraf, foltering of een andere onmenselijke of
mensonwaardige behandeling te wachten staat, moet dat
voldoende reden zijn om hen niet uit te zetten of uit te leveren,
ook al hebben zij handelingen gepleegd die weigering of
intrekking van een beschermingsstatus rechtvaardigen.
2.21. Wat betreft de aanzuigende werking die uit kan gaan
van de toekenning, in sommige landen, van economische en
sociale rechten aan personen die van een beschermende
status zijn uitgesloten genieten maar niet kunnen worden
uitgewezen, is het Comité van mening dat men zich niet moet
richten naar landen die hun zelfs niet de meest elementaire
mensenrechten toekennen. De sociaal-economische grondrechten die hun, met name overeenkomstig het Verdrag van
Nice en het Europees Sociaal Handvest, moeten worden
toegekend, zouden in alle lidstaten gelijk moeten zijn, zodat
deze personen op wettige wijze in hun eerste levensbehoeften
— en eventueel die van hun familie — kunnen voorzien; alle
lidstaten zouden het hierover eens moeten zijn.
2.22. Wat de speciale eenheden voor de behandeling van
gevallen van uitsluiting betreft, vraagt het Comité zich —
gezien het zeer beperkte aantal gevallen dat zich zou kunnen
voordoen — af of het bij ernstige twijfel niet beter zou zijn
om voor ieder afzonderlijk geval in terrorismebestrijding of
strafrecht gespecialiseerde functionarissen of magistraten in te
schakelen, ter ondersteuning van de instanties die met de
behandeling van de aanvragen zijn belast. Juist vanwege het
kleine aantal gevallen brengt de oprichting van permanente
eenheden die zich specifiek met uitsluiting bezighouden het
gevaar met zich mee dat er excessief gebruik wordt gemaakt
van dergelijke eenheden, louter en alleen omdat ze er nu
eenmaal zijn, en bijgevolg dat het aantal afwijzingen overmatig
toeneemt.
2.23. Als de in sommige lidstaten bestaande speciale interne
richtsnoeren voor de toepassing van de uitsluitingsbepalingen
gebruikt worden om daaruit de „beste praktijken” te destilleren,
kan het op soortgelijke wijze de verkeerde kant opgaan. Dat
neemt niet weg dat er onderzoek nodig is om te voorkomen
dat de interpretaties van de uitsluitingsbepalingen van het
Vluchtelingenverdrag te zeer uiteenlopen of zelfs haaks op
elkaar staan. In het kader van de mechanismen voor uitwisseling van informatie (paragraaf 1.5.3) stelt de Commissie voor,
een „Europese lijst” op te stellen met de namen van personen
die zijn uitgesloten van het Vluchtelingenverdrag. Ook hier
bestaat het gevaar dat personen ten onrechte worden uitgesloten, nl. als de criteria niet uniform zijn, of als de lijsten
niet goed worden bijgewerkt (bv. wanneer een uitgeleverde
inmiddels van rechtsvervolging is ontslagen na eerder voor een
ernstig misdrijf te zijn aangeklaagd), om nog maar te zwijgen
van kwesties i.v.m. de bescherming van vertrouwelijke gegevens en de privacy. Een en ander geldt vooral voor gevallen
waarin het herkomstland van de betrokkene niet dezelfde
criteria inzake gegevensbescherming hanteert of van onvoldoende eerbied voor de mensenrechten blijk geeft, of als het
regime er niet werkelijk democratisch is.
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2.24. Het Comité is er voorstander van dat er gemeenschappelijke definities worden uitgewerkt of dat er op zijn minst een
lijst wordt opgesteld van handelingen die ondubbelzinnig het
predikaat „terroristisch” verdienen. Wel is het zaak niet te
algemene formuleringen te gebruiken, omdat die ook gebruikt
kunnen worden om situaties aan te duiden die niets met
terrorisme te maken hebben, zoals bv. politieke of sociale
conflicten. Een hoge bewijsvoeringsnorm is vereist en ook de
mate van persoonlijke betrokkenheid moet in aanmerking
worden genomen. Toch bestaat de behoefte aan met elkaar
overeenstemmende en universeel aanvaarde criteria in de Unie
om het risico van afwijkingen of belangrijke inschattingsverschillen af te wenden.
2.25. Wat te doen met personen die zich schuldig zouden
hebben gemaakt aan ernstige misdrijven of terrorisme en van
bescherming zijn uitgesloten, maar niet „verwijderbaar” zijn?
Als een internationaal tribunaal niet bevoegd is hen gerechtelijk
te vervolgen, moet worden nagedacht over manieren om hen
zelf te berechten (universele rechtsmacht) en meer in het
algemeen over de wijze waarop zij — overeenkomstig de
verplichtingen op mensenrechtengebied — gedurende hun
verblijf op het grondgebied van een lidstaat moeten worden
behandeld. Het Comité beseft dat dit een lastig probleem is en
dat detentie gerechtvaardigd moet kunnen worden in het licht
van de interne en internationale mensenrechtenbepalingen.
Huisarrest kan een alternatief vormen, maar het onbestraft
laten van misdrijven zou ten opzichte van de slachtoffers
onrechtvaardig zijn.
2.26. Met betrekking tot hoofdstuk 3, dat over de harmonisatie van wetgeving en administratieve praktijken gaat, verwijst
het Comité naar zijn advies over minimumnormen voor de
vluchtelingenstatus (1).
2.27. Wel merkt het op dat als er steeds meer aanvullende
regels bijkomen, dit niet mag leiden tot een restrictievere
gezamenlijke aanpak. De rechten en de lichamelijke en geestelijke integriteit van personen worden op steeds uiteenlopendere
wijze geschonden, en niet per se door staten. Dit vraagt om
een ruimere en meer open benadering van het Verdrag van
Genève. De EU moet zich openlijk afficheren als een gebied
waar de rechten van de mens — ongeacht waar deze vandaan
komt — worden beschermd, en haar asielbeleid dienovereenkomstig aanpassen.
2.28. In hoofdstuk 4 ten slotte wordt de problematiek rond
asielzoekers, vluchtelingen en migranten vanuit de invalshoek
van de „interne veiligheid” belicht.
2.29. Vooraleer nader in te gaan op de voorstellen uit het
werkdocument, wenst het Comité te benadrukken dat er geen
enkel verband gelegd of ook maar gesuggereerd mag worden
tussen het internationale terrorisme en asielzoekers/migranten.
Zelfs een kleine suggestie in een officieel document dat een
dergelijk verband zou kunnen bestaan, kan koren op de
molen zijn van organisaties en personen die racisme en
(1) ESC-advies over het „Voorstel voor een richtlijn van de Raad
betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van
onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchtelingen of
als personen die anderszins internationale bescherming behoeven”
(rapporteur: mevrouw Le Nouail Marlière).
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vreemdelingenhaat prediken, terwijl het overeenkomstig het
EU-beleid ter bestrijding van racisme en discriminatie juist
zaak is te voorkomen dat de onverdraagzaamheid verder
toeneemt.
2.30. In het Commissiedocument wordt voorgesteld de
bestaande EG-bepalingen inzake interne veiligheid opnieuw te
bekijken „in het licht van de nieuwe omstandigheden”. De in
de VS gepleegde terroristische aanslagen zijn inderdaad van
een nooit eerder geziene omvang, maar momenteel wordt over
de hele wereld al jacht gemaakt op de organisatie die als
verantwoordelijke is aangewezen, en het gevaar van terroristische activiteiten zal hoe dan ook altijd blijven bestaan. De
in Europees verband bestaande bepalingen zouden herzien
moeten worden als ze ondoeltreffend blijken om het Europese
grondgebied te beschermen, of als ze organisaties in staat
stellen Europa als uitvalsbasis voor activiteiten in derde landen
te gebruiken. Het Comité raadt aan om een en ander eerst te
onderzoeken en aan de hand daarvan pas de nodige wijzigingen of aanpassingen door te voeren.
2.31. De tijdelijke bescherming die verleend wordt in geval
van massale toestroom van ontheemden (2) mag niet ten koste
gaan van de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen,
en deze tijdelijke bescherming mag niet blijvend in de plaats
komen van asiel. Personen mogen alleen van deze vorm van
bescherming worden uitgesloten op basis van regels die even
streng zijn als die welke gelden voor bescherming uit hoofde
van het asielrecht en de vluchtelingenstatus.
2.32. Om de interne veiligheid te vergroten, heeft de
Raad het identificatiesysteem EURODAC goedgekeurd, dat het
mogelijk maakt vingerafdrukken te maken en de identiteit vast
te stellen van asielzoekers en illegalen — die in dezen over één
kam worden geschoren —, zodat dergelijke informatie voor
alle politiediensten in de EU toegankelijk wordt. Het Comité
vraagt zich af of dit systeem wel acceptabel is t.o.v. asielzoekers
die geen enkel strafbaar feit hebben gepleegd en alleen maar
vragen een recht te doen gelden dat internationaal is erkend.
2.33. In geval van een aanklacht door een internationaal
straftribunaal of een uitleveringsverzoek is het Comité van
mening, zoals hierboven is uiteengezet, dat de betrokkene niet
simpelweg van bescherming moet worden uitgesloten op
grond van „onontvankelijkheid” van het verzoek, maar dat de
asielprocedure moet worden geschorst.
2.34. Wat paragraaf 4.3.2 van het Commissiedocument
betreft, roept het Comité ertoe op voorzichtig om te springen
met het criterium financiering van een organisatie die verband
houdt met terrorisme. Liefdadigheidsorganisaties, solidariteitsbewegingen en politieke organisaties kunnen namelijk verband
houden met terrorisme zonder dat donateurs daarvan op de
hoogte zijn. In alle gevallen is dus te bewijzen dat donateurs
ten volle beseffen dat hun giften rechtstreeks worden gebruikt
om terroristische activiteiten te financieren.
(2) Zie, in verband hiermee, het advies van het ESC in PB C 311 van
31.10.2000 (rapporteur: mevrouw Cassina)
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2.35. Ook moet ervoor worden opgepast participatie in
politieke groeperingen, vakbonden of godsdienstige bewegingen niet gelijk te stellen met betrokkenheid bij terroristische
activiteiten indien leden of leiders van dergelijke organisaties
banden blijken te hebben met daders van terroristische misdrijven. Aangetoond moet worden dat er sprake is van een morele
keuze en van bewuste deelname met volledige kennis van
zaken. Bewijzen dat betrokkene gewoon lid is van zo’n
organisatie die wettelijk of de facto in een EU-lidstaat of een
derde land bestaat, volstaat dus niet.
2.36. Als een organisatie geen terroristische handelingen
pleegt en zelf vreedzame politieke actie bepleit, maar gewapende acties in bepaalde omstandigheden wel politiek rechtvaardigt, zouden zo’n organisatie en haar leden en financiers niet
automatisch van medeplichtigheid aan terrorisme mogen
worden beschuldigd.
2.37. Het Comité stelt voor om in het kader van de in het
document bedoelde open coördinatiemethode een gemeenschappelijke en helder afgebakende definitie op te stellen van
terroristische misdrijven en medeplichtigheid aan terrorisme.
2.38. In artikel 4.4.3 van het werkdocument van de Commissie wordt voorgesteld diverse bepalingen van het voorstel
voor een richtlijn betreffende de status van langdurig ingezeten
onderdanen te wijzigen. Zo stelt de Commissie voor om lid 7
van artikel 13, waarin spoedprocedures voor uitzetting ten
aanzien van langdurig ingezetenen worden verboden, te
schrappen. Het Comité is echter van mening dat in het geval
van een gegrond vermoeden van terroristische dreiging de
gewone uitzettingsprocedure moet gelden.

3. Conclusies
3.1.
Het Comité is groot voorstander van een gecoördineerde Europese aanpak van terrorisme en stemt in met de door
de Commissie (1) aanbevolen open coördinatiemethode. Het
vindt evenwel dat behoedzaam moet worden opgetreden en
zeer grondig moet worden nagedacht over preventie- en
bestrijdingsmethoden, waarbij het zicht niet vertroebeld mag
worden door de diepe en begrijpelijke emoties die de gruwelijke
aanslagen in de VS van 11 september jl. en verschillende in
(1) Zie over dit onderwerp het ESC-advies dat tijdens de zitting van
29-30 mei 2002 zal worden uitgebracht (rapporteur: mevrouw
zu Eulenburg).
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Europese en derde landen gepleegde terroristische misdrijven
hebben losgemaakt.
3.2.
Het beveelt de Commissie en meer in algemene zin
de Europese instellingen aan om bij gemeenschappelijke
terrorismebestrijdingsmaatregelen op de eerste plaats altijd de
aangegane internationale verbintenissen na te komen, met
name waar het gaat om universele en regionale instrumenten
ter bescherming van de mensenrechten, en onder alle omstandigheden de rechten en een menswaardige behandeling van
vluchtelingen en asielzoekers te laten prevaleren.
3.3.
In het Europese en nationale beleid inzake vluchtelingen en personen die voor asiel of een andere vorm van
bescherming in aanmerking willen komen, moet het beginsel
van „non-refoulement” een uitgangspunt blijven. Ieder geval
moet afzonderlijk worden behandeld en indien bescherming
wordt geweigerd, moet de betrokkene over adequate beroepsmogelijkheden beschikken.
3.4.
Het vluchtelingen- en asielzoekersbeleid en het migratiebeleid mogen niet door elkaar worden gehaald. Absoluut
voorkomen moet worden dat maatregelen op deze beleidsterreinen bijdragen tot het voortwoekeren van racistische en
discriminerende denkbeelden waarin uit derde landen afkomstige personen de schuld van maatschappelijke problemen en
criminaliteit in de schoenen krijgen geschoven en die aanzetten
tot haat en tot het buitensluiten van mensen die „anders” zijn.
3.5.
Beleidsmaatregelen op het gebied van terrorismebestrijding, interne veiligheid en migratie, en noodoplossingen in
geval van een toestroom van vluchtelingen door conflicten
zoals die zich op de Balkan hebben voorgedaan, mogen er in
geen geval toe leiden dat het recht om asiel aan te vragen en
om bescherming uit hoofde van het Verdrag van Genève en
het Protocol van New York of andere vormen van bescherming
te genieten, worden aangetast. Voorts dient bij de opvang van
een massale stroom vluchtelingen de nodige solidariteit aan de
dag te worden gelegd.
3.6.
Het Comité herhaalt dat inachtneming van de mensenrechten en van de internationale beschermingsregelingen moet
prevaleren boven alle andere overwegingen, maar beseft
tegelijkertijd dat het gemeenschappelijke beleid inzake interne
veiligheid en terrorismebestrijding moet worden verbeterd.
Mensen en eigendommen moeten efficiënt worden beschermd,
maar zonder dat er getornd wordt aan bovengenoemde
beginselen, de politieke ethiek en de heersende zienswijze
waarin de mens centraal staat. Het komt er derhalve op aan
dat er tussen de bescherming van verschillende rechten en
vrijheden een evenwicht wordt gevonden.

Brussel, 24 april 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

C 149/36

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

21.6.2002

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Voorstel voor een besluit van de Raad
tot wijziging van Besluit 1999/311/EG tot goedkeuring van de derde fase van het trans-Europees
mobiliteitsprogramma voor hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006)”
(COM(2002) 47 def. — 2002/0037 (CNS))
(2002/C 149/10)
De Raad heeft op 28 februari 2002 besloten het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig art. 262
van het EG-Verdrag te raadplegen over het voornoemde voorstel.
De afdeling „Externe betrekkingen”, die met de voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was
belast, heeft haar advies op 11 april 2002 goedgekeurd. Rapporteur was mevrouw Florio.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 390e zitting op 24 en 25 april 2002 (vergadering
van 24 april 2002) het volgende advies uitgebracht, dat met algemene stemmen is goedgekeurd.

De samenwerking op het gebied van het hoger onderwijs
versterkt en verdiept de betrekkingen tussen de verschillende
Europese volkeren, stelt de gemeenschappelijke culturele waarden in het licht, maakt interessante gedachtewisselingen mogelijk en vergemakkelijkt internationale activiteiten op wetenschappelijk, cultureel, artistiek, economisch en sociaal gebied (1).

1. Samenwerking op het gebied van hoger onderwijs:
de beweegredenen van het Tempus-programma

1.1.
Het Tempus-programma is in 1990 gelanceerd als
samenwerkingsprogramma voor het hoger onderwijs, als
integrerend deel van de programma’s ter ondersteuning van de
economische en sociale hervormingen in de Midden- en OostEuropese landen, de nieuwe onafhankelijke staten van de
voormalige Sovjet-Unie en Mongolië.

landen in Midden- en Oost-Europa en de voormalige SovjetUnie, waarmee kan worden ingespeeld op de uitdaging van
ingrijpend veranderende sociaal-economische systemen, ter
versterking van de democratische instellingen en het vreedzaam samenleven van alle volkeren op het continent.

1.4.
Om die reden is, in opeenvolgende fasen, met het
veranderen van de geopolitieke situatie ook de Balkan aan het
programma toegevoegd, uitgaande van het beginsel dat de
samenwerking op academisch gebied de jonge Balkandemocratieën zichtbaar zou kunnen consolideren en verbeteren. Momenteel nemen Kroatië, Albanië, Bosnië-Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de Federale
Republiek Joegoslavië aan het Tempus-programma deel.

1.5.
Aanvankelijk kende het Tempus-programma drie groepen van prioriteiten:
1.2.
De afgelopen tien jaar heeft het programma een aantal
wijzigingen en aanpassingen ondergaan, met name als gevolg
van de veranderde betrekkingen tussen de EU en de LMOE. In
1993 — toen nog maar 11 landen aan het programma konden
deelnemen — is besloten het programma ook open te stellen
voor de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Het programma
werd nog twee keer gewijzigd (Tempus II en Tempis II bis),
zodat ook de nieuwe onafhankelijke staten konden deelnemen.

1.3.
Het streven was de totstandkoming van een vergelijkbaar systeem te bevorderen, en structurele hervormingen door
te voeren in de sector van het hoger onderwijs, ten einde een
moderne en adequate onderwijsmethode te creëren in de

(1) „Besluit van de Raad van 29 april 1999 tot goedkeuring van de
derde fase van het trans-Europees Mobiliteitsprogramma voor
hoger onderwijs (Tempus III) (2000-2006) (1999/311/EG)” — PB
L 120 van 8.5.1999, blz. 30.

1)

steun aan de hervorming van de onderwijsprogramma’s;

2)

hervorming van de structuur van het hoger onderwijs en
het bestuur daarvan;

3)

ontwikkeling en aanvulling van het hoger onderwijs, om
de bestaande kloof tussen de verschillende stelsels voor
hoger onderwijs te dichten; de hervorming is erop gericht
het hogeronderwijsmodel compleet te wijzigen, met
name in de vroegere socialistische landen, dit model aan
te passen aan de noodzakelijke economische hervormingen en de banden met de arbeidsmarkt te verbeteren en
versterken.
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1.5.1. Een en ander krijgt concreet vorm d.m.v. GEP’s
(Gemeenschappelijke Europese Projecten, uitgevoerd door
netwerken van instellingen) en individuele beurzen voor
bezoeken aan partnerlanden. Deze beurzen worden uitgereikt
aan docenten, onderzoekers, opleiders, universiteitsadministrateurs en onderwijsplanners, hoge functionarissen van
ministeries en opleidingsdekundigen. Deze bezoeken kunnen
voor uiteenlopende activiteiten worden gebruikt, en kunnen
aanzienlijk bijdragen tot een beter begrip en toenadering
tussen de verschillende culturen.

2. Tempus III: uitbreiding van het programma tot de
MEDA-partners

2.1.
Met de wijziging van Besluit 1999/311/EG wenst de
Raad de toepassing van het Tempus-programma uit te breiden
tot bepaalde landen in het Middellandse-Zeegebied, die nu al
steun krijgen uit het MEDA-programma van de Europese Unie.

C 149/37

3.3.
Het Comité heeft onlangs nog gewezen op de noodzaak
van nauwere samenwerking met de landen in het MiddellandseZeegebied (1), vooral ook met het oog op de gebeurtenissen
van 11 september. In dit advies wees het erop dat de verklaring
van de conferentie van Barcelona een essentieel middel is om
tegemoet te komen aan de behoeften van derde landen in dit
gebied, en een antwoord te geven op de uitdaging die wordt
gevormd door de betrekkingen met deze landen.
3.4.
Het proces ter versterking van de mediterrane samenwerking heeft bovendien een impuls gekregen met de verklaring van Lissabon, waarin het belang van onderwijs en
opleiding als waardevolle instrumenten om de nieuwe uitdagingen van de markt steeds beter en op geïntegreerde wijze te
kunnen aanpakken, wordt benadrukt.
4.
Gezien de steeds groter wordende noodzaak om de
samenwerking tussen de Europese Unie en begunstigde landen
in het Middellandse-Zeegebied uit te breiden, juicht het
Comité het toe dat deze landen kunnen deelnemen aan het
partnerschap van Tempus III en wel om diverse redenen, die
zowel verband houden met de aard van het programma als
met de internationale betrekkingen.

2.2.
Met de goedkeuring van dit partnerschapbesluit zal het
Tempus-programma dus worden opengesteld voor Marokko,
Algerije, Tunesië, Egypte, Jordanië, de Palestijnse autoriteit,
Syrië en Libanon.

4.1.
In de eerste plaats is het Tempus III-programma in het
verleden al een doeltreffend instrument gebleken om de
samenwerking tussen universiteiten en de uitwisseling van
ervaringen en know-how tussen deelnemende landen te ontwikkelen.

2.3.
De noodzaak om deze landen op te nemen vloeit voort
uit het feit dat een oplossing moet worden gevonden voor de
onevenwichtige situatie die de afgelopen jaren is ontstaan in
de samenwerkingsprogramma’s, met name op het gebied van
hoger onderwijs, en wordt ingegeven door het streven de
samenwerking en de dialoog met begunstigde landen in het
Middellandse-Zeegebied te versterken.

In de tweede plaats is de structuur van het programma
makkelijk toepasbaar op landen in verschillende regio’s, aangezien het een eenvoudig schema is dat op eenvoudige wijze kan
worden aangepast.

2.4.
Verwacht wordt dat ook Israël aan het Tempuspartnerschap zal kunnen deelnemen. Dit land zal zijn deelname
echter zelf moeten financieren, aangezien het momenteel geen
partner is bij de bilaterale Meda-overeenkomsten.

3. Algemene opmerkingen

3.1.
De opname in het programma van de landen aan de
zuidoever van het Middellandse-Zeegebied is van uitzonderlijk
belang, omdat hiermee een grotere integratie wordt bewerkstelligd tussen enerzijds de landen van de EU en anderzijds een
geografisch gebied waarvan het economisch potentieel nog
onvoldoende wordt benut.

3.2.
Deze samenwerking, waarmee al in de jaren ’60 een
begin is gemaakt, is in de jaren ’90 aanzienlijk uitgebreid, en
heeft een betekenisvolle impuls gekregen met de verklaring
van Barcelona, die tijdens de Euro-mediterrane conferentie in
november 1995 is goedgekeurd.

4.2.
Er zijn verschillende soorten projecten en activiteiten
gepland die de basisinstrumenten zullen zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen en prioriteiten die de derde landen
zelf hebben aangegeven. Dit schema is al meerdere malen
toegepast in het samenwerkingsbeleid van de Unie, in andere
regio’s (denk aan LINK, ALFA en Meda Campus).
4.3.
Het is ook goed erop te wijzen dat, na de mislukking
van het programma Meda Campus (te wijten aan problemen
met het beheer en niet zozeer aan de opzet), de academische
samenwerking met begunstigde landen uit het MiddellandseZeegebied volledig is stopgezet, waardoor een waardevol
instrument voor de toenadering van de volkeren en de
ontwikkeling van wederzijds begrip is weggevallen. Het Comité
denkt dat opname van deze landen in het Tempus-programma
het beste instrument is om deze vorm van samenwerking een
nieuwe impuls te geven.
4.4.
In dit verband is het van belang dat een adequaat
informatiesysteem wordt ontwikkeld, voor een bredere verspreiding van het programma onder alle universiteiten en
hogescholen.
4.4.1. Het Comité hoopt dat een elektronisch informatiesysteem wordt opgezet voor uitwisseling van gegevens tussen
hoger-onderwijsinstellingen, waarmee deze vorm van wetenschappelijke en culturele samenwerking verder wordt versterkt.
(1) Initiatiefadvies van 18 oktober 2001, PB C 36 van 8.2.2002.
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4.5.
Het Comité zal het verloop van het programma
nauwlettend volgen, en de sociale en beroepsorganisaties van
de landen in het Middellandse-Zeegebied waarmee het al jaren
nauw samenwerkt aansporen om deel te nemen aan Tempus
Meda.
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4.6.
Het Comité hoopt tevens dat de activiteiten van het
Tempus-programma worden geïntegreerd met activiteiten van
andere programma’s zoals het zesde kaderprogramma voor
onderzoek en ontwikkeling, en dat rekening wordt gehouden
met andere initiatieven, met name op het gebied van de
„Europese onderwijsruimte”, die ook tot de landen in het
Middellandse-zeegebied zou moeten worden uitgebreid.

Brussel, 24 april 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „De partnerschapsovereenkomst tussen de
Europese Unie en de ACS-landen”
(2002/C 149/11)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn zitting van 28 februari en 1 maart 2001 besloten
overeenkomstig artikel 23 (derde alinea) van zijn reglement van orde een advies op te stellen over „De
partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de ACS-landen”.
De afdeling „Externe betrekkingen”, die met de voorbereidende werkzaamheden was belast, heeft haar
advies op 11 april 2002 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Baeza Sanjuán.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 390e zitting van 24 en 25 april 2002 (vergadering
van 24 april 2002) het volgende advies uitgebracht, dat met 101 stemmen vóór bij 2 onthoudingen werd
goedgekeurd.
1. Inleiding
1.1.
De samenwerking tussen de Europese Unie en de ACSlanden is gebaseerd op het Verdrag van Rome, waarin de zes
toenmalige EG-lidstaten zich ertoe verbonden de nodige
initiatieven te ontplooien om de welvaart van hun koloniën en
gebieden overzee te verhogen. Deze verbintenis heeft in een
eerste fase geleid tot de twee Overeenkomsten van Yaoundé,
die resp. de periode 1963-1969 en de periode 1969-1975
bestreken, en in een tweede fase tot de vier Overeenkomsten
van Lomé, waarvan de laatste in 2000 is afgelopen.
1.2.
Lange tijd werden de Overeenkomsten van Lomé
vanwege hun innoverende karakter als een model voor internationale samenwerkingsakkoorden beschouwd. Het in deze
Overeenkomsten verankerde gelijkheidsbeginsel, de koppeling
tussen handel en steunverlening (met prijsstabiliseringsregelingen en protocollen voor specifieke producten), de geleidelijke
invoering van een politieke dimensie en de instelling van
gemeenschappelijke instituties waren even zovele factoren die
maakten dat de Overeenkomsten van Lomé gaandeweg een
voorbeeldfunctie zijn gaan vervullen.

1.3.
De politieke veranderingen in het laatste decennium
van de vorige eeuw hebben dit model echter op de helling
gezet. Een aantal bepalingen van de handelsregeling van
„Lomé” bleken onverenigbaar met de nieuwe normen van
de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Bovendien zorgden de
complexe procedures voor nogal wat praktische problemen,
waardoor het potentieel van de Overeenkomst ten dele onbenut bleef. Álle goede bedoelingen ten spijt nam het aandeel
van de ACS-landen in de EU-handel gestaag af en raakten
de meeste landen steeds verder achterop. Door de talrijke
gewapende conflicten nam armoede alleen nog maar toe. Er
moest dan ook steeds meer noodhulp worden geboden, een
duidelijk teken van het falen van het ontwikkelingsbeleid van
de rijkere landen, die bovendien niet konden verhinderen dat,
met name als gevolg van corruptie, een deel van de hulp haar
bestemming niet eens bereikte. Het verdwijnen van de bipolaire
internationale constellatie leidde tot het besef dat de Overeenkomsten van Lomé twee duidelijke tekortkomingen vertoonden: het ontbreken van een goed uitgebouwde politieke
dimensie en de stiefmoederlijke behandeling van niet-gouvernementele actoren. Bovendien hadden vele ACS-landen steeds
meer het gevoel dat de Unie haar belangstelling voor hen
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begon te verliezen en zich meer op de kandidaat-lidstaten en
de landen in het Middellandse-Zeegebied begon te richten.
1.4.
Tegen deze achtergrond heeft de Commissie in 1996
een Groenboek gepubliceerd om een brede maatschappelijke
discussie over deze problematiek op gang te brengen, een
discussie waaraan ook het Comité heeft deelgenomen (1).
Een en ander heeft ertoe geleid dat in september 1998
onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst van start
zijn gegaan.
1.5.
In juni 2000 hebben de vijftien EU-lidstaten en 77 van
de 78 ACS-landen (2) in Cotonou deze nieuwe overeenkomst,
waarin de politieke dialoog tussen de Unie en de ACS-landen
een belangrijke rol toebedeeld heeft gekregen, ondertekend.
De Overeenkomst van Cotonou heeft een looptijd van twintig
jaar en zal om de vijf jaar worden herzien (incl. de financiële
protocollen). Zij stoelt op twee fundamentele pijlers: handel
en hulp. Deze twee pijlers vindt men ook terug in het
samenwerkingsinstrumentarium, dat bestaat uit maatregelen
ter bevordering van de investeringen en financiële steun ter
bevordering van de ontwikkeling op lange termijn (steun ten
behoeve van Nationale en Regionale Indicatieve Programma’s).
Naast deze twee pijlers moet nog een derde — even belangrijke
— pijler worden vermeld: de politieke samenwerking. De
tenuitvoerlegging van de Overeenkomst zal op de voet worden
gevolgd door een aantal organen waarin delegaties van beide
partijen zitting hebben.
1.6.
Het Comité vindt het een goede zaak dat geen gehoor
is gegeven aan de oproep van bepaalde kringen om het
bestaande kader voor de betrekkingen met de ACS-landen niet
meer te verlengen, want daarmee zou een van de voornaamste
pijlers van het externe beleid van de Unie zijn weggevallen.
Het vindt het ook positief dat ernaar is gestreefd een duidelijkere tekst te produceren.

C 149/39

—

inschakeling van niet-gouvernementele actoren (de particuliere sector, de sociaal-economische kringen — met
inbegrip van vakbonden — en het maatschappelijk
middenveld in al zijn geledingen);

—

dialoog en naleving van wederzijdse verplichtingen;

—

regionalisering en differentiatie naar gelang van de specifieke kenmerken en behoeften van elke partij (3).

2.2.
In de Preambule van de Overeenkomst wordt verwezen
naar een aantal internationale verdragen en afspraken die door
de meeste EU-lidstaten en ACS-landen werden onderschreven,
zoals de Universele Verklaring over de Rechten van de Mens,
een aantal IAO-conventies en de verbintenissen die in het
kader van VN-conferenties werden aangegaan. Dit kan alleen
maar worden toegejuicht.

2.3.
Positief is ook dat uitdrukkelijk wordt gewezen op het
belang van een geïntegreerde aanpak: volgens de Overeenkomst kunnen de nagestreefde de doelstellingen alleen worden
gerealiseerd als met politieke, economische, sociale èn milieuoverwegingen rekening wordt gehouden.

2.4.
Uit de Overeenkomst komt het beeld naar voren dat
één partij (de Unie) hoofdzakelijk een donorfunctie vervult,
terwijl de andere (de ACS-landen) voornamelijk als ontvanger
fungeert. Het Comité had liever gezien dat in de Overeenkomst
duidelijk en ondubbelzinnig werd verklaard dat ook de Unie
baat heeft bij de integratie van de ACS-landen in de wereldeconomie en het opgangkomen van een duurzaam ontwikkelingsproces in deze landen. Dit had het solide en wederkerige
karakter van de associatie beter uit de verf laten komen.

2. Doelstellingen en beginselen van de Overeenkomst
van Cotonou
2.1.
Doel van de nieuwe Overeenkomst is het uitbannen
van de armoede in de ACS-landen door deze op een duurzaam
groeipad te brengen en geleidelijk aan in de wereldeconomie
te integreren. Grondbeginselen van de nieuwe samenwerking
zijn:
—

gelijkwaardigheid van beide partijen en ownership van
het ontwikkelingsproces (de ACS-landen zijn soeverein
in het bepalen van hun economische en sociale ontwikkelingsstrategieën);

(1) Advies over het Groenboek over de betrekkingen tussen de
Europese Unie en de ACS-landen bij het aanbreken van de
21e eeuw — Uitdagingen en keuzen voor een nieuwe vorm
van partnerschap, rapporteur: de heer Malosse (PB C 296 van
29.9.1997).
(2) Cuba is het enige ACS-land dat de Overeenkomst van Cotonou
nog niet heeft ondertekend.

3. Rol van de nieuwe actoren

3.1.
Onder „Lomé” kwamen niet-gouvernementele actoren
slechts in beeld als uitvoerders van kleinschalige projecten die
werden gefinancierd via de begrotingslijn „gedecentraliseerde
samenwerking”. Bovendien was het voor de sociaal-economische organisaties een hele opgave om de ter beschikking
gestelde middelen daadwerkelijk in handen te krijgen, niet
alleen vanwege de complexe procedures maar ook vanwege
het ontbreken van de politieke wil om hen bij een en ander te
betrekken.

(3) Vooral de minst ontwikkelde landen zullen een speciale behandeling krijgen.
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3.2.
Met de Overeenkomst van Cotonou gaat dit veranderen. Een van de voornaamste nieuwigheden van de nieuwe
Overeenkomst is de uitbreiding van de samenwerking tot een
hele reeks niet-gouvernementele actoren op lokaal niveau.
Deze koerswijziging blijkt uit meer dan 30 artikelen, uit de
slotverklaring en uit bijlage IV (Procedures voor tenuitvoerlegging en beheer). De nieuwe aanpak blijkt het duidelijkst uit de
passages over de grondbeginselen van de samenwerking
(artikel 2) en uit hoofdstuk 2, dat helemaal is gewijd aan „de
actoren van het partnerschap”.

3.3.
Voortaan zullen dus ook niet-gouvernementele actoren
nauw bij de samenwerking worden betrokken, en wel op de
volgende manieren:
—

zij zullen worden geraadpleegd over de opzet en uitvoering van het samenwerkingsbeleid en over de politieke
dialoog;

—

zij zullen financiële steun ontvangen;

—

zij zullen worden ingeschakeld bij de uitvoering van
programma’s en projecten op terreinen waarop zij actief
zijn of een comparatief voordeel hebben;

—

zij zullen worden geholpen bij hun capacity building,
zodat zij hun potentieel verder zullen kunnen ontwikkelen en hun stem op een adequate manier zullen kunnen
laten horen.

3.4.
De Overeenkomst van Cotonou betekent een belangrijke stap voorwaarts op het vlak van de democratisering van de
betrekkingen tussen de Unie en de ACS-landen, omdat vanaf
nu een aantal nieuwe actoren het ontwikkelingsbeleid van de
ACS-landen mee gaat uitstippelen. Belangrijk is ook dat
centrale overheid en niet-gouvernementele actoren elkaar gaan
aanvullen, zoals ook in de Overeenkomst zelf wordt benadrukt:
in plaats van elkaar te beconcurreren dienen zij gebruik te
maken van hun comparatieve voordelen en op die manier het
sociaal-economische ontwikkelingsproces de nodige impulsen
te geven. De positieve bijdrage van niet-gouvernementele
actoren aan de consolidering, stabilisering en democratisering
van het politieke bestel mag niet worden onderschat. Bovendien is hun medewerking bij het uitstippelen van de nationale
ontwikkelingsstrategieën en van de sectorale strategieën ten
behoeve van concentratiesectoren een conditio sine qua non
voor een efficiënte aanpak van de armoede, voor de integratie
van de ACS-landen in de wereldeconomie en voor het
opgangbrengen van een duurzaam ontwikkelingsproces —
stuk voor stuk belangrijke doelstellingen van de nieuwe
Overeenkomst. Daarom is het op zijn zachtst gezegd merkwaardig dat overleg met niet-gouvernementele actoren op
nationaal niveau wél, maar op regionaal niveau nı́et verplicht
wordt gesteld. Anderzijds is het positief dat niet-gouvernementele actoren in de Overeenkomst niet worden gelijkgesteld met
NGO’s.
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3.5.
De inschakeling van niet-gouvernementele actoren
mag dan op zich een goede zaak zijn, bij de concrete
invulling van deze vernieuwing moeten enkele belangrijke
kanttekeningen worden geplaatst. Een eerste kanttekening
betreft de definitie van het begrip „actoren van het partnerschap”. De gehanteerde definitie is niet erg duidelijk en voor
verschillende interpretaties vatbaar, waardoor zij tot willekeur
kan leiden. Het Comité begrijpt heel goed dat het een moeilijke
opgave is duidelijke en ondubbelzinnige criteria vast te stellen
om te bepalen welke niet-gouvernementele actoren in de
77 betrokken landen voldoende representatief zijn om een rol
toebedeeld te krijgen, maar het ziet geen reden om, zoals in
artikel 6b en in de Gemeenschappelijke Verklaring over de
actoren van het partnerschap, een onderscheid te maken tussen
„particuliere sector”, „economische en sociale partners” en
„civiele samenleving”. Een dergelijke definitie staat haaks op de
gang van zaken binnen de Unie en kan alleen maar tot
verwarring leiden.

3.6.
Nog zorgwekkender is het ontbreken van een adequate
regeling om de naleving van de desbetreffende bepalingen af
te dwingen: de Overeenkomst voorziet weliswaar in een aantal
stimulansen, maar het getuigt van weinig realiteitszin te
verwachten dat de regeringen van de ACS-landen, waarvan een
groot deel nooit veel animo heeft getoond om de macht te
delen met representatieve organisaties uit het maatschappelijk
middenveld, dat in de toekomst wèl zullen willen doen. Hoe
het ook zij, de legitimiteit van de nieuwe Overeenkomst zou
een flinke deuk oplopen als een van de belangrijkste en meest
vernieuwende afspraken ongestraft met voeten zou worden
getreden.

3.7.
In de Overeenkomst (of de programmeringsrichtsnoeren) wordt uitdrukkelijk bepaald dat niet-gouvernementele
actoren recht hebben op drie soorten financiële middelen, nl.
middelen uit hoofde van de EU-begroting, EOF-middelen
ten behoeve van de in de nationale samenwerkingsstrategie
aangegeven concentratiesectoren en EOF-middelen die speciaal
zijn gereserveerd voor niet-gouvernementele actoren en die bij
voorrang moeten worden gebruikt voor de financiering van
voorlichtings- en overlegactiviteiten, voor het bevorderen van
de dialoog en voor capacity building (maximaal 15 % van het
aan het Nationaal Indicatief Programma toegewezen bedrag).
Positief is dat niet-governementele actoren rechtstreeks toegang krijgen tot een deel van de voor de Nationale Indicatieve
Programma’s uitgetrokken middelen (een andere nieuwigheid
van de Overeenkomst) en dat deze middelen rechtstreeks door
de plaatselijke delegatie van de Europese Commissie kunnen
worden beheerd. Toch is er ook hier één groot punt van
kritiek, nl. het feit dat de beslissing over de in aanmerking
komende niet-gouvernementele actoren moet worden genomen door de nationale ordonnateur, een functionaris die over
het geld van de overheid waakt als over zijn eigen bezit en
daarom weleens minder geneigd zou kunnen zijn de aan zijn
land toegewezen middelen te delen met actoren die zich te
kritisch of te onafhankelijk opstellen. Het is dan ook absoluut
noodzakelijk er nauwlettend op toe te zien dat álle representatieve actoren zonder uitzondering toegang krijgen tot de
middelen die in het kader van de nieuwe Overeenkomst voor
hen ter beschikking worden gesteld. Ook het concentratiebeginsel mag de toegang tot deze middelen voor de nieuwe
actoren niet belemmeren.
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3.8.
Voor de ACS-landen is „programmering” iets volkomen
nieuws. Toch beschikt het Comité al over voldoende gegevens
over de inschakeling van representatieve middenveldorganisaties — met name sociaal-economische organisaties — om
een eerste voorlopige balans te kunnen opmaken (1). Uit deze
eerste evaluatie blijkt dat het met de informatieverstrekking
aan en raadpleging van niet-gouvernementele actoren de goede
kant opgaat, maar dat er niettemin nog een lange weg is te
gaan. Zo blijken er nog altijd problemen te zijn met de
doorstroming van of de toegang tot de beschikbare informatie
over de nieuwe Overeenkomst. Verder blijken nogal wat
landen hun niet-gouvernementele actoren niet, of in ieder
geval niet systematisch, te raadplegen en blijken sommige
landen niet álle representatieve organisaties bij het overleg te
betrekken. Het komt er dan ook op aan dat alle partijen een
inspanning leveren om zich de nieuwe „spelregels” eigen te
maken, wat geen gemakkelijke opgave is. Belangrijk is ook dat
regelmatig wordt nagegaan in hoeverre de niet-gouvernementele actoren daadwerkelijk bij de samenwerking worden betrokken. Daarom moet bij de jaarlijkse evaluaties, bij de
tussentijdse evaluaties en bij de eindevaluatie ook speciaal
worden bekeken in hoeverre de niet-gouvernementele actoren
daadwerkelijk worden geraadpleegd en de voor hen ter beschikking gestelde middelen daadwerkelijk in handen krijgen.
Bovendien zouden de internationale middenveldorganisaties,
het Comité, de Commissie en de gemeenschappelijke ASC-EUinstellingen samen kunnen nagaan welke moeilijkheden zich
hebben voorgedaan en welke methoden de meeste vruchten
hebben afgeworpen.

4. Politieke dimensie

4.1.
In de nieuwe Overeenkomst krijgt de politieke dimensie van de betrekkingen met de ASC-landen veel meer aandacht
dan in de vorige Overeenkomsten. Centrale elementen hiervan
zijn: politieke dialoog, afspraken inzake mensenrechten en
fundamentele vrijheden (en met name inzake goed bestuur,
fundamentele sociale rechten, democratie en rechtsstaat) en
initiatieven rond vrede en conflictpreventie. De nieuwe Overeenkomst gaat dus uit van een geheel andere benadering, die
is gebaseerd op gedeelde waarden (zie in dit verband de passage
over essentiële en fundamentele elementen).

4.2.
Het Comité vindt het een goede zaak dat de politieke
dimensie zo veel aandacht krijgt en — vooral — dat duidelijk
wordt gewezen op de band tussen het nakomen van bovengenoemde afspraken en duurzame ontwikkeling. In de nieuwe
Overeenkomst wordt voor het eerst uitdrukkelijk erkend dat
ontwikkeling niet als een louter technische aangelegenheid
mag worden gezien. Opvallend zijn ook de verwijzingen naar
de rol van het maatschappelijk middenveld bij het consolideren
van een stabiel politiek en democratisch bestel, bij het handhaven van de vrede, bij het voorkomen en oplossen van
conflicten en bij de concrete invulling van de politieke dialoog.

(1) Deze gegevens zijn afkomstig van de Commissie, de internationale
maatschappelijke en beroepsorganisaties en de regionale seminars
die het Comité in diverse ACS-landen heeft georganiseerd.
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Het komt er nu op aan ervoor te zorgen dat ook nietgouvernementele actoren daadwerkelijk bij de in de artikelen 96 en 97 bedoelde overlegprocedures met betrekking
tot thema’s als mensenrechten, democratie, rechtsstaat en
corruptiebestrijding worden betrokken.
4.3.
De Overeenkomst biedt evenwel geen enkele garantie
dat de erin verankerde politieke beginselen ook zullen worden
nageleefd. Sterker nog: deze beginselen zijn zó algemeen
geformuleerd dat de concrete invulling van land tot land kan
verschillen. Het Comité is van oordeel dat alleen bij wijze van
uitzondering naar het sanctiewapen mag worden gegrepen,
maar het had niettemin graag gezien dat duidelijke criteria
werden vastgelegd om prille democratieën op een adequate
manier te kunnen beschermen, gewelddadige machtsovernames (en met name staatsgrepen tegen democratische regimes)
te kunnen bestraffen, de corruptie te kunnen uitbannen en de
naleving van de IAO-normen te kunnen afdwingen. Het gaat
hier per slot van rekening om fundamentele beginselen van de
Overeenkomst, die absoluut nageleefd dienen te worden en
bijgevolg met meer verve verdedigd hadden moeten worden.
4.4.
De politieke dimensie van de Overeenkomst vereist
nieuwe werkmethoden, nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe „indicatoren” en nieuwe overlegkanalen. De grote uitdaging
is om in álle betrokken landen álle geledingen van de
samenleving zo ver te krijgen zich achter de Overeenkomst te
scharen en de daarin verankerde beginselen in praktijk te
brengen. Dit kan alleen worden bereikt via een adequate
dialoog tussen overheid en niet-gouvernementele actoren.
5. Ontwikkelingsstrategieën
5.1.
In de nieuwe Overeenkomst worden twee vormen
van samenwerking vermeld: ontwikkelingssamenwerking en
economisch-commerciële samenwerking. Wat de ontwikkelingssamenwerking betreft kan het Comité de beginselen
en doelstellingen, de wijze van benadering en de gekozen
werkterreinen (economische ontwikkeling, sociale en menselijke ontwikkeling, regionale samenwerking en integratie, gelijke
behandeling van mannen en vrouwen, bescherming van het
milieu en institutionele ontwikkeling) volledig onderschrijven.
5.2.
Wel heeft het zijn bedenkingen bij de onderlinge
samenhang tussen een en ander. Zo had het bijvoorbeeld graag
gezien dat duidelijker werd gewezen op de samenhang tussen
sociaal-economische ontwikkeling (en met name onderwijs en
opleiding) en bescherming van de gezondheid.
5.3.
Wat de samenwerking op economisch gebied betreft
verheugt het zich erover dat in tal van passages wordt gewezen
op de belangrijke rol van de particuliere sector en op de
noodzaak deze sector verder uit te bouwen. Het is evenwel
niet gelukkig met de vage formulering van een van de
doelstellingen van de samenwerking op het vlak van het
structuurbeleid, nl. „versterking van de hervormingen van de
arbeidsmarkt”, een formulering die voor velerlei — zelfs
ronduit tegenstrijdige — interpretaties vatbaar is. Met betrekking tot de werkgelegenheidsproblematiek wijst het erop dat
het het streven naar verbetering van de werkgelegenheidssituatie volledig onderschrijft, maar graag had gezien dat in
deze context het door de Internationale Arbeidsorganisatie
gehanteerde begrip „waardig werk” werd gebezigd.
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5.4.
Wat ten slotte de samenwerking op milieugebied
aangaat, stelt het tot zijn grote bezorgdheid een achteruitgang
ten opzichte van de vorige Overeenkomsten vast. Zo werd in
de Overeenkomsten van Lomé elke directe of indirecte uitvoer
van gevaarlijke of radioactieve stoffen uitdrukkelijk verboden,
terwijl in de nieuwe Overeenkomst slechts sprake is van
„samenwerking (...) gericht op de inachtneming van vraagstukken met betrekking tot vervoer en verwijdering van gevaarlijke
afvalstoffen”. Het Comité had liever gezien dat in de nieuwe
Overeenkomst een duidelijke verwijzing naar de samenhang
tussen milieubescherming, voedselveiligheid en armoedebestrijding was opgenomen, of meer in het algemeen dat het
concept „duurzame ontwikkeling” verder was uitgediept, en
dat bij het opstellen van de Overeenkomst niet alleen naar het
beleid van internationale economische instellingen, maar ook
naar de doelstellingen en het instrumentarium van internationale milieu-overeenkomsten was gekeken.

den. Dit betekent dat de handelsregeling voor de ACS-landen
voor álle ontwikkelingslanden dient te gelden dan wel moet
worden omgevormd tot een vrijhandelsovereenkomst. De nieuwe Overeenkomst is dus strikt genomen geen handelsovereenkomst maar een soort intentieverklaring tot het openen van
onderhandelingen over het sluiten van een handelsakkoord dat
strookt met de WTO-regels.

6. Economische en commerciële samenwerking

6.5.
Om de onderhandelingen over en de uitvoering van de
toekomstige partnerschapsovereenkomsten te vergemakkelijken, heeft de Unie de ACS-landen een aantal steunmaatregelen
toegezegd: gedeeltelijke compensatie van de gederfde belastinginkomsten en de verslechtering van de betalingsbalans als
gevolg van de liberalisering van de handel (gefinancierd via
het EOF en de EIB), hulp bij het aanpassen van de nationale
regelgeving aan de multilaterale regels en instelling van een
Gemengd Ministerieel Handelscomité met als taak de onderhandelingen over de overeenkomsten op de voet te volgen en de
samenwerking in internationale fora, met name binnen de
WTO, in goede banen te leiden. Het Comité kan laatstgenoemd
initiatief alleen maar toejuichen.

6.1.
Onder de Overeenkomsten van Lomé gold voor de
ACS-landen de gunstigste handelsregeling die de Unie ooit aan
derde landen heeft toegekend: niet-wederkerige handelspreferenties voor de meeste grondstoffen, industrieproducten en
verwerkte producten (1), speciale protocollen en prijsstabiliseringsregelingen voor bepaalde landbouwproducten (Stabex)
en grondstoffen (Sysmin). De preferentieregeling voor ACSlanden is in de loop der jaren echter gedeeltelijk uitgehold als
gevolg van de algemene daling van de douanerechten in het
kader van de liberalisering van de wereldhandel en van het feit
dat de Unie ook voor andere ontwikkelingslanden en regio’s
(mediterrane derde landen, Mercosur-landen ...) speciale handelsregelingen heeft ingevoerd. Ten gevolge van de afspraken
in het kader van de Uruguay-ronde hebben de ACS-landen
naar schatting meer dan 30 % van hun preferenties verloren.
6.2.
Per saldo is het resultaat van 25 jaar samenwerking
teleurstellend: de handel met de ACS-landen is in de periode
1975-2000 van 8 % tot 3 % afgenomen. Enkele uitzonderingen
buiten beschouwing gelaten zijn de ACS-landen er niet in
geslaagd de door de Unie verleende preferenties te benutten
voor het verhogen, verbeteren en diversifiëren van hun productie. In het algemeen kan de situatie van de ACS-landen als volgt
worden gekarakteriseerd: marginalisering, afhankelijkheid van
grondstoffen, statische specialisatie en afhankelijkheid van de
EU-markt. „Lomé” heeft één ding duidelijk gemaakt: een
verlaging van de invoerrechten met enkele procentpunten
biedt onvoldoende compensatie voor problemen aan de aanbodzijde die een nadelige weerslag hebben op het concurrentievermogen van de ACS-landen op de wereldmarkt (geringe
investeringen, inadequate infrastructuur, technologische achterstand, laag scholingsniveau...).
6.3.
De nieuwe Overeenkomst is gebaseerd op de WTOregels, die in beginsel niet-wederkerige handelspreferenties of
preferenties ten behoeve van een specifieke groep landen verbie(1) Maar liefst 92 % van de ACS-uitvoer komt de Unie vrij van
douanerechten binnen (100 % in het geval van industrieproducten
en 80 % in het geval van landbouwproducten). Bovendien vallen
vele landbouwproducten onder een protocol. Een en ander maakt
dat in feite slechts 1 % van de totale landbouwexport aan
douanerechten onderworpen is.

6.4.
Daarom wordt in de Overeenkomst bepaald dat de Unie
en de ACS-landen in de periode 2002-2008 met elkaar gaan
onderhandelen over het sluiten van „economische partnerschapsovereenkomsten”, d.w.z. vrijhandelsovereenkomsten (de
huidige regeling blijft dankzij een door de WTO toegestane
afwijking nog tot eind 2008 van kracht). De toekomstige partnerschapsovereenkomsten zullen op het wederkerigheidsbeginsel gebaseerd zijn en de onderhandelingen zullen zo veel mogelijk met regionale integratieverbanden worden gevoerd. De periode 2008-2020 zal als overgangsperiode gelden.

6.6.
In de Overeenkomst wordt bepaald dat de minst ontwikkelde landen niet aan de onderhandelingen hoeven deel te nemen als zij zich niet in staat achten dergelijke economische
partnerschapsovereenkomsten te sluiten. De Unie wil voor deze
landen een — WTO-conforme — invoerregeling zonder kwantitatieve of tarifaire belemmeringen invoeren, naar het voorbeeld van het „Alles Behalve Wapens”-initiatief. Zij maakt dus
onderscheid tussen „gewone” ACS-landen en ACS-landen die
tot de groep „minst ontwikkelde landen” behoren. Daarmee
komt in feite een einde aan de toepassing van het non-discriminatiebeginsel in de betrekkingen tussen de Unie en de ACSstaten.
6.7.
Het uitgangspunt achter de nieuwe Overeenkomst is
dus niet meer hetzelfde als dat achter de Overeenkomsten van
Lomé: 25 jaar lang beschouwde de Unie handelspreferenties als
hét middel bij uitstek om de economische groei in de ACSlanden te stimuleren, maar in de nieuwe Overeenkomst lijkt
deze rol te zijn overgenomen door vrijhandel gecombineerd
met integratie in de wereldeconomie, duurzame ontwikkeling
en uitbanning van armoede. Van de toekomstige economische
partnerschapsovereenkomsten wordt vooral verwacht dat zij
regionale integratieprocessen zullen stimuleren, de geloofwaardigheid van het economisch en handelsbeleid van de ACSlanden zullen vergroten (door het feit dat dit beleid op multinationale afspraken stoelt), de ACS-economieën concurrerender
zullen maken, de modernisering van de belastingstelsels van de
ACS-landen zullen versnellen, het vertrouwen van de investeerders in de ACS-landen zullen vergroten en de integratie van de
ACS-landen in de wereldeconomie zullen bevorderen. Een en
ander zou het ontwikkelingsproces in de ACS-landen weleens
in een stroomversnelling kunnen brengen.
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6.8.
Ondanks de ruime termijnen voor de onderhandelingen over en de invoering van de nieuwe partnerschapsovereenkomsten — termijnen die volkomen gerechtvaardigd lijken —
voorziet het Comité de nodige problemen.
6.9.
Een eerste probleem hangt samen met het feit dat de
Unie de geplande partnerschapsovereenkomsten het liefst met
groepen landen zou sluiten, maar de bestaande integratieverbanden tussen ACS-landen zijn nog erg kwetsbaar door het
ontbreken van gemeenschappelijke belangen, de betrokkenheid van heel wat ACS-landen bij gewapende conflicten en het
ontbreken van een adequate supranationale structuur voor het
voeren van vrijhandelsonderhandelingen namens de afzonderlijke landen. Bovendien zijn bij deze integratieverbanden twee
soorten landen betrokken, nl. gewone ontwikkelingslanden en
ontwikkelingslanden die tot de groep minst ontwikkelde
landen behoren, wat de onderhandelingen extra bemoeilijkt.
6.10. Een tweede probleem vloeit voort uit het feit dat vele
ACS-landen zo’n 20 % van hun inkomsten uit douanerechten
halen. Met de toekomstige partnerschapsovereenkomsten zal
het EU-aandeel in de totale importen van de ACS-landen
normaal gesproken toenemen, maar zullen niettemin de
opbrengsten uit invoerrechten met de helft teruglopen door
het feit dat op EU-importen geen douanerechten meer zullen
worden geheven. Dit zou de ACS-landen met hun weinig
gediversifieerde belastingbronnen ernstige begrotingsproblemen kunnen opleveren (1). Bovendien is het nog lang niet
zeker dat de vermindering van de douanetarieven ook een
vermindering van de consumenten- of importprijzen met zich
mee zal brengen. Daarom moet in de partnerschapsovereenkomsten worden aangegeven welke sectoren en bevolkingsgroepen het zwaarst door een eventuele afname van de
overheidsinkomsten zouden worden getroffen en welke maatregelen moeten worden genomen om dit probleem te verhelpen. Bovendien moeten de ACS-landen worden geholpen bij
het opzetten van een adequaat belastingstelsel, dat het mogelijk
moet maken de belastingdruk op een billijke manier (d.w.z. op
basis van het inkomen) over alle onderdanen te spreiden.
6.11. Het grootste probleem ligt evenwel in het feit dat tal
van ACS-landen de concurrentie met de Unie niet aankunnen.
Vele landen hebben te kennen gegeven het ergste te vrezen
voor sectoren die niet concurrerend zijn en ook nog eens
moeten opboksen tegen concurrenten die productie-, verwerkings- of exportsubsidies ontvangen en hun eigen gevoelige
producten mogen beschermen (artikel 37, punt 7, van de
Overeenkomst). Vooral de landbouwsector gaat volgens hen
moeilijke tijden tegemoet.
6.12. Het gevaar is dan ook niet denkbeeldig dat behalve
de minst ontwikkelde landen ook nogal wat gewone ontwikkelingslanden de partnerschapsovereenkomsten niet zien zitten
(1) Jadot, Yannick: „L’UEMOA et la CEMAC face à l’accord commercial
de Cotonou”, in „UE-ACP: À nouvelle convention, nouvelle
coopération? Comment appliquer les accords de Cotonou?” Parijs,
GEMDEV, 2001. Soortgelijke standpunten worden ook vertolkt
in artikelen van Stephan Brune van het Institut d’Etudes Politiques
(Parijs) en het Deutches Übersee-Institut (Hamburg), Bruno Losch,
het Development Centre van de OESO, Infokit Cotonou en het
Europees Onderzoekscentrum op het gebied van ontwikkelingsbeleid en management.
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en de voorkeur geven aan het bestaande Stelsel van Algemene
Preferenties (SAP), dat hun weliswaar minder afzetmogelijkheden op de EU-markt biedt, maar hen anderzijds niet opzadelt
met de verplichting hun eigen markt volledig open te stellen
voor producten uit de Unie.

6.13. Liberalisering mag geen doel op zich zijn. De partnerschapsovereenkomsten dienen er in de eerste plaats op gericht
te zijn een duurzaam ontwikkelingsproces op gang te brengen
en op die manier de armoede in de ACS-landen terug te
dringen. Daarom moeten de nodige maatregelen worden
genomen (incl. op het gebied van capacity building) om
middenveldorganisaties, en met name de sociaal-economische
kringen, op een adequate manier over de onderhandelingen te
kunnen informeren en raadplegen. Bovendien moet vóór het
van start gaan van de onderhandelingen voor ieder ACS-land
een impactstudie worden verricht, waarbij moet worden
nagegaan welke sectoren en bevolkingsgroepen waarschijnlijk
het zwaarst getroffen zullen worden.

6.14. De nieuwe overeenkomsten moeten de buitenlandse
(en met name de Europese) investeringen in de ACS-landen
stimuleren. Dit vereist eenvoudige, transparante en niet-discriminerende regels, alsmede grotere en geïntegreerde regionale markten.

6.15. Willen de nieuwe overeenkomsten enige kans van
slagen hebben, dan is het bovendien absoluut noodzakelijk
alles in het werk te stellen om een einde te maken aan de
gewapende conflicten waarmee sommige Afrikaanse landen
momenteel te kampen hebben. Bovendien dient de Unie de
nodige initiatieven te nemen om de schuldenlast van de
ACS-landen, die in vele gevallen iedere mogelijkheid tot
ontwikkeling in de kiem smoort, te verlichten (naar het
voorbeeld van het „Alles Behalve Wapens”-initiatief op het
vlak van de handel).

6.16. Ten slotte wil het Comité met betrekking tot de
commerciële samenwerking nog twee laatste opmerkingen
maken. In de eerste plaats wil het zijn voldoening uitspreken
over het feit dat ook de relatie tussen handel en arbeidsnormen
aan de orde wordt gesteld. Partijen geven uitdrukkelijk uiting
aan hun „gehechtheid aan de (...) fundamentele arbeidsnormen
(...) als omschreven in de respectieve IAO-verdragen” en gaan
hun samenwerking op dit gebied opvoeren. Zij nemen zich
met name voor informatie uit te wisselen, hun wet- en
regelgeving verder uit te bouwen, voorlichtings- en bewustmakingsprogramma’s op te zetten en hun eigen wet- en
regelgeving op dit gebied daadwerkelijk na te leven.

6.17. Anderzijds is het Comité niet te spreken over het
feit dat in het artikel over zeevervoer wel het belang van
„kosteneffectieve en efficiënte zeevervoerdiensten” wordt erkend, maar met geen woord wordt gerept over het kwaliteitsen veiligheidsaspect van deze wijze van vervoer. Een aantal
ACS-landen zijn echter „goedkope vlag”-landen, die het niet
nauw nemen met de internationale veiligheidsnormen en met
de opleidingseisen voor de bemanning van zeeschepen.
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7. Voorstellen voor de uitvoering van de Overeenkomst
van Cotonou
7.1.
De Overeenkomst van Cotonou vormt een adequaat
juridisch en politiek kader voor de totstandbrenging van een
effectief partnerschap met de ACS-landen. Zij gaat een stap
verder dan de Overeenkomsten van Lomé want zij heeft
o.m. tot doel de samenwerking aanzienlijk te verbreden
(samenwerking op politiek, economisch én sociaal gebied) en
de gehele bevolking bij een en ander te betrekken. Voor een
oordeel over de legitimiteit van de Overeenkomst is het echter
nog te vroeg. De praktijk zal moeten uitwijzen of het
ownership-beginsel werkelijk aanslaat en of het maatschappelijk middenveld daadwerkelijk bij de uitwerking van ontwikkelingsstrategieën wordt betrokken en voldoende middelen toegewezen krijgt om deze strategieën mee ten uitvoer te kunnen
leggen.
7.2.
Het Comité ziet bij dit alles ook voor zichzelf een rol
weggelegd. Als spreekbuis van het Europees maatschappelijk
middenveld meent het zich vooral verdienstelijk te kunnen
maken door het formuleren van concrete voorstellen voor
de inschakeling van het maatschappelijk middenveld bij de
uitvoering van de nieuwe Overeenkomst. Het stelt met grote
voldoening vast dat het in de nieuwe Overeenkomst wordt
vermeld als organisator van „overlegvergaderingen en vergaderingen van economische en sociale actoren”. Dankzij deze
institutionele erkenning heeft het nu een eigen plaats binnen
het EU/ACS-bestel, naast de Paritaire Vergadering en de Raad
van Ministers (1).
7.3.
Verder is het van oordeel dat het ook in de toekomst
informatie moet blijven verstrekken over de kansen die de
Overeenkomst de middenveldorganisaties in de ACS-landen
biedt, alsmede over eventuele tekortkomingen bij de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst. Het aangewezen forum
daarvoor zijn, zoals de afgelopen jaren is gebleken, de door
het Comité georganiseerde regionale seminars. Voor een
optimaal resultaat is het echter van het grootste belang dat het
Comité nauwer gaat samenwerken met de internationale
maatschappelijke en beroepsorganisaties.
7.4.
Door het feit dat bij de Commissie de verantwoordelijkheden over verschillende directoraten-generaal zijn verdeeld,
zouden zich bij de uitvoering van de Overeenkomst weleens
coördinatieproblemen kunnen voordoen, met alle gevolgen
van dien voor de coherentie. Zo valt de politieke dialoog onder
de verantwoordelijkheid van DG Buitenlandse Betrekkingen,
maar ook de DG’s Ontwikkeling en Handel en de dienst
AIDCO hebben een belangrijke rol toebedeeld gekregen. Het is
van het grootste belang dat het nodige wordt gedaan om te
voorkomen dat deze versnippering van verantwoordelijkheden
een integrale en efficiënte tenuitvoerlegging van de nieuwe

(1) Zie Protocol 1 betreffende de huishoudelijke uitgaven van de
gezamenlijke instellingen, art. 4, en Besluit nr. 1/2001 van
het ACS-EG-Comité van ambassadeurs tot vaststelling van het
reglement van orde van de ACS-EG-Raad van ministers, art. 10
(PB L 43 van 14.2.2001).
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Overeenkomst bemoeilijkt. Het Comité vertrouwt erop dat
dankzij de nieuwe procedures de ter beschikking gestelde
financiële middelen beter en efficiënter zullen worden gebruikt.
Het hoopt met name dat ACS-landen die zich aan de „spelregels” houden méér middelen zullen ontvangen.
7.5.
Om de uitvoering van de Overeenkomst te vergemakkelijken stelt het Comité het volgende voor:
7.5.1. Met betrekking tot de verspreiding van informatie
over de Overeenkomst:
—

De Unie en de ACS-landen dienen — via informatiebijeenkomsten, publicaties, Internet, enz. — zo veel mogelijk
bekendheid te geven aan de inhoud van de Overeenkomst.

—

De Commissie moet het personeelsbestand van haar
delegaties in de ACS-landen uitbreiden om de uitvoering
van de Overeenkomst in goede banen te kunnen leiden.
Zij moet er met name voor zorgen dat vertegenwoordigers van organisaties uit het maatschappelijk middenveld
zich rechtstreeks tot haar plaatselijke delegatie kunnen
wenden en er alle benodigde informatie over de mogelijkheden tot deelname aan het uitwerken van ontwikkelingsstrategieën en tot het verkrijgen van financiële steun
kunnen krijgen.

—

De delegaties van de Commissie en de nationale overheden van de ACS-landen dienen samen te werken met de
maatschappelijke en beroepsorganisaties om deze in staat
te stellen hun leden over de Overeenkomst te informeren.

7.5.2. Met betrekking tot de capaciteitsopbouw in de ACSlanden:
—

Er moet een adequate regelgeving worden uitgewerkt
om representatieve organisaties uit het maatschappelijk
middenveld in staat te stellen zich verder te ontwikkelen
en aan de benodigde financiële middelen te komen, en
om te voorkomen dat zij worden verdrongen door
organisaties die niet representatief zijn maar banden
hebben met de zittende regering.

—

De middenveldorganisaties moeten worden aangemoedigd tot en geholpen bij het uitbouwen van een efficiënte
structuur, het opzetten van netwerken, het verhogen
van hun representativiteit en het aanscherpen van hun
analysevermogen.

—

De onderlinge dialoog tussen de middenveldorganisaties
in de diverse ACS-landen en de dialoog tussen middenveldorganisaties in de ACS-landen en soortgelijke organisaties in de Unie moeten worden gestimuleerd, waarbij
met name zaken als naleving van de rechten van werknemers, stimulering van het particuliere initiatief en
bescherming van milieu en platteland op de agenda
moeten worden geplaatst. Bovendien moet netwerkvorming worden bevorderd, met name in regionaal verband.

—

Het moet de organisaties uit het maatschappelijk middenveld, en met name de sociaal-economische kringen,
gemakkelijker worden gemaakt aan de middelen te komen
waar zij krachtens de nieuwe Overeenkomst recht op
hebben.
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Zoals aangegeven in de progammeringsrichtsnoeren
moet in het budget voor ieder ACS-land een bepaald
bedrag voor niet-gouvernementele actoren worden opgenomen. Bij de toewijzing van deze middelen moeten álle
representatieve organisaties aan bod komen.

7.5.3. Met betrekking tot de versterking van de rol van het
maatschappelijk middenveld:
—

—

Van meet af aan moeten vertegenwoordigers van het
maatschappelijk middenveld bij de uitvoering van de
Overeenkomst worden betrokken. Zij moeten al in
de programmeringsfase worden ingeschakeld, zodat zij
mede hun stempel kunnen drukken op de uit te werken
ontwikkelingsstrategieën.
Er moeten adequate kanalen in het leven worden geroepen om het maatschappelijk middenveld ook bij de
politieke dialoog en bij de onderhandelingen over de
toekomstige economische partnerschapsovereenkomsten
te kunnen betrekken.
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—

Het maatschappelijk middenveld moet de mogelijkheid
krijgen een actievere rol te spelen. Daarom moeten op
nationaal en regionaal niveau passende structuren worden
gecreëerd om de dialoog tussen de middenveldorganisaties onderling en tussen deze organisaties en de overheid
te bevorderen.

—

Bij de jaarlijkse evaluatie, de tussentijdse evaluatie en de
eindevaluatie van de uitvoering van de Overeenkomst
moet ook worden nagegaan of de niet-gouvernementele
actoren wel degelijk worden geraadpleegd en de voor hen
gereserveerde middelen ontvangen.

—

Het Follow-up-comité van de sociaal-economische kringen
van de Unie en de ACS-landen zal een actieplan voor de
evaluatie van de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst
opstellen. Dit zal aan de delegatie van beide partijen
worden voorgelegd tijdens de 23e conferentie van vertegenwoordigers van de sociaal-economische kringen, die
in de tweede helft van 2002 in Brussel wordt gehouden.

Brussel, 24 april 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 betreffende het recht van de burgers van de Unie en hun
familieleden zich op het grondgebied van de lidstaten vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven”
(COM(2001) 257 def. — 2001/0111 (COD))
(2002/C 149/12)
De Raad heeft op 30 augustus 2001 besloten om het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig
art. 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 goedgekeurd. Rapporteur was de
heer Rodrı́guez Garcı́a Caro.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 390e zitting op 24 en 25 april 2002 (vergadering
van 24 april 2002) het volgende advies uitgebracht, dat met 89 stemmen voor en 1 tegen, bij
12 onthoudingen, is goedgekeurd.

1. Inleiding
1.1.
Het vrije verkeer van personen houdt in dat de burgers
van de Unie het recht hebben tot het grondgebied van alle
lidstaten te worden toegelaten, zich er te verplaatsen, er te
verblijven en zich er eventueel te vestigen, ongeacht hun
nationaliteit.
1.2.
Het recht om zich op het grondgebied van de lidstaten
vrij te verplaatsen en er vrij te verblijven, hebben alle EUburgers op grond van art. 18 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap.
1.3.
Dit recht, dat bij het Verdrag van Maastricht aan álle
burgers van de lidstaten is gegeven (ex artikel 8A), maakt deel
uit van het juridisch erfgoed van de burgers en moet daarom
door middel van één communautair rechtsinstrument, d.w.z.
in één enkele tekst, worden gereguleerd.
1.4.
Het acquis communautaire betreffende dit recht bestaat
momenteel uit twee verordeningen en negen richtlijnen waarin
de voorwaarden zijn bepaald voor het recht van toegang
en verblijf van bepaalde categorieën burgers: zelfstandige
ondernemers, werknemers, studenten, gepensioneerden, nietwerkenden en hun gezinsleden. In al deze teksten is vastgelegd
onder welke voorwaarden burgers in de verschillende situaties
hun recht van binnenkomst en verblijf in de lidstaten kunnen
doen gelden.
De twee EEG-verordeningen zijn:

De negen richtlijnen zijn:
—

64/221/EEG voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van
verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit
hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en
de volksgezondheid;

—

68/360/EEG inzake de opheffing van de beperkingen van
de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der
lidstaten en van hun familie binnen de Gemeenschap;

—

72/194/EEG betreffende uitbreiding van de werkingssfeer
van Richtlijn 64/221/EEG tot werknemers die het recht
uitoefenen om verblijf te houden op het grondgebied van
een lidstaat na er een betrekking te hebben vervuld;

—

73/148/EEG inzake de opheffing van de beperkingen van
de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de
lidstaten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging
en verrichten van diensten;

—

75/34/EEG betreffende het recht van onderdanen van een
lidstaat op het grondgebied van een andere lidstaat verblijf
te houden na er een werkzaamheid anders dan in
loondienst te hebben uitgeoefend;

—

75/35/EEG houdende uitbreiding van de werkingssfeer
van Richtlijn 64/221/EEG;

—

90/364/EEG betreffende het verblijfsrecht;

—

1612/68 betreffende het vrije verkeer van werknemers
binnen de Gemeenschap;

—

—

1251/70 betreffende het recht van werknemers om
verblijf te houden op het grondgebied van een lidstaat na
er een betrekking te hebben vervuld.

90/365/EEG betreffende het verblijfsrecht van werknemers en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid
hebben beëindigd;

—

93/96/EEG inzake het verblijfsrecht voor studenten.
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1.5.
De „Groep op hoog niveau inzake het vrije verkeer van
personen” heeft al in maart 1997 op verzoek van de Commissie
tachtig aanbevelingen geformuleerd om de problemen inzake
het vrije verkeer van EU-burgers op te lossen. Deze aanbevelingen zijn over zeven hoofdgebieden verdeeld. Eén daarvan
betreft de inreis en het verblijf in de lidstaten.
1.6.
Aanvankelijk had het inreis- en verblijfsrecht alleen
betrekking op personen die om arbeidsredenen naar een
andere lidstaat trokken. Later ging het echter voor alle burgers
gelden. Deze uitbreiding, zo wordt gesteld in de „Mededeling
van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
over de follow-up van de aanbevelingen van de Groep op hoog
niveau inzake het vrije verkeer van personen” (1) had evenwel
„een compartimentering van degenen die deze rechten genieten
tot gevolg die niet meer aansluit bij de moderne mobiliteitsvormen of bij de instelling van een EU-burgerschap”.
1.7.
De huidige regelgeving is vooral gericht op werknemers
die zich met hun gezin blijvend in een andere lidstaat vestigen,
en is niet goed afgestemd op het vrije personenverkeer zoals
dit de laatste jaren gestalte krijgt.
1.8.
In bovengenoemde Mededeling worden de grote lijnen
geschetst van het wetgevingskader voor vrij verkeer en verblijf,
uitgaande van de volgende beginselen:
—

—

totstandbrenging, voor zover mogelijk, van een voor alle
burgers van de Unie en hun gezinnen geldende regeling
voor het vrije verkeer van personen overeenkomstig
artikel 8A;
nieuwe benadering van het verblijfsrecht, met name door
een verblijfsvergunning alleen verplicht te stellen in
gevallen waarin dat niet anders kan;

—

verduidelijking van de status van gezinsleden van een EUburger, als deze onderdaan zijn van een derde land;

—

betere afbakening van de omstandigheden waaronder het
verblijfsrecht van een burger van de Unie kan worden
ingetrokken.

1.9.
Voorts wordt in het „Verslag van de Commissie aan de
Raad en het Europees Parlement over de toepassing van
de Richtlijnen 90/364, 90/365 en 93/96” (2) onder meer
geconcludeerd dat het Gemeenschapsrecht inzake vrij personenverkeer leesbaarder moet worden gemaakt en aan het
concept „burgerschap van de Unie” moet worden aangepast,
en dat moet worden nagedacht over fundamentele wijzigingen
van de bestaande wetgeving.
1.10. Tegen deze achtergrond en in het licht van de
jurisprudentie van het Hof van Justitie heeft de Commissie
onderhavig richtlijnvoorstel ingediend, waarover het EESC om
advies is gevraagd.
(1) COM(98) 403 def.
(2) COM(1999) 127 def.
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2. Inhoud van het Commissievoorstel
2.1.
De rechtsgrondslag van het voorstel wordt gevormd
door de volgende artikelen van het Verdrag tot oprichting van
de EG:
—

art. 12, dat elke discriminatie op grond van nationaliteit
verbiedt;

—

art. 18, waarin het recht van EU-burgers om vrij op het
grondgebied van de lidstaten te reizen en er te verblijven,
is verankerd, en op grond waarvan de Raad besluiten kan
nemen over het recht van verkeer en verblijf;

—

art. 40, waarin is bepaald dat maatregelen moeten worden
genomen om tot een vrij verkeer van werknemers te
komen;

—

art. 44, dat vrije vestiging garandeert;

—

art. 52, dat betrekking heeft op de liberalisering van
diensten.

2.2.
De voorgestelde richtlijn bestaat uit zeven hoofdstukken met in totaal 39 artikelen.
2.2.1. Hoofdstuk I bevat algemene bepalingen over het
voorwerp van de richtlijn, definities, de personen op wie de
richtlijn van toepassing is, en het non-discriminatiebeginsel.
2.2.2. Het tweede hoofdstuk gaat over het recht van
verplaatsing en van verblijf tot zes maanden.
2.2.3. In hoofdstuk III wordt het recht van verblijf voor een
termijn van meer dan zes maanden geregeld.
2.2.4. Hoofdstuk IV heeft betrekking op de administratieve
formaliteiten die verricht moeten worden om een duurzaam
verblijfsrecht te verkrijgen.
2.2.5. Hoofdstuk V bevat gemeenschappelijke bepalingen
inzake verblijfsrecht en duurzaam verblijfsrecht, waar het gaat
om de territoriale werkingssfeer, bijbehorende rechten, gelijke
behandeling, controles door de autoriteiten van de lidstaten,
en procedurele waarborgen voor de burgers.
2.2.6. In hoofdstuk VI wordt gesproken over de beperkingen op dit recht, de te doorlopen procedure, waarborgen voor
de burgers en de gevolgen van een verbod op het grondgebied
te verblijven.
2.2.7. Hoofdstuk VII bevat een aantal slotbepalingen, o.a.
over de intrekking van de negen geldende richtlijnen die in het
begin van dit advies zijn opgesomd.
2.3.
Met de thans voorgestelde richtlijn worden deze negen
richtlijnen vervangen. Het gaat dus om een echte vereenvoudiging van de communautaire wetgeving inzake verkeer en
verblijf, waarmee niet alleen het wetgevingskader wordt vereenvoudigd, maar ook paal en perk wordt gesteld aan de
administratieve formaliteiten die burgers moeten verrichten
om de rechten in kwestie te kunnen uitoefenen.

C 149/48

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

2.4.
De voorgestelde richtlijn perkt de bestaande regelgeving in, vat deze samen, en introduceert tevens nieuwe
elementen en verbeteringen op het gebied van verkeer en
verblijf die rechtstreeks van invloed zijn op burgers die
verhuizen naar een andere lidstaat dan die waarvan zij
onderdaan zijn. Het gaat met name om de volgende innovaties
en verbeteringen:
—

het begrip „familielid” wordt uitgebreid: ook bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn die ouder zijn
dan 21 jaar en niet ten laste van de EU-burger komen, en
ongehuwde partners vallen hieronder;

—

de periode dat iemand zonder wettelijke formaliteiten in
een andere lidstaat mag verblijven, wordt uitgebreid van
drie tot zes maanden;

—

een verblijfsvergunning is niet langer noodzakelijk, behalve voor familieleden van een EU-burger die niet de
nationaliteit van een lidstaat hebben;

—

EU-burgers moeten via een verklaring bevestigen dat zij
ofwel een economische activiteit uitoefenen, ofwel over
voldoende bestaansmiddelen en een ziektekostenverzekering beschikken;

—

na een ononderbroken verblijf van vier jaar wordt het
duurzame verblijfsrecht toegekend;

—

administratieve formaliteiten en termijnen voor de uitoefening van het verblijfsrecht worden vereenvoudigd.

3. Algemene opmerkingen
3.1.
Het Comité is ingenomen met het richtlijnvoorstel en
stemt er in grote lijnen mee in, mits aandacht wordt geschonken aan onderstaande specifieke opmerkingen.
3.2.
Volgens het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap omvat de interne markt een ruimte zonder
binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal overeenkomstig de bepalingen van
dit Verdrag is gewaarborgd. Hoewel in de EU inmiddels
ruimschoots voor een vrij verkeer van kapitaal, diensten en
goederen is gezorgd, is van écht vrij personenverkeer en
verblijf op het grondgebied van de Unie vooralsnog geen
sprake. Dit recht is nochtans in art. 18 van het EG-Verdrag
verankerd en wordt daarenboven in art. 45 van het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie bekrachtigd. Met
deze nieuwe stap worden de burgers beter in staat gesteld
gebruik te maken van een recht waarvan de uitoefening tot
dusverre door diverse obstakels werd belemmerd.
3.3.
Hoewel art. 13 van het EG-Verdrag niet bij de rechtsgrondslagen van dit voorstel wordt genoemd, is het Comité
van mening dat, overeenkomstig dit artikel, elke beperking of
discriminatie bij de uitoefening van het recht van vrij verkeer
en verblijf moet worden bestreden.
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3.4.
De voorgestelde richtlijn vormt een stap in de goede
richting, omdat erin algemeen erkend wordt dat alle burgers
van de Unie het recht hebben om zich in elke lidstaat vrij te
verplaatsen en er vrij te verblijven.

3.5.
Het Comité heeft er waardering voor dat de regelgeving
met de intrekking van negen verschillende richtlijnen wordt
vereenvoudigd. Doordat de bestaande regels zo talrijk en zo
ingewikkeld zijn en de burgers niet goed van hun rechten op
de hoogte zijn, is het voor hen moeilijk om hun rechten te
doen gelden. Daarom zou de Commissie maatregelen moeten
treffen om de voorgestelde richtlijn onder de aandacht te
brengen. Zij kan daarbij op de steun van het Comité rekenen.

3.6.
De vereenvoudiging van de regelgeving gaat gepaard
met een stroomlijning van de administratieve formaliteiten,
procedures en termijnen. Dit is gunstig voor de burgers, omdat
zij hierdoor gemakkelijker en met minder rompslomp van hun
rechten gebruik kunnen maken.

3.7.
Het Comité kan zich vinden in het voorstel van de
Commissie om de definitie van „familielid” uit te breiden. De
uitgebreidere definitie sluit beter aan bij de huidige realiteit en
heeft meer oog voor omstandigheden waarmee alle EU-burgers
te maken kunnen krijgen.

3.8.
Het Comité is tevreden met de vernieuwingen uit het
richtlijnvoorstel. Het vrije verkeer en verblijf in een andere
lidstaat dan de lidstaat van herkomst dient uitsluitend te zijn
gebaseerd op de vrije wil van de EU-burger. De uitoefening
van dit recht mag niet negatief worden beïnvloed door
eventuele gevolgen voor de verschillende bestuursstelsels. De
EU in het algemeen en de lidstaten in het bijzonder moeten
alle maatregelen treffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat
de burgers het in de richtlijn toegelichte recht van vrij verkeer
en verblijf zonder enig voorbehoud kunnen uitoefenen.

3.9.
Een andere verbetering is dat de lidstaten niet langer een
minimumbedrag aan financiële middelen mogen vaststellen
waarover niet-werkenden en gepensioneerden moeten beschikken om op hun grondgebied te mogen verblijven. Het Comité
stemt in grote lijnen in met hetgeen in de artikelen 7 en 21
van het richtlijnvoorstel is bepaald. Wanneer elke lidstaat een
minimumbedrag vaststelt, wordt het vrije verkeer belemmerd
en kunnen delen van de EU voor bepaalde burgers bij gebrek
aan middelen ontoegankelijk worden.

3.10. Gezien de aard van onderhavig voorstel en de hiervoor geplande wetgevingsprocedure (co-decisie en unanimiteit
voor de definitieve goedkeuring) zal het Comité, met art. 262
van het EG-Verdrag als rechtsgrondslag, besluiten hoe het de
desbetreffende procedure het best kan blijven volgen.
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4. Specifieke opmerkingen

4.1.

Artikel 7, lid 1c)

4.1.1. Het recht om gedurende meer dan zes maanden op
het grondgebied van een andere lidstaat te verblijven, wordt
ook toegekend aan studenten die toestemming hebben gekregen om er een beroepsopleiding te volgen.
4.1.2. Volgens het Comité is iedereen die bij een onderwijsinstelling wat voor opleiding dan ook volgt, een „student”. In
lid 1c) echter is uitsluitend sprake van „beroepsopleiding”,
waarmee alle andere studenten worden uitgesloten. Hiermee
wordt het recht van vrij verkeer en verblijf ingeperkt en wordt
voorbijgegaan aan het arrest Gravier, waarin „beroepsopleiding” zeer ruim wordt geïnterpreteerd.
4.1.3. Het Comité ziet geen enkele reden om onderscheid
tussen verschillende soorten studenten te maken en verzoekt
de Commissie derhalve om in dit artikel het woord „beroepsopleiding” door „opleiding” te vervangen.

4.2.

Artikel 12, lid 3

4.2.1. Dit artikel gaat over het behoud van het verblijfsrecht
van familieleden in geval van overlijden of vertrek van de EUburger. Op grond van lid 3 leidt het vertrek van de EU-burger
niet tot verlies van het verblijfsrecht van zijn kinderen die niet
de nationaliteit van een lidstaat bezitten, indien zij bij een
onderwijsinstelling staan ingeschreven.
4.2.2. In lid 3 wordt niets gezegd over de moeder, de vader
of de voogd ingeval deze personen evenmin onderdaan van
een lidstaat zijn. Moet hieruit worden afgeleid dat de kinderen
mogen blijven, maar dat moeder, vader of voogd het gastland
moet verlaten als zijn/haar partner vertrekt, m.a.w. dat de
kinderen helemaal alleen zonder bescherming van hun ouders
of voogd in het gastland moeten achterblijven?
4.2.3. Het Comité vindt dat als de kinderen in het gastland
verblijven voor een opleiding aan een onderwijsinstelling, de
moeder, vader of voogd desgewenst bij hen moet kunnen
blijven totdat zij de meerderjarige leeftijd bereiken. Het Comité
hoopt dat zijn mening zal worden geschraagd door de
uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Baumbast.

4.3.

Artikel 13, lid 2c)

4.3.1. Dit artikel gaat over het behoud van het verblijfsrecht
van de familieleden in geval van scheiding of nietigverklaring
van het huwelijk.
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4.3.2. Op grond van lid 2c) leidt de scheiding of nietigverklaring van het huwelijk niet tot verlies van het verblijfsrecht
van de familieleden die niet de nationaliteit van een lidstaat
bezitten „wanneer bijzonder schrijnende situaties zulks vereisen”.
4.3.3. Het Comité vindt deze formulering ambigu en weinig
concreet. De Commissie merkt in de toelichting bij haar
voorstel zelf op dat de gebruikte formulering vaag is en
bedoeld is om situaties van gezinsgeweld te bestrijken. De
bepaling moet duidelijker worden geformuleerd, waarbij moet
worden aangegeven dat het onder andere om — psychisch of
fysiek — gezinsgeweld of geweld in huiselijke kring gaat.

4.4.

Artikel 14

4.4.1. In dit artikel worden algemene regels neergelegd
voor het verwerven van een duurzaam verblijfsrecht. Dit recht
wordt verworven na een continu verblijf van ten minste vier
jaar in het gastland. Het gaat verloren als men gedurende een
ononderbroken periode van vier jaar niet meer in het gastland
verblijft.
4.4.2. Hoewel het Comité de vervanging van de bestaande
regelgeving door deze richtlijn als een verbetering toejuicht,
betreurt het dat het duurzaam verblijfsrecht in een lidstaat niet
ook kan worden verworven als de betrokkene niet kan
aantonen er een bepaalde periode te hebben verbleven.

4.5.

Artikel 21, lid 2

4.5.1. Dit artikel valt onder de gemeenschappelijke bepalingen inzake verblijfsrecht en duurzaam verblijfsrecht, en heeft
betrekking op het beginsel van gelijke behandeling van enerzijds EU-burgers en hun familieleden die geen onderdaan van
een lidstaat zijn, en anderzijds burgers van die lidstaat.
4.5.2. Lid 2 bevat een uitzondering op de regel van gelijke
behandeling, in die zin dat studenten en burgers die geen
bezoldigd werk verrichten en in een andere lidstaat verblijven,
daar niet automatisch recht hebben op sociale bijstand en een
ziekteverzekering, en bijgevolg ook gezondheidszorg, voordat
zij het duurzame verblijfsrecht verwerven.
4.5.3. Het Comité beschouwt het recht op gezondheidszorg
als een fundamenteel mensenrecht, dat met de desbetreffende
bepaling in haar huidige vorm wordt geschonden. De in dit
artikel genoemde beperkingen mogen geen betrekking hebben
op het recht om indien nodig gezondheidszorg te ontvangen.

4.6.

Artikel 25, lid 2

4.6.1. Dit artikel bevat de algemene beginselen voor de
beperkingen op het inreis- en verblijfsrecht om redenen van
openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid.
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4.6.2. In lid 2 is bepaald dat het loutere bestaan van
strafrechtelijke veroordelingen niet automatisch aanleiding
mag geven tot maatregelen om binnenkomst en verblijf van
een EU-burger of zijn familieleden te weigeren.
4.6.3. Naar de mening van het Comité zijn er echter
gevallen die zo ernstig zijn dat zij niet door bovengenoemd lid
zouden mogen worden gedekt. Daarom moet deze bepaling,
met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel, niet zonder
meer worden toegepast wanneer het gaat om personen met
een strafblad voor misdrijven in verband met terrorisme,
wapen- of drugssmokkel en mensenhandel.

4.7.

Artikel 25, lid 4

4.7.1. Op grond van deze bepaling mag het gastland de
lidstaat van oorsprong en eventueel andere lidstaten om de
nodige inlichtingen vragen over de antecedenten van een EUburger of zijn familieleden, waarbij wel wordt opgemerkt dat
deze raadpleging geen systematisch karakter mag dragen.
4.7.2. Het Comité vindt dat de lidstaten de mogelijkheid
moeten hebben om, wanneer zij dat noodzakelijk achten,
inlichtingen te vragen over de antecedenten van personen die
tot hun grondgebied willen worden toegelaten of er willen
verblijven.

4.8.

Artikel 28, lid 1
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4.8.3. Een besluit waarmee een recht wordt ingeperkt, kan
het best worden begrepen in een taal die de betrokkene meester
is. Daarom vindt het Comité dat EU-burgers het recht moeten
hebben om de kennisgeving te ontvangen in de taal van de
lidstaat die het besluit heeft genomen en in de taal van de
lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.
4.9.

Artikel 28, lid 2

4.9.1. Krachtens deze bepaling kunnen staatsveiligheidsredenen rechtvaardigen dat lidstaten het besluit niet schriftelijk
aan de betrokkene meedelen.
4.9.2. Deze bepaling zou naar het oordeel van het Comité
moeten worden geschrapt, omdat zij het voor de betrokkene
onmogelijk maakt zich juridisch te verweren.
4.10.

Artikel 30

4.10.1. In lid 1 van dit artikel is bepaald dat lidstaten ten
aanzien van personen die onder deze richtlijn vallen, geen
levenslang verbod mogen uitvaardigen om op hun grondgebied te verblijven. In lid 2 staat dat personen die van het
grondgebied zijn verwijderd, een nieuwe aanvraag kunnen
indienen om tot het grondgebied te worden toegelaten.
4.10.2. Volgens het Comité zouden deze bepalingen, net
als die van art. 25, lid 2 (zie par. 4.6 hierboven), niet mogen
gelden voor burgers die veroordeeld zijn voor misdrijven die
zo ernstig zijn als de in par. 4.6 vermelde.

4.8.1. In dit artikel gaat het erom hoe besluiten tot weigering van toelating tot of verwijdering van het grondgebied aan
betrokkenen worden meegedeeld. Krachtens lid 1 moet dit op
zodanige wijze gebeuren dat de betrokkenen in staat zijn de
inhoud en de gevolgen van zulke besluiten te begrijpen.

4.11.

4.8.2. De bewering in de toelichting — nl. dat het besluit
niet per se vertaald hoeft te worden in de taal van de
betrokkene, vooral wanneer het gaat om een minder verspreide
taal — staat haaks op de inhoud van het artikel zelf.

4.11.2. Ook hier vindt het Comité dat de garantie die met
het richtlijnvoorstel wordt geboden niet zou mogen gelden
voor personen die een veroordeling wegens de reeds genoemde
ernstige misdrijven op zak hebben.

Artikel 31

4.11.1. In dit artikel is vastgelegd onder welke voorwaarden
het gastland bij wijze van straf of bijkomende straf een
maatregel tot verwijdering van het grondgebied kan nemen.

Brussel, 24 april 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

21.6.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

C 149/51

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over de „Uitbreiding van de Europese Unie naar
het Oosten en de bos- en houtsector”
(2002/C 149/13)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 1 maart 2001, overeenkomstig art. 23 (3) van zijn reglement
van orde, besloten om een advies uit te brengen over de „Uitbreiding van de Europese Unie naar het
Oosten en de bos- en houtsector”.
De afdeling „Landbouw, plattelandsontwikkeling, milieu”, die met de voorbereidende werkzaamheden
was belast, heeft haar advies goedgekeurd op 4 april 2002. Rapporteur was de heer Kallio.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 390e zitting van 24 en 25 april 2002 (vergadering
van 24 april 2002) het volgende advies uitgebracht, dat werd goedgekeurd met 98 stemmen voor en
3 tegen, bij 8 onthoudingen.
1. Doel van het advies
1.1.
In het advies wordt nagegaan welke rol de bosbouw en
de houtverwerkende sector (bos- en houtsector) in de kandidaat-lidstaten (1) spelen, en welke veranderingen deze sectoren in de Europese Unie te wachten staan als gevolg van de
uitbreiding. Het zwaartepunt van de hier geboden analyse ligt
op de bijdrage die de bosbouw en houtverwerkende sector
leveren aan de economische welvaart en werkgelegenheid.
Ook het belang van bossen voor het milieu komt aan de orde.
De Europese Unie hanteert als uitgangspunt dat bosbouw niet
alleen economisch, maar ook ecologisch en sociaal duurzaam
dient te zijn. Verder is t.a.v. bosaangelegenheden het door de
EU nageleefde subsidiariteitsbeginsel van toepassing.
1.2.
Centraal in het advies staat de situatie in de tien
kandidaat-lidstaten van de Europese Unie. Turkije, Cyprus en
Malta worden expliciet genoemd wanneer dit relevant is. De
kandidaat-lidstaten hebben tijdens de voorbereidende werkzaamheden actief bijgedragen tot de inhoudelijke invulling van
dit advies.

2.1.2. Al verschilt het bosbestand per lidstaat op tal van
punten, toch is de situatie in bepaalde landen vergelijkbaar. In
de landen met naar verhouding het meeste bos (2), is ongeveer
de helft van de totale landoppervlakte bebost; in het land met
het minste bos, Hongarije, is slechts 20 % van de oppervlakte
bebost; in de overige landen is dit zo’n 30 %. Absoluut gezien
spant Polen de kroon met bijna 9 miljoen ha bos. Slovenië
heeft het minste bos: iets meer dan 1 miljoen ha. Gemiddeld is
ca. 32 % van het totale landoppervlak in de kandidaat-lidstaten
met bos bedekt, terwijl dat in de huidige EU ca. 36 % is.

2.1.3. In diverse kandidaat-lidstaten (met name de Baltische
staten en Polen) is het bosareaal de laatste vijftig jaar sterk
toegenomen als gevolg van de bebossing van landbouwgronden en de verbossing, zodat daar een tamelijk groot deel van
het bestand nog jong is. Het bosareaal zal in een aantal
kandidaat-lidstaten, zeker in Polen, Hongarije en Roemenië,
nog aanzienlijk toenemen als de geplande bebossingsprojecten
daadwerkelijk hun beslag krijgen (zie par. 5.3). Het vrij grote
aandeel jonge en middeloude bossen, die veel beheer vergen,
betekent een niet te onderschatten uitdaging, maar biedt
daarnaast ook mogelijkheden voor de bosbouw in de kandidaat-lidstaten.

2. De bosbouw en houtverwerkende sector in de kandidaat-lidstaten

2.1.

Bosbestanden en houtproductie

2.1.1. In de kandidaat-lidstaten bevindt zich in totaal
34 miljoen ha bos. Dit betekent dat door de uitbreiding het
totale bos- en houtbestand in de EU met een kwart zal
toenemen (van 136 naar 170 miljoen ha). Het oppervlak bos
dat voor economische exploitatie is bestemd (op dit moment
95 miljoen ha), zal met ca 30 miljoen ha ofwel 31 % stijgen.
Malta en Cyprus hebben maar weinig bos. Daarentegen heeft
Turkije uitgebreide bos- en andere houtbestanden: een kleine
21 miljoen ha. Daarvan is echter nog niet de helft bos in
eigenlijke zin.
(1) Letland, Litouwen, Estland, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije,
Slovenië, Bulgarije, Roemenië, Cyprus, Malta en Turkije.

2.1.4. De staande houtvoorraad in de bossen van de
kandidaat-lidstaten is relatief omvangrijk en groeit nog altijd,
omdat de houtoogst duidelijk achterblijft bij de aanwas.
Gemiddeld worden de bossen in de kandidaat-lidstaten iets
minder intensief geëxploiteerd voor de houtproductie dan in
de huidige EU, waar 60 à 70 % van de jaarlijkse bijgroei wordt
geoogst. Hierbij zij aangetekend dat er ook in dit opzicht grote
verschillen zijn, zowel tussen de huidige lidstaten als tussen de
kandidaat-lidstaten. In ieder geval vormen de bossen in beide
groepen landen een steeds belangrijker opnamepunt van
kooldioxide.

(2) Slovenië, Slowakije, Estland en Letland.
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2.1.5. Van alle kandidaat-lidstaten bevinden de grootste
staande houtvoorraden zich in Polen en Roemenië. Als alle
tien kandidaat-lidstaten toetreden, betekent dit in totaal een
toename van de staande houtvoorraad in de EU tot ca.
20 miljard m3 (stijging met 47 %). De staande houtvoorraad
zal sneller groeien dan het bosareaal. Dit betekent dat een
hectare bos in de EU na uitbreiding gemiddeld meer hout zal
leveren (1), maar uiteraard zullen er ook hier tussen de
kandidaat-lidstaten onderling grote verschillen zijn (net als
tussen de huidige lidstaten).
2.1.6. In Polen, Tsjechië en de Baltische staten bestaan de
bossen merendeels uit naaldwoud. In de andere landen is meer
dan de helft loofbos. Relatief het meeste loofbos vinden we in
Hongarije.
2.1.7. Bossen zijn uiterst belangrijke hernieuwbare hulpbronnen. Zij leveren als primair economisch product ruwhout,
dat moet worden geoogst en verwerkt en dus arbeidsplaatsen
oplevert. Van de kandidaat-lidstaten is Polen de grootste
producent van ruwhout, gevolgd door Tsjechië, Roemenië en
Turkije. De jaarlijkse houtkap is het kleinst in het land dat ook
qua bosareaal het kleinst is, nl. Slovenië. De prijzen van
ruwhout liggen in de kandidaat-lidstaten voorlopig nog op een
lager niveau dan in de huidige lidstaten. In sommige kandidaatlidstaten dient het bosbeheer niet alleen de houtproductie maar
ook de productie van andere grondstoffen.
2.1.8. De oogst aan ruwhout wisselt in de verschillende
kandidaat-lidstaten vrij sterk van jaar tot jaar. In het geval
van enkele Midden-Europese kandidaat-lidstaten zijn er jaren
geweest waarin maar liefst ruim de helft van de houtoogst het
resultaat is geweest van stam- en andere schade. Dankzij de
specifieke opbouw van het houtbestand naar leeftijdsklasse en
de jaarlijkse netto bijgroei zou de productie van hout, vooral
van vezelhout dat bij dunningen wordt verkregen, kunnen
worden opgevoerd.
2.1.9. In tegenstelling tot de huidige EU-lidstaten zijn
veel kandidaat-lidstaten netto-exporteur van ruwhout. Alle
kandidaat-lidstaten hebben tenminste 1/5 of 1/6 deel van het
gevelde hout uitgevoerd; een aantal heeft zelfs bijna de helft
van het geproduceerde ruwhout geëxporteerd. De voornaamste
exporteurs van ruwhout zijn Estland, Letland en Tsjechië, die
in 1997 elk voor zo’n 3 miljoen m3 uitvoerden. De uitvoer
van ruwhout door de kandidaat-lidstaten, die in 1997 in totaal
12 à 13 miljoen m3 bedroeg, is ongeveer vier maal zo groot
geweest als de invoer. Omdat het door de kandidaat-lidstaten
uitgevoerde ruwhout voor een groot deel bestemd is voor de
huidige EU-markt, zal door de uitbreiding de zelfvoorzieningsgraad van de EU voor ruwhout, althans op de korte termijn,
worden verbeterd, wat overigens niet betekent dat de Unie in
dit opzicht volledig zelfvoorzienend zal worden.

(1) De staande houtvoorraad per hectare is het grootst in de MiddenEuropese kandidaat-lidstaten. De grootste houtdichtheid treffen
we aan in Tsjechië, Slowakije en Slovenië: meer dan 260 m3 per
ha. De kleinste gemiddelde houtvoorraad vinden we in Estland en
Bulgarije: ruim 140 m3 per ha. Het houtbestand per bos verschilt
dus sterk van land tot land.

2.2.
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De houtindustrie

2.2.1. Wat de houtindustrie betreft, ligt de nadruk in de
kandidaat-lidstaten sterk op de fabricage van houtproducten.
Daarentegen is de afname van houtproducten per hoofd van
de bevolking gering in deze landen. Het verbruik van zaaghout
per hoofd van de bevolking ligt gemiddeld op 0,1 m3 per
persoon per jaar, d.w.z. minder dan de helft van het huidige
verbruiksniveau in de EU. Vooral in de Baltische landen en
de Midden-Europese kandidaat-lidstaten is de productie van
zaaghout in de jaren ’90 behoorlijk gestegen. In 1997 bedroeg
deze voor alle kandidaat-lidstaten tezamen ruim 17 miljoen m3, waarvan ongeveer de helft voor de uitvoer was
bestemd (hierbij ging het met name om naaldhout). In diverse
kandidaat-lidstaten (2) is de zaaghoutsector dan ook belangrijk
voor de export. Ook de productie en het verbruik van
plaathout zijn in de kandidaat-lidstaten voorlopig minder van
belang dan op grond van hun inwonertal verwacht zou
mogen worden: in 1997 bedroeg de totale productie zo’n
7 miljoen m3. Wel is de productie en uitvoer van plaathout in
de jaren ’90 aanzienlijk toegenomen. De grootste producenten
zijn Polen en Turkije. Op het gebied van tri- en multiplex
hebben Tsjechië, Letland en Slowakije een belangrijke positie.
2.2.2. De productie van cellulose en papier stelt in de
kandidaat-lidstaten niet zo veel voor en deze landen zijn wat
deze producten betreft dan ook netto-importeurs. Gemiddeld
bedraagt het verbruik van papier in de kandidaat-lidstaten ca.
60 kilo per persoon per jaar, wat neerkomt op slechts 1/3 van
het niveau per hoofd van de bevolking in de huidige EU.
2.2.3. Vooral de ondernemingen in de sector houtproducten en meubilair zijn klein van omvang en deze branches
hebben dan ook een versnipperde structuur. Alles bij elkaar
opereren er in de kandidaat-lidstaten in de hout- en meubelsector naar schatting 16 000 bedrijven; de pulp- en papierindustrie telt in totaal iets minder dan 200 fabrieken. In
totaal zijn er in de hout- en papiersector (incl. uitgeverijen,
drukkerijen en meubelindustrie) meer dan 30 000 ondernemingen actief in de kandidaat-lidstaten.
2.2.4. De belangrijkste problemen waarmee de houtindustrie in de kandidaat-lidstaten te kampen heeft, betreffen de
achterstand op het gebied van technologie en knowhow en de
versnipperde bedrijfsstructuur. Op het gebied van milieubescherming en productietechnologie valt nog het een en
ander te verbeteren. De relatieve kleinschaligheid van bedrijven
is een structureel nadeel voor het concurrentievermogen van
de sector. Daarentegen geeft het, vergeleken met de huidige
EU, over het algemeen lage kostenniveau de sector op dit
moment nog een sterke concurrentiepositie. Ook de voorziene
toename van de binnenlandse vraag en het potentieel aan
ruwhout bieden de houtsector in de kandidaat-lidstaten mogelijkheden om te groeien. De kandidaat-lidstaten streven ernaar
de uitvoer van ruwhout te beperken en tegelijk de productie
en uitvoer van bijv. zaaghout op te voeren, zodat ze zelf meer
kunnen profiteren van de veredelingswaarde en er in eigen
land extra arbeidsplaatsen worden geschapen. Voorwaarde is
wel dat hier ook buitenlands investeringskapitaal in wordt
gestoken.
(2) Vooral in de Baltische staten, Polen, Tsjechië en Roemenië.
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3. Milieu

3.1.
Duurzaamheid en multifunctionaliteit zijn in de Europese Unie leidende beginselen t.a.v. het gebruik van bossen.
Aan bos wordt een belangrijke rol toegekend op het gebied
van milieubescherming en natuurbehoud. Het percentage bos
in de kandidaat-lidstaten met een schermfunctie of dat zelf
beschermd is, schommelt tussen de 2 en 21 %. In de meeste
kandidaat-lidstaten ligt het percentage bos dat strikt beschermd
is, onder de 1 %, net als in de meeste huidige lidstaten. Bij
gebrek aan voldoende achtergrondinformatie en een eenduidig
begrippenapparaat kunnen in dit advies echter geen cijfers
worden gegeven over het exacte percentage beschermd bos.
Lidmaatschap van de Europese Unie noopt de kandidaatlidstaten ook tot verwezenlijking van de o.g.v. EU-wetgeving
verplicht op te zetten netwerken van beschermde natuurgebieden (Natura-programma). De betrokken landen zijn op dit
moment bezig gebieden voor deze netwerken in kaart te
brengen, een proces waarbij het ene land verder is gevorderd
dan het andere. Hoe een en ander zal uitwerken op de
bescherming van bossen in de kandidaat-lidstaten, viel op het
moment dat het advies werd opgesteld, nog niet te beoordelen.

3.2.
Tot de ernstigste milieubedreigingen voor de bossen in
de kandidaat-lidstaten behoren luchtvervuiling en bodemverzuring. De luchtvervuiling veroorzaakt in tal van bossen, met
name in de kandidaat-lidstaten van Midden-Europa, bladverlies
bij bomen. Dergelijke bossen zijn ook des te gevoeliger voor
andere vormen van schade. Aangenomen wordt dat in landen
met veel uitheemse boomsoorten de bossen minder resistent
zijn tegen milieuschade. Bosbranden vormen vooral in de
zuidelijk gelegen kandidaat-lidstaten een risico.

3.3.
Beheer van bossen die onder verontreiniging te lijden
hebben en heraanplant van bijv. inlandse boomsoorten zijn in
tal van kandidaat-lidstaten prioritaire doelstellingen. Als bossen
beter bestand zijn tegen milieuschade, zal ook de houtkap
beter kunnen worden georganiseerd en een kwalitatief hoogwaardiger product opleveren, wat weer bijdraagt tot de verwezenlijking van de economische doelstellingen t.a.v. opvoering
van de houtproductie.

3.4.
Naar wordt aangenomen zijn de bossen in de kandidaat-lidstaten in bepaalde streken bijzonder soortenrijk.
In bijna alle bossen is ooit wel eens door mensenhand
ingegrepen.

3.5.
De kandidaat-lidstaten hebben moeite met het laten
meewegen van milieu-aspecten en met de eis van multifunctionaliteit. Een groot probleem is het gebrek aan middelen,
maar daarnaast is op verschillende terreinen ook onvoldoende
knowhow voorhanden. Verder wordt in bepaalde gevallen
geen vooruitgang geboekt door een negatieve instelling van
betrokkenen. Niettemin moeten ook de kandidaat-lidstaten
zich realiseren dat een goed milieubeleid bijdraagt aan het
instandhouden van de bossen.
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4. Economische en sociale betekenis

4.1.

Bossen vanuit economisch en maatschappelijk oogpunt

4.1.1. In de Baltische staten en Slowakije bedraagt het
aandeel van de bosbouw iets meer dan 1 % van het BBP, in de
andere kandidaat-lidstaten ligt dit onder de 1 %. Het aandeel
van de houtverwerkende sector is groter, maar exacte cijfers
ontbreken. Tezamen zijn bosbouw en houtverwerkende sector
in tal van kandidaat-lidstaten, vooral op het platteland, belangrijk voor ’s lands economie. Belangrijke factoren zijn in dit
verband de door deze sectoren geboden banen, inkomens uit
arbeid en exportopbrengsten, alsmede de recreatieve functie
van bossen. Een prominente rol is weggelegd voor de particuliere bosbouw, die een wederopleving doormaakt (zie par. 4.2).

4.1.2. Betreffende het aantal personen dat werkzaam is in
de bosbouw, staan geen exacte gegevens ter beschikking, maar
wel kan worden gezegd dat dit aantal in de kandidaat-lidstaten
vrij hoog ligt, vooral in plattelandsgebieden. De bosbouw
en houtverwerkende sector plus aanverwante bedrijfstakken
(forest based industry) bieden in alle kandidaat-lidstaten tezamen naar schatting 1 miljoen mensen werk. In de huidige
EU zijn hier naar schatting zo’n 4 miljoen arbeidsplaatsen mee
gemoeid. Wat de kandidaat-lidstaten betreft, is de houtsector
naar verhouding de grootste werkverschaffer in de Baltische
landen. In absolute termen is het Polen waar deze sector de
meeste arbeidsplaatsen oplevert.

4.1.3. De landschappelijke waarde en het recreatieve gebruik van bossen zijn belangrijk vanuit een oogpunt van sociale
duurzaamheid. In alle kandidaat-lidstaten zijn bosgebieden
aangewezen die speciaal deze functies moeten vervullen; aan
de recreatieve functie van bossen wordt veel gewicht gehecht.
De kandidaat-lidstaten liggen geografisch dicht bij de huidige
dichtbevolkte lidstaten van de EU, zodat de uitbreiding nog
meer mogelijkheden voor het recreatieve gebruik van bossen
met zich mee kan brengen. Dit betekent ook nieuwe mogelijkheden voor de kandidaat-lidstaten om hun dienstverlening op
dit gebied en de toeristenbranche tot ontwikkeling te brengen.

4.1.4. In de kandidaat-lidstaten geldt zo niet het allemansrecht dan toch in ieder geval het algemene recht om zich in
bossen op te houden; vanuit sociaal oogpunt is dit een
belangrijke vorm van bosgebruik. Door de toenemende privatisering van bossen is deze kwestie met de daarbij horende
rechten en plichten (belang van boseigenaar vs. algemeen
belang) in de kandidaat-lidstaten punt van discussie geworden:
rechten, plichten en verantwoordelijkheden dienen hier duidelijk te worden vastgelegd. Het is van cruciaal belang dat het
recreatieve gebruik van bossen geen inbreuk maakt op het
recht en de mogelijkheid van eigenaren om hun bossen
commercieel te exploiteren. Anderzijds dient ervoor gewaakt
te worden dat de recreatieve functie op gespannen voet komt
te staan met de doelstelling van ecologische duurzaamheid van
bossen.
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Veranderende eigendomsverhoudingen

4.2.1. De grootste verandering die zich in de kandidaatlidstaten in de jaren ’90 van de 20e en het begin van de
21e eeuw in de structuur van de bosbouw heeft voorgedaan,
is het proces van privatisering van het grondbezit, ofwel de
landhervorming. Deze gaat gepaard met een heropleving van
de particuliere bosbouw, die in de meeste kandidaat-lidstaten
na de Tweede Wereldoorlog verboden is geweest, behalve in
Slovenië en Polen, waar het particuliere bosbezit slechts
beperkt is gecollectiviseerd. Door de landhervorming loopt het
aandeel openbare bossen uiteraard terug. Tegelijkertijd krijgt
de overheid er op het gebied van bosbeheer meer functies en
taken bij. De veranderingen brengen tal van uitdagingen
met zich mee, zelfs als men in aanmerking neemt dat
de bosbouwkundige knowhow en het bosonderzoek in de
kandidaat-lidstaten in menig opzicht op een hoog niveau staan
en een lange traditie hebben. De landhervorming krijgt haar
beslag in de vorm van restitutie, wat wil zeggen dat de
oorspronkelijke grondeigenaren (situatie van vóór de Tweede
Wereldoorlog) hun land terugkrijgen. Daarnaast komen er
nieuwe particuliere boseigenaren bij doordat stukken grond
die voor privatisering in aanmerking komen, ook door andere
personen of publiekrechtelijke lichamen kunnen worden aangekocht, indien de vroegere eigenaren deze zelf niet terugwillen
of niet te bereiken zijn (in dat geval wordt gesproken van
privatisering).
4.2.2. In tal van kandidaat-lidstaten zal ook na afronding
van de landhervorming een groot deel van de bossen in handen
blijven van de staat. Tegelijk wordt de eigendomsstructuur van
de bossen er gevarieerder op door het huidige proces van
privatisering van het bosbezit. Behalve de staat zijn er in enkele
lidstaten nog andere openbare lichamen, zoals gemeenten, die
bos bezitten. Ook bepaalde organisaties en genootschappen,
waaronder kerken, kunnen bos in eigendom hebben. De
eigendomsstructuur van bossen in de kandidaat-lidstaten wisselt sterk van land tot land.
4.2.3. In een aantal kandidaat-lidstaten is de landhervorming nog in volle gang, zodat de eigendomsstructuur van
bossen nog altijd in een proces van verandering verkeert.
Tegen 2000 was in de kandidaat-lidstaten tussen de 5 %
(Roemenië) en 70 % (Slovenië) van de bossen geprivatiseerd.
Als dit proces van privatisering in de toekomst zal zijn
afgerond, zal naar schatting 30 à 40 % van het totale
bosbestand zijn geprivatiseerd, zodat 60 à 70 % in handen van
de overheid blijft. Uiteraard is en blijft de eigendomsstructuur
per land heel verschillend. De eigendomsstructuur van bossen
in de EU als geheel zal na uitbreiding iets meer opschuiven in
de richting van overheidsbezit, want op dit moment is ca.
65 % van de bossen in de vijftien EU-lidstaten particulier en
slechts ca. 35 % openbaar bezit.
4.2.4. In alle kandidaat-lidstaten bij elkaar zullen er naar
schatting 3 à 4 miljoen nieuwe particuliere bosbedrijven bij
komen. Deze nieuwe bedrijven zijn gemiddeld klein van
omvang: 2 à 3 ha. In enkele kandidaat-lidstaten zal de
gemiddelde omvang zelfs minder dan 1 ha bedragen. Men
staat in de kandidaat-lidstaten voor de belangrijke uitdaging te
waarborgen dat in de door kleinschalige particuliere bedrijfjes
gekenmerkte bossector de bosbouw op rendabele en duurzame
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basis kan worden bedreven. Uitbreiding betekent dat het totale
aantal particuliere bosbedrijven in de EU tot boven de 40 %
zal stijgen (van ruim 7 naar 10 à 11 miljoen). Tegelijk zal het
aantal particuliere boseigenaren in de EU van 12 miljoen naar
een te verwachten aantal van 16 miljoen stijgen, wat betekent
dat ook na uitbreiding 3 à 4 % van de EU-burgers een eigen
stuk bosgrond in bezit zal hebben.
4.2.5. De privatisering van bossen is ook een grote uitdaging voor het bosbeheer in de kandidaat-lidstaten: zo moet
er ter reglementering van de particuliere bosbouw nieuwe
wetgeving worden ontwikkeld en dienen er instituten en
structuren te worden opgebouwd die het mogelijk maken de
bepalingen in praktijk te brengen en toezien op de naleving
ervan. Op het ogenblik wordt hieraan gewerkt. Het proces van
privatisering is een kwestie van jaren, wat de nodige problemen
met zich meebrengt. Zo heeft men te kampen gehad met
illegale houtkap, en zelfs regelrechte houtroof, in bossen
waarvan het eigendomsrecht nog niet was vastgesteld. Het is
daarom van belang dat de overheid en gemeenten, particuliere
eigenaren en/of organisaties en milieu- en natuurorganisaties
samenwerken om tot een goed en verantwoord beheer van de
bossen te komen.
4.2.6. Door de loop der historische gebeurtenissen ontbreekt het de nieuwe particuliere boseigenaren op dit ogenblik
aan de ervaring en knowhow die nodig is voor de praktische
beoefening van de bosbouw en voor de houthandel. Bovendien
hebben alle kandidaat-lidstaten het moeten stellen zonder
opleidings- en researchinstituten op dit gebied of moeten
bestaande instituten worden verbeterd. Niettemin is het van
belang dat de miljoenen nieuwe particuliere boseigenaren
advies krijgen, meer kennis opdoen omtrent de economische,
ecologische en sociale aspecten van bosbouw en worden
aangemoedigd om zich in te zetten voor een duurzaam beheer
en gebruik van hun bossen. Dit is een essentiële voorwaarde
voor het bevorderen van de economische en ecologische
duurzaamheid van bosbouw. Vandaar dat men op dit moment
bezig is met het ontwikkelen van voorlichtings- en opleidingssystemen.
4.2.7. In verband met de kleine omvang van de bosbedrijven is het ter ontwikkeling van de nieuwe particuliere
bosbouw van het grootste belang dat boseigenaren meer gaan
samenwerken en zich aaneensluiten in organisaties. Via eigen
organisaties waarbij men zich op basis van vrijwilligheid
kan aansluiten, kan op efficiënte wijze informatie worden
doorgesluisd naar de nieuwe particuliere boseigenaren, de
winstgevendheid van de bosbouw worden verbeterd, het
eigen initiatief worden aangemoedigd en kunnen boseigenaren
worden gemotiveerd om hun bedrijf op duurzame basis uit te
oefenen. Naast het gebrek aan knowhow speelt hier echter het
probleem dat er niet genoeg middelen voorhanden zijn. Verder
staan particuliere boseigenaren, vanwege slechte ervaringen in
het verleden, sceptisch tegenover projecten waarbij samengewerkt moet worden. Naarmate het proces van privatisering
zijn voltooiing nadert, groeit de behoefte aan scholing van
particuliere boseigenaren en aan het organiseren van de
onderlinge samenwerking. Op dit punt hebben de kandidaatlidstaten niet alleen behoefte aan financiële middelen maar
ook aan internationale knowhow, zodat men zich kan spiegelen aan bestaande modellen en kan profiteren van de kennis
en ervaring die er is op het gebied van het doelmatig
organiseren van de advisering van boseigenaren en hun
onderlinge samenwerking. Ook daarom is samenwerking,
zoals genoemd in paragraaf 4.2.5, van groot belang.
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4.2.8. Ten gevolge van de privatisering maakt ook de
houtmarkt in de kandidaat-lidstaten een proces van verandering door. De nieuwe particuliere boseigenaren hebben maar
weinig ervaring met houthandel. Bovendien is er slechts
beperkt informatie over de martksituatie beschikbaar. Niet
alleen de totale infrastructuur van de particuliere bosbouw,
maar ook de wetten waardoor de houthandel aan regels
wordt gebonden, het toezicht op de naleving ervan, de
beschikbaarheid van marktinformatie op het gebied van houthandel en de advisering van boseigenaren — dit alles is in de
kandidaat-lidstaten nog in staat van ontwikkeling.
4.2.9. Staatsbossen zullen ook in de toekomst belangrijk
blijven in de kandidaat-lidstaten, zowel in economisch als in
ecologisch en sociaal opzicht. Ten gevolge van de landhervorming zal het openbare bosbezit echter wel veranderen. In een
aantal kandidaat-lidstaten zal ongeveer de helft van de bossen
die door de staat beheerd werden, in andere handen overgaan.
Tegelijkertijd hebben de instanties voor bosbeheer er nieuwe
taken bij gekregen en worden er nieuwe eisen aan hen gesteld.
Men heeft af en toe moeite gehad zich nieuwe praktijken en
verantwoordelijkheden eigen te maken. Over het algemeen
kan worden gezegd dat door de veranderingen ten gevolge van
de landhervorming, en in het algemeen de maatschappelijke
veranderingen, ook op het gebied van bosbeheer behoefte is
ontstaan aan scholing en ontwikkelingswerk.

5. Boswetgeving, bosprogramma’s en steunmaatregelen
van de EU ter ontwikkeling van de bosbouw
5.1.
De kandidaat-lidstaten worden geacht zich te verbinden tot dezelfde internationale verdragen en processen inzake
bossen en milieu als de huidige lidstaten. Met het oog op
bosbouwsubsidies van de EU is het zaak dat in de kandidaatlidstaten nationale bosbouwprogramma’s worden opgezet.
5.2.
In de jaren ’90 is de boswetgeving in de kandidaatlidstaten hervormd. Er zijn bos- en milieuprogramma’s ontwikkeld en dit proces is nog steeds aan de gang. Vergeleken met
het uitvaardigen van wetten laten de praktische tenuitvoerlegging en een doeltreffend toezicht op de naleving echter nog te
wensen over.
5.3.
Grootschalige bebossingen (dus uitbreiding van het
bosareaal) zijn vooral in Polen en Hongarije maar bijv. ook in
landen als Slowakije en Roemenië een van de doelstellingen
van de programma’s ter ontwikkeling van de bosbouw.
In althans een aantal kandidaat-lidstaten is bebossing van
landbouw- of andere gronden aan te merken als een bosbouwmaatregel die voor subsidie in aanmerking komt (zie ook
par. 5.7).
5.4.
Over het algemeen hebben de kandidaat-lidstaten in de
jaren ’90 maar mondjesmaat in hun bosbouw kunnen investeren wegens de benarde economische situatie. Bij het toewijzen
van de spaarzame middelen is veelal voorrang gegeven aan
andere economische sectoren. Aan ontwikkeling van de particuliere bosbouw bijv. is maar weinig overheidssteun gegeven
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of het is zo dat de steunregelingen pas nu worden uitgewerkt.
Het feit dat zo weinig middelen in bosbouw worden gestoken,
betekent echter nog niet dat in die landen in principe weinig
waarde zou worden gehecht aan bosbouw of houtindustrie.

5.5.
De EU kan de kandidaat-lidstaten al vóór hun eigenlijke
toetreding via verschillende steunprogramma’s helpen met de
ontwikkeling van hun bosbouw. De zgn. Sapard-steun maakt
het mogelijk maatregelen te financieren die stroken met de
plattelandsontwikkelingsverordening in het kader van Agenda
2000. Zoals ook het geval is met de steun aan de huidige
lidstaten, worden de kandidaat-lidstaten in het kader van de
Sapard-programma’s geacht een eigen financiële bijdrage te
leveren. In verschillende van de betrokken landen is de
wetgeving inzake steunregelingen voor particuliere bossen zo
opgezet dat men een beroep kan doen op EU-middelen.
Bovendien kunnen deze landen o.a. deelnemen aan O&TOprojecten van de EU en het COST-programma. Van de EUprogramma’s hebben ook PHARE en LIFE een bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van de bosbouw in de kandidaat-lidstaten.

5.6.
In de plannen van de kandidaat-lidstaten ter besteding
van de Sapard-steun (periode 2000-2006) is in totaal 5 % ofwel
168 miljoen EUR uitgetrokken voor bosbouwmaatregelen. Dit
is een paar procent van de EOGFL-steun die de huidige vijftien
lidstaten in de periode 1994-1999 hebben uitgetrokken voor
financiering van de bosbouw. In de periode 1994-1999
hebben deze landen naar schatting 1 % van alle EOGFLmiddelen aan bosbouw besteed. Dit bestond echter voor het
merendeel uit een ander soort ontwikkelingssteun als de steun
die via het Sapard-programma wordt gegeven.

5.7.
De mate waarin de kandidaat-lidstaten van plan zijn
EU-middelen te besteden aan de bosbouw, verschilt sterk van
land tot land. Sommige landen hebben helemaal geen Sapardsteun voor bosbouw ingepland. Het grootste deel van alle
Sapard-steun voor bosbouw komt ten goede aan de meest
zuidelijk gelegen kandidaat-lidstaten (zulks op basis van eigen
programmavoorstellen die door deze landen worden gedaan).
De meeste landen willen steun geven aan diverse bebossingsprojecten, maar ook aan zaken als scholing van boseigenaren,
het ontwikkelen van verenigingen van boseigenaren, het
aanleggen van boswegen en het opzetten van boomkwekerijen.
Het is ook mogelijk bosmaatregelen te financieren in het kader
van andere actieprogramma’s die niet exclusief op bosbouw
zijn gericht. Bij elkaar opgeteld komt het aandeel Sapardmiddelen dat aan bosbouw wordt besteed, dan uit op ruim
5 %. In de praktijk komt het erop neer dat als de kandidaatlidstaten in aanmerking willen komen voor subsidies, er
adequate administratieve structuren zullen moeten worden
opgezet. Tot dusverre hebben de problemen die zich hier
voordoen, echter remmend gewerkt op de besteding van
gelden. Pas als de programmeringsperiode ten einde loopt, kan
definitief een balans worden opgemaakt van de mate waarin
subsidies daadwerkelijk zijn benut. Ten slotte kunnen de regels
voor het verkrijgen van bosbouwsubsidies en de beschikbare
middelen in de toekomst nog worden aangepast.
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6. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

6.1.

6.1.1.

Samenvatting en conclusies: gevolgen van de uitbreiding

Het aantal hectaren bos en het aantal
particuliere boseigenaren zullen aanzienlijk toenemen

Ten gevolge van de uitbreiding zal het inwonertal van de EU
met 28 % toenemen en de oppervlakte met 33 %. Het totale
aantal bos- en andere houtbestanden zal navenant toenemen
met 34 miljoen ha (25 %)5 (1). De EU zal er naast de huidige
12 miljoen particuliere boseigenaren nog eens 3 à 4 miljoen
nieuwe bij krijgen, waardoor na uitbreiding het aantal particuliere boseigenaren in de EU zo’n 3 à 4 % van de totale
bevolking zal bedragen. Alles bij elkaar genomen zal de
eigendomsstructuur van bossen in de uitgebreide EU licht
veranderen: naar verhouding meer openbare bossen en iets
minder particulier bezit.

6.1.2.

De bosbouw en houtverwerkende sector
zullen
veel
werkgelegenheid
scheppen

Bij elkaar zijn de bosbouw en de forest based industry
(=houtverwerkende en aanverwante sectoren) in de kandidaatlidstaten van groot belang voor de werkgelegenheid; naar
schatting een miljoen mensen vindt er werk. Daarmee komt
het totale aantal tewerkgestelden in deze sectoren in een
uitgebreide Unie uit op ongeveer vijf miljoen (toename met
ongeveer een kwart).

6.1.3.

De zelfvoorzieningsgraad voor bosproducten zal verbeteren en de concurrentie zal op korte termijn toenemen

In totaal bedraagt de oogst aan ruwhout in de kandidaatlidstaten minder dan één derde van die in de huidige lidstaten,
terwijl de productie van zaaghout ongeveer een kwart is van
die in de EU. Productie en verbruik van papier en karton
zijn in de kandidaat-lidstaten van geringe betekenis. Na de
uitbreiding zal de EU op het gebied van zaaghout volledig en
op dat van ruwhout meer zelfvoorzienend worden, want de
kandidaat-lidstaten voeren op dit moment veel zaag- en
ruwhout uit naar de Europese Unie. Op het gebied van papier
zal de EU ook na uitbreiding netto-exporteur blijven. Op de
korte termijn zal de concurrentie op de markt voor zaaghout
en andere houtproducten toenemen, maar wat de pulp- en
papierindustrie betreft zal er in wezen niet veel veranderen. De
kandidaat-lidstaten zijn in potentie interessant voor investerin(1) Als naast de tien kandidaat-lidstaten ook Turkije, Malta en Cyprus
worden meegerekend, nemen het inwonertal van de EU met 45 %,
het landoppervlak met 58 % en de bos- en andere houtbestanden
met 41 % (55 miljoen ha) toe.
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gen van houtverwerkende ondernemingen in de huidige
EU. Vooral wat de productiecapaciteit op het gebied van
houtproducten betreft, kan zich zelfs een verschuiving van de
huidige naar de toekomstige lidstaten voordoen, tenzij het
verbruik van houtproducten in de EU snel stijgt of zich nieuwe
afzetgebieden aandienen in derde landen. Daarentegen worden
investeringen in de kandidaat-lidstaten minder aantrekkelijk
door tal van factoren (bijv. onzekerheid t.a.v. het groeitempo
van de economie en dus ook van het verbruik van bosproducten).

6.1.4.

Op de lange termijn zal het verbruik
van houtproducten toenemen

Op de lange termijn zou het verbruik van houtproducten en
papier/karton in de kandidaat-lidstaten wel eens vele malen zo
groot kunnen worden. Een verdubbeling van het verbruik van
zaaghout in de kandidaat-lidstaten zou betekenen dat er zo’n
10 à 11 miljoen m3 extra nodig zal zijn, wat neerkomt op een
toename van 13 à 14 % in de huidige en kandidaat-lidstaten
tezamen. Het papierverbruik zou in de kandidaat-lidstaten
zelfs kunnen verdrievoudigen. Daardoor zou het totale papierverbruik in de uitgebreide Unie met ruim 15 % toenemen.
Hoewel het mogelijk is dat door de invloed van de elektronische media het verbruik van bepaalde soorten papier in de
toekomst minder snel zal groeien, is er bijv. wat de vraag naar
pakpapier en karton betreft toch wel degelijk groeipotentieel.

6.1.5.

De privatisering betekent een grote
verandering voor de bosbouw

De landhervorming heeft op dit moment ingrijpende gevolgen
voor de bosbouw in de kandidaat-lidstaten en dat zal ook in
de nabije toekomst nog zo blijven. Er worden andere eisen aan
het bosbeheer gesteld, hetgeen allerlei uitdagingen op het
gebied van ontwikkeling en opleiding met zich mee brengt.
Ter ontwikkeling van de bosbouw is het van cruciaal belang
dat de miljoenen nieuwe particuliere boseigenaren geschoold
en geadviseerd worden en dat ze meer gaan samenwerken. Met
zulke maatregelen kan worden getracht de winstgevendheid
van de particuliere bosbouw te verhogen en de economische
en ecologische duurzaamheid te waarborgen. De houtmarkt
moet worden ontwikkeld, zodat deze efficiënt en flexibel kan
functioneren en bepaalde problemen die tot dusverre de
werking ervan belemmerd hebben, uit de weg worden geruimd.
Een efficiënt functionerende houtmarkt is mede van belang
voor de ontwikkeling van de houtverwerkende industrie. In de
kandidaat-lidstaten wordt belang gehecht aan uitbreiding van
het bosbouwkundig onderzoek. Primair dient nu echter te
worden gewerkt aan een degelijke wetgeving ter ondersteuning
van de veranderende structuur van het boseigendom en aan
een doeltreffende tenuitvoerlegging daarvan. Alleen op die
manier kunnen er voorwaarden worden geschapen voor een
duurzaam en verantwoord bosbezit, zoals dat van generatie
op generatie wordt doorgegeven.
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Uitdagingen op het gebied van milieu
en maatschappelijke verantwoordelijkheid

De bossen in de kandidaat-lidstaten hebben o.m. te lijden
onder lucht- en bodemverontreiniging. Men probeert de
schadelijke effecten te bestrijden m.b.v. bosbeheersmaatregelen. Enkele uitdagingen op milieugebied waarmee de houtverwerkende sector te maken heeft, zijn de ingebruikneming
van uitstootbeperkende procédés en technologieën en het
opzetten van systemen voor afvalbeheer en recyclage. De
nieuwe particuliere boseigenaren moeten worden voorgelicht
over een duurzaam beheer en gebruik van bossen, waarbij o.a.
aandacht is voor milieu-aspecten. Tegelijk wil men in de
kandidaat-lidstaten meer nadruk leggen op de betekenis van
de bos- en houtsector voor de werkgelegenheid en als bron
van inkomsten.

6.2.
6.2.1.

Aanbevelingen
Het subsidiariteitsbeginsel is leidraad bij het bosbouwbeleid van de
Europese Unie

Wat de bosbouw betreft verdient het aanbeveling in de EU ook
na uitbreiding vast te houden aan het subsidiariteitsbeginsel,
omdat de bossen zowel qua economische, ecologische en
sociale functie als qua biologische diversiteit grote verschillen
vertonen per (kandidaat-)lidstaat. De maatregelen die de EU op
het gebied van bosbouw neemt, stoelen op het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, andere wetgevende
bepalingen en de bosstrategie van de Unie. Daarnaast is de EU
gehouden aan verschillende internationale overeenkomsten
t.a.v. bossen. Ook de kandidaat-lidstaten dienen zich te houden
aan deze beginselen en verplichtingen.
6.2.2.

Duurzaamheid en multifunctionaliteit als doelstellingen bij de benutting van bossen

Omdat de bos- en houtsector zowel in de huidige als in de
toekomstige lidstaten een belangrijke bron van werkgelegenheid en economische welvaart is, zal de economische exploitatie van bossen ook na de uitbreiding een belangrijke plaats
toekomen. Tegelijkertijd zijn ook de ecologische en sociale
functies van belang. Daarom dienen de economische, ecologische en sociale duurzaamheid van bosbouw en de multifunctionaliteit van bossen ook na de uitbreiding van de EU te
worden aangehouden als doelstellingen van de bosbouw.
6.2.3.

Ontwikkeling van de particuliere bosbouw en een juridisch raamwerk

De staande houtvoorraad in de kandidaat-lidstaten groeit en
de houtkap blijft in die landen naar verhouding meer achter
bij de aanwas dan in de huidige lidstaten. Uitbreiding van de
EU biedt dan ook kansen voor de verschillende gebruiksfuncties van bossen (economische, ecologische en sociale).
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Gebleken is dat privé-bezit over het algemeen gunstig is voor
duurzame bosbouw. Daarom is het een goede zaak dat
bossen in de kandidaat-lidstaten in particuliere handen komen.
Particulier bosbezit biedt een nieuwe bron van inkomsten voor
tal van personen, de mogelijkheid om hout voor eigen gebruik
en brandhout te verzamelen en in bepaalde gevallen ook
werkgelegenheid, met name in de plattelandsgebieden van de
kandidaat-lidstaten.
Als men de kansen werkelijk wil benutten, is het zaak dat
de kandidaat-lidstaten snel en voortvarend de juridische en
institutionele kaders scheppen die nodig zijn om de ontwikkeling van de particuliere bosbouw in goede banen te leiden.
Daarom zou het goed zijn als er zo snel mogelijk meer
duidelijkheid kwam op het punt van de grondeigendomsverhoudingen en als ook het privatiseringsproces zo snel mogelijk
definitief zijn beslag kreeg.
6.2.4.

Scholing van particuliere boseigenaren en onderlinge samenwerking

Bij het tot ontwikkeling brengen van de particuliere bosbouw
in de kandidaat-lidstaten zijn scholing, advisering en vrijwillige
samenwerking van essentieel belang; desbetreffende maatregelen zouden dan ook moeten worden bevorderd. Het Sapardprogramma van de EU biedt daartoe financieringsmogelijkheden en via dit programma moeten middelen worden uitgetrokken voor genoemde prioriteiten. De kandidaat-lidstaten zouden moeten kunnen profiteren van het in de huidige lidstaten
voorhanden menselijk kapitaal op het gebied van de particuliere bosbouw. Het Comité stelt voor dat de Europese Unie
zich ter verwezenlijking hiervan actief inzet voor de oprichting
van een forum voor uitwisseling van informatie.
6.2.5.

Houtmarkt en certifiëring van bossen

Door in het kader van de privatisering van bossen de
beschikbaarheid van marktinformatie te verbeteren kunnen de
kandidaat-lidstaten de werking van de houtmarkt en het
concurrentieniveau waarborgen. Ook dient het toezicht op
de naleving van wetten efficiënter te worden. Een goed
functionerende houtmarkt in de kandidaat-lidstaten is van
essentieel belang voor het handhaven van de concurrentiepositie van de EU als geheel in de ruwhoutsector. Met betrekking
tot de vrijwillige certifiëring van bossen is het van het grootste
belang dat eventuele procedures in de kandidaat-lidstaten
transparant en onpartijdig zijn.
6.2.6.

Het energiepotentieel en de recreatieve functie van bossen

Naast de productie van ruwhout voor de industrie kunnen ook
diensten die verband houden met de recreatieve functie
van bossen, op hout gebaseerde energiewinning, jacht en
bosbijproducten mogelijkheden bieden voor de plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten. De EU streeft er o.a. naar
om de productie van bio-energie uit hout te vermenigvuldigen.
De vele jonge bossen en de grootschalige bebossingsplannen
alsmede de behoefte aan bosbeheersmaatregelen in de kandidaat-lidstaten bieden mogelijkheden voor de productie van
houtbiomassa, want het onderhoud van jonge en om beheer
vragende bossen levert de industrie ook onbruikbaar klein
rondhout en houtafval op. Tegelijk zou bij het tot ontwikkeling
brengen van het houtverbruik gestreefd moeten worden naar
een optimale veredelingswaarde. Er zou onderzoek verricht
moeten worden naar de mogelijkheden van de exploitatie van
bossen en naar de gevolgen ervan.
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Bossen en klimaat

Ook de rol van bossen t.a.v. de koolstofkringloop in de
atmosfeer werpt een nieuw licht op het nut van bossen. Hoe
groot deze rol in de kandidaat-lidstaten en in de huidige
lidstaten is, moet nader worden bekeken, zowel in het
algemeen als in het kader van het Kyoto-Protocol van het
Klimaatverdrag. In dit verband zou ook gekeken moeten
worden naar op hout gebaseerde energiewinning. Er is studie
nodig naar de algehele maatschappelijke betekenis van bossen,
naar de waarden en appreciaties die hier in het geding zijn, en
naar de kwestie van compensatieregelingen.

6.2.10.

Duurzaamheid, concurrentievermogen en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Duurzaamheid en aandacht voor het milieu zijn leidende
beginselen in de bosbouw en de houtverwerking. Daarom mag
worden verwacht dat er een zorgvuldig en controleerbaar
milieubeleid gevoerd wordt, waardoor de bossen niet worden
aangetast. In dat milieubeleid moet ruimte zijn voor de bosen houtsector om concurrerend te zijn, maar ook om op
verantwoorde wijze activiteiten te kunnen ontplooien. Op de
lange termijn is economische duurzaamheid een absolute
voorwaarde voor sociale duurzaamheid. Hierbij dient o.a. te
worden gedacht aan mogelijkheden voor de werkgelegenheid
en voor het behoud en de bevordering van commerciële
activiteiten die van vitaal belang zijn voor het platteland, zoals
de bosbouw en de houtverwerkende sector. Daarnaast zijn hier
de recreatieve functie en de bijbehorende dienstverlenende
sector van belang. De ontwikkeling van de bosbouw en de
gehele houtsector in de kandidaat-lidstaten zou gepaard dienen
te gaan met een transparant en adequaat proces van discussie
en interactie, waarbij de verschillende maatschappelijke organisaties op ruime schaal worden betrokken.
6.2.9. Zoals boven aangegeven is het zorgvuldig beheren
van de bossen, maar ook van andere natuurgronden, een taak
van de overheid, particuliere eigenaren en/of organisaties
en van milieu- en natuurorganisaties die bossen en andere
natuurgebieden bezitten. In feite is er sprake van gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Het Comité pleit ervoor om een Europees platform voor bos- en landschapsbeheer op te richten,
waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld die moeten
leiden tot het ontwikkelen van een verantwoord beheersbeleid
van bossen en andere natuurgronden.

Bevordering van het houtverbruik

In de huidige en kandidaat-lidstaten wordt gestreefd naar
opvoering van de fabricage van houtproducten, wat weer leidt
tot verbetering van de werkgelegenheid en het inkomensniveau
in die sector. Hout is een hernieuwbaar materiaal, een recycleerbare natuurlijke hulpbron waarvan het gebruik niet leidt tot
extra uitstoot van koolstof in de atmosfeer. Daarom zou het
goed zijn als het gebruik van hout als bouwmateriaal in de
huidige en toekomstige lidstaten werd bevorderd. Vergroting
van de vraag naar houtproducten in de kandidaat-lidstaten zou
de groei van de houtverwerkende sector en van inkomens en
arbeidsplaatsen in die sector versnellen.
6.2.11.

6.2.8.
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Subsidiëring van de bosbouw en mededinging

Subsidies van de EU ter ontwikkeling van de bosbouw in de
kandidaat-lidstaten zijn in meer dan één opzicht gerechtvaardigd, o.a. vanuit een oogpunt van plattelandsontwikkeling en
vanuit milieu-oogpunt. Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel betekent echter dat financiering door de EU in geen
geval mag leiden tot concurrentievervalsing op de markt voor
hout- of bosproducten. Er zou een grootschalig, de hele EU en
alle kandidaat-lidstaten bestrijkend onderzoek moeten worden
verricht naar het gebruik en de invloed van bosbouwsubsidies
in de jaren ’90. Dan zou men er zicht op krijgen waar de steun
naartoe is gegaan en wat bereikt is. Dergelijke gegevens
zouden van nut zijn bij het ontwikkelen en evalueren van
steunregelingen in de toekomst.
6.2.12.

Scholing, onderzoek en verzameling
van gegevens

De uitbreiding van de EU betekent dat het opzetten van een
integraal gegevensbestand voor de bos- en houtsector des te
urgenter wordt. Zeker m.b.t. de kandidaat-lidstaten is hier nog
werk aan de winkel. De EU zou zich dan ook moeten blijven
inzetten voor ontwikkelingsprojecten die ertoe bijdragen dat
er statistische bestanden ter beschikking komen, met vergelijkbare en actuele gegevens die de bos- en houtsector in alle
huidige en toekomstige lidstaten beslaan. Het zou wenselijk
zijn als de EU er ook actief toe zou bijdragen dat ontwikkelingsprojecten worden gelanceerd die erop gericht zijn de
statistieken t.a.v. de situatie op de houtmarkt in de kandidaatlidstaten te verbeteren. Het is absoluut nodig om onderzoek
en onderwijs op het gebied van bosbouw en houtverwerking
in de kandidaat-lidstaten tot ontwikkeling te brengen. Er dient
o.a. geïnvesteerd te worden in het de afgelopen tientallen jaren
verwaarloosde onderzoek op het gebied van de particuliere
bosbouw.

Brussel, 24 april 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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BIJLAGE
bij het advies van het Economisch en Sociaal Comité

Het onderstaande wijzigingsvoorstel, dat minstens een kwart van de uitgebrachte stemmen vergaarde, werd tijdens
de discussies op de zitting verworpen:

Paragraaf 6.2.2
Een nieuwe paragraaf in te voegen na par. 6.2.2. „De aanplant van naaldbossen is schadelijk voor het milieu omdat
hierdoor het proces van bodemverzuring wordt versneld. De gangbare methoden voor aanplant en onderhoud van
deze bossen staan de recreatieve functie ervan in de weg, en het dichte naalddak maakt dierlijk leven onmogelijk. In
dergelijke dichte naaldbossen worden eerst de onderste takken afgezaagd, die dan op de bodem blijven liggen, terwijl
de bomen later als ze volgroeid zijn massaal worden gekapt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van machines die de
bodem grondig dooreenwoelen en bospaden vernietigen. De kaalgeslagen grond wordt blootgesteld aan erosie door
regenwater en kan nergens anders meer voor worden gebruikt. Er is wetenschappelijke studie nodig naar de
middellange- en lange-termijneffecten van dit soort roofbouw op het milieu en van de veranderingen in de bodemlaag.
Er zouden alleen subsidies moeten worden toegekend als het gaat om traditionele loofbossen, om ruwhout en voor
energiewinning bestemd hout dat langzaam groeit en het ecologisch evenwicht dient, en om brandbestendige
houtsoorten (in Zuid-Europa). De subsidies zouden gekoppeld moeten worden aan voorwaarden op het gebied van
onderhoud en verwijdering van struikgewas, terwijl ook de toegang tot bossen en het onderhoud van wegen zouden
moeten worden gewaarborgd, met name met het oog op de recreatieve functie. Daarnaast zou er een bepaalde limiet
moeten worden gesteld aan het percentage naaldbossen t.o.v. het percentage loofbossen, zodat de biologische
verscheidenheid bewaard kan blijven. Bepaalde biotopen vereisen speciale beschermingsmaatregelen.”
Motivering
Het advies is opgesteld vanuit de belangen van de producent, waarbij vooral de exploitatie van naaldhout en
snelgroeiend hout (b.v. populier) wordt bepleit. Daarom moet er ter compensatie ook aandacht komen voor andere
belangen, zulks ter bevordering van een minder intensieve, meer multifunctionele en echt duurzame exploitatie van
bosgebieden.
Uitslag van de stemming
Vóór: 37, tegen: 39, onthoudingen: 8.

C 149/59

C 149/60

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

21.6.2002

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het thema „Uitbreiding van de trans-Europese
netwerken tot de Europese eilanden”
(2002/C 149/14)
Op 31 mei 2001 heeft het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig artikel 23.3 van zijn reglement
van orde besloten een advies op te stellen over het voornoemde thema.
De afdeling „Vervoer, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij”, die was belast met de voorbereidende werkzaamheden, heeft haar advies op 5 april 2002 goedgekeurd. Rapporteur was de heer Vassilaras.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 390e zitting van 24 en 25 april 2002 (vergadering
van 25 april2002) het volgende advies uitgebracht, dat met 81 stemmen vóór en 2 stemmen tegen, bij
14 onthoudingen, is goedgekeurd.

1. Voorwoord

1.1.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft de afdeling
„Trans-Europese netwerken, energie, infrastructuur, informatiemaatschappij” opgedragen een initiatiefadvies op te
stellen over een van de grote problemen waarmee alle eilanden
van de EU geconfronteerd worden: het ontbreken van een
beleid dat de ontwikkeling en de continuïteit van netwerken
waarborgt. Het Comité wil de Raad en de Commissie ervan
doordringen dat in aansluiting op het Verdrag van Nice —
wanneer dat eenmaal is goedgekeurd — en de conclusies van
de Raad van Nice een nieuw beleid wenselijk is om eilanden
uit hun isolement te halen en hun achterstand weg te werken
en daarnaast eilandbewoners gelijke ontwikkelingskansen te
garanderen.

1.2.
De trans-Europese netwerken moeten aansluiten op de
eilandinfrastructuur; zij mogen niet ophouden aan de kust van
het vasteland. De volgende punten dienen in acht te worden
genomen:

e)

het regionaal beleid (dat na 2006 wordt herzien);

f)

het huidige concurrentieklimaat en de globalisering;

g)

de verslagen die de Commissie regelmatig voorlegt;

h)

het Witboek over het Europese vervoerbeleid (2001) (1);

i)

de herziening van het trans-Europese vervoersnetwerk in
2001 (2).

1.3.
A priori wijst het Comité erop dat de Europese
integratie alleen kan slagen indien de volgende grondbeginselen worden nageleefd:
a)

de interne markt en de regels inzake gelijke behandeling
moeten in de hele Unie verwezenlijkt c.q. gehandhaafd
worden;

b)

structurele geografische nadelen moeten gecompenseerd
worden.

2. Inleiding
a)

de rechtsgrondslag: artikel 158 van het EG-verdrag;

b)

de aan de Slotakte van Amsterdam gehechte verklaring
nr. 30;

c)

de toekomstige uitbreiding van de Unie;

d)

het herziene Cohesiefonds (2000-2006);

2.1.
Tijdens de verdragsherziening in december 2000 te
Nice is een voor de toekomst van de Europese eilanden
belangrijk besluit genomen.

(1) Witboek (COM(2001) 370 def.) van 12 september 2001.
(2) Beschikking nr. 1346/2001/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 22 mei 2001 tot wijziging van Beschikking nr. 1692/
96/EG ten aanzien van zeehavens, binnenhavens en intermodale
terminals alsmede ten aanzien van project nr. 8 in bijlage III (PB
L 185 van 6.7.2001, blz. 1). Advies ESC in PB C 214 van
10.7.1998, blz. 40.
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2.2.
De Raad van Nice erkent namelijk in zijn conclusies
voor het eerst in de geschiedenis van het regionaal beleid van
de EU dat specifieke maatregelen ten behoeve van eilanden
kunnen worden getroffen gezien de structurele problemen
waaraan deze het hoofd moeten bieden.

2.3.
Met deze maatregelen moeten de structurele problemen gecompenseerd worden waarmee eilanden vanwege hun
typische geografische en natuurlijke handicaps te kampen
hebben.

2.4.
Deze verklaring werpt een helder licht op de
schemerige gedeelten van Verdragsartikel 158 en sluit aan op
de aan de Slotakte van Amsterdam gehechte verklaring nr. 30
betreffende eilandregio’s en de problemen waarmee deze
vanwege hun structurele handicaps te maken hebben. Bepaalde
problemen gelden voor alle in artikel 158 genoemde minst
begunstigde eilanden. Het Comité heeft er in eerdere adviezen (1) al herhaaldelijk op gewezen dat deze problemen
ongeacht de omvang van de eilanden specifieke maatregelen
vergen.

2.5.
Niet alleen de conclusies van de Raad van Nice, maar
ook de wijziging van artikel 159, derde alinea, is in dit verband
van belang. Dit artikel luidt thans als volgt: „Indien specifieke
maatregelen buiten de fondsen om noodzakelijk blijken,
kunnen zulke maatregelen, onverminderd de maatregelen
waartoe in het kader van ander beleid van de Gemeenschap
wordt besloten, door de Raad op voorstel van de Commissie
en na raadpleging van het Europees Parlement, het Economisch
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, met eenparigheid van stemmen worden vastgesteld.”

2.6.
Het Comité heeft dus bijgedragen tot de beleidsontwikkelingen op dit vlak en is beslist van plan deze weg te vervolgen
door voorstellen in te dienen en na te gaan welke maatregelen
noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat een adequaat
Europees beleid voor de structurele problemen van de eilanden
tot stand komt.
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kader van doelstelling 1, waarbinnen zij dezelfde status hebben
als achtergebleven gebieden op het vasteland, in geen enkel
opzicht een voorkeursbehandeling krijgen vanwege hun specifieke problemen (een „doelstelling 1+” zou hier uitkomst
kunnen bieden).
3.2.
Op initiatief van Eurostat is een definitie van eiland
aangenomen die steeds vaker wordt gebruikt. Volgens deze
definitie heeft een eiland de volgende kenmerken:
—

het is te allen tijde omgeven door water;

—

het heeft geen vaste verbinding met het vasteland (brug,
tunnel, ...);

—

het ligt op meer dan een kilometer afstand van het
vasteland;

—

het heeft meer dan 50 vaste bewoners;

—

de hoofdstad van de betrokken lidstaat ligt niet op het
eiland.

3.3.
De Europese eilanden beslaan een oppervlakte van in
totaal 110 000 km2 (3,4 % van het EU-grondgebied) en tellen
bijna 14 miljoen inwoners (3,4 % van de EU-bevolking).
Ondanks de verschillen in grootte en bevolkingsomvang
hebben zij vaak met dezelfde problemen te maken, met name
op sociaal-economisch vlak; alleen de ernst van de problemen
verschilt.
3.4.

Het gaat om de volgende problemen:

—

alle netwerken: vervoer (hoge kosten), energie, telecommunicatie en watervoorziening;

—

emigratie, vooral van jongeren;

—

ontwikkeling en concurrentievermogen van MKB en
ambachten;

—

gezondheid en toegang tot preventieve geneeskunde en
spoedeisende hulp;

—
3. Algemene opmerkingen

3.1.
Ondanks de aanzienlijke inspanningen die de afgelopen
jaren — vaak met steun van de EU — zijn gedaan, blijft de
economische ontwikkeling van eilanden achterlopen en vaak
zelfs in het slop zitten. Dit komt omdat eilanden zelfs in het

(1) „Advies inzake de minder ontwikkelde eilandgebieden” (PB C 232
van 31.8.1987). Advies over „Richtsnoeren voor geïntegreerde
acties ten behoeve van de eilandregio’s van de EU na het Verdrag
van Amsterdam (art. 158)” (PB C 268 van 19.9.2000).

—

cultuur en onderwijs;

—

kwetsbaar milieu, hoge milieubeschermingkosten;

—

grote afhankelijkheid van één economische sector, vaak
toerisme of visserij;

—

seizoensgebonden karakter van werkgelegenheid in het
toerisme en de landbouw.

3.4.1. Door deze opeenstapeling van problemen hebben
eilandbewoners met zo moeilijke leefomstandigheden te maken dat het demografisch en sociaal evenwicht op de meeste
eilanden wordt bedreigd.
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3.5.
Een goede infrastructuur is van essentieel belang voor
het concurrentievermogen, de integratie in de interne markt
en de ontwikkeling van eilanden. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan, kunnen eilanden — met name de meest perifere
— daadwerkelijk integreren in de interne markt en wordt
voorkomen dat vanwege de ontoereikendheid en de meerkosten van de vervoers- en telecommunicatienetwerken tal
van afzonderlijke lokale markten ontstaan. Vervoer, energie,
telecommunicatie, watervoorziening en afvaltransport zijn
uitermate belangrijk voor de ontwikkeling van eilanden.
Eilandbewoners doen er alles aan om hun leefomstandigheden
te verbeteren, maar zijn daarbij afhankelijk van de ontwikkeling
van economie en werkgelegenheid. De EU moet haar beleid
hierop afstemmen, zonder te kijken naar de betrokken gebieden of het menselijk potentieel.

3.6.
De op de algemene begroting van de EU gereserveerde
middelen voor de structuurfondsen en het Cohesiefonds
moeten toereikend zijn om de Europese acties, initiatieven en
programma’s na 2006 te kunnen verwezenlijken.

4. Specifieke opmerkingen over het infrastructuurbeleid
van de Europese Unie en de lidstaten

4.1.
Het is duidelijk dat eilanden in hun handelsbetrekkingen met de rest van de Gemeenschap geen gebruik kunnen
maken van alternatief vervoer over spoor en over de weg en
dat hun bewoners en hun economische activiteiten volledig
zijn aangewezen op vervoer over zee en door de lucht. Het
regionaal beleid werpt gemakkelijker vrucht af in de grote
groeikernen en de regio’s op het Europese vasteland; de
werkgelegenheidssituatie en de leefomstandigheden in de
dorpen, wijken en gehuchten zijn er gunstiger. Dankzij het
regionaal beleid beschikken mensen in deze regio’s thans over
snelwegen en hogesnelheidstreinen, zijn nieuwe luchthavens
aangelegd of oude gemoderniseerd en uitbreiding van de
infrastructuur is natuurlijk gemakkelijker op het vasteland dan
op een eiland. Hoe bewonderenswaardig het ook is dat alle
eilandbewoners willen samenwerken en hun bijdrage tot de
economische ontwikkeling willen leveren, toch zullen zij het
niet redden wanneer de wetgeving niet wordt aangevuld en er
niets wordt gedaan om de infrastructuur door te trekken.

4.2.
De vigerende wetgeving en de mededingingsregels
(art. 88, lid 3) bieden eilanden niet dezelfde ontwikkelingskansen als andere regio’s. Dat de politieke leiders in Europa zich
hiervan bewust zijn blijkt duidelijk uit de conclusies van de
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Raad van Nice, waarin staat dat specifieke maatregelen ten
gunste van eilanden getroffen kunnen worden. Artikel 89 van
het EG-Verdrag bood hiertoe overigens reeds de mogelijkheid.

4.3.
Het is heel goed denkbaar dat de steun die lidstaten
eilanden gaven of nog steeds geven niet op grond van de
communautaire regels wordt verboden, maar wordt omgezet
in EU-steun om de extra moeilijke situatie van eilanden te
verlichten. Daardoor kunnen alle eilandbewoners profiteren
van dezelfde voorwaarden als de regio’s op het vasteland,
waar de aanleg van infrastructuur en de deelname aan de
economische ontwikkeling geen problemen oplevert.

4.4.
De liberalisering van het vervoer over water, met de
bedoeling een interne markt tot stand te brengen, heeft op het
gebied van de kustvaart teleurstellende resultaten opgeleverd:
met name particuliere exploitanten geven voorrang aan rendabele verbindingen en laten eilanden met minder winstgevende verbindingen links liggen. Daardoor wordt het voor deze
eilanden dus nog moeilijker om het hoofd boven water te
houden.

5. Openbare dienstverlening op eilanden

5.1.

Openbare dienstverlening en infrastructuur

5.1.1. Op het gebied van vervoer is de openbare dienstverlening beslist het enige middel om in de behoeften van eilanden
te voorzien, aangezien eilanden vaak niet groot genoeg zijn
om particuliere exploitanten aan te trekken, die trouwens
hiervoor niet eens belangstelling hebben. Het lokale bestuur is
bereid alle taken op het gebied van ontwikkeling op zich te
nemen.

5.1.2. Aangezien eilanden dus niet altijd aantrekkelijk genoeg voor bedrijven zijn, moet eens goed over het begrip
„openbare dienstverlening op eilanden” worden nagedacht. De
scherpere concurrentie als gevolg van de interne markt leidt er
namelijk toe dat de balans tussen vasteland en eilanden nog
verder verstoord raakt. Dit doet zich in de eerste plaats
voor op het gebied van vervoer: de liberalisering van de
vervoersystemen, de afschaffing van monopolies en de Europese aanbestedingsregels sorteren over het algemeen een
positief effect op de Europese economie en de interne markt,
maar de interne markt blijft voor eilanden vaak een abstract
begrip.
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5.1.3. In de communautaire wetgeving wordt de bijzondere
situatie van eilanden expliciet onderkend en worden diverse
instrumenten aangereikt om de verbindingen op eilanden te
waarborgen (openbare dienstverplichting, openbare dienstcontracten). De verschillende aanbestedingsprocedures die de
afgelopen jaren op eilanden zijn ingevoerd, zijn niet alleen
ingewikkeld gebleken, maar hebben ook niet altijd tot echte
concurrentie (vaak schrijft maar één exploitant zich in) of
aanzienlijke prijsdalingen geleid. Uit de praktijk blijkt eveneens
dat bij de aanbestedingen onvoldoende rekening is gehouden
met de werkgelegenheidscriteria en de economische gevolgen
voor de eilanden.

5.1.4. De vervoersnetwerken moeten dus worden uitgebreid door de bestaande infrastructuur uit te bouwen en
nieuwe infrastructuur aan te leggen („territoriale continuïteit”).

5.1.5. De meerkosten van vervoer op eilanden lopen sterk
uiteen, afhankelijk van het soort goederen en de wijze van
vervoer. De sociaal-economische gevolgen hangen uiteraard af
van de handelswaarde van het geïmporteerde of geëxporteerde
product. Compensatiemaatregelen zouden daarom altijd op de
omvang van de problemen afgestemd moeten worden.

5.1.6. Zelfs wanneer de EU een steunregeling goedkeurt,
dan nog mag alleen steun aan de binnenlandse handel worden
gegeven. Veel eilanden moeten echter nationale grenzen
overschrijden om toegang tot de interne markt te krijgen; zij
bevinden zich vlakbij andere landen, bijv. in de Middellandse
Zee (Corsica/Italië) en soms liggen zij zelfs op een ander
continent. Beperking van de steun tot de handel met het
moederland lijkt in dit opzicht discriminerend en strijdig met
de geest van het Verdrag te zijn. Het voorbeeld van Bornholm,
dat bij wijze van uitzondering toestemming kreeg om het
vervoer naar Kopenhagen via Zweden te subsidiëren, is een
stap in de goede richting die navolging verdient. De Europese
wetgeving moet expliciet de mogelijkheid bieden om de voor
de binnenlandse verbindingen geldende bepalingen inzake
openbare dienstverplichting en openbare dienstcontracten op
alle verbindingen binnen de Europese Unie toe te passen.

5.1.7. Het Comité adviseert dus de communautaire regels
voor staatssteun aan regio’s op de specifieke situatie van ieder
eiland af te stemmen en alle eilanden van de Europese Unie de
mogelijkheid te bieden transportondernemingen als tegemoetkoming in de meerkosten van het goederen- en passagiersvervoer rechtstreekse bedrijfssteun te geven (tot maximaal de reële
meerkosten).

C 149/63

5.1.8. Wat de eilanden in de Middellandse Zee betreft, zou
het mogelijk moeten zijn bedrijfssteun voor handel met
lidstaten in het gehele Middellandse-Zeegebied te geven; de
steun mag dan echter niet meer bedragen dan de meerkosten
van de handel met het moederland.

5.1.9. Wat zeer afgelegen eilanden betreft, die voor hun
vervoer zijn aangewezen op de intercontinentale handel en
niet op de Europese kustvaart, zou het handelsverkeer met het
hele grondgebied van de Unie — niet alleen met de havens van
het moederland — in aanmerking voor de steun moeten
kunnen komen. Zo zouden deze ultraperifere eilanden rechtstreeks en onder optimale voorwaarden toegang krijgen tot de
grote productie- en consumptiecentra in het hart van de Unie
en vormt de steun dus een legitieme compensatie voor de
extreme omstandigheden waarmee zij door hun ligging te
maken hebben.

5.1.10. Zonder voorbij te willen gaan aan de vraag hoe een
dergelijk beleid gefinancierd moet worden, acht het Comité
hervorming van de staatssteunregels dus van wezenlijk belang
om eilanden tegemoet te komen in de meerkosten waarmee
zij op het gebied van vervoer worden geconfronteerd.

5.1.11. De vervoerskosten op eilanden zijn over het algemeen hoog. De prijs van het passagiers- en goederenvervoer
wordt opgedreven door diverse nationale, regionale en lokale
heffingen. Tarieven die havens voor eventuele hulp berekenen,
zouden verlaagd of afgeschaft moeten worden om te voorkomen dat het vervoer van en naar eilanden wordt benadeeld.

5.1.12. De Europese Unie wil alle indirecte vervoersbelastingen harmoniseren. Diverse plannen vormen een rechtstreekse bedreiging voor eilanden:
a)

in haar Witboek over het Europese vervoersbeleid uit de
Commissie haar voornemen om in de hele Gemeenschap
een infrastructuurheffing in te voeren waarbij de werkelijke infrastructuurkosten worden weerspiegeld en rekening
wordt gehouden met de externe kosten. Blijven speciale
maatregelen uit, dan kan deze maatregel ernstige gevolgen
voor eilanden hebben. Enerzijds beschikken eilanden
vaak over een relatief uitgebreide infrastructuur voor hun
beperkte verkeersomvang en het is de vraag welke criteria
de Commissie zal hanteren om de werkelijke kosten te
berekenen. Anderzijds zijn het reizigersvervoer en het
toerisme op eilanden sterk aangewezen op de luchtvaart;
juist deze vervoerswijze wordt als enorm verontreinigend
beschouwd en zal dus te maken krijgen met doorberekening van de externe kosten. De Commissie zou in de
kaderrichtlijn die zij in 2002 wil voorleggen, dus rekening
moeten houden met de beperkte keuzemogelijkheden
van eilanden en met de sociaal-economische gevolgen
van hogere transportkosten in deze gebieden. De richtlijn
zou eilanden expliciet de mogelijkheid moeten bieden
om van een speciaal tarief voor het gebruik van (lucht)haveninfrastructuur te profiteren;
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b)

om dezelfde redenen moet het plan om de
brandstofaccijnzen in de scheep- en de luchtvaart te
harmoniseren, met de grootst mogelijke voorzichtigheid
worden benaderd; het vervoer van en naar eilanden
mag immers niet duurder worden. Er moeten adequate
regelingen komen om het gebruik van de milieuvriendelijkste apparatuur en brandstoffen aan te moedigen
zonder de toegankelijkheidsproblemen van eilanden door
hogere heffingen te verergeren;

c)

eveneens alarmerend is het voornemen van de Commissie
(deel 3, hoofdstuk IIB) om al het luchtverkeer in de
Gemeenschap aan een BTW-plicht te onderwerpen. In
dat geval zouden alle luchthavens op eilanden een
ontheffing moeten krijgen.

5.1.13. Tenslotte is het noodzakelijk dat de continuïteit en
de regelmaat van de openbare dienstverlening, met name in
het vervoer naar de eilanden, worden gewaarborgd, door een
minimale dienstverlening te garanderen, zoals in sommige
lidstaten al het geval is.

5.2.

Het trans-Europese vervoersnetwerk

5.2.1. Uit financieel oogpunt is het positief te noemen dat
(lucht)havens „in eilandengebieden, perifere of ultraperifere
gebieden welke zij onderling of met de centrale gebieden van
de Gemeenschap over zee verbinden” in het trans-Europese
vervoersnetwerk zijn opgenomen, omdat het hierdoor mogelijk wordt verbeteringen van de (lucht)haveninfrastructuur
te financieren (1). Dit betekent echter niet dat eilanden en
ultraperifere gebieden in bijv. de regelingen voor de korte vaart
of de plannen voor „snelwegen op zee” zijn opgenomen.
5.2.2. De nieuwe prioritaire projecten in het kader van het
trans-Europese vervoersnetwerk hebben net zo min betrekking
op eilanden als de vorige. Tot zijn spijt moet het Comité zelfs
vaststellen dat eilanden helemaal buiten beschouwing zijn
gelaten.
5.2.3. In het Witboek over het Europese vervoersbeleid
wordt over de „ontwikkeling van snelwegen op zee” gesproken (2): „Het intracommunautaire vervoer over zee en het
riviertransport zijn twee wezenlijke onderdelen voor het
concept van gecombineerd vervoer ... een aantal zeeverbindingen zou net als autosnelwegen en spoorwegen deel moeten
uitmaken van het trans-Europese netwerk”. Deze snelwegen
op zee, die in feite de huidige knelpunten op de weg (Pyreneeën,
Alpen) moeten ontlasten, zouden eilanden niet links mogen
laten liggen. Integendeel, zij zouden hen juist een reële
ontsluitingskans moeten bieden.

(1) Beschikking nr. 1346/2001/EG van 22 mei 2001.
(2) Witboek COM(2001) 370 def. van 12 september 2001 — deel II
A1, blz. 47.
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5.2.4. Met name in het geval van dichtbevolkte eilanden
met uitgebreide vervoersnetwerken die qua kosten en kwaliteit
vergelijkbaar zijn met de vervoersnetwerken op het vasteland,
zou de Commissie scheepvaartverbindingen moeten opnemen
in het trans-Europese basisnetwerk, waarbij de nadruk moet
komen te liggen op goede aansluitingen tussen deze verbindingen en de internationale routes in het (spoor)wegverkeer en de
binnenvaart.

Energie

5.3.

5.3.1. Het is voor eilanden niet eenvoudig om hun energiebehoeften te dekken: de energievoorziening kampt met specifieke problemen (ontoereikendheid, hoge kosten en soms
onderbrekingen, met name in geval van crises), zij zijn vaak
niet aangesloten op nationale of trans-Europese energienetwerken en het verbruik vertoont grote seizoensgebonden
schommelingen ten gevolge van het toerisme.

5.3.2.

De volgende maatregelen zijn noodzakelijk:

—

aanleg van de nodige infrastructuur om eilanden te
ontsluiten en energie van/naar het vasteland te importeren/exporteren;

—

bevordering van duurzame energie door middel van
economische en fiscale stimuleringsmaatregelen en proefprojecten, met name op eilanden die niet zijn aangesloten
op de trans-Europese netwerken;

—

eilanden die niet op het elektriciteitsnet van het vasteland
zijn c.q. op korte termijn worden aangesloten en die zelf
relatief dure stroom opwekken, moeten beslist de garantie
krijgen dat de tarieven gesubsidieerd zullen blijven, zelfs
wanneer de elektriciteitsmarkt volledig geliberaliseerd
zal zijn. Wie zal dan immers stroom op de kleine
eilandmarkten gaan verkopen en tegen welke prijs? Dit
compensatiesysteem moet door de overheid ondersteund
worden door middel van regulering van de tarieven voor
huishoudens en bedrijven om zo concurrentiedistorsies
te ondervangen en een optimaal gebruik van de energiebronnen te waarborgen.

5.4.

Afval

5.4.1. Afvalverwerking plaatst eilanden voor grote milieuproblemen, zeker in het licht van de bijdrage die het toerisme
levert aan de economische ontwikkeling. Prioriteit dient uit te
gaan naar recycling en hergebruik van vaste afvalstoffen en
naar energiewinning uit afval.
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5.4.2. Autowrakken, olie en karton zullen op de meeste
eilanden in de nabije toekomst beslist niet gerecycled worden.
Deze grote, zware en soms gevaarlijke goederen moeten
over zee naar verwerkingsplaatsen op het vasteland worden
vervoerd, waardoor eilanden in vergelijking met regio’s op het
vasteland met extra kosten worden geconfronteerd. Wie
moet hiervoor opdraaien? De bewoners, de toeristen of de
Gemeenschap, die bepaalt hoe en waar afval verwerkt moet
worden zonder te kijken of deze regels wel geschikt zijn voor
gebieden met maar een paar duizend inwoners?

5.4.3. Naar het voorbeeld van de wettelijke regelingen die
Spanje voor de Canarische eilanden en de Balearen heeft
getroffen, moet in het kader van een Europees netwerk voor
afvalverwerking een compensatiesysteem voor het vervoer van
afval naar het vasteland worden ingevoerd.

5.5.

Water

5.5.1. De problemen rond de watervoorraden en hun
beheer en rond de kwaliteit van het water hangen rechtstreeks
samen met de toename van het toerisme en het daarmee
verbonden waterverbruik op de eilanden. Aangezien watervoorziening een essentiële dienst is moet de aanleg van
leidingen tussen eilanden (archipels) of tussen eilanden en het
vasteland zoveel mogelijk gesteund worden en de watertarieven moeten betaalbaar zijn voor de eilandbewoners.

5.5.2. Even ernstig is het probleem van de verontreiniging
van het zeewater met alle gevolgen van dien voor het toerisme
en de visvangst, twee uitermate belangrijke economische
sectoren. Het is voor de ontwikkeling van eilanden van
cruciaal belang dat er speciale programma’s op het gebied van
wateropslag, milieucontrole op lozingen, afvalwaterbeheer en
ontzilting worden opgezet.

5.6.

Telecommunicatie

5.6.1. De ontwikkeling van telecommunicatienetwerken
heeft in alle afgelegen gebieden en zeker op eilanden zonder
meer prioriteit, al is het positieve effect ervan wellicht minder
groot dan werd verwacht. Zoals ook uit het tweede cohesieverslag blijkt, concentreren de activiteiten op technologisch en
onderzoeksgebied alsmede de diensten en industrieën met een
hoge meerwaarde zich echter nog altijd in de meer dynamische
regio’s, waar niet alleen telecommunicatie-intensieve activiteiten zijn gevestigd, maar ook mensen die op dit gebied goed
geschoold zijn. De toegangsproblemen in het goederen- en
passagiersvervoer spelen overigens niet in de telecommunicatiesector.
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5.6.2. Het toekomstige beleid moet zich in ieder geval
richten op bevordering van telecommunicatie op alle eilanden,
omdat cruciale economische sectoren hiervan kunnen profiteren. Te denken valt bijvoorbeeld aan een beter onderwijs- en
opleidingsaanbod, betere mogelijkheden om naar universiteiten en onderzoekscentra over te stappen, tegemoetkoming aan
de behoeften op het vlak van gezondheidszorg, toerisme,
reclame, voorlichting en informatie, en diversifiëring van de
lokale economie via de ontwikkeling van de elektronische
handel, elektronische bedrijfsactiviteiten, enz.

5.6.3. Iedereen heeft het over telecommunicatie. De invoering van de nieuwe telecommunicatietechnologieën op eilanden is echter geen uitgemaakte zaak omdat deze sector in feite
dezelfde markt als de klassieke economie beslaat. Bij de
toepassing van deze technologieën moeten de eilanden zich
vooral ook richten op hun culturele identiteit door de kennis
van het erfgoed en de geschiedenis van de eilandbewoners te
verbeteren, om zo hun gemeenschappelijke wortels terug
kunnen te vinden en de handelstraditie die met de industriële
revolutie is verdwenen, weer in ere te kunnen herstellen.

5.6.4. Met behulp van de nieuwe telecommunicatietechnologieën moeten de eilanden netwerken opzetten om verdere
decentralisatie mogelijk te maken en tot gemeenschappelijke
normen komen. Momenteel is er niet alleen sprake van
technische problemen; het gaat ook om de beschikbaarheid
van knowhow, d.w.z. de nodige kennis moet aanwezig zijn
om een hele reeks diensten als basis voor de economische
ontwikkeling op te zetten. Gezien de geringe omvang van
eilanden is er slechts één oplossing mogelijk: allianties aangaan
om de kwaliteit van nieuwe diensten (media, cultuur, toerisme, ...) te waarborgen.

5.6.5. De recente misstanden bij de toewijzing van regionale
WLL-licenties (lokale draadloze verbindingen voor supersnel
digitaal dataverkeer) in Frankrijk (1) laten ook een ander
gevaar zien. Particuliere exploitanten zijn niet geïnteresseerd
in eilanden omdat de markt te beperkt is en de bevolking te
gering om de investeringen terug te kunnen verdienen. Alleen
openbare dienstverlening kan de eilanden toegang tot supersnel dataverkeer garanderen. Deze ervaring leert dat de particuliere telecommunicatiesector niet automatisch belangstelling
heeft voor eilandbewoners en dat zij bij toekomstige technologische ontwikkelingen aan de zijlijn dreigen te blijven staan.

(1) De door de ART (de Franse telecomtoezichthouder) voor de
overzeese gebieden, Corsica en Auvergne geselecteerde exploitanten (Siris, Completel, Outremer Télécom) hebben hun licenties
geweigerd.
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6. Voorstellen

6.1.
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6.1.6. Alle Europese eilanden zouden in aanmerking moeten kunnen komen voor steunverlening uit een speciaal
fonds waardoor vaste of mobiele vervoersinfrastructuur en
verschillende soorten openbare netwerken (energie, telecommunicatie, water, afval) zouden kunnen worden gefinancierd.

Aansluiting van de eilanden op de trans-Europese netwerken

6.1.1. Het Comité pleit voor een vervoersysteem waarbinnen snelle schepen de eilanden toegang geven tot meer open
markten dan alleen het moederland. De continuïteit van
vervoerssystemen moet niet alleen op nationaal maar ook op
EU-niveau gewaarborgd worden zodat de eilanden toegang
krijgen tot de hele interne markt en niet alleen tot de
binnenlandse markt op het Europese vasteland.

6.1.2. Wil de interne markt geen abstract begrip voor
eilanden blijven, dan mag compensatie van de meerkosten van
vervoer niet worden beschouwd als een discriminerend beleid
dat het functioneren van de interne markt kan verstoren.
Compensatiemaatregelen moeten daarom altijd worden afgestemd op omvang en aard van de problemen. Eilanden vinden
dat zij in aanmerking voor positieve discriminatie moeten
komen.

6.1.3. De Commissie merkt zelf in haar Witboek „Het
Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010” het volgende op: „In
algemene zin heeft de ervaring geleerd dat steunmaatregelen
voor een beperkt bedrag niet het gevaar in zich dragen van
concurrentievervalsing of van invloed zijn op het handelsverkeer. Desondanks moeten steunmaatregelen voor het vervoer
tot op heden anders dan in andere economische sectoren het
geval is, tevoren worden aangemeld bij de Commissie. Deze
algemene verplichting lijkt onevenredig, met name wanneer
het gaat om compensatie van verplichtingen in het kader van
de openbare dienst op verbindingen met perifere regio’s van
de Gemeenschap en kleine eilanden. De Commissie zal een
aanpassing van de procedures in deze zin voorstellen (1)”.

6.1.4. Het Comité neemt kennis van de bereidheid van de
Commissie om haar procedures aan te passen. Het hoopt
dat „steunmaatregelen voor een beperkt bedrag” en „kleine
eilanden” gezien de specifieke kenmerken die in de teksten
dienaangaande worden erkend, zo ruim mogelijk geïnterpreteerd worden.

6.1.5. Het Comité steunt het verzoek van de conferentie
van Cagliari aan de Commissie om een impuls te geven aan
communautaire wetgeving en aan een communautair beleid
ten gunste van het maritieme vervoer, zodat er
scheepvaartverbindingen tussen de Noordzee en de Middellandse en Zwarte Zee tot stand worden gebracht en er in de
Middellandse Zee „snelwegen op zee” worden gecreëerd.

(1) Witboek COM(2001) 370 def. van 12 september 2001 — deel III
B3, blz. 98.

6.1.7. Alle eilanden van de Europese Unie zouden de
mogelijkheid moeten hebben transportondernemingen ter
compensatie van de meerkosten van het goederen- en passagiersvervoer rechtstreekse bedrijfssteun te geven, zodat de
werkelijke kosten voor iedereen gelijk zijn.

6.1.8. De Commissie wil voor al het vervoer per spoor,
over de weg en over water het beginsel invoeren dat de tarieven
de werkelijke kosten moeten dekken. Het Comité pleit ervoor
dat alle aspecten van de bijzondere situatie van eilanden in de
berekening van de vervoersprijs worden opgenomen (reistijd,
prijzen, frequentie, laden/lossen, ...). Gezien het belang van de
vervoersector voor eilanden, met name qua werkgelegenheid,
zouden bovendien ook sociale parameters meegenomen moeten worden.

6.1.9. Het Comité stelt voor, 2005 tot Europees Jaar van de
eilanden uit te roepen. Bij die gelegenheid zou de Commissie
de reeds getroffen maatregelen ten gunste van eilanden kunnen
evalueren en bij de hervorming van de structuurfondsen en
het regionale beleid een ambitieuze politiek kunnen voeren.

6.2.

Een geïntegreerd beleid voor eilanden en ultraperifere eilandgebieden

6.2.1. Het Comité wijst de Commissie erop dat de ontwikkeling van de trans-Europese netwerken geflankeerd zou
moeten worden door een geïntegreerd beleid waarbinnen
eilanden en ultraperifere eilandgebieden een voorkeursbehandeling kunnen krijgen. Een dergelijke algemene doelstelling
voor het beleid in de betrokken sectoren vergt de volgende
vier maatregelen:

a)

artikel 158 van het Verdrag moet verduidelijkt worden in
de zin van de aan de Slotakte van Amsterdam gehechte
verklaring nr. 30 en de conclusies van de Europese Raad
van Nice door expliciet te wijzen op het beginsel van
territoriale samenhang en op de diverse gebieden die met
structurele nadelen te kampen hebben, zoals dichtbevolkte gebieden en berggebieden. Met het Europees Ruimtelijk
Ontwikkelingsperspectief (EROP) is al een bescheiden
stap in deze richting gezet. In het eerste tussentijds verslag
over de economische en sociale samenhang wordt
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nogmaals gewezen op de omvang van het grondgebied
van de Gemeenschap, dat berg-, kust- en maritieme
gebieden, eilanden en archipels omvat (1). Het Comité
vindt dat verdergaande maatregelen genomen moeten
worden;
b)

c)

met de hervorming van het regionaal beleid en met name
van de structuurfondsen voor de periode na 2006 moet
een speciaal financieringsinstrument worden ingevoerd
voor gebieden die buiten doelstelling 1 vallen en met
structurele geografische of demografische nadelen te
kampen hebben (met name eilanden); dit instrument zou
onder meer gebruikt kunnen worden ter cofinanciering
van vaste of mobiele vervoersinfrastructuurvoorzieningen
en alle openbare nutsvoorzieningen (energie, telecommunicatie, water, afval). Bij de hervorming van de structuurfondsen dient rekening gehouden te worden met de
gevolgen van uitbreiding voor de positie van eilanden
binnen het regionaal beleid;
eilanden zouden in het kader van het Witboek over
governance (2) meer aandacht moeten krijgen. De diensten

(1) COM(2002) 46 def.
(2) COM(2001) 428 def.
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van de Commissie zouden stelselmatig voor een interdepartementale aanpak moeten kiezen en er zou zelfs een
apart directoraat-generaal opgericht kunnen worden om
een geïntegreerde visie op en een geïntegreerde uitvoering
van maatregelen die gericht zijn op of gevolgen hebben
voor eilanden, te waarborgen.
d)

eilanden en perifere en ultraperifere regio’s moeten ten
slotte centraal worden geplaatst in het communautaire
beleid ten aanzien van de regio’s aan en over de grenzen;
zij zijn economische en sociale bruggehoofden van een
Europa dat zich openstelt voor de wereld, en mogen niet
als eindpunten van interne netwerken worden beschouwd.

6.2.2. Het Comité meent dat het met een dergelijke geïntegreerde benadering, aangevuld met regelingen inzake voorafgaande raadpleging van de lidstaten over voorschriften die
eilanden aangaan, mogelijk is een echt partnerschap tussen
eilanden, lidstaten en Commissie tot stand te brengen.
6.2.3. Het Comité wil helpen een betere dialoog met de
eilanden tot stand te brengen. Als vertegenwoordiger van de
georganiseerde civiele samenleving in de EU is het Comité
bereid bij te dragen tot en ondersteuning te bieden aan ieder
initiatief in deze richting.

Brussel, 25 april 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „Het MKB in eilandgebieden van de Europese
Unie”
(2002/C 149/15)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 30 mei 2001 besloten overeenkomstig artikel 23, lid 3, van
zijn reglement van orde een advies op te stellen over „Het MKB in eilandgebieden van de Europese Unie”.
De Afdeling „Economische en monetaire Unie, economische en sociale samenhang”, die met de
voorbereiding van de desbetreffende werkzaamheden was belast, heeft haar advies op 9 april 2002
goedgekeurd. Rapporteur was de heer Vassilaras.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 390e zitting van 24 en 25 april 2002 (vergadering
van 25 april 2002) het volgende advies uitgebracht, dat met 87 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij
7 onthoudingen, is goedgekeurd.
1. Inleiding

e)

de concurrentie en de globalisering;

1.1.
Het Comité pleit bij de Raad en de Commissie voor
een nieuwe aanpak van het beleid dat voortvloeit uit de
conclusies van de Top van Nice (7 en 8 december 2000,
punt J (57)). Het wil er met zijn voorstellen toe bijdragen dat
de nodige specifieke maatregelen worden genomen om de
ontwikkeling van het MKB in eilandgebieden in het kader van
het communautaire beleid te bevorderen.

f)

het seizoensgebonden karakter van de werkgelegenheid
in het MKB in eilandregio’s;

g)

het gebrek aan diversifiëring van de activiteiten en de
economie;

h)

zijn vorige adviezen terzake;

i)

de NUTS-nomenclatuur die wordt gehanteerd voor de
werking van de structuurfondsen en het Cohesiefonds;

j)

de tenuitvoerlegging van het Europees handvest voor
kleine ondernemingen.

1.2.
De structurele problemen waarmee eilanden ingevolge
hun insulaire status te kampen hebben, zijn er volgens het ESC
ook de oorzaak van dat het op eilanden gevestigde MKB
onvoldoende mee kan concurreren op de interne markt.
1.3.
Het Comité neemt nota van de inhoud van het
„Eerste voortgangsverslag over de economische en sociale
samenhang” (1) waarin, zoals het Comité herhaaldelijk had
gevraagd, een alinea is gewijd aan „gebieden met zwaarwegende geografische of natuurlijke handicaps”. De erkenning van
de criteria m.b.t. de insulaire status (maritiem milieu, grootte
van het eiland en verwijdering van het vasteland) en van de
opeenstapeling van handicaps op sommige eilanden (archipel,
berggebieden en schaarse bevolking) is ook een stap in de
goede richting.
1.4.
Het Comité zal de bestaande communautaire maatregelen voor het MKB onder de loep nemen, samen met de
gehanteerde praktijken inzake ondersteuning en subsidies
waarin de communautaire wetgeving voorziet. Het zal daarbij
rekening houden met:
a)

art. 158 van het Verdrag van Amsterdam als rechtsgrondslag;

b)

de bij het Verdrag gevoegde Verklaring nr. 30;

c)

de toekomstige uitbreiding van de Gemeenschap;

d)

de herziening van de werking van het Cohesiefonds en
het regionale beleid na 2006;

(1) COM(2002) 46 def.

2. Kenmerken van het MKB in eilandgebieden
2.1.
De Gemeenschap bestaat uit regio’s met een uiteenlopend ontwikkelingsniveau, die ook in het kader van het
regionale beleid in verschillende niveaus of doelstellingen (1
en 2) worden ingedeeld. Niettemin kan worden vastgesteld dat
minder begunstigde eilandgebieden een ontwikkelingsachterstand vertonen, hoewel 95 % van de eilandbewoners voor
steun in hoofde van de doelstellingen 1 en 2 in aanmerking
komt.
2.2.
De deelneming van het MKB in eilandgebieden aan
communautaire programma’s wordt o.m. belemmerd door de
moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van projecten, het
gebrek aan eigen middelen, de geografische en demografische
situatie, de beperkte afzetmarkt, hun afhankelijkheid van grote
steden, de onstabiele economie, het seizoensgebonden karakter
van de werkgelegenheid en het gebrek aan diversifiëring van
de economische activiteiten.
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2.3.
Het MKB in eilandregio’s beschikt over weinig potentieel op het gebied van administratie en beheer, waardoor het
niet ingeschakeld raakt in procedures op het gebied van zowel
voorlichting over als beheer van verschillende specifieke
nationale en Europese MKB-programma’s. Deze programma’s
zijn vaak te technnocratisch en onvoldoende afgestemd op de
concrete situatie van micro-bedrijven, die op vereenvoudiging
aandringen. De situatie van deze ondernemingen wordt echter
nog verder ondermijnd door het feit dat hun tekortkomingen
op beheersgebied hen ook in een zwakke positie plaatsen
tegenover de financiële (al dan niet bank-)sector, waarmee ze
moeilijk kunnen communiceren en dus onderhandelen, en
waarmee samenwerking zo goed als uitgesloten is. Gebrekkige
toegang tot informatie in het algemeen bemoeilijkt inschakeling van communautaire fondsen en ondersteuning door de
banksector. Het isolement, het tekort aan kwalificaties en de
slechte informatie-uitwisseling zijn hiervan de belangrijkste
oorzaken. Speciale verbindingscentra, zoals de bekende netwerken van „Info-centres”, zouden een aantal problemen een
passende oplossing kunnen geven. De zwakke punten van de
eilanden moeten worden geanalyseerd en geëvalueerd.
2.4.
Ondanks de aanzienlijke inspanningen die de laatste
jaren, vaak met steun van de EU, zijn geleverd, vertonen de
eilanden nog steeds een ontwikkelingsachterstand en zijn vele
zelfs in verval. Een en ander is te verklaren door het feit dat
zelfs Doelstelling 1, die ook geldt voor regio’s op het vasteland
en de betrokken lidstaat, de eilanden niet begunstigt op basis
van hun insulaire status.
2.5.
De Europese eilanden beslaan een totale oppervlakte
van 110 000 km2 (d.i. 3,4 % van het grondgebied van de Unie)
en tellen nagenoeg 14 miljoen inwoners (d.i. 3,5 % van de
bevolking van de Unie). Ook al verschillen de eilanden in
omvang of bevolkingsaantal, toch hebben zij, met name op
economisch en sociaal gebied, een groot aantal problemen
gemeen, alleen de intensiteit kan van geval tot geval verschillen
(zie bijgevoegde tabel; bron: Eurostat, Eurisles).
2.6.
Zoals het Comité reeds eerder in vorige adviezen heeft
opgemerkt, hebben de minst begunstigde eilandgebieden, als
bedoeld in art. 158 van het Verdrag van Amsterdam allemaal,
ongeacht hun grootte, te kampen met dezelfde problemen.
2.6.1.

Deze problemen betreffen de volgende gebieden:
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—

onvoldoende interregionale samenwerking met regio’s op
het vasteland of met regio’s van derde landen;

—

het seizoensgebonden karakter van de werkgelegenheid
en de economische activiteiten;

—

de kwetsbaarheid van het patrimonium en de historische
en culturele trekpleisters.

2.7.
Om de ontwikkeling en het concurrentievermogen van
het MKB in eilandgebieden van de EU te waarborgen, moet er
voor de nodige infrastructuur worden gezorgd. Vervoer,
energie, telecommunicatie en watervoorziening zijn van
cruciaal belang voor een duurzame ontwikkeling van de
eilanden. De bewoners van eilandregio’s stellen alles in het
werk om de leefomstandigheden op hun eiland te verbeteren;
deze verbetering kan er alleen komen door ontwikkeling van
de economie en de werkgelegenheid. De Europese beleidsmaatregelen moeten in dat kader worden ingepast, ongeacht het
gebied of dat menselijk potentieel waarop ze zijn gericht.
2.8.
De grote economische ontwikkelingscentra en de gebieden op het Europese vasteland kunnen gemakkelijker profijt
trekken van het regionale beleid; de mensen vinden er
makkelijker werk, leven in gunstigere omstandigheden in hun
stad, hun buurt, hun huis. Dankzij het regionale beleid zijn
er thans autowegen en hogesnelheidstreinen, en werden er
luchthavens aangelegd of vernieuwd; de uitbreiding van netwerken is aanzienlijk gemakkelijker op het vasteland dan op
eilanden. Dergelijke infrastructuur vergemakkelijkt de ontwikkeling en bevordert het concurrentievermogen van het MKB
op het vasteland. Iedereen heeft wel de mond vol van de
noodzaak van samenwerking en deelneming van de eilanden
aan de ontwikkeling, maar als niet wordt voorzien in de nodige
regelgeving en er geen werk wordt gemaakt van de uitbreiding
van de netwerken tot deze gebieden, zijn deze regio’s, samen
met hun bewoners, tot ondergang gedoemd.
2.9.
In eilandgebieden maakt het MKB vaak een veel groter
deel van het bedrijfsleven uit dan op het vasteland. Dit
fenomeen wordt nog versterkt door de volgende twee
structurele factoren:

—

het geheel van netwerken (vervoer en met name de hoge
kosten ervan, energie, telecommunicatie, watervoorziening);

—

op geografisch gebied: het MKB is voornamelijk in
Zuid-Europa en in het Middellandse-Zeegebied sterk
geconcentreerd;

—

het wegtrekken van de bevolking, vooral de jongeren,
naar de stadscentra;

—

—

de ontwikkeling en het concurrentievermogen van het
MKB en het gebrekkige inzicht in de reële behoeften van
kleine ondernemingen;

op sectoraal gebied: het MKB is in principe het sterkst
vertegenwoordigd en vertoont de grootste verschillen
met dat in de rest van de EU in de sectoren toerisme,
vervoer, energie en communicatie.

—

gezondheidszorg, onderwijs, beroepsopleiding en leerlingwezen;

—

milieu;

—

het gebrek aan diversifiëring van de economie;

2.10. Met „MKB op eilandgebieden” verwijst men vaak naar
een weefsel van micro-ondernemingen met minder dan 10
werknemers en naar een groot aantal individuele ondernemers
die geen enkele werknemer in loondienst hebben. De optelsom
van deze twee categorieën staat in eilandregio’s vaak voor
meer dan 90 % van alle ondernemingen, en voor meer dan
70 % van de totale werkgelegenheid.
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2.11. Micro-ondernemingen op eilanden spelen dan ook
een zowel sociale als economische rol. Hun lage rentabiliteit
gaat vaak gepaard met een lage sociale dekkingsgraad, wat dan
weer gevolgen heeft voor de gezondheidszorg, de pensioenen,
enz. Wil men met de sociale dimensie van het weefsel van
ondernemingen in eilandgebieden rekening houden, dan moet
worden uitgegaan van de familie- en lokale banden en moeten
ook de specifieke behoeften worden bekeken.

3.4.
Op hun lokale markt moeten producenten in eilandregio’s concurreren met Europese producenten die van
schaalvoordelen profiteren die voor hen buiten alle bereik
liggen. Vanaf een bepaalde afzethoeveelheid, die verschilt naar
gelang van het product, kunnen de vervoerkosten het verschil
in productiekosten niet compenseren. Zo worden winkelrekken op eilanden vaak gevuld met uit het Europese vasteland
ingevoerde producten van de landbouw- en levensmiddelenindustrie, die de plaats innemen van zelfs de meest gewone
lokale producten.

3. Voorstellen ten behoeve van het MKB op eilanden

3.4.1. Op de markt in hun onmiddellijke omgeving moeten
de ondernemingen van de eilandgebieden niet alleen proberen
goederen en diensten te verkopen waaraan een hoog prijskaartje van Europese sociale en loonkosten hangt, maar worden zij
ook geconfronteerd met tarifaire of niet-tarifaire douanebelemmeringen die door derde landen kunnen worden opgeworpen.
Een en ander sluit aan bij WTO- en ACS-regelingen, in het
kader waarvan de EU steun verleent aan producenten van
derde landen.

3.1.

Een aangepaste economische omgeving dankzij de openbare
sector

3.2.
Om met de specificiteit van het MKB op eilanden
rekening te houden is het in eerste instantie noodzakelijk te
zorgen voor een algemeen gunstig economisch klimaat dat het
mogelijk maakt meer gelijkheid van kansen te bevorderen. Een
dergelijk klimaat is van belang voor zowel de overheid als de
beroeps- en economische organisaties en de ondernemingen
zelf. Voor het MKB en de micro-ondernemingen op eilanden
moeten specifieke positieve maatregelen worden getroffen.

3.2.1. Er moet worden gezorgd voor „openbare basisdiensten” waardoor het MKB en de eindgebruikers op eilanden
toegang kunnen krijgen tot energie, water, brandstof, vervoer,
onderzoek en innovatie op een wijze die kwaliteit en regelmaat
waarborgt en tegen een kostprijs die overeenkomt met de prijs
die op het vasteland dankzij de concurrentie tussen grotere
entiteiten geldt. Er dient te worden voorzien in compenserende
mechanismen, gaande van gelijkschakeling op nationaal niveau
tot specifieke compensatieregelingen voor iedere afzonderlijke
dienst of ieder gebied. Dergelijke maatregelen voor het MKB
op eilanden ressorteren onder het beleid inzake economische
en sociale samenhang en moeten worden verdiept in aansluiting op de recente besluiten van de Commissie uit hoofde van
de Verdragen of de Top van Nice. Afwijkingen van de
gemeenschappelijke regeling (micro-afwijkingen voor micromarkten) moeten worden uitgewerkt, niet om de concurrentie
scheef te trekken, maar juist om eerlijke concurrentie mogelijk
te maken.

3.4.2. Producenten van eilandregio’s kunnen moeilijk concurreren met de rest van de Europese markt. In sommige
gevallen moeten zij opboksen tegen de producten van buurlanden die veel goedkoper zijn omdat de sociale en loonlasten er
ook veel lager liggen of omdat er op grotere schaal wordt
geproduceerd; in andere gevallen worden ze geconfronteerd
met op het Europese vasteland gevestigde producenten die niet
te lijden hebben onder beperkte vervoermogelijkheden en voor
wie de markt in de onmiddellijke omgeving aanzienlijk groter
is. Voor dit MKB op eilanden moet er dan ook een regeling
komen met compensaties die noodgedwongen van het Europese gemeenschappelijke stelsel zullen moeten afwijken.

3.5.
Er is ten slotte ook enige creativiteit vereist voor de
uitwerking van een doeltreffende steunregeling en speciale
steunmaatregelen voor het MKB in eilandgebieden; een en
ander zal bovendien hoge kosten meebrengen, die noch door
de plaatselijke economie, noch door de betrokken regionale
overheden met eigen middelen kunnen worden gedragen.

4. Toegang tot particuliere financiering
3.3.
Het MKB op eilanden heeft, wegens zijn geografisch
isolement en ondanks de opkomst van het internet, geen
toegang tot informatie en diensten die voor zijn ontwikkeling
in een steeds veranderend ondernemingslandschap noodzakelijk zijn, zodat het niet het nodige concurrentievermogen
kan ontwikkelen dat een absolute voorwaarde is voor zijn
voortbestaan. De beperkte lokale markt en de moeilijkheden
die het MKB ondervindt om op een grotere markt door te
dringen, zorgen nog voor een verdere verzwakking van de
ondernemingsactiviteiten op eilanden. Deze moeilijkheden
laten zich gevoelen op het gebied van zowel beroepskwalificatie als aanpassing aan kwaliteits- en veiligheidseisen, verkoopsbevordering, marketing, uitvoer, enz.

4.1.
Centrale banken, Europese instanties, consulaten, enz.,
zouden graag zien dat de toegang van het MKB tot financiering
in het algemeen en bankkrediet in het bijzonder verbeterd
wordt. Op een markt waar thans wereldwijd krediet aangeboden wordt, ondervindt het MKB op eilanden, dat bij de
openstelling en globalisering van de financiële markten aan de
zijlijn is blijven staan, nog steeds moeilijkheden om de nodige
financiële middelen te vinden voor het welslagen van zijn
groei- en investeringsstrategie. De behoefte aan middelen op
lange termijn is echter niet het enige probleem waarmee het
MKB wordt geconfronteerd.
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4.2.
Om de door de banken gehanteerde logica bij de
kostenanalyse te doorbreken dienen er maatregelen te worden
genomen om de kosten van het risico en de vereiste garanties te
verminderen, met name als het om jonge ondernemers gaat.
Op eilanden waar de ondernemingsgeest soms minder sterk
aanwezig is dan op het vasteland, moeten jongeren worden
gestimuleerd en moeten hun ondernemingsgeest en creativiteit
worden ondersteund; aldus kan worden verhinderd dat jongeren
de eilanden ontvluchten, en zullen anderen die reeds vertrokken
zijn, misschien zelfs worden aangezet terug te keren.
4.3.
Er bestaat een reële behoefte op informatiegebied. In een
economische omgeving waar zeer verschillende actoren actief
zijn die zich meer dan alleen door kwantitatieve verschillen
m.b.t. aantal werknemers, balanstotaal of omzet van elkaar
onderscheiden, is het zaak over specifieke instrumenten te beschikken om de levensvatbaarheid van het MKB op eilanden
te analyseren. Het hanteren van een typologie op basis van
productiekenmerken moet het mogelijk maken rekening te houden met de typische verscheidenheid van het MKB in eilandgebieden. Aldus zal een licht worden geworpen op de specificiteit van de markt waarop deze ondernemingen werkzaam zijn,
en op de verschillende strategische posities, organisatievormen,
productieve en financiële structuren die daaruit voortvloeien.
4.4.
Voorgesteld wordt te voorzien in een procedure om de
mogelijkheden te evalueren waarover het MKB op eilanden
beschikt om toegang te krijgen tot financiële middelen; deze
procedure zou intern kunnen worden gebruikt door banken en
ondernemingen, maar ook extern ten behoeve van leveranciers,
openbare instanties en de Commissie. Het Economisch en
Sociaal Comité moet dit voorstel uitdragen en bijdragen tot de
verwezenlijking ervan.
5. Specifieke ontwikkelingssteun
5.1.
Volgens het Economisch en Sociaal Comité moeten er
maatregelen worden getroffen ten gunste van het MKB in
eilandgebieden met de volgende twee doelstellingen: de structuren van het MKB op eilanden in stand houden en moderniseren; het MKB in eilandgebieden stimuleren en dynamischer
maken.
5.2.

Instandhouding en modernisering van de structuren van het
MKB op eilanden

5.2.1. Volgens het Comité moet het MKB worden geholpen
om het sociale weefsel en de werkgelegenheid op de eilanden
in stand te houden. Deze doelstelling moet worden aangepast
naar gelang van het soort eiland en de economische sector.
Bijzondere aandacht moet daarbij gaan naar „traditionele”
ondernemingen die kwaliteitsproducten vervaardigen die vaak
buiten de normen vallen en voor de lokale markt bestemd zijn
(agrolevensmiddelen, culturele producten, enz.).
5.2.2. Op basis van de door de Commissie verrichte
studies moeten de echte behoeften van de kleine en microondernemingen op de eilanden worden omschreven. Deze
behoeften moeten duidelijker kunnen worden geïdentificeerd
door de aanbevelingen van het Europees handvest voor kleine
ondernemingen (1) concreet ten uitvoer te leggen en een betere
interactiviteit met de ondernemers tot stand te brengen.
(1) ESC-advies over het Europees Handvest voor kleine ondernemingen: zie PB C 204 van 18.7.2000, blz. 57.
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5.2.3. Tal van Europese programma’s zijn in die zin op het
MKB gericht; het is zaak ervoor te zorgen dat het MKB op
eilanden niet wordt uitgesloten van deze op het vasteland
reeds ruim verspreide ontwikkeling.
5.2.4. Het Comité dringt erop aan, met name op aan
de opleidingsinstrumenten te versterken op alle niveaus:
basisopleiding, beroepsopleiding, voortgezette opleiding, leerlingwezen, enz. Een en ander geldt zowel voor de bedrijfsleiders
als de werknemers van micro-ondernemingen op eilanden.
Voorts moeten niet alleen opleidingscentra worden opgericht
en programma’s worden versterkt, maar moet ook steun
worden gegeven ten behoeve van een actieve strategie van
uitwisseling van gekwalificeerd personeel.

5.3.

Het MKB op eilanden stimuleren en dynamischer maken

5.3.1. In aansluiting op de specifieke ontwikkelingsstrategieën van zowel overheid als particuliere ondernemingen
moeten er volgens het Comité tegelijk proefprojecten worden
opgezet die, wat de lokale economische activiteiten betreft, op
de specifieke marktomstandigheden op eilanden zijn afgestemd, teneinde het voor het MKB in eilandgebieden mogelijk
te maken zich op die markt te ontwikkelen of zich open te
stellen voor markten daarbuiten.
5.3.2. Het Comité onderstreept met name dat er moet
worden voorzien in structuren voor bijstand aan kleine en zeer
kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers. Deze
structuren moeten terdege worden ondersteund zodat zij
doeltreffend tegemoet kunnen komen aan de operationele
behoeften van kleine ondernemingen op eilanden, die nog
moeten worden omschreven. Een en ander is een strategisch
onderdeel van een samenhangend beleid voor het MKB op
eilanden. In het kader van deze ondersteuningsstructuren moet
prioriteit worden gegeven aan de oprichting van diensten voor
begeleiding en follow-up van duurzame projecten m.b.t. het
verlenen van hoogwaardig advies. De aanwerving van vast
personeel voor deze structuren is noodzakelijk om:
—

bijstand te verlenen bij de follow-up en het beheer van
communautaire programma’s;

—

een doorgeefluik te creëren voor informatie op het gebied
van technologie en milieuveiligheid;

—

voor begeleiding te zorgen bij de voorbereiding en de
follow-up van bankdossiers;

—

kwaliteit en veiligheid te bewaken, ...

5.3.3. Gelet op de behoeften van kleine en micro-ondernemingen op eilanden, dringt het Comité erop aan alle netwerken
die deze ondernemingen aan elkaar koppelen, te steunen en te
versterken teneinde de uitwisseling van goede beheers- en
communicatiepraktijken te vergemakkelijken.
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5.3.4. Het Comité stelt voor, 2005 tot Europees Jaar van de
eilanden uit te roepen. Bij die gelegenheid zou de Commissie
de reeds getroffen maatregelen ten gunste van eilanden kunnen
evalueren en bij de hervorming van de structuurfondsen en
het regionale beleid een ambitieuze politiek kunnen voeren.

6. Naar een geïntegreerd beleid voor alle eilanden van
de EU
6.1.
Aansluitend bij de inspanningen ter ontwikkeling van
het beleid voor kleine en micro-ondernemingen attendeert het
Comité de Commissie en de Raad op de noodzaak van een
geïntegreerd beleid dat het mogelijk maakt voor eilanden en
ultraperifere eilandregio’s specifieke positieve maatregelen te
treffen. Deze algemene doelstelling, die ook voor het sectorale
beleid moet gelden, kan worden verwezenlijkt aan de hand
van de drie onderstaande maatregelen.
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wordt herinnerd aan „het belang van de berggebieden, kust- en
zeegebieden, eilanden en eilandengroepen in de Unie”.
6.2.1. Het Comité hoopt dat bij de hervorming van de
structuurfondsen in 2006 zal worden voorzien in een specifiek
financieel instrument voor de gebieden die buiten Doelstelling 1 vallen en met blijvende geografische of demografische
beperkingen te kampen hebben, zoals met name de eilanden.
Dit financieel instrument moet o.m. zorgen voor cofinanciering van vaste of mobiele vervoersinfrastructuur, alsmede voor
versterking van het geheel van netwerken waarvan de eilanden
afhankelijk zijn (energie, water, afval, enz.) (2).
6.2.2. Dergelijke maatregelen hebben een communautaire
meerwaarde omdat zij het mogelijk maken de doeltreffendheid
van de procedures beter te evalueren, de interregionale uitwisseling om de beste ervaringen op het gebied van projectbeheer op
te sporen, benchmarks vast te stellen, enz. te ondersteunen, ...
6.3.
Dankzij de voorstellen in het Witboek over governance
zal er geleidelijk meer rekening worden gehouden met de
eilanden. Het zou een goede zaak zijn als de Commissie
systematisch alle activiteiten voor haar diensten zou coördineren, en zelfs een directoraat-generaal zou oprichten dat een
geïntegreerde benadering en een geïntegreerd beheer van de
op eilanden gerichte maatregelen zou verzekeren.

6.2.
Het Comité zou graag zien dat de betekenis van
art. 158 van het Verdrag wordt verduidelijkt in de geest van de
bij het Verdrag gevoegde Verklaring nr. 30 en de conclusies
van de Europese Raad van Nice. De inhoud van het artikel moet
worden versterkt door er specifieke referenties in op te nemen
die verwijzen naar het beginsel van territoriale samenhang en
naar verschillende gebieden die onder permanente structurele
handicaps te lijden hebben, met name eilandgebieden, dun
bevolkte gebieden en bergstreken die met dezelfde problemen
te kampen hebben. Ook in het recent gepubliceerde „Eerste
voortgangsverslag over de economische en sociale cohesie” (1)

6.4.
Een dergelijke geïntegreerde aanpak, die nog kan
worden versterkt door nationale structuren voor het raadplegen van de lidstaten in een vroeg stadium over wetgeving
m.b.t. de eilanden, zou volgens het Comité kunnen zorgen
voor een echt partnerschap tussen eilanden, lidstaten en de
Commissie.

(1) COM(2002) 46 def., blz. 16.

(2) ESC-advies over trans-Europese netwerken en de eilanden.

Brussel, 25 april 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over „Fiscale concurrentie en de impact ervan op
het concurrentievermogen van ondernemingen”
(2002/C 149/16)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 februari 2001, overeenkomstig artikel 23, lid 3, van het
reglement van orde, besloten een advies op te stellen over „Fiscale concurrentie en de impact ervan op het
concurrentievermogen van ondernemingen”.
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
met grote meerderheid van stemmen, bij vier onthoudingen, goedgekeurd; rapporteur was de heer
Morgan.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 390e zitting (vergadering van 25 april 2002) het
volgende advies uitgebracht, dat met 90 stemmen vóór, 3 stemmen tegen, bij 2 onthoudingen werd
goedgekeurd.

1. Inleiding

1.1.
Het Comité heeft besloten, een initiatiefadvies over
fiscale concurrentie en concurrentievermogen van ondernemingen op te stellen. Daartoe bestond alle reden, want er was
duidelijk sprake van fiscale concurrentievervalsing. Deze wordt
momenteel echter op basis van EU- en internationale initiatieven integraal aangepakt. In dit advies worden eerst de problemen in kaart gebracht en wordt vervolgens verslag gedaan van
de vooruitgang die met de diverse maatregelen is geboekt.

1.2.
Met „concurrentievermogen van ondernemingen”
wordt gedoeld op de mate waarin een onderneming in staat is
om in een milieu van voortdurend veranderende marktkrachten te overleven en te groeien, en tegelijkertijd haar verplichtingen jegens aandeelhouders, werknemers, klanten en leveranciers na te komen.

1.3.
Tot die marktkrachten, die zowel kansen als risico’s
inhouden, behoren onder meer:
—

veranderende consumentenvoorkeuren;

—

concurrentievoordelen;

—

economische cycli;

—

gevolgen van de interne markt; en

—

consumentenregelgeving, vervoersinfrastructuur, vaardigheden van arbeidskrachten, onderwijs en gezondheid, en het
patroon van internationale overeenkomsten. Duidelijk is natuurlijk dat grondslag en tarieven van belastingen op ondernemingen het concurrentievermogen van een onderneming het
meest direct raken.

1.5.
Het woord „fiscaal” heeft betrekking op de overheidsfinanciën van de lidstaten en derde landen, met andere woorden
op de stromen van belastinginkomsten en overheidsuitgaven.
„Fiscale concurrentie” kan zich op twee manieren voordoen.
In de eerste plaats kan de algemene toestand van de overheidsfinanciën een land aantrekkelijker dan andere landen voor het
bedrijfsleven maken. In dit verband zijn grondslag en tarief
van de vennootschapsbelasting vaak doorslaggevend. In de
tweede plaats kan een land, los van de uitgangspunten van zijn
financiële beleid, uitzonderingsregelingen en begunstigingen
invoeren die er specifiek op zijn gericht om bedrijven te lokken
dan wel te behouden. Dit wordt ruïneuze fiscale concurrentie
genoemd. Dergelijke prikkels kunnen ook wel de vorm van
staatssteun aannemen.

1.6.
Een onderneming besluit niet noodzakelijkerwijs en
zeker niet uitsluitend op grond van fiscale overwegingen om
zich op een bepaalde plaats te vestigen ten einde haar
concurrentievermogen te optimaliseren. Voor individuele bedrijven in de respectieve sectoren zijn dus verschillende
factoren van meer dan wel minder belang.

1.7.
In het onderstaande komen de volgende EU- en
internationale initiatieven aan de orde:
—

fiscale prioriteiten van de EU;

—

een studie van de Commissie over vennootschapsbelasting;

—

een EU-gedragscode om schadelijke belastingconcurrentie
tegen te gaan;

consequenties van mondialisering.

1.4.
Verder kan een heel scala aan overheidsmaatregelen
het concurrentievermogen raken. Te denken valt daarbij aan
sociale en loonnevenkosten, milieuregelingen en -heffingen,
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—

EU-maatregelen tegen schadelijke staatssteun; en

—

maatregelen van de OESO.

Voorts merkt de Commissie in paragraaf 2.4 het volgende
op: „(...) Het niveau van de overheidsuitgaven is ook een
zaak van nationale voorkeur, zolang deze uitgaven door de
inkomsten maar zodanig kunnen worden bekostigd dat de
begroting in evenwicht blijft of een overschot vertoont. (...).”
2.2.

2. Overzicht van de activiteiten

2.1.

Fiscale prioriteiten van de EU

2.1.1. Op 23 mei 2001 publiceerde de Commissie een
mededeling getiteld „Fiscaal beleid in de Europese Unie:
prioriteiten voor de komende jaren”. Daarover werd advies
uitgebracht (1). De mededeling bevat een aantal aanwijzingen
voor de stand van zaken op het gebied van fiscale concurrentie.
Deze mededeling komt ook aan de orde in paragraaf 4.1.
2.1.1.1. In paragraaf 3.2.1 wordt het volgende over de
internationale context opgemerkt: „(...) Het algemene streven
van de grote wereldeconomieën, waaronder ook die van de
EU-lidstaten, is gericht op een fiscaal klimaat dat vrije, eerlijke
concurrentie
bevordert
en
grensoverschrijdende
ondernemingsactiviteiten stimuleert, en tegelijkertijd waarborgt dat de nationale belastinggrondslagen niet worden
aangetast. Dit streven staat de laatste jaren centraal in de
werkzaamheden ter bestrijding van schadelijke belastingconcurrentie in OESO-verband en op EU-niveau in het kader van
het belastingpakket.”
2.1.1.2. In paragraaf 1 wordt de volgende passage aan
schadelijke belastingconcurrentie gewijd: „Dankzij de inspanningen om schadelijke belastingconcurrentie tegen te gaan
door middel van de gedragscode voor de belastingheffing
op ondernemingen en de voorstellen voor de belasting op
inkomsten uit spaargelden, kunnen de lidstaten hun vermogen
om belastingopbrengsten te genereren consolideren. Dit maakt
het mogelijk de hoge gemiddelde belastingdruk op arbeid te
verminderen. Het is daarom van belang dat de Gemeenschap de
verschillende onderdelen van het belastingpakket consequent
doorvoert.”
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De studie van de Commissie over vennootschapsbelasting

2.2.1. Deze studie werd op 23 oktober 2001 gepubliceerd
in de vorm van een mededeling (2) en een werkdocument van
de diensten van de Commissie (SEC(2001) 1681). Het Comité
zal een apart advies over deze studie uitbrengen. De studie
komt verder ook aan de orde in paragraaf 4.2.
2.2.2. De Commissie (3) merkt over de resultaten van de
kwantitatieve analyse het volgende op: „Er bestaat een grote
variatie in de effectieve belastingdruk voor investeerders die
ingezetenen zijn van de verschillende EU-lidstaten, evenals in
de manier waarop elk land investeringen in of uit andere landen
benadert (zie tabellen aan het einde van deze mededeling). Het
scala van verschillen in de binnenlandse effectieve tarieven
voor de heffing van vennootschapsbelasting ligt rond de
37 percentagepunten wanneer het marginale investering betreft (tussen -4,1 % en 33,2 %) en rond de 30 percentagepunten
wanneer het een meer winstgevende investering betreft (tussen
10,5 % en 39,7 %). (...) Over de gehele linie van binnenlandse en
grensoverschrijdende indicatoren bestaat er een opmerkelijke
consistentie wat betreft de relatieve positie van lidstaten, met
name in de bovenste en onderste regionen”.
2.2.3. „Deze grote verschillen kunnen van invloed zijn op
het internationale concurrentievermogen van EU-bedrijven die
in verschillende lidstaten zijn gevestigd en vormen prikkels
voor bedrijven voor het kiezen van de ten aanzien van
belastingheffing meest voordelige locaties voor hun investeringen, die niet noodzakelijkerwijs de meest efficiënte locaties
vormen bij afwezigheid van belastingen. Indien dit het geval
is, kunnen verschillen in de effectieve niveaus van de heffing
van vennootschapsbelasting een inefficiënte toewijzing van
middelen met zich mee brengen en daarom welvaartskosten.
Het onderzoek heeft niet gepoogd de omvang van enig
efficiëntieverlies of enige welvaartskosten te kwantificeren die
kunnen worden geassocieerd met bestaande verschillen in
effectieve vennootschapsbelastingtarieven in de Europese Unie.
Desalniettemin dient de omvang van belastingverschillen en
-verspreiding onder de aandacht te worden gebracht, gezien
het feit dat bepaalde externe factoren evenals de verschillende
wettelijke doelstellingen van het fiscaal beleid een bepaalde
afwijking van de doelstelling ten aanzien van neutraliteit van
belastingheffing kunnen rechtvaardigen.”

2.1.1.3. In paragraaf 2.1 worden beleidsopties besproken: „In het kader van de beleidsdialoog in de EU wordt
gestreefd naar een geïntegreerde aanpak, met meer aandacht
voor beleidsopties en knelpunten voor de belastingheffing.
Belastingverlagingen moeten gericht zijn op terreinen waar zij
gunstige effecten hebben aan de aanbodzijde, en gepaard gaan
met hervorming van de uitkeringsstelsels, zodat groeipotentieel
en werkgelegenheid worden versterkt. Nadruk wordt gelegd
op de noodzaak de belastingdruk op arbeid en de indirecte
arbeidskosten te verlagen, met name voor relatief ongeschoolde en laagbetaalde arbeid.”

2.2.4. De Commissie (4) overweegt verschillende gerichte
oplossingen voor het elimineren van fiscale obstakels in de
EU. Echter „Alleen door multinationale ondernemingen een
geconsolideerde heffingsgrondslag voor vennootschapsbelasting te bieden voor hun activiteiten in de gehele EU zal het
grootste deel van de belastingbelemmeringen voor grensoverschrijdende economische activiteit in de interne markt werkelijk systematisch worden aangepakt, door één gezamenlijk

(1) PB C 36 van 6.2.2002.

(2) COM(2001) 582 def.
(3) COM(2001) 582 def., blz. 8.
(4) COM(2001) 582 def., blz 17.
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kader voor vennootschapsbelasting. Voor bedrijven met grensoverschrijdende en internationale activiteiten binnen de EU
moet het in de toekomst mogelijk zijn het inkomen van de
gehele groep te berekenen volgens één regeling, en een
geconsolideerde boekhouding voor belastingdoeleinden op
te stellen (en zodoende de mogelijke belastingeffecten van
uitsluitend internationale transacties binnen de groep uit te
sluiten)”.
2.2.5. „Het is van belang op te merken dat deze aanpak
geen inbreuk maakt op de soevereiniteit van lidstaten om
vennootschapsbelastingtarieven vast te stellen.”
2.2.6. „De Commissie is derhalve van mening dat het
slechts logisch is voor de bestaande grensoverschrijdende
belastingbelemmeringen in de interne markt, haar beleid ten
aanzien van vennootschapsbelastingheffing in de richting van
een alomvattende oplossing te sturen (...). De Commissie is
van mening dat het noodzakelijk is bedrijven voor hun
activiteiten in de gehele EU een geconsolideerde heffingsgrondslag ten aanzien van de heffing van vennootschapsbelasting te
verschaffen; een geschikt toebedelingsmechanisme te ontwikkelen waarmee alle deelnemende partijen het eens kunnen zijn;
en het aan de lidstaten over te laten de toepasselijke nationale
vennootschapsbelastingtarieven vast te stellen” (1). Daartoe
worden in de studie verschillende methoden en technische
mogelijkheden behandeld.
2.3.

Gedragscode

2.3.1. Op 29 november 1999 werd een verslag over een
gedragscode (belastingen op ondernemingen) van de groepPrimarolo gepubliceerd. De Raad nam tijdens zijn vergadering
van 28 februari 2000 geen standpunt over de inhoud ervan in.
2.3.2. In paragraaf 3 van dat verslag worden schadelijke
maatregelen als volgt gedefinieerd: „A. Onverminderd de
onderscheiden bevoegdheden van de lidstaten en de Gemeenschap, betreft deze gedragscode, die betrekking heeft op
belastingregeling voor ondernemingen, maatregelen die de
locatie van economische activiteiten in de Gemeenschap
in aanzienlijke mate beïnvloeden of kunnen beïnvloeden.
Bovenbedoelde economische activiteiten omvatten tevens alle
activiteiten die binnen een groep van ondernemingen worden
uitgeoefend.
De belastingmaatregelen waarop de code betrekking heeft,
omvatten wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en administratieve praktijken.
B. Binnen de in paragraaf A omschreven werkingssfeer
worden als potentieel schadelijk en derhalve als onder deze
gedragscode vallend beschouwd de belastingmaatregelen die
een daadwerkelijk belastingniveau opleveren dat beduidend
lager is, inclusief belasting tegen nultarief, dan die welke
normaal gesproken in de betrokken lidstaat van toepassing
zijn.
Een dergelijk belastingniveau kan het gevolg zijn van het
nominale belastingtarief, van de belastinggrondslag of van
andere factoren.
(1) COM(2001) 582 def., blz. 18.
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Bij de beoordeling van het schadelijke karakter van de maatregelen wordt onder andere rekening gehouden met de volgende
criteria:
1.

worden de voordelen uitsluitend aan niet-ingezetenen of
voor transacties met niet-ingezetenen toegekend?

2.

staan de voordelen geheel los van de binnenlandse
economie, zodat zij geen gevolgen hebben voor de
nationale belastinggrondslag?

3.

worden de voordelen ook toegekend als er geen sprake
is van enige daadwerkelijke economische activiteit of
substantiële economische aanwezigheid in de lidstaat die
deze belastingvoordelen biedt?

4.

wijken de regels voor het bepalen van de winst uit de
binnenlandse activiteiten van een multinationale groep
van ondernemingen af van de internationaal aanvaarde
beginselen, met name van de in OESO-verband goedgekeurde regels?

5.

zijn de belastingmaatregelen onvoldoende doorzichtig,
ook wanneer de wettelijke voorschriften op bestuursrechtelijk niveau minder stringent en op ondoorzichtige wijze
worden toegepast?”

2.3.3. In paragraaf 4 wordt beschreven hoe schadelijke
maatregelen kunnen worden vermeden: „De lidstaten verbinden zich ertoe geen nieuwe belastingmaatregelen in te voeren
die schadelijk zijn in de zin van deze gedragscode. De lidstaten
nemen derhalve bij het bepalen van hun toekomstige beleid de
aan de gedragscode ten grondslag liggende principes in acht.”
2.3.4. Paragraaf 5, waarin specifieke kwesties met betrekking tot eilanden en onzelfstandige gebieden worden behandeld: „Voor zover de belastingmaatregelen worden gebruikt
om de economische ontwikkeling van bepaalde gebieden te
bevorderen, wordt nagegaan of zij in verhouding staan tot de
beoogde doelstelling en of zij doelgericht zijn. In het kader van
dit onderzoek wordt vooral aandacht besteed aan de bijzondere
kenmerken en eisen van de ultraperifere gebieden en de kleine
eilanden, zonder afbreuk te doen aan de integriteit en de
samenhang van de communautaire rechtsorde, daaronder
begrepen de interne markt en de gemeenschappelijke beleidssectoren.
In het bijzonder verbinden de lidstaten die afhankelijke of
geassocieerde gebieden bezitten of die in andere gebieden
bijzondere verantwoordelijkheid dragen of fiscale voorrechten
genieten, zich er in het kader van hun grondwettelijke
voorschriften toe dat de onderhavige beginselen in die gebieden
worden toegepast.”
2.3.5. In het verslag worden de schadelijke maatregelen in
de volgende categorieën onderverdeeld:
a)

financiële diensten, groepsfinanciering en groepsinterne
royalty-betalingen;

b)

verzekering, herverzekering en kapitaalverzekering;

c)

intra-groepdiensten;

d)

holdings;
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e)

vrijgestelde en offshore-bedrijven; en

b)

monitoring van de steuntoezichtregels;

f)

diversen.

c)

versterking van de controle op staatssteun in de kandidaat-lidstaten; en

d)

versnelde terugvordering van onrechtmatige steun. De
Commissie zal daarbij vooral aandacht besteden aan
terugvordering van steun die door haar onverenigbaar
met de EG-steunbepalingen is verklaard.

In totaal zijn bijna 300 maatregelen in kaart gebracht en
gekwalificeerd als hetzij aanvaardbaar, hetzij schadelijk en
onaanvaardbaar. Men was het erover eens dat de 66 schadelijke
maatregelen uiterlijk in 2003 moeten worden ingetrokken, en
op 4 december jl. is een verslag aan de Raad ECOFIN
gepresenteerd. Er konden echter geen duidelijke conclusies
worden getrokken en daarom heeft de Raad de werkgroep
verzocht, haar werkzaamheden conform het vastgestelde
tijdschema voor het belastingpakket voort te zetten.

2.4.

EU-maatregelen betreffende staatssteun

2.4.1. De heer Monti, EU-commissaris voor concurrentiezaken, merkte onlangs het volgende op (1): „Er wordt vooruitgang geboekt, maar er is nog manoeuvreerruimte om de steun
verder te verminderen. Daarom geeft de Commissie haar volle
medewerking aan de lidstaten bij hun streven om het totale
steunvolume te verlagen, in de lijn van de conclusies van de
Europese raad van Stockholm dit voorjaar. Lidstaten moeten
alle mogelijke inspanningen blijven leveren om hun beleid
inzake steunuitgaven te herdenken. Iedere verlaging van overheidssteun betekent duidelijk ook een vermindering van de
concurrentieverstoring op de interne markt én een vergroting
van de voordelen van de Economische en Monetaire Unie.
Voor de Commissie blijft het strikte toezicht op overheidssteun
een prioriteit”.
2.4.2. Is het bedrag van 28 miljard EUR dat voor de (be- en
verwerkende) sector werd uitgegeven lager dan de 36 miljard
EUR in de periode 1995-1997, toch is de daling nog niet
veralgemeend in de EU en is zij nog steeds in hoofdzaak
afhankelijk van twee landen — Italië en Duitsland. In beide
landen zijn de steunbedragen sterk gedaald. Ook in België,
Griekenland, Spanje, Luxemburg, Nederland en het Verenigd
Koninkrijk is de steun voor de be- en verwerkende industrie
gedaald, maar in de overige lidstaten staat daar een stijging van
dit soort steun tegenover.
2.4.3. Er blijven grote verschillen bestaan tussen de afzonderlijke lidstaten. In verhouding tot de toegevoegde waarde
zijn de steunvolumes het hoogst in Griekenland en het laagst
in het Verenigd Koninkrijk en Portugal. Uit een vergelijking
blijkt dat in Griekenland de steun als percentage van de
toegevoegde waarde zevenmaal hoger is dan in het Verenigd
Koninkrijk. In landen als Zweden, Nederland, het Verenigd
Koninkrijk of Portugal bleef het steunvolume laag, terwijl in
Italië, Duitsland en Spanje de omvang van de steun snel
afneemt.
2.4.4. In juli 2001 kondigde de Commissie de volgende
actielijnen aan:
a)

meer transparantie met behulp van het steunregister en
-scorebord;

(1) Perscommuniqué van de Commissie „Overheidssteun evolueert in
gunstige zin” (IP/01/1033).

2.4.5. Commissaris Monti heeft op 11 juli 2000 een
grootschalig onderzoek opgestart naar fiscale regelingen voor
ondernemingen. In acht lidstaten ging het om regelingen in
het kader van de vennootschapsbelasting en in vier andere
lidstaten om fiscale voordelen die niet langer zijn gewettigd als
gevolg van met de interne markt gepaard gaande economische
veranderingen (IP/01/982).

2.5.

OESO

2.5.1. De OESO houdt zich bezig met schadelijke belastingconcurrentie op mondiaal niveau, en heeft daarbij met name
een lijst van 35 „tax havens” opgesteld. Tot op heden hebben
28 gebieden hun medewerking toegezegd en zij zullen van de
„zwarte” lijst van de OESO worden geschrapt. De VS betwijfelen of het ethisch verantwoord is dat OESO-standpunten aan
soevereine staten worden opgedrongen. Sinds de gebeurtenissen van 11 september 2001 is de politieke steun voor
bestrijding van fiscale fraude en witwassen toegenomen en
worden deze gebieden scherper in de gaten gehouden.
2.5.2. Deze gebieden moeten uiterlijk op 28 februari 2002
hun medewerking aan de OESO hebben toegezegd. Nalatige
„havens” zullen waarschijnlijk sancties worden opgelegd.

3. Kenmerken van nationale belastingen

3.1.
Nationale belastingen wortelen in keuzes die overheden
en burgers op grond van historisch en culturele redenen
hebben gemaakt.

3.2.
Uit deze keuzes blijkt per land welke rol aan de
overheid wordt toebedeeld. Ieder land kiest voor zijn eigen
economisch en sociaal stelsel met bijbehorend beleid, wetende
dat het beleid onontkoombare gevolgen voor de belastingdruk
zal hebben.

3.3.
Landen kunnen hun hoge belastingdruk bijvoorbeeld
compenseren door infrastructuur van uitstekende kwaliteit of
betere opleidingsfaciliteiten aan te bieden. Dergelijke landen
en de daar gevestigde bedrijven zijn zich volledig bewust van
dit evenwicht tussen hoge belastingopbrengsten en de daaruit
gefinancierde forse overheidsuitgaven.
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3.4.
In de studie wordt geconcludeerd dat de tarieven van
de vennootschapsbelasting een aangelegenheid van de lidstaten
zijn.

4. Belastingheffing en concurrentievermogen van ondernemingen
4.1.
De volgende competitiviteitsfactoren worden behandeld in het ESC-advies over het fiscaal beleid in de EU (1), dat
momenteel wordt voorbereid.
4.1.1. In sommige lidstaten zijn lonen en secundaire arbeidskosten dusdanig hoog dat dit wellicht een ontmoedigend
effect heeft op buitenlandse investeerders.
4.1.2. Grondstofprijzen kunnen een substantieel deel van
de totale kosten vormen en de reële belasting op energie is
vaak een belangrijke factor voor energie-intensieve bedrijven.
4.1.3. Weliswaar kent de EU een gemeenschappelijk BTWstelsel, maar de tarieven variëren binnen een bandbreedte, en
ook houden bepaalde lidstaten er vrijstellingen op na. Verder
kunnen nationale BTW-regelingen uit vestigingsoogpunt lokkend dan wel afschrikkend werken. Een illustratie daarvan
wordt gevormd door de huidige discussie over de BTWheffing op de webhandel, waarin men zich bezorgd toont dat
registratieplichtige bedrijven uit derde landen een lidstaat met
een laag BTW-tarief zullen kiezen.
4.1.4. Belastingen en heffingen op arbeid verschillen van
lidstaat tot lidstaat, hetgeen wellicht zijn uitwerking niet zal
missen op de mogelijkheden van een bedrijf om de nodige
arbeidskrachten in dienst te nemen.
4.1.5. Ook de belemmeringen voor pensioenoverdrachten
tussen de lidstaten vormen een obstakel voor de arbeidsmobiliteit, in het bijzonder voor managers en vrije-beroepsbeoefenaren.
4.2.
In de door de Commissie in oktober 2001 gepresenteerde studie over de belastingen op ondernemingen worden
onder meer de volgende onderwerpen behandeld.
4.2.1. Interne verrekening („transfer pricing”) heeft betrekking op de prijzen die onderdelen van één enkele economische
entiteit, bijvoorbeeld een multinational, elkaar in rekening
brengen bij goederen- en dienstentransacties. De EU kent een
arbitrageverdrag voor het oplossen van geschillen in dit
verband.

(1) COM(2001) 260.
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4.2.2. Over betaling van rente en royalty’s tussen bedrijfsonderdelen is in de lidstaten een bronheffing verschuldigd,
hetgeen in dubbele belasting kan resulteren. Is dat het geval,
dan krijgt het bedrijf in kwestie te maken met tijdrovende
administratieve procedures en tevens kan het, na betaald te
hebben, met kosten worden geconfronteerd in verband met
restitutie.

4.2.3. Grensoverschrijdende verliescompensatie betekent
dat een bedrijf het in land A geleden verlies van de in land B
gemaakte winst kan aftrekken. Op de interne markt is dit
vooralsnog onmogelijk, hetgeen het bedrijfsleven met hoge
kosten opzadelt en ondernemingen kan ontmoedigen om in
nieuwe markten te investeren.

4.2.4. Zelfs op de interne markt kan grensoverschrijdend
fuseren of overnemen duur zijn waardoor bedrijven geen
optimale nieuwe structuren kunnen ontwikkelen. Problemen
werden onder meer ondervonden met heffingen op goederentransacties met een dochter, ontzegging van de mogelijkheid
in het verleden geleden verliezen binnen een nieuwe structuur
fiscaal af te trekken en verplicht gebruik van reserves die tot
op dat moment de belastbare winst beperkten. Weliswaar
bracht de Fusierichtlijn (1990) enige verbetering, maar de
huidige obstakels vormen een concurrentienadeel voor EUbedrijven ten opzichte van bedrijven uit derde landen die de
interne markt voor het eerst betreden.

4.2.5. Ook de belastingen op ondernemingen verschillen
zowel qua grondslag als tarieven significant van lidstaat tot
lidstaat. De nationale overheden beslissen hoe zij ondernemingen op hun grondgebied belasten en kunnen bijvoorbeeld
via belastingverlichting het opstarten van een onderneming
stimuleren of buitenlands kapitaal aantrekken. Soms kunnen
bedrijven hun investeringen geheel of gedeeltelijk fiscaal
aftrekken.

4.2.6. Naast de hierboven beschreven moeilijkheden bij
transacties tussen in verschillende landen gevestigde ondernemingen gebeurt het ook vaak dat bedrijven die in andere
lidstaten opereren waar zij niet geregistreerd zijn, te maken
krijgen met administratieve moeilijkheden als gevolg van
fiscale en sociale regelingen waaraan „nationale” bedrijven niet
zijn onderworpen. Dergelijke problemen zijn vormen van
concurrentievervalsing.

4.3.
Binnen de EU moeten bedrijven efficiënt grensoverschrijdend kunnen opereren en dus van de verwezenlijking
van de interne markt kunnen profiteren. De belemmeringen
voor het concurrentievermogen van een bedrijf dat op de
interne markt opereert, worden zichtbaar aan de hand van
efficiencyverschillen tussen bedrijven met vestigingen in meerdere lidstaten en bedrijven die slechts in één lidstaat gevestigd
zijn.
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4.4.
Het elimineren van fiscale distorsies tussen lidstaten
kan op formele dan wel informele wijze gebeuren. De studie
inzake belastingheffing op ondernemingen biedt de mogelijkheid om tot een aanzienlijke formele convergentie van de
stelsels voor vennootschapsbelasting te komen. Convergentie
van de tarieven daarentegen is alleen mogelijk via informele
samenwerking tussen de lidstaten.
5. Conclusies en verdere maatregelen
5.1.
De lidstaten houden hun exclusieve bevoegdheid met
betrekking tot de tarieven van de vennootschapsbelasting.
Bijgevolg zullen de daaruit voortvloeiende systeemverschillen
in een verholen concurrentie tussen de lidstaten blijven
resulteren. De Commissie constateert daarbij in haar studie dat
een groot aantal onvolkomenheden moeten worden geëlimineerd. Verder riep de Europese Raad van Lissabon de
lidstaten ertoe op, het concurrentievermogen van hun belastingstelsels te verhogen.
5.2.
Ondertussen dient te worden opgetreden tegen maatregelen met schadelijke effecten in verband met bedrijfslocaties.
Het Comité doet een beroep op de Raad om zich ertoe te
verbinden, het verslag Primarolo een politieke follow-up te
geven; de hierin besproken kwesties zijn namelijk van centrale
betekenis voor het verschijnsel fiscale concurrentie. Daarbij
moet evenwel rekening worden gehouden met het akkoord
van Verona (1 december 1997) (1) over het „belastingpakket”
en het bijbehorende tijdschema (2) voor de voortzetting van de
werkzaamheden met het oog op de verwezenlijking van
de belangrijkste onderdelen van het pakket. Worden geen
maatregelen genomen, dan wordt in feite een stap terug gezet.
5.3.
De recente maatregelen van de Commissie op het
gebied van staatssteun stemmen tot tevredenheid. In haar
mededeling over de prioriteiten van het fiscale beleid kondigt
de Commissie aan dat zij lidstaten die zich niet aan de fiscale
voorschriften houden voor het Hof van Justitie zal dagen. Het
Comité dringt er bij de Commissie op aan om dit ook wegens
onrechtmatige steunverlening te doen.
(1) Conclusies van de Raad Ecofin, PB C 2 van 6.1.1998.
(2) Conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad
van Santa Maria de Feira, Perscommuniqué (19/6/2000)
nr. 200/1/00.
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5.4.
Voorts verzoekt het de Commissie er alles aan te doen
om te bereiken dat de OESO-studie tijdig (28 februari 2002)
het gewenste resultaat oplevert.
5.5.
Wat het bedrijfsleven betreft, is het prioritair dat het in
de mededeling over het fiscale beleid genoemde programma
wordt afgerond. Het gaat daarbij om meer dan BTW, pensioenen en interne verrekening.
5.6.
De uitkomst van de studie over de belastingen op
ondernemingen (oktober 2001) is uiterst belangrijk voor
het concurrentievermogen van binnen de EU opererende
ondernemingen, hoewel hierbij moet worden aangetekend dat
de tarieven van de vennootschapsbelasting tot de bevoegdheid
van de lidstaten zouden blijven behoren. De Commissie stelt
zich een tweeledige strategie ten doel die gericht is op
onmiddellijke actie ten aanzien van gerichte maatregelen en,
tegelijkertijd, de start van een breder debat over algemene,
alomvattende maatregelen met het doel een geconsolideerde
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting te verschaffen voor bedrijven in de EU voor hun activiteiten in de gehele
EU.
5.7.
Er valt nog veel te doen, maar voorrang dient te
worden verleend aan de fiscale dimensie van het statuut
van de Europese Vennootschap (SE). Ondernemingen zullen
uitsluitend volledig van de voordelen van een SE kunnen
profiteren wanneer oprichting ervan niet met bijkomende
fiscale kosten gepaard gaat en de huidige met het opereren in
meer dan één lidstaat gepaard gaande belastingproblemen
kunnen worden vermeden. Dit staat momenteel nog lang niet
vast en dat kan het succes van het SE-project in gevaar brengen.
Tegelijkertijd mag het niet zo zijn dat het gebruik van het SEstatuut tot nieuwe fiscale distorsies leidt ten opzichte van in de
lidstaten geregistreerde ondernemingen.
5.8.
Weliswaar vormen belastingregelingen en fiscale mededinging een belangrijke bijdrage tot het concurrentievermogen, maar andere factoren zijn zeker zo belangrijk, behalve
wanneer fiscale regelingen onredelijk en schadelijk blijken te
zijn. Fiscale regelingen zijn politiek van aard en weerspiegelen
dus een beleidskeuze. Veel marktkrachten die het concurrentievermogen raken, zijn in feite echter niet te controleren. Het
bedrijfsleven verwacht van de politiek dat met fiscale regelingen op doordachte en logische wijze wordt omgegaan en dat
daarbij stabiliteit voorop staat.

Brussel, 25 april 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 aan de
Raad en het Europees Parlement betreffende een gemeenschappelijk beleid inzake illegale
immigratie”
(COM(2001) 672 def.)
(2002/C 149/17)
De Raad heeft op 21 januari 2002 besloten het Economisch en Sociaal Comité overeenkomstig art. 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 10 april 2002 goedgekeurd. Rapporteur was de heer
Pariza Castaños.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 25 april 2002 tijdens zijn 390e zitting het volgende advies
uitgebracht, dat met 97 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij 2 onthoudingen, is goedgekeurd.

1. Samenvatting van de Mededeling

1.1.
In de Mededeling wordt de preventie en bestrijding van
illegale immigratie vanuit verschillende invalshoeken belicht
en worden maatregelen voorgesteld inzake visumbeleid, uitwisseling van informatie, grensbewaking, politiesamenwerking, strafwetgeving en terugkeerbeleid.

1.2.
Zij bevat een hoofdstuk Richtsnoeren, streefdoelen en
vereisten, waarin de voornaamste randvoorwaarden van het
op dit terrein te voeren beleid worden geschetst, alsook een
hoofdstuk getiteld Actieplan, waarin de te nemen maatregelen
worden beschreven.

1.3.
In het eerstgenoemde hoofdstuk wordt er meteen al op
gewezen dat illegale immigratie een complex vraagstuk is waar
vele kanten aan zitten. Willen de te nemen maatregelen in de
praktijk effect sorteren, dan moeten de oorzaken, uitingsvormen, patronen en kanalen van illegale immigratie grondig
worden bestudeerd.

1.3.1. De strijd tegen illegale immigratie mag er niet toe
leiden dat de EU moeilijker toegankelijk wordt voor personen
die internationale bescherming nodig hebben. Om dit evenwicht in stand te houden, dienen de lidstaten na te gaan hoe
zij snel bescherming kunnen bieden, zodat vluchtelingen niet
hun heil in illegale immigratie hoeven te zoeken. Zo zou meer
gebruik kunnen worden gemaakt van de mogelijkheid om
verzoeken tot bescherming te behandelen in het land van
herkomst en om de aankomst van vluchtelingen in de lidstaten
te vergemakkelijken door middel van hervestigingsprogramma’s.

1.3.2. De bestrijding van illegale immigratie vergt preventief
optreden, waarbij het ook gaat om onderzoek naar de oorzaken
ervan, stimulering van nieuwe samenwerkingsverbanden met
de herkomstlanden, informatiecampagnes, enz. Wat de her-

komstlanden betreft, moet werk worden gemaakt van maatregelen om vrede, politieke stabiliteit, mensenrechten en duurzame economische ontwikkeling te bevorderen.

1.3.3. Criminele activiteiten in verband met illegale immigratiestromen, zowel wat mensenhandel als mensensmokkel
betreft, moeten stevig aangepakt en bestraft worden. Hiertoe
dient het strafrecht van de lidstaten te worden geharmoniseerd.
Er moeten vorderingen worden gemaakt met de uitwerking
van gemeenschappelijke normen inzake illegaal werk, aansprakelijkheid van vervoerders en regels betreffende illegale instroom en illegaal verblijf.

1.4.
In het hoofdstuk Actieplan wordt een beschrijving
gegeven van de te nemen maatregelen op het gebied van
visumbeleid, uitwisseling en analyse van informatie,
grensmaatregelen, coördinatie op operationeel niveau en politiesamenwerking, bestraffing van illegale activiteiten en terugkeerbeleid.

1.4.1. Het belang van het visumbeleid in relatie tot illegale
immigratie ligt in het feit dat illegale immigratie voor een deel
plaatsvindt wanneer personen officiële grensposten passeren
met onjuiste of vervalste documenten. Het huidige
Schengenvisum is een hoogwaardig document dat moeilijk te
vervalsen is, maar er is nog ruimte voor verbetering waar
het gaat om het identificeren van de visumhouder en de
samenwerking tussen consulaten van de lidstaten. Er moet
nagedacht worden over de mogelijkheid gezamenlijke visumkantoren op te zetten teneinde de technische dienstverlening
en voorzieningen te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te
drukken. Ook dient er een Europees informatiesysteem inzake
visa te worden ontwikkeld, waarmee personen niet alleen aan
de hand van het document zelf geïdentificeerd kunnen worden,
maar ook nog eens aan de hand van gegevens uit de
desbetreffende databank.
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1.4.2. Om het verschijnsel illegale immigratie te doorgronden en er adequaat tegen te kunnen optreden, is uitwisseling
en analyse van informatie van groot belang. Er moet meer
inzicht worden gekregen in de oorzaken, de manieren waarop
illegalen binnenkomen, enz. Hiervoor is noodzakelijk dat
informatie-uitwisselingssystemen worden gemoderniseerd en
dat concreet werk wordt gemaakt van het voorstel om een
Europees observatorium voor migratie op te zetten. Ook is
voorgesteld een alarmsysteem oftewel een „permanent kader
voor communicatie” tot stand te brengen waarmee lidstaten
informatie over illegale migratiestromen onmiddellijk kunnen
doorgeven.
1.4.3. Een van de maatregelen die in de herkomst- en
transitlanden moeten worden uitgevoerd, is het opzetten van
een netwerk van verbindingsfunctionarissen voor immigratie
en luchtverkeer. Deze functionarissen dienen in de herkomstlanden een coördinerende rol te vervullen. Daarnaast is in
derde landen een breed pakket maatregelen nodig waarvoor
financiële steun moet worden verleend. Het gaat hierbij bv. om
steun voor infrastructurele voorzieningen voor asielzoekers,
voorlichtingscampagnes, opleiding van functionarissen, vergaderingen met deskundigen, verbetering van de apparatuur aan
de grens, enz.. De voorlichtings- en bewustmakingscampagnes
zijn o.m. bedoeld om mensen er beter van te doordringen
welke gevaren er aan illegale immigratie verbonden zijn.
1.4.4. Om de controles aan de buitengrenzen van de EU te
verbeteren zijn maatregelen nodig als het opzetten van een
Europese grenswacht, ontwikkeling van een opleidingsprogramma voor grenspersoneel en oprichting van gezamenlijke
teams. Voorgesteld wordt om in de toekomst een Europese
grenswachtacademie op te richten.
1.4.5. De genoemde maatregelen kunnen uiteindelijk samenvloeien in de oprichting van één enkel agentschap voor
technische ondersteuning, dat dan het Europese observatorium
voor migratie, het alarmsysteem, de Europese grenswachtacademie en het beheer van systemen (SIS, Eurodac, Europees
identificatiesysteem voor visa) in zich zou verenigen.
1.4.6. Europol moet een grotere rol gaan spelen bij de
opsporing en ontmanteling van criminele netwerken. Daartoe
dient het nieuwe operationele bevoegdheden te krijgen, vooral
op het gebied van mensenhandel en -smokkel.
1.4.7. Alle lidstaten moeten hun vreemdelingenrecht en
strafrecht aanpassen om mensenhandel en -smokkel doeltreffender te kunnen bestrijden. Mensensmokkel wordt omschreven als handelingen waarbij mensen geholpen worden om
grenzen illegaal over te steken, terwijl mensenhandel impliceert
dat personen worden uitgebuit. Maatregelen ter bestrijding van
mensensmokkel zijn reeds uiteengezet in een recente richtlijn
en over de bestrijding van mensenhandel is eerder een
kaderbesluit genomen. Er zijn echter nieuwe wetgevingsvoorstellen nodig m.b.t. de positie van slachtoffers van mensenhandel. De Commissie zal een wetgevingsvoorstel indienen betreffende verblijfsvergunningen voor slachtoffers van mensenhandel die meewerken aan onderzoeken en strafprocedures tegen
hun uitbuiters.
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1.4.8. Illegale tewerkstelling van immigranten zonder geldige papieren stimuleert de instroom van illegale immigranten
en moet met passende sancties worden bestreden, o.m. door
de terugkeerkosten en andere uitgaven op de werkgevers te
verhalen. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat dergelijke
praktijken niet lonen.

1.4.9. Ook vervoerders hebben concrete verantwoordelijkheden. Zij zijn verplicht alle nodige maatregelen te nemen om
er zeker van te zijn dat een vreemdeling in het bezit is van
geldige reisdocumenten. De Raad heeft hierover reeds een
richtlijn aangenomen, maar er is behoefte aan nieuwe regelingen en meer harmonisatie.

1.4.10. Bovengenoemde maatregelen worden gecompleteerd door het terugkeerbeleid. Terugkeer dient bij voorrang
op vrijwillige basis te geschieden. Waar het gaat om aspecten
inzake doorreis en terug- en overname moeten de lidstaten
meer samenwerken en meer gemeenschappelijk beleid ontwikkelen. De terug- en overnameovereenkomsten moeten verder
worden uitgewerkt, waarbij wel altijd rekening dient te worden
gehouden met de mensenrechtensituatie in het land van
herkomst. De Commissie zal met een Groenboek over een
communautair terugkeerbeleid komen.

2. Algemene opmerkingen

2.1.
Allereerst wil het Comité een terminologische opmerking maken. De term „illegaal” dient met name gebruikt te
worden in verband met activiteiten rond mensensmokkel,
mensenhandel en uitbuiting, in die zin dat personen die
dergelijke activiteiten ontplooien en ervan profiteren, „illegaal”
bezig zijn. Wanneer het echter gaat om de mensen die
emigreren, verdient het begrip „illegaal” nadere toelichting.
Hoewel het niet legaal is om een land zonder de vereiste
documenten en toestemming binnen te komen, zijn mensen
die dit doen geen criminelen. In de media worden illegale
immigratie en criminaliteit vaak over één kam geschoren. Dit
strookt niet met de werkelijkheid en kan bij de bevolking
angstgevoelens en xenofoob gedrag opwekken. Al is zijn
verblijf niet legaal, de illegale immigrant is geen delinquent.

2.2.
Het Comité staat volledig achter de strijd tegen illegale
immigratie en met name tegen mensensmokkel en -handel.
Door dergelijke criminele activiteiten is er over de rug van
miljoenen lijdende mensen een nieuwe vorm van slavernij en
een grootschalige illegale handel ontstaan. Dit probleem vormt
een van de grootste plagen van onze tijd, waartegen alle
mogelijke middelen van de rechtsstaat moeten worden ingezet.
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2.3.
Het Comité onderschrijft de opmerking van de Commissie dat het recht op internationale bescherming van personen die daarom vragen, moet worden gerespecteerd. De
bestrijding van illegale immigratie mag derhalve geen afbreuk
doen aan het recht op asiel. Het Comité vindt evenwel dat dit
aspect niet duidelijk genoeg uit de verf komt in de Mededeling,
vooral waar het gaat om de aansprakelijkheid van vervoerders,
waarop hieronder in het hoofdstuk „Specifieke opmerkingen”
nader zal worden ingegaan.
2.4.
Het Comité stemt in met het voorstel van de Commissie
om nieuwe rechtsmiddelen te creëren waarmee mensensmokkelaars en -handelaars strenger kunnen worden bestraft, alsook
met de voorgestelde harmonisering van het vreemdelingenrecht en het strafrecht, zodat alle lidstaten terzake even
krachtig kunnen optreden.
2.5.
Zoals het Comité heeft betoogd in zijn advies over het
nieuwe Europese immigratiebeleid (1) is het zaak dat de
communautaire instellingen en de lidstaten nieuwe wetgevingsinstrumenten bevorderen en hun beleid en bestuur
verbeteren om te verhinderen dat illegale immigranten illegaal
te werk worden gesteld. Deze noodzaak vloeit voort uit
dezelfde overweging die in de Mededeling gemaakt wordt over
de zgn. aanzuigende werking van illegale tewerkstelling.
2.6.
In onderhavige Mededeling wordt weinig rekening
gehouden met de analyse van de oorzaken van illegale
immigratie die de Commissie zelf gemaakt heeft in haar van
november 2000 daterende Mededeling over het communautaire immigratiebeleid (2). Daarin wordt erop gewezen dat de
toename van illegale immigratie onder meer veroorzaakt wordt
door het ontbreken van legale kanalen voor arbeidsmigratie,
waarbij wordt aangegeven dat er in Europa wel vraag is naar
arbeidskrachten voor bepaalde activiteiten, maar dat het met
het huidige immigratiebeleid zeer moeilijk is voor arbeidsmigranten om op legale wijze de EU binnen te komen. Dit is
een van de oorzaken waardoor de instroom van illegale
immigranten is toegenomen en daarom moeten er nu oplossingen worden gevonden voor de situatie waarin de betrokken
personen verkeren.
2.7.
Aangezien het tot dusverre gevoerde restrictieve immigratiebeleid er grotendeels verantwoordelijk voor is dat er veel
personen „zonder papieren” zijn, moeten de Commissie en de
lidstaten overwegen hen te regulariseren, zodat zij een legale
arbeidsovereenkomst kunnen krijgen.
2.8.
Het Comité vindt dat er als aanvulling op een gemeenschappelijk immigratiebeleid ook een gemeenschappelijk beleid op het gebied van illegale immigratie nodig is. De Raad
zou haast moeten maken met de goedkeuring van de richtlijnen
inzake gezinshereniging, de status van langdurig ingezetenen
en de voorwaarden voor toegang en verblijf van nieuwe
immigranten. Hiermee zal de illegale immigratie aanzienlijk
kunnen worden teruggedrongen.
(1) PB C 260 van 17.9.2001 (rapporteur: dhr. Pariza Castaños).
(2) Mededeling van de Commissie COM(2001) 757 def.
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3. Specifieke opmerkingen
3.1.
Bij het analyseren van de oorzaken en het definiëren
van de doelstellingen van een gemeenschappelijk immigratiebeleid moet aan onderstaande kernaspecten evenveel aandacht
worden geschonken:
—

de bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en
illegale tewerkstelling;

—

het openstellen van legale kanalen om migratiestromen
in goede banen te leiden.

Beide aspecten dienen altijd als complementair te worden
beschouwd. In deze Mededeling evenwel wordt het tweede
aspect niet belicht, daar er al in andere Commissievoorstellen
op wordt ingegaan. Hoe dan ook wordt benadrukt dat het
vraagstuk illegale immigratie niet louter een zaak van politie
en justitie is.
3.2.

Illegale tewerkstelling

3.2.1. De strijd tegen illegale tewerkstelling moet worden
opgevoerd. Tewerkstelling van immigranten zonder geldige
papieren waarbij de wettelijk vastgestelde arbeidsvoorwaarden
niet worden gerespecteerd, moet als uitbuiting worden gedefinieerd. In de Mededeling wordt de term uitbuiting alleen
gebruikt in relatie tot mensenhandel, maar volgens het Comité
zou deze ook moeten worden gehanteerd wanneer het gaat
om bepaalde vormen van illegale tewerkstelling.
3.2.2. Daar er nog steeds geen adequate kanalen voor legale
immigratie bestaan, bieden bepaalde werkgevers in het kader
van hun bedrijfsactiviteiten werk aan illegale immigranten,
omdat zij geen legaal aanwezige arbeidskrachten kunnen
vinden.
3.2.3. Een aantal werkgevers maakt misbruik van de positie
waarin deze illegalen zich bevinden; zij buiten hen uit en laten
hen werken onder omstandigheden en voor lonen waarmee
alle arbeidswetten en/of cao’s met voeten worden getreden.
Ook zijn er wel werkgevers die als medeplichtigen samenwerken met netwerken van mensensmokkelaars.
3.2.4. Uitbuiting van werknemers moet daarom niet alleen
met economische sancties worden bestraft; ook het strafrecht
van de lidstaten dient hierop van toepassing te zijn.
3.2.5. Het voorstel om alle financiële opbrengsten van
criminele activiteiten in verband met illegale immigratie te
confisqueren, kan op goedkeuring van het Comité rekenen.
3.2.6. Om doeltreffend te kunnen verhinderen dat illegale
immigranten via illegale tewerkstelling worden uitgebuit, is het
zaak de sociale partners bij de bestrijding hiervan te betrekken.
Vakbonden en werkgeversorganisaties dienen met de overheid
samen te werken om uitbuiting van immigranten tegen te
gaan. Het Comité stemt in met het voorstel van de Commissie
om alle concurrentievoordelen die werkgevers van illegale
werknemers genieten, teniet te doen. De door de Commissie
aangekondigde richtlijn kan ertoe bijdragen dit probleem aan
te pakken.
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Beloning van slachtoffers die meewerken met justitie

3.3.1. Mensen die via illegale tewerkstelling zijn uitgebuit,
dienen positief te worden benaderd. Buitenlandse werknemers
die illegaal te werk zijn gesteld, moeten als slachtoffers van
uitbuiting worden beschouwd wanneer zij onder extreme
omstandigheden moeten werken. Bijgevolg dient te worden
aangegeven dat slachtoffers van uitbuiting die met justitie
meewerken aan strafrechtelijk onderzoek tegen illegale tewerkstelling, een verblijfsvergunning krijgen, net zoals ten aanzien
van slachtoffers van mensenhandel is vermeld (par. 4.7.2 van
de Mededeling).
3.3.2. Het Comité prijst de Commissie voor het feit dat zij
in korte tijd een wetgevingsvoorstel heeft opgesteld inzake
verblijfsvergunningen voor slachtoffers die bereid zijn mee te
werken aan onderzoeken en strafzaken tegen hun uitbuiters.

3.4.

Sancties tegen vervoerders

3.4.1. Het Comité herhaalt in dit advies dat het geen
voorstander is van sancties tegen vervoerders van passagiers.
In een ander document (1) heeft het al opgemerkt dat passagiersvervoersbedrijven en hun werknemers niet aansprakelijk
mogen worden gesteld voor het controleren van de reisdocumenten van passagiers, aangezien dit een beletsel kan vormen
voor de uitoefening van het in internationale overeenkomsten
verankerde asielrecht door asielzoekers die toegang tot het
grondgebied van een EU-lidstaat willen krijgen. Reisdocumenten moeten niet gecontroleerd worden door het personeel van
vervoersbedrijven, maar door specifiek opgeleide functionarissen, bv. door het netwerk van verbindingsfunctionarissen dat
volgens een voorstel uit de Mededeling in de herkomstlanden
zou kunnen worden gevormd.
3.4.2. Ter precisering van het vorige punt zij opgemerkt
dat de term „vervoerder” hier wordt opgevat als het passagiersvervoersbedrijf dat geheel en al volgens de wettelijk vastgestelde regels personen vervoert die hiervoor een vervoersbewijs
hebben betaald. De term is dus niet van toepassing op
goederenvervoerders die bewust op illegale wijze personen
vervoeren; dergelijke praktijken zouden onder mensensmokkel
moeten vallen.

3.5.

Regularisering van illegalen

3.5.1. Een ander punt van kritiek van het Comité op de
Mededeling betreft de manier waarop illegale immigranten in
de EU moeten worden behandeld. In de Mededeling wordt
alleen gesproken over terugkeerbeleid. Hoe noodzakelijk dit
ook is, terugkeerbeleid mag niet het enige antwoord zijn op de
vraag hoe met het illegalenprobleem moet worden omgegaan.

(1) Advies over de Mededeling van de Commissie over asiel, in PB
C 260 van 17.9.2001 (rapporteur: dhr. Mengozzi).
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3.5.2. In het kader van de beleidscoördinatie moet de
Commissie de lidstaten voorstellen na te gaan of er geen
regulariseringsmaatregelen moeten worden getroffen, waarbij
wel moet worden voorkomen dat illegale immigratie beschouwd kan worden als een achterdeur die naar legale
immigratie leidt. Bij regularisering moet de nodige aandacht
worden geschonken aan de mate waarin de betrokkenen in de
samenleving en de arbeidsmarkt zijn geïntegreerd.

3.6.

Samenwerking inzake visumbeleid en grenscontroles

3.6.1. Om legale migratiestromen in goede banen te leiden
en illegale immigratie te voorkomen, is het van cruciaal belang
dat met de herkomstlanden wordt samengewerkt.
3.6.2. Bij de afgifte van visa en het controleren van de
buitengrenzen is het zaak dat de lidstaten samenwerken en de
aangegane verplichtingen nakomen. Er dient rekening mee te
worden gehouden dat de buitengrenzen van de EU in de
komende jaren grote aantallen migranten te verwerken zullen
krijgen.
3.6.3. Coördinatie en uitwisseling van informatie tussen
verbindingsfunctionarissen is noodzakelijk wil er echt een
gemeenschappelijk beleid van de grond komen.
3.6.4. Het Comité steunt het voorstel van de Commissie
om, uitgaande van een gemeenschappelijke norm en een
geharmoniseerd opleidingsprogramma, een Europese grenswacht op te zetten. Voorts zijn stappen nodig om op
middellange termijn een Europese grenswachtacademie op
te richten. Grenscontroles moeten worden uitgevoerd door
personeel dat is opgeleid om met mensen om te gaan en dat
over grondige technische kennis beschikt.
3.6.5. Van groot belang is dat derde landen financiële steun
krijgen om mensensmokkel te bestrijden en migratiestromen
op legale wijze in goede banen te leiden. In dit verband
zijn voorlichtingscampagnes nodig om illegale immigratie te
voorkomen. De sociale partners en andere maatschappelijke
organisaties kunnen hieraan hun medewerking verlenen.
3.6.6. Er zij op gewezen dat de kandidaat-lidstaten voorrang
moeten krijgen bij die financiële-steunverlening, aangezien
voor hen overgangsperioden zullen gelden alvorens er vrij
verkeer voor hun werknemers zal zijn. Bovendien zullen deze
landen extra moeten gaan controleren aan hun grenzen en
meer moeite krijgen met het beheersen van immigratiestromen.

3.7.

Bestrijding van de georganiseerde misdaad

3.7.1. Europol moet een grotere rol krijgen bij de opsporing
en ontmanteling van criminele netwerken die zich met het
smokkelen van illegale immigranten bezighouden. Het moet
meer praktische bevoegdheden krijgen, waarbij ten uitvoer
moet worden gelegd hetgeen in art. 30 van het EU-Verdrag is
bepaald. Alles moet in het werk worden gesteld om financiële
netwerken die verband houden met mensensmokkel en
-handel op te sporen.
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3.7.2. De Europese eenheid voor justitiële samenwerking
„Eurojust” en het Europees Justitieel Netwerk (EJN) moeten
harder kunnen optreden tegen de georganiseerde misdaad,
witwaspraktijken en mensensmokkelnetwerken. Het EUrechtshulpverdrag is volgens het Comité een goede zaak.
3.7.3. Raad en Commissie kunnen in de strijd tegen mensensmokkel en -handel op de steun van het Comité rekenen.
Er zijn nieuwe strafrechtsbepalingen nodig om de strafmaat te
verhogen. Dergelijke misdrijven zouden moeten vallen onder
de gemeenschappelijke Europese ruimte op het gebied van
politie en justitie, die de EU aan het tot stand brengen is,
om terrorisme en georganiseerde misdaad beter te kunnen
bestrijden.
3.8.

Europees observatorium voor migratie

3.8.1. Het door de Commissie voorgestelde actieplan bevat
positieve elementen, met name het voorstel om een Europees
observatorium voor migratie op te richten dat legale en illegale
migratiestromen zou kunnen volgen en vergelijkende analyses
zou kunnen uitvoeren, en het voorstel om een alarmsysteem
inzake illegale immigratie te ontwikkelen.
3.9.

Terugkeerbeleid

3.9.1. Wat het terugkeer- en terug- en overnamebeleid
betreft, vindt het Comité dat het aspect van vrijwilligheid moet
worden benadrukt en dat humanitaire waarden de meeste
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aandacht verdienen. EU-lidstaten mogen geen terug- en overnameovereenkomsten sluiten met derde landen waar grote
politieke instabiliteit heerst en mensenrechten met voeten
worden getreden. Het Comité zal het Groenboek over het
communautaire terugkeerbeleid zorgvuldig onder de loep
nemen.
4. Slotopmerkingen
4.1.
Het Comité neemt met voldoening kennis van het
voorstel van de Commissie om het maatschappelijk middenveld te betrekken bij de maatregelen om illegale immigratie te
voorkomen en te bestrijden. Ook het Europees Economisch en
Sociaal Comité kan een bijdrage tot het formuleren van het
voorgestelde actieplan leveren.
4.2.
In het gemeenschappelijke beleid ter voorkoming van
illegale immigratie moeten alle factoren die aan dit verschijnsel
ten grondslag liggen in aanmerking worden genomen. Beleidsmaatregelen op het gebied van politie en justitie zijn
noodzakelijk, maar volstaan op zich niet om illegale immigratie
een halt toe te roepen.
4.3.
Het Comité verzoekt de Raad meer spoed te zetten
achter en meer verantwoordelijkheid te tonen bij de behandeling van de wetgevingsvoorstellen inzake immigratie en asiel.
De huidige achterstand bij de afhandeling van de voorstellen
van de Commissie bemoeilijkt het beheersen van de migratiestromen via legale kanalen.

Brussel, 25 april 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS
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Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het „Witboek van de Commissie: Een nieuw
elan voor Europa’s jeugd”
(COM(2001) 681 def.)
(2002/C 149/18)
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 17 januari 2002 besloten, overeenkomstig art. 23, lid 3 van
het rvo, een initiatiefadvies op te stellen over het „Witboek van de Commissie: Een nieuw elan voor
Europa’s jeugd”.
De afdeling „Werkgelegenheid, sociale zaken, burgerschap”, die belast was met de voorbereidende
werkzaamheden, heeft haar advies op 10 april 2002 goedgekeurd. Rapporteur was mevrouw Hassett; corapporteurs waren de heren Rodrı́guez Garcı́a-Caro en Soares.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft tijdens zijn 390e zitting van 24 en 25 april 2002 (vergadering
van 25 april 2002) het volgende advies uitgebracht, dat met 72 stemmen vóór en 1 stem tegen, bij
1 onthouding is goedgekeurd.
1. Witboek: „Een nieuw elan voor Europa’s jeugd”
1.1.
Het witboek „Een nieuw elan voor Europa’s jeugd”, dat
de Commissie op 21 november 2001 heeft uitgebracht, is
door het EESC met instemming begroet. Het beleidsinitiatief
biedt een aanzet tot een nieuwe dynamiek voor het aanpakken
van de uitdagingen waarvoor de jongeren zich in het Europa
van vandaag gesteld zien. Een dergelijk initiatief kan door
het EESC alleen maar gesteund worden. Concreet moet de
Commissie nu zo snel mogelijk speciale maatregelen uitwerken
en met de nodige middelen over de brug komen voor de
uitvoering ervan.
1.2.
Vooruitlopend op het aangekondigde witboek van de
Commissie inzake jongerenbeleid heeft het EESC in november
2000 een breed opgezet initiatiefadvies uitgebracht over zaken
die voor dit beleid relevant zijn. Op deze manier heeft het
EESC een impuls kunnen geven aan het overleg. Samen met de
Commissie en het Europees Jeugdforum heeft het EESC een
hoorzitting over het jongerenbeleid georganiseerd, waaraan
meer dan 200 vertegenwoordigers van jongerenorganisaties,
vakbonden, werkgevers en andere organisaties werkzaam op
het gebied van jongeren zowel uit de Europese Unie als uit de
kandidaat-lidstaten hebben deelgenomen. De voorstellen en
schriftelijke suggesties (1) die in het kader van deze hoorzitting
naar voren werden gebracht, zijn door het EESC gepubliceerd
en vervolgens meegenomen in het verdere overlegproces (2)
waarbij het werd betrokken.
1.3.
Elk serieus jongerenbeleid moet volgens het EESC
aandacht hebben voor fundamentele onderdelen als jeugdwerkgelegenheid en sociale integratie, onderwijs en mobiliteit
(1) Verslag van de hoorzitting inzake jongerenbeleid, d.d. 20.2.2001,
EESC. http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/civil.html.
(2) Seminar van het Zweedse voorzitterschap „Situatie van jongeren
in Europa”, Umeå, 16-17 maart 2001; Openbare hoorzitting
„Jeugd”, Europees Parlement, commissie „Cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport”, 24 april 2001; Belgisch voorzitterschap,
„Hebe’s droom”: colloquium Gent, 26-28 november 2001; Spaans
voorzitterschap, „Jongeren en Europa: Een nieuw elan”, Europese
jongerenconferentie, Murcia, 9-12 maart 2002.

en participatie en maatschappelijk middenveld (3). De prioriteiten die in het witboek worden genoemd, bestrijken in dat
opzicht een te beperkt veld. Centraal in initiatieven op het
gebied van het jongerenbeleid moet het verbeteren van de
maatschappelijke positie van jongeren staan. Daarnaast had in
het witboek wel wat gezegd kunnen worden over de participatie van de kandidaat-lidstaten.

2. Algemene opmerkingen m.b.t. het witboek „Een
nieuw elan voor Europa’s jeugd”

2.1.
De Commissie doet in dit witboek een aantal voorstellen aan de lidstaten en de regio’s in Europa voor het op touw
zetten van acties voor jongeren. De uitgebreide bijlagen geven
een samenvatting van de resultaten van het overleg en een
overzicht van alle Europese acties voor de jeugd (zowel beleid
als programma’s). Voorgesteld wordt een nieuw kader op te
stellen voor Europese samenwerking met als twee belangrijkste
elementen:
—

toepassing van de open-coördinatiemethode op het vlak
van jeugdzaken;

—

meer aandacht voor jongeren in het kader van andere
beleidsmaatregelen.

2.2.
De Commissie heeft uit het overleg vier belangrijke
boodschappen gedestilleerd: jongeren moeten hun rol als
burger actief kunnen spelen, er moet meer ruimte en erkenning
komen voor experiment, jongeren moeten meer autonomie
krijgen en er moet gestreefd worden naar een Europese Unie
die borg staat voor waarden. Op basis hiervan heeft de

(3) Zie het initiatiefadvies van het EESC inzake het Witboek over het
jongerenbeleid, PB C 116 van 20.4.2001.
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Commissie vervolgens vier prioritaire thema’s vastgesteld met
het oog op de toepassing van de open-coördinatiemethode,
nl.:
—

inspraak;

—

voorlichting;

—

vrijwilligerswerk van jongeren;

—

een beter begrip m.b.t. jongeren.

2.3.
Daarnaast pleit de Commissie ervoor om, door beter
gebruik te maken van de voorhanden beleidsmaatregelen
en acties en de beschikbare beleidsinstrumenten (zoals de
bestaande open-coördinatiemethodes en actieplannen), ook op
vier andere beleidsgebieden extra aandacht te besteden aan
jongeren, nl. op het vlak van:
—

onderwijs, levenslang leren en mobiliteit;

—

werkgelegenheid;

—

sociale integratie;

—

jongeren in de strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat.

2.4.
Het EESC ziet dit streven naar „meer aandacht voor
jongeren in het kader van andere beleidsmaatregelen” als
een vorm van mainstreaming van jeugdzaken in andere
beleidsonderdelen. In het huidige EU-beleid zijn zaken als
gelijke kansen en het milieu gemainstreamd (1). Wil men dit
ook voor jeugdzaken doen, dan impliceert dit dat de Commissie haar verantwoordelijkheid op zich neemt en beleidsmaatregelen uitwerkt. Zij zou, in de vorm van een mededeling,
een strategie moeten voorstellen voor het integreren van
jeugdzaken in andere beleidsmaatregelen („mainstreaming
jeugdzaken”).

2.5.
De vier prioritaire thema’s waarop de open-coördinatiemethode zich in eerste instantie zou moeten richten, geven
slechts een beperkt beeld van hetgeen jeugdzaken omvat. De
vraag is in hoeverre beleid op deze terreinen vruchten afwerpt
en een substantiële meerwaarde oplevert vergeleken met
nationaal en regionaal jongerenbeleid dat nu al vaak veel
ruimer van opzet is.

(1) Mededeling van de Commissie „Integratie van de gelijke kansen
voor vrouwen en mannen in alle communautaire beleidsvormen
en acties”, COM(96) 67 def. Elk directoraat-generaal van de
Commissie heeft de taak ervoor te zorgen dat in alle beleidsonderdelen aandacht wordt geschonken aan gelijke kansen voor mannen en vrouwen. De groep van commissarissen voor gelijke
kansen stuurt het geheel en wordt daarin bijgestaan door de
interdepartementele werkgroep voor de gelijkheid van mannen en
vrouwen.
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2.6.
De Commissie stelt voor om de vier punten die
volgens haar primair aan bod zouden moeten komen in het
jongerenbeleid, te regelen via de open-coördinatiemethode.
Dit is op zich toe te juichen, ware het niet dat genoemde
prioriteiten en voorstellen al voor een groot deel adequaat
kunnen worden verwezenlijkt door stimulerende maatregelen
en aanbevelingen op basis van artt. 149 en 150 van het
Verdrag. Ook activiteiten in het kader van de bestaande
communautaire programma’s en een Europawijde informatiestrategie voor jongeren bieden al tal van mogelijkheden
voor de realisering van deze prioriteiten.

2.7.
In verband met het witboek over het jongerenbeleid,
dat door commissaris Reding in november 1999 werd aangekondigd, is er een overlegproces gestart met actoren uit de
gehele breedte van het betrokken terrein. De Commissie heeft
dit overleg prima geleid en heeft daar waar nodig goed
ingespeeld op de situatie in de jongerensector in Europa. Het
EESC heeft in dit opzicht slechts lovende woorden voor de
Commissie en vertrouwt erop dat zij zich ook in de toekomst
zo open en flexibel zal blijven opstellen.

2.8.
Het overleg, waaraan jongeren en jongerenorganisaties,
onderzoekers op het gebied van jeugdbeleid, maatschappelijke
organisaties en beleidsmakers en overheidsinstanties van alle
niveaus actief hebben bijgedragen, was gecentreerd rond een
aantal door de Commissie aangedragen thema’s. Deze opzet is
terug te vinden in de bijlage van het witboek waarin de
resultaten van het overleg besproken worden per discussiethema (2), nl.:

—

inspraak;

—

onderwijs;

—

werkgelegenheid, beroepsopleiding, sociale integratie;

—

welzijn, persoonlijke zelfstandigheid, cultuur;

—

Europese waarden, mobiliteit, betrekkingen met de rest
van de wereld.

(2) Opgemerkt zij dat de Commissie in genoemde bijlage weliswaar
verklaart dat „deze presentatie tegemoetkomt aan haar wens om
zo getrouw mogelijk de boodschappen weer te geven die het
resultaat zijn van het overleg met besluitvormers”, maar tegelijkertijd het voorbehoud maakt dat „zij zich niet gebonden acht door
de voorstellen die zijn geformuleerd en als zodanig hieronder
weergegeven.” Witboek „Een nieuw elan voor Europa’s jeugd”,
COM(2001) 681 def., blz. 23.
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2.9.
Een dergelijke thematische opzet kan niet anders dan
verwachtingen scheppen en heeft de diverse actoren die aan
het overleg hebben deelgenomen, geïnspireerd om waardevolle
en gerichte beleidsvoorstellen uit te werken. Daarvan is in het
witboek echter slechts weinig terug te vinden. Ook is er
nauwelijks enig verband te zien met de vier aandachtsvelden
die volgens het witboek prioriteit moeten krijgen in het
jongerenbeleid. Gezien de vele items die in het overleg naar
voren zijn gebracht, kunnen deze prioriteiten hooguit een
eerste stap vormen.
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3.3.
Enige aanpassingen zijn noodzakelijk, wil de in het
witboek over jongeren bepleite werkwijze ook kunnen functioneren op het gebied van het jongerenbeleid. De opzet ervan
komt immers niet helemaal overeen met die zoals omschreven
in de conclusies van de Europese Raad van Lissabon of in
het witboek over governance. De manier waarop de open
coördinatiemethode gestalte zal krijgen, dient duidelijk te
worden gedefinieerd, net zoals dit is gebeurd voor de Europese
werkgelegenheidsstrategie en het sociale integratieproces. Een
eerste vereiste is in dit verband dat naast de inspraak van de
lidstaten bindende mechanismen worden ontwikkeld voor
de participatie van het Europees Parlement, het Europees
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s,
en last but not least de jongeren zelf en hun organisaties, zoals
het Europees Jeugdforum.

3. Werkwijze

3.1.
In het witboek wordt voorgesteld om voor jeugdzaken
de open coördinatiemethode te gebruiken. Dit voorstel is
hoogst uitzonderlijk, omdat het initiatief niet officieel uitgaat
van de Europese Raad en de voorgestelde maatregelen ook
niet expliciet bedoeld zijn om de belangrijkste politieke
doelstellingen van de Unie te bevorderen. De open coördinatiemethode, die in samenhang met hoofdonderdelen van beleid
zoals economie en werkgelegenheid, met inbegrip van de voor
onderwijs en opleiding relevante aspecten, is gehanteerd, is
door de staatshoofden en regeringsleiders in Lissabon tijdens
de Europese Raad in maart 2000 officieel aangenomen als
methode voor de coördinatie van beleid op Europees niveau.
In de conclusies van de Europese Raad van Lissabon wordt
uiteengezet hoe deze methode werkt en voor welk doel zij kan
worden gebruikt, nl. ter bevordering van de strategische
doelstellingen van de Europese Unie (1). De open coördinatiemethode is tot nu toe alleen toegepast om beleidsonderdelen
te coördineren die tot de bevoegdheden van de lidstaten horen,
maar tegelijkertijd van cruciaal belang zijn om van de Unie de
meest concurrerende en dynamische kenniseconomie in de
wereld te maken met duurzame groei en meer en betere banen
en een grotere sociale samenhang (2).

3.2.
Van recenter datum is het voorstel in het Witboek
„Europese Governance” om van geval tot geval te bekijken of
de open methode van coördinatie kan worden gebruikt. Het is
een manier voor het bevorderen van samenwerking, de
uitwisseling van beproefde praktijken en het bereiken van
overeenstemming over gemeenschappelijke streefdoelen en
richtsnoeren voor de lidstaten (3). Welke rol de diverse instellingen daarbij te spelen hebben, wordt in het witboek ook nader
gepreciseerd. De bedoeling is dat de Commissie een actieve
coördinerende rol op zich neemt.

(1) Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Lissabon,
23 en 24 maart 2000, par. 37.
(2) Conclusies van het voorzitterschap, Europese Raad van Lissabon,
23 en 24 maart 2000.
(3) Witboek „Europese Governance”, COM(2001) 428 def.

3.4.
Genoemde werkwijze impliceert dat het initiatief op
coördinerend en beleidsvlak voor een groot deel bij de
Commissie komt te liggen. Zulke ambitieuze taken vragen om
een adequaat budget voor het directoraat „Jeugd”. In dit
verband dient te worden opgemerkt dat de Commissie nog
niet alle instrumenten, die haar op grond van artt. 149 en
150 ter beschikking staan, ten volle heeft kunnen onderzoeken.
Zo zou de Commissie veel meer met aanbevelingen kunnen
werken (art. 149, lid 4) om de samenwerking op het gebied
van jeugdzaken te bevorderen. Dit gebeurt dan op basis van de
communautaire methode die naast de uit te werken open
coördinatiemethode kan worden toegepast.

3.5.
Daarnaast wenst het EESC meer duidelijkheid over de
eigen rol en die van maatschappelijke organisaties, met name
jongerenorganisaties, in de context van de open coördinatiemethode. In par. 38 van de conclusies van de Europese Raad
van Lissabon wordt wat de open coördinatiemethode betreft,
expliciet een rol toebedeeld aan de NGO’s (4).

3.6.
Niet minder belangrijk is dat er doelstellingen worden
uitgewerkt voor het jongerenbeleid. Dit dient te gebeuren
binnen een duidelijk kader, waarin de respectieve instellingen
elk hun bijdrage kunnen leveren, de Commissie voorop.

(4) In punt 38 van de conclusies van de Europese Raad van
Lissabon is bepaald dat de Europese Commissie via netwerken
met verschillende aanbieders en gebruikers, met name de sociale
partners, het bedrijfsleven en de NGO’s, een methode zal uitwerken voor benchmarking van de beste praktijken wat het inspelen
op veranderingen betreft.
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4. Inbreng van het maatschappelijk middenveld

4.1.
Fundamenteel beginsel van elk jongerenbeleid is jongerenparticipatie; een beginsel dat ook op Europees en internationaal niveau te beluisteren valt (1). Het uitgangspunt dat
jongeren en jongerenorganisaties betrokken dienen te worden
bij de uitwerking en besluitvorming inzake jongerenbeleid op
lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau (2) wordt door het
EESC onderstreept. Het Comité acht het positief dat jongerenparticipatie een dergelijke nadruk krijgt in het witboek, maar
zou wel graag een coherentere invulling van dit beginsel zien
in de uitvoering van het voorgestelde beleid.

4.2.
Het EESC wijst erop dat diverse actoren in het overlegproces, met name jongeren, zich teleurgesteld hebben getoond
over de geringe ambitie om de sociaal-economische situatie
van jongeren te verbeteren (3). Op grond van zijn initiatiefadvies en bovengenoemde hoorzitting over het jongerenbeleid,
sluit het Comité zich aan bij de kritiek dat het witboek in
onvoldoende mate weergeeft welke door de betrokken actoren
naar voren gebrachte zaken moeten worden aangepakt in het
jongerenbeleid.

4.3.
Het EESC betreurt het dat de Commissie de kans heeft
gemist om zich een volledig beeld te vormen van het enorme
aanbod aan maatschappelijke organisaties die er op het gebied
van jongeren zijn en van de ontwikkelingen op dit gebied.
Hoewel met name jongerenorganisaties tal van initiatieven
hebben ondernomen om vanop verschillende niveaus en in
diverse stadia een bijdrage te leveren aan het witboek, is er heel
duidelijk een gebrek aan waardering voor hun rol en bijdrage
in dit proces. In de in het witboek „Jeugd” voorgestelde
maatregelen blijft, in tegenstelling tot hetgeen het witboek
over Europese governance daarover stipuleert, de invloed van
het maatschappelijk middenveld dus vrij beperkt. Ten aanzien
van het Europees Jeugdforum zijn verklaringen afgelegd en
voorstellen gedaan die helaas nogal ambigu zijn en laten zien
dat nog niet duidelijk is begrepen welke rol maatschappelijke
organisaties toekomt en welke onafhankelijke positie zij
innemen.

(1) Verklaring van de Verenigde Naties met betrekking tot het
Internationaal Jeugdjaar 1985 „Peace, Participation, Development”; Conventie van de Verenigde Naties inzake de Rechten van
het Kind, 1989; Europees Handvest voor Jongerenparticipatie op
gemeente- en regionaal niveau van het Congres van Lokale en
Regionale Overheden in Europa, 1992; Aanbeveling van het
Comité van Ministers van de Raad van Europa m.b.t. „Jongerenparticipatie”, 1997; Resolutie van de Raad en de Ministers van
Jeugdzaken, in het kader van de Raad bijeen van 8 februari 1999
betreffende participatie van jongeren (PB 1999/C42/01).
(2) Initiatiefadvies van het EESC over het „Witboek inzake jongerenbeleid”, PB C 116 van 20.4.2001.
(3) De reactie van o.m. de Nationale Jongerenraad van Ierland: „Een
gemiste kans om van jongeren prioriteit nr. 1 te maken in
Europa”, eerste reactie van de groep Ierse jongeren die deelnamen
aan de conferentie i.v.m. het witboek „Jongerenbeleid”; Reactie
van de EVV-jongerenafdeling op het witboek van de Commissie
„Een nieuw elan voor Europa’s jeugd”; Reactie van het Europees
Jeugdforum, 0011-02 Witboek; Initiatiefadvies van het EESC
betreffende het Witboek over het jongerenbeleid, PB C 116 van
20.4.2001.
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4.4.
Zoals bevestigd door de Europese Raad van Laken, zal
met het oog op de Europese integratie het Europees burgerschap concretere vorm moeten krijgen om de groeiende kloof
tussen de Europese Unie en jongeren te dichten (4). In het
witboek wordt gewag gemaakt van „een vertrouwensbreuk”.
Toch doet de Commissie geen moeite om de mogelijkheden in
kaart te brengen die maatschappelijke organisaties, jongerenorganisaties incluis, kunnen bieden op het vlak van actief
burgerschap (5). Het EESC wil hier nogmaals benadrukken
dat het tijd wordt dat niet-gouvernementele internationale
jeugdorganisaties de steun en erkenning krijgen die hun
toekomt, aangezien zij een belangrijke rol kunnen spelen bij
het betrekken van jongeren bij het Europees project (6).

5. Van elan naar dynamiek
Naar aanleiding van de pro-actieve rol die het EESC op zich
heeft genomen in het overlegproces voorafgaand aan de
publicatie van het witboek over jongerenbeleid, wil het Comité
het volgende opmerken c.q. aanbevelen:
5.1.
Het EESC is van oordeel dat de Commissie een
kwalitatieve sprong voorwaarts heeft gemaakt ter bevordering
van de samenwerking op het gebied van jeugdzaken.
5.2.
Het EESC vertrouwt erop dat de Commissie zich ook
in de toekomst open en flexibel zal blijven opstellen in het
overleg over en bij de uitwerking van het jongerenbeleid,
waarvoor het witboek en het ontwikkelingsproces dat daardoor is ingeleid, veelbelovende bouwstenen aandragen.
5.3.
Het EESC raadt de Commissie aan bij het uitstippelen
van nieuw jongerenbeleid vanuit een breder concept te vertrekken, dat gebaseerd is op doelstellingen die in de lijn liggen
van een geïntegreerd en horizontaal jongerenbeleid zoals
voorgesteld door het EESC.
5.4.
Het EESC dringt er daarom op aan dat de Commissie
nogmaals bekijkt welke punten in het overleg naar voren zijn
gebracht, zodat een breder terrein kan worden afgebakend voor
de toepassing van de open coördinatiemethode. Daarnaast
verzoekt het de Commissie een mededeling te publiceren
m.b.t. de mainstreaming van jeugdzaken in andere essentiële
beleidsmaatregelen.
(4) In de Verklaring van Laken wordt gesteld dat de Europese Unie
het antwoord moet zien te vinden op een drietal fundamentele
uitdagingen, waaronder de vraag hoe de burgers, in de eerste
plaats de jongeren, nader tot het Europese project en de Europese
instellingen te brengen zijn. „De toekomst van de Europese Unie”
— Verklaring van Laken, 15.12.2001.
(5) Bijdrage van Lynne Chisholm, aan de openbare hoorzitting
„Jeugd”, Europees Parlement, commissie „Cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport”, 24 april 2001.
(6) De Europese Unie verleent steunt aan niet-gouvernementele
internationale jeugdorganisaties via begrotingslijn A3029 van de
algemene begroting van de EU. Onder de overkoepelende term
„niet-gouvernementele internationale jeugdorganisaties” vallen
jongerenorganisaties, beroepsorganisaties voor jongeren, jeugdafdelingen van vakbonden, politieke jongerenorganisaties enz.
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5.5.
Het EESC zou graag zien dat de Commissie periodiek
verslag uitbrengt over de situatie van jongeren in Europa en
dit verslag voorlegt aan de Raad, het Europees Parlement, het
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio’s.

speciaal directoraat ’Kinderen en jongeren op te richten
binnen het Directoraat-Generaal „Onderwijs en cultuur”. Dit
directoraat zou dan met name als taak hebben concrete
invulling en uitvoering te geven aan de in het witboek
voorgestelde maatregelen en het „Jeugd”-programma.

5.6.
Het EESC verzoekt de Commissie uiteen te zetten in
hoeverre de aanbevelingen uit het EESC-advies van november
2000 en de resultaten van de in februari 2001 gehouden
hoorzitting van het maatschappelijk middenveld zijn verwerkt
in het witboek en hoe in het voorgestelde nieuwe kader voor
Europese samenwerking op het gebied van jeugdzaken hierop
ingehaakt kan worden.

5.11. Het EESC dringt er bij de Commissie en de Raad op
aan om in een zo vroeg mogelijk stadium en op zo breed
mogelijke schaal de kandidaat-lidstaten te betrekken bij de
tenuitvoerlegging van het witboek en bij het overleg over de
verdere ontwikkeling van het jongerenbeleid in de EU.

5.7.
Het EESC dringt er bij de Raad, de Commissie en het
Europees Parlement op aan, het communautaire budget voor
onderwijs en jeugd op te trekken van 0,5 % naar 1 %.
5.8.
Het EESC roept de Commissie op zo snel mogelijk
speciale maatregelen uit te werken en de nodige middelen vrij
te maken voor de uitvoering ervan. Het mag geenszins de
bedoeling zijn dat de follow-up van het witboek gefinancierd
wordt door te gaan schuiven met middelen uit het budget voor
het programma „Jeugd”.
5.9.
Het EESC neemt er nota van dat de Commissie „een
werkgroep op hoog niveau wil oprichten om de Commissie en
de Raad van Ministers (in zijn verschillende samenstellingen)
te adviseren” over zaken die de autonomie van jongeren
aanbelangen. Het EESC wil met zijn expertise de werkgroep
graag terzijde staan.
5.10. Het EESC beveelt de Commissie aan meer nadruk te
leggen op het beleid voor kinderen en jongeren (1) door een
(1) Advies van het EESC over „Kindermisbruik en kindersekstoerisme”
Publicatieblad Nr. C 284 van 14.9.1998.

5.12. Het EESC doet een dringend beroep op de Conventie
over de toekomst van Europa om de positie van jongeren in
Europa aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen en een
duidelijk signaal af te geven naar de diverse spelers in de
samenleving om jongeren te betrekken bij de opbouw van een
uitgebreide en meer democratische Unie.
5.13. Het EESC biedt in dit verband de Conventie aan, de
participatie van jongeren en hun organisaties aan het bewuste
overleg een stuk op weg te helpen via de drie waarnemers die
namens het Comité in de Conventie zetelen en door steun te
verlenen aan de aangekondigde „Jeugdconventie”.
5.14. Het EESC is, in dit verband met de herziening van
de Verdragen, van mening dat een speciaal artikel m.b.t.
jongerenbeleid moet worden opgenomen in het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, om samenwerking
tussen lidstaten op dit gebied mogelijk te maken en, waar
nodig, nationale activiteiten op dit vlak aan te kunnen vullen.
Het EESC dringt er bij de desbetreffende Raad van Ministers op
aan dit voorstel met een passende resolutie te ondersteunen.

Brussel, 25 april 2002.
De voorzitter
van het Economisch en Sociaal Comité
G. FRERICHS

